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AALOUDE en HEDENDAAGSCHE

SCHEEPSBOUW
N
E

BESTIER,

Waarin wydtloopigh wert verhandelt de wy ze van Schceps-timmeren zoo als de zelve

eertydts

,

gebruik was

:

by dc Grieken, en Romeinen

Scheeps-oefifeningen, Stryden,

3

in

Tucht, Wetten en Gewoonten.

Beneffens

Evenmatige grootheden van de Scheepen onzes tydts 3 ontleedt
in alle hare deelen

:

Verfchil van

Indifch en Ruflifch Vaar-tuigh

bouwen

tuflchen verfcheide landtaart

Galey-bouw , en hedendaaghfche
Schecps-plichten Verrykt met een reeks verklaarde Zeemans Spreek-woorden en Benaamingen.
:

:

'Doorgaans verciert met kopere T/aaten.
Bcfchrccvcn door

NICOLAES WITSEN.
Met

PreviUgie

Tot

Ter Drukkerye van

tot

den J*re 1700.

AMSTERDAM,
Pieter en Joan Blaeu.
M DC XC.
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AAN DEN
L E E Z E

R.

Nder zoo groot een aantal van Nederduitfche
Schryvers vindt men 'er geen, myns wetens, die
d'aaloude Scheeps-bouw en Beftier verhandelde

hebben

:

een zake

,

over welke

recht magh verwonderen

men

zich

met

om

de waerdigheit der
(toffe , en die van de Romeinen in zulken achting
is gehouden , dat de geene , ( zoo de rechts-geieerde TJlpianus
getuight ) die Scheepen van opgegeven grootte bouwde , t'zee
beitelde , en terhavene in en uit met koopmanfehap liet varen
met het recht van Burgerfchap begiftight wiert. Ja de Scheepsbouw wiert by de eerfte Bouw-meelters zoo hoogh verheven , dat
men alle nieuwe vonden , belangende de Scheepen , den Goden
en hun heilige inblazingen , toefchreef.
,

Iffamqtte ftcandis

Argots navibm jaBantfudaJfe Minervam.

Dat

is:

Minerve zelf broeht aan het ftrandc
Tot Argos d'ccrlte kiel in ftandt.

van Manuel Comnenus, Keizer
gezeght , dat hy de Scheeps-bouw trachte
te vernietigen , voorgevende, dat de Scheepen ondienftigh voor
den Staat waren 't geen oorzaak van veel onneils gaf, als by Nicetas is te zien. Het verzuim van Scheepen te bouwen , onder
Andronicus , Roomfch en Chriften Keizer in 't Ooften , heeft tot
froote fchade en verkleining des Romeinfchen naam geftrekt.
'ompejus Magnus verhief den Scheeps-bouw zoodanigh , dat hy
zeide, 't Is noodigh te varen, maar niet te leven: enbraghtdaar
door zoo veel teweegh, dat hyalsGodt Neptuin geê'ert, en op
een munt, dergeftaltealsGodt Ianus, met een Scneeps-galjoen
vertoont wiert. De naamen der Scheepen wierden , eers halven
onder 't gefternte gezet. Hier van hebben de namen Pegafus ,
Aries , en andere , haren oorfpronk. Het Schip Argo wiert goddetyk verklaart, gelyk Cicero wil: en men hieldt dat de Goden
het zelve heiligh, en fpreekende, gemaakt hadden. Die heerrenen wil, (zeght Ariftoteles) en vry zyn, rechte tzynent een
vaerdige Scheeps-bouw op.
Dit zwygen dan befpeurende onder onze landts-luiden , heb ik
roy verftout om iets dien aangaande op 't papier te zetten , nament-

Daar wort ,

tot groote fchande

te Conftantinopelen

,

:

* 3
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AAN DEN LEEZER.
Iyk van der

Ouden Scheeps-bouw

cn beftier

;

doch met

achterla-

ting van volle betooging over alles, 'tgcen kortheits halve

daan

:

echter breng ik niets by

,

of zulks zoude

,

des noodt

,

is

ge-

te be-

wyzcn zyn.
Wanneer dit Werk voor d'eerfte maal rccdts was afgedrukt
zyn my , uit de lade der gefchreevene boeken van zyn Koningly kc
Hoogheit van Savoye , eenige tekeningen , flaande op de Scheeps
aaloudtheden voornoemt door bezondere gunft van den Edelen
hoogh-geleerden Heer il Commendatore Carlo Antonio dal Po^^0, Romeinfch Ridder, toegezonden, welke eertydts uit oude
marmere en metale overblyrzelen , zoo in taliën , Grieken
,

I

zynde, vergadert zyn van P.Lu
goriufy Edelman van Napels: deeze heb ik meerendcels by dit
Werk ingelafcht , cn met de letters P. L. gemerkt.
By de Scheeps-bouw-konft der oude eeuw , is gevoeght hun Beftier wat ieders ampt te fcheep was
hun Scheeps-oeffeningen
Stryden , wyzc van Roeijen Scheeps benaamingcn , Wetten , en
Gewoonten , als zynde dcczc twee kenniflen onaffcheidelyk van
elkander. En om dit Werk algemein en volmaakter te maken
heb daar by gevoeght het Scheeps-bouwen , enregeeren, in het
meerendeel van Indien: dcsgelyksdewyze van bouwen voor anderhalf honden jaar in Europa , en heden in deeze Landen , en
elders by de Chriftenen , gebruikelyk. Het bouwen der volkeren
in Europa gaat vaft over een zelve trant , cn verfchilt in hun deelen,
gelyk de leden aan het menfehelyke lichaam j want alle menfehen
hebben wel gelyke leden , maar echter in maat zyn zy verfchilitgypten,

als elders verftrooit

,

,

,

lende.

Zedert een lange wyle herwaarts was de Zee-vaart (heden zeer
maar on-

vervallen) in ons Gemeene-beftgeweldighaangegroeit

langs der maten in top geftegen

,

;

dat d'inwoonders zelfs daar over

verwondert , de vreemdelingen verbaaft , ja degeheele werelt , tot
Mommens toe , als opgetoogen ftondt. Nootwendigh heeft den
aanwas van de zee met kielen te bebouwen , den Scheeps-bouw
grootelyks doen aanwakkeren , en vermeerderen , die hier zoo Janigh in zwang gong , dat zelfs eenige Dorpen dorften Moffen

meer Zee-gevaerten te konnen bouwen , als het jaar dagen telt. En ik heb een ftok-oude vader gezien , die met drie of
vier van zyn kinderen , nochvry jong zynde, jaarlyks een groot
Zee-fchip bouwde , zonder behulp van eenigh man of menfeh
meer , de zwaare houten met jynen en bloks aanbrengende.
niet te fpreeken van een ontelbaar getal van veelerley kleine Vaartuigen die de Stroomen en Meiren der binnenlandtfche geweften

jaarlyks

Om

,

bevaren, zegge alleenlyk, volgens ouder getuigenis , dat er in't
Jaar ijoo. tot Amfterdam al verre over de twee hondert groote

Rcc-
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AAN DEN LEEZER.
Ree-zeilen gctelt wierden.

Bentivoglio , in zyn eerfte boek , op

het zevende hooft-ftuk , zeghc van het vereenight Nederlandt
( hoewel misverftandelyk) dat daar zoo veel Scheepen geoordeelt

wierden te zyn , als in het overigh geheel Europa te zamen. „ De
„ maften en rees der Scheepen (zeit hy) die fteedts voor Amfter„ dam ten anker leggen , zyn zoo vcelvoudigh , dat zy het gezicht
„ belemmeren , en de lucht duifter lchynen te maken. In koop„ handel overtreft zy veele fteden in Europa waar door hare in„ woonders in zuigen met de moeder-melk , als zy noch kinderen
„ zyn , de grondt-regelen van de Scheeps-bouw , en Zee- vaart j
„zoo dat ieder huis een fchool van wetenfchappen is , hen noo„digh die de zee bouwen. Noch jong zynde , varen zy na by j
„fterker geworden, bezoeken zy afgelegene zeênj eneindelyk,
„ wanneer zy mannen zyn bevaren zy d uiterfte geweftcn van den
„ Oceaan. Zy verachten het onweêr , en temmen zee en wint.
„ Alle oorden , winden , en fterren , zyn hen bekent. Na Indie
„te varen valt hun zoo licht, als de na by gelegene Vlieten , en
„Havens, te bezoeken. Jttnius, in zyn befchryvinge vanHollandt, zeght, hem te gedenken dat in eenc week drie honderdt
Meers-fcheepen , of Huiken , uit Ooften voor de ftadt Amfter,

:

,

dam aangekomen zyn. Zoo Meeteren verhaalt ,

heeft men voor

een eeuw hier te Lande zeven-en-twintig hondert groote Scheepen getelt , Buizen , Dogh-boots , en Crabbers uitgeflooten.
„ Jaarlyks (zeithy) wierden daareenige hondert groote Schee„ pen aangeoouwt : en op 't naderen van de Spaanlche Vloot , was
„ men magtigh hondert Oorlogh-fcheepen , binnen veertien da„ gen , t'zee te brengen. Hollandt , zeght Styfmannm , is vol
zant, en daar waflen weinigh vruchten ; de Scheepen echter brengen daar alles wat men zoude moogen wenfehen. Coneftaggius ,
ecnSchryver, den onzen niet zeer toegedaan , zeght, dat de Nederlanders (tezynertydt) in menighte en maght van Scheepen
zoo veel alleen vermoghten , als veele andere volken van Chriftenryk te zamen.
Decze Bouw-konft, een zoo noodtzakelyk hooft-ambacht voor
't gemeen , is, niet minder dan de Huis- en Sterkte-bouw, op
vafte en onfeilbare wetten, grondt-flagen en regelen geveft , en
in al haar leden en deelen na voorgeftelde gelykdeeligheden gevormt met dit beding evenwel , dat in noodtzakelyk gebruik de
evenmaat ftil fta.
Maar nooit, myns wetens, heeft mede iemandt onzer Nederlanderen zich onderwonden iets breedelyk van de hedendaaghfche Scheeps-bouw en Beftier in 't licht te geven behalven dat
de Heer Tj aflens een Scheeps-beftier , of politie, heeft ontworpen \ waar in hy alle Staats algemeine verrichtingen , dien aan:

,

gaan-
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AAN DEN LEEZER.
gaande , van woort tot woort ter neder ftelt ook overflagh maakt
van alle onkoften , die in 't uitreeden en onderhouden van 's Landts
Scheepen voorvallen ; 't geen ik heb achter gelaten hier by heeft
hy insgelyks vecle Scheeps certers , of maten om Scheepen na te
timmeren, van onderfcheide grootte, der wyze als by 't Landt
r
Dirl^ Graswinkel ,
wert gepleeght , aan den dagh gegeven.
in zyn boek van Hol landts opperlte maght , rept mede eeniger maten van het Scheeps recht of beftier in deeze Landen. De lbberheit van Nederlandtfche Schryvers in deeze ftofTe ftrekt onzen
landtaart tot fchimpby vreemden, en tot ongerief voor den ingezetenen. Hierom vond ik my aangeprikkelt , iets breeder van den
Scheeps-bouw en zyn Beftier te ontwerpen : na den voorgang der
Engelfchen , Fran^oizen Spanjaarts , Portugeezen , en andere
volkeren , die ieder wydt en breedt op hun Scheeps-bouw-konft
ftofFen. Onder deeze voeren d'Engelfchen de vlagge , die alles wat
den Scheeps-bouw en Beftier betreft door den druk gemeen gemaakt hebben ; gelyk de volgende en meer andere boeken uit:

:

M

,

wyzen

:

als

,

Path-way

to perfetl fayling.

Zeamans Diclionary.

The Art of appareyling and fiting of arty fhips. The Zeamans
Grammar. The complete Modellift. The furifditlionofthe Admirality. The Zeamans praBice. Six Dialogues about Zea-fer'vices between an High-A dmiral and a Captain at Zea
Qfc.
An Aèl for the eflablifhing articles and ordres for the regulating
,

,

and better governement of hts Majefties Navies , Ships of war ,
true and fuÜ Account of the Rqyal Navy
and For ces by %ea.

A

ofEnglant. In deeze bravceren zy opentlyk allen landtaart , en
wanen niemandt huns gelyk in deeze konft te hebben. De Italianen hebben hun Scheeps-timmering door Bartholomem Crefcenbehalven dat men
tius , van Rome , aan den dagh doen brengen
reale
daar een groot en zeer volmaakt boek vhdt, Del vera
:

Arte deUa Navigatione , del Governo e Difciplina del Mare e di
la Combattere inArmate efquadrone. Dat is: Van de ware en
,

wezentlyke Konft van 't Varen , van de Scheeps-tucht en beftier
en van het Scheeps-ftryden. Een ander, tot Florencen gedrukt,
voert dit opfchrift, L Architettura Nautica divafcelli , Ö*c.
Dat is Bouw-konft van Scheepen , enz. en dit op hope dat men
deezen Italiaanfchen Scheeps-bouw, gelyk hare Huis-bouw, navolgen , en voor wetten opnemen zoude. Der Franlchen Scheepsbouw en beftier befchryven P. Fournier> en Hobier, zeer breedelyk. Claude Franpis MiÜet befchryft , in een boek , ÏArt de
Naviger genaamt, de wyze van Scheeps-bouw, tot Marfeille,
en elders in Vrankryk gebruikelyk , zoo volgens degelafte lyften
en certers des Konings , als anderszins : hy fpreekt omftandigh
zoo van Ankers , Touwen , Maften , Zeilen , als het geheele
Scheeps
'

:
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AAN DEN LEEZER.
Schceps lichaam , en bedryf. ilM. Robbe , als mede de Heer Des*
roebes , halen een ly ft op , van allerhande Scheeps en Zeemans
benaamingen , in Vrankryk gebruikelyk : fpreeken ook van het
Vlagge voeren , ftryken , en der zeiver verwen , zoo in Vrankryk,
als alom in Europa in gebruik , en van Zee-oorloghs-behoefte
hebben ook een kort , doch vry volmaakt , begryp van de geheele
Zee-vaart in 't licht gegeven. Noch is in Vrankryk aan den dagh

gekomen een boek , genaamt Reglement du Roy fur

les

PaviL

Qfc. en meerandere. Zulks hebben fofepb Furtenbach ,
en Leonhart Fronsferger , in Duitslandt , en Ooften , ook gedaan.
Dcsgelyks hebben de Portugcezen , en Spanjaarts , in veelvoudige
boeken , hun Kraaken , Galjoenen , en ander Vaar-tuigh , ontleedt , met al hare maten , en geftalten , ten toon geftelt. Ieder
De Hollanders alleen hebben tot hier toe ia
pryft het zyne.
deezen aan de wereldt niet genoegh gedaan , die hun wetenfehap
in de kunft van Scheeps-bouw en bellier , door hun uitgevoerde
fchecps-daden , dagelyks deeden blyken. De Scheeps-bouw , en
het Beftier der zeiven, bloeit nu in alle oorden , en ieder zoekt de
zyne ten fchoonfte aan de wercldt voor te ftellen , t zyner eere.
Dat de byzondere Nederlandtfche ingebooren aart de Scheepvaart voort zet, blijkt uit de vaart op Indien , en elders. Groenlandt wierdt voormaals van de Biskajers alleen bezocht ; doch
heden oeffent onze landtaart zeer fterk die vüTcherye. Het naauw
en fober behelpen in leeftocht , en loon , deede mede den Nederlandtlêhen Scheep-vaart bloeijen , zonder dat de geftalte hunner
Scheepen daar iets toe geholpen heeft : en hoe zoude het moogelyk zyn dat zy daar in konnen ontaarden ; want een Moor zal eerder zyne huit veranderen , dan een geheel volk hun aangebooren
JortSy

inborft verruilen.

Het doel-wit deezes Werks , voor zoo veel de aaloudtheit raakt,
vermeerdering van kennis , roem der Nederlandtfchen naam
en onderfchraging der inboorlingen, diezichindeezekonftnade
hedendaaghfene wyze oeffenen ; want zonder pra&yk en geftadige handeling (buiten befpiegeling) van 't werk , zyn de fchriften

is

op den nieuwen bouw flaande , onnut. De waerdigheit deezer wetenfehap dunkt my zoo groot te zyn , dat niemandt hier te Lande
daar de Zee-vaart de ftcrkftc zenuwe van den Staat is , de zelve behoorde onkundig te zyn. Zy gaat den Huis-bouw zoo verre te boven, als haar gebruik van meerder nut en kunft van hooger gedachten is. Een Scheep-bouw-kundige heeft op veele zaken te letten.
Ik ga een werk aan 't geen vol arbeidt is ; want Plautus zeght
Negotii

vim qui velit navem fibi
Dat

comfarato.

is:

Die veel werks over den hals wil halen bedelt zich een fchip.
,

**

Nim-
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AAN DEN LEEZER.
ik ook het werk van den nieuwen Scheeps-bouw
hebben durven opvatten , 't en zy my in handen waren gevallen
eenigc grondt-flagen , en tekeningen , voormaals ontworpen by
wylen myn Vader Cornelis IVitfen : en 't geene dater van my toe
gedaan is , hebbc ik getrokken uit de mondt en ontwerp van brave
Meefters ; want zeiver in practyk een Scheeps-timmerman of
Zee-man te zyn vermete ik my niet doch eigene belpiegeling
en ondervinding , is daar echter by gekomen.
Het zal wel licht gefchieden dat U E. ter eerfter opflaan deezer
bladeren , in 't nieuwe Werk duiftere zaken voor oogen zullen komen, zoo des zelfs wetenfehap onkundigh zyt, en dat de kon ftwoorden de redenen onverftaanlyk zullen Ichynen te maken;
doch de zelve worden daarom in een geheel Hooft-ftuk verklaart
en in kenlykc woorden vertolkt. Ten welken einde mede , op een

Nimmer zoude

:

andere plaats
worden.

,

eenige Schecps-deeien in afbeeldtzels vertoont

DE.

dienfi-genegene

N.

WITS EN.

HO-

HONORi
lüujtrü viri Öf nobilffimi Jurisconfulti , Confukiffimi
Reij>.

Amfttlodamenfa Senator

t

NICOLAI WITSENII,
Navium rcgimcn

& ornatum commcntati.

Libens AUrttoquc fofuit

SAMUEL TENNULIUS,
Magnificus

No viomageniï

s

u n i vc rii tati s Recto r

& Profeflbr.

Rinuper inicabilesvexitSrmplegadas Argo: Ingeniomqoelod (ptrixailkxüanoftne)
Cui neta flimmifcros dcdcrunt cocumia Puppibos, arcuerant Belgas, neintraret Ibcrus.
(dx Ectc al um faciem re rum Tranquilla poteftas
camp os,
!

Bofporus 8C Scythiae Phoebari Phafidos unQualia pcnetuant rcpctira ptole Lcones
Gaudia , fcrvarum venerantur lifona matrcs
Audirus Pelian frendentem temiitaka:
Lzritiz clamoc tacuusque triumphus ; utalbus
Cu m fugic Eois tigres Hyrcanus in arvis
Raptor , cVcreptis meruit fua vu In era prardis.
Hanc Reges prcflcre ratcm. Vos heu quibus illam

Jura uugiftratusque Icgic Rcfpubtca navis

Nomina jaébftis , bas quantisque peridis

Jam video dves Obiom Gangenqoe bi ben

A&a met u van o

Excrcereagros, orieroqoostniwinarqoor.
Per mare jam video , magnum per inanc volant cm

'

puppiin intexccpu loquacem

,

Curfum ad tcrribilis tenuit confinia mortis.

Quaequc cft oblequitur non
,

ulla

furentibusEurisi

Veromubiconfticoit, Lignisconfifus, habenas
Omnibus immittit ventis auriga , per altom
Naturx fadens li tem none armulus mat
Atque coronata repetit cum puppc parentes.
Vüceribus quicquid Tellus generofa recondir,

Quodqoe alit in fommo ,

video fuperare Bauvis
t

es

Remigio alarom velorum Dzdalon al is.
Ivit in

omne ncfas ,

conjox viduata marito.

Nou tot in oedduo fuerant difcrimina pon

Cum bene Ptcificmm
Deprendens ,

t

Parta in caeroleis libertas au r ca
ü

,

vernis bellantibus , srquor

,

gementia roon te:
mundi.
leptem iwev» oempt»

varios per dauftra

Dura MugtlUna

laxavir vincula

x>empe tuos nonaum

act

nes.

Aut Libyam extremam dimifcrat AmfitU

navcs.

Non onenris opes , leptcna per oflia Gangae
India quas mi n
t

t

,

Ulla fequebator,

non (èrum vellera ptnus
Limmnvt, Ptruvt necauri
;

camp is

Conccdat natuta viam , meditaturinaftra.

Jam pericre modi terra rum cV fzdera rcrum

Cunda patent , nullam prxdudont

I

i

d era

pon turn

Nilmarejurishabet: Borear fine viribus ira
Et fua regna peti queritor Ncptunus in undts

Hitftniw metuendusenim non Vincula Xerxis,
Wiriênios &dis ventoris otüc nomen
Per qoern nollus equos flexit , decurrere campo
Et pcragrare locaintentata prioribusaufos

Opportuna fuis metarur qoxque triumphis

Tune Quitmiui iicuit cm are metalk

Inde Syracofn fadet ftnis artibus ombram.

Cur ,

Hafce manus Baby Ion , has ipla Semiramis optet,

t

natuta pat c ns , obliqoa ad fidera Cancri

Parribus ex sequis partiros quartuor orbem

Süle coronatum ,

ei

r

Has Trivia& Rhodos, has Carcs mirentur Sc Ammon,

cum luit undique pcmtus

Si non admórunt propius

compendia (eras

?

Cui timet ultorum convivia nauta Deorum
Aftroromque fuis violare cubiUa velis >
Cur, cui fc debent homines , Hyper ion c natos
Gum prcflcre polom , fttidenti tertuit onda ?
Fabula, rumores nobis

& inania verba:

Di magni , aedita prifds
Finxerar haud Hyadas Grajos , nee Plauftra Bootx
Nomina non venti , nee habcbant membra cannx:
Sdlicet hare Minyis ,

Hitftniw radio

nondum defcripferat heros

Velotom celeresque pedes Icgesque fbrorum,
Compages laterom cuneis fundantibus ardras

&

&

H lis
has toto quarfillct Memphis in otbe.
Pcrplexas quotics ageret facundia caulas,

fermone Minervam
Cccropiam fama eft , fi cum monalibus eflet
Ipfius voluiflc loqui

Ore loqui Divis: TantisvirrodbusaEqua
Pnrrrria quando reret
dignas perfblvcre g rat es
Corarom ó utinam po (Tent monumenta mearom
Vidit ut Auguftum nemo fine muncre vul turn
?

Regis Acharmenii ; vacuus quis adibit amoris
Tanri templa viri t (èdtanupotentiamentis

Hunc antmum Lympharque volam pro muncre fiiraer.
Sietuanimbofas, Rector, qoandoque procellas
Puppis, Sc infidum fobftringensvela (èrenom

& iratuin

Tütelasproris, antenniscornoa, ton&s

Vita ,

Nee dederat tranftris , nee pondera jofta carinij.

Sic toa Livorcm fuperet fèlidter artas

,

qood touet Cynthia ,

fidus

Ut patrio virtos non drauTücribirur orbe.

ELE-
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A,

I

De re Navali veterum & hodicrni commentarium

7» Eximitm

D.

L

NICOLAI
J.

&

V. D.

WITSII,

Senatoris Amftclodamcnfis prscftantiflimi.

Elga, per immenfum qui curris clajfibut étquor,
Curris ad Eoas Hcfperiafque domos,

Cüi petitur regio feptcm fubjetla Trioni,

Quaque

Auftri tellus va/la fub axe jacet:

Nutte poteris fluvias fecurim ire per undas
Nutte pot erts falfd tutius ire via.

quaque Moluccx,
mollis Arabs, qua Scres
Quafque dat haud parvas Africa divitias

Et qua

,

ad portus poteris perferre Batavos,
Et multd puppim cingere [ronde tuam i
T>um te magna docet ttoftri Solertia W i t s I,
Quo ponenda tibi firma carina modo ;
puppis lat er tan qui mcenia furgant
Qui prora

Tutitu

,

Qui
Seu

te

fiat malus pinea

,

tranftra

,

,

fort

magna juvat qua montis prabeat
,

injlar

Cüi rifü Borez ejl Oceanique furor >
Seu tibiparva placet, qua ludat in aquore navis t

Cum

tumidi fluftus fe pofuère maris.

Ergo Witfiadem meritd jam

Jam

veniente die

cinge corona

jam fugiente

cane;

die, qttod quondam, Grajis Hcroibus, Argi,

Et

W

W

,

i

praftitit ingenium

i t s I
ld mihi nunc
t s I d quo tantum molitor vinei ttir Argds
Quantum a Battavica Theflala nave ratis.
,

Cecinit cultus

& atukitU ergo
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Op den Bouw en Beftiering der Scheepen
Befchreeven

Heer

door den weledelen wyzen

NIKOLAAS WITSEN,
Raad

van

Amsterdam.

Aloudlicit lagh gefmoort in

'c

ftof van hare ftcden

En ryken dccrlyk van donwetenheit vertreden
,

Nu mecnigh duiftcre eeuw en jaren achter een
Haar koftclyk gewaat zoo konftelyk befnecn
En ryklyk gefchakeert wiert met den voet gc ft oo ten
Zy zelf hielt doot van fchaamte en fpyt den mont geflooten
,

,

:

,

,

t

En vvcnfcht dat eens een hcirvan

Letterhelden velt
Magh winnen , cn haar eer , weer op den troon geftclt
mift
cn
nevels
den
der Barbaaren
Uitflonkrcn door
En woeftheit , zoo ontaatt haar in de kroon gevaaren.

Nu trooft u moeder cn getrouwe voedftervrouw
Dcrwyshcit, trooft u, cn verzet dien bittren rouw:
Uw zon begint alrce ten kimmen uit te gloeijcn
Tctwyl haar heiligh vuur nu meer en meer aan 't groeijen
Vaft d'Ooftkimme achter laat en fteigendc in den trans
Sprcit over onze lucht, in 't eind, haar' vollen glans.
Een deel der wyzen leert uw Loofwerk cn de metken
Der diepe Beeldefpraak d'Orak'len van uw kerken $
,

,

,

,

De Wichlcrycn

cn 't gefchrey der vogelvlucht.
Een deel opvliegende verr' boven zonne en lucht
fpoort uit Hermes goude fprcuken
gedachten
In hun
Uw godgeleertheit naa of moede 't hooft te kreuken
In 't openen van zyn geheimen fchept het vreugd
ende worftclplaats der jeugd
't Olympifch renperk
Weer op te gtaven uit hun aflehen , cn te hooren
Wat oefF ning Memfis cn Athecnen heeft verkooren
Watlpiegclurydcn Troje en Latium beminr.
Gy raldus cn DolcetdoorfnufPlen het bcwint
Der ouden , en dc maght van hun verdweene vlooten
Hun fpcclfazeelen en gcfchilderdc oorlogsbootcn
Maat ruw en zelve van een donk're wolk 't verftant
Benevelt daarze uit fchroom noch taften met de hant
Naar blinde fchaduwen gclykzc lichtlyk miflen
Die d'eerfte durven zien in zulke duifterniflen.
Nu weet een lidt der Raad van 't maghtigh Amfterdam ,
Een hoofttclgh van de gryzeen onbefprooke ftam
Der Witseks, afgcflooft in Borgermecftcrfchappen
En loflyk Staatbcwint d aaloutheit naa te ftappen
Mctccngclyketret: hy groeit in haaren lof,
En zweet gelukkigh in die hecrelyke (lof.
Hy maalt ons op 't pannecl van zyn geleerde blairen
Naa 't leven , hoe Egypte cn Rome door dc baaren
Quam ftreeven met de boegh cn 't hoogh kampanje ftont
Verfiert met beelden yan gedrochten , cn den hont
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,,3

Anu-

Anubis, Pollux en zyn' Broeder, dievanvarre
Matroozen toedraait, en begunftight met zyn ftarre.
Wy zien hier Argo weer Minerve toegewydt
En Xerxes vloot zoo lang verflonden van den tydt
En leeren hoe de Kryghsgaley pleegh voort te gly«n
Op 't flaan der riemen die in drie en hoogcr ryen
Verdeelt , verwarden noch beletten in den vaart.
Maar 't is aan Witsen nietgenoegh, dus hoogh vermaart
,

,

,

,

Van tafcreelen en befchimmelde kronyken
Zyn geeft weit ruimer uit. Nu toont hy vol van vier
Hoe Vrankryk kielen bouwt op 't bouwfpoor van Foumicr
Hoe d'Italjaan braveert met Oorloghsgaleaflen
,

,

,

En lichte Gondels

,

die den (hellen ftroom verraiflèn

Nu houdt hy Dudleis fpoor

,

Getoogen , welk een kroon

Brittanje in

t'

en ziet aan 't kryteftrant
,

'

t

bouwen fpant

Ontleden en te zien hoe d'I ndiaan , in 't blaaken
die met haar' feilen gloet
ft c Ie zomerzon

Der

,

,

i

Hem fmelt uit 's hemels trans in Jonk en Praauw den vloet
Blyft kruiffen en om koelte en friflche lucht laveeren.
,

,

En gaart een ryken fchat van woorden op de leeft
,

Der Bouwkonft net gefchoeit. Zyn onverfufte geeft
Vlieght mee ten hemel als zy d'Amfterdamfche vlooten
Zoo trots volwrocht de kruin ziet aan de wolken ftooten
En vaart ten ftarren in langs mars op mars gebout
Op watertoorens die fpanfecren door het zout
Des wilden Oceaans en breken vaft de gronden.
Gy hebt gantfeh Neérlant door dit werkftuk dier verbonden
Gelyk uw V ader ft ad t door uwe zorgh en raat
Witsen! zoo het nu na mync wenfeh beflaat
Zal uwe naam zoo verre om beid' de Poolen klinken
En daar het zwoegend Weft de zonne in zee ziet zinken
En daar de dageraat opluikende in het Ooft
Met eenen nuchtren dauw door 't floers der wolken blooft
Als zich de kielen door uw Fenix-pen befchreeven
Voortaan vermaarder door uw werk in zee begeeven
En ftooren alle vier de winden in hun ryk.
Noch is die naam met uw verdienden ongely k.
,

,

,

,

,

O

,

,

,

J.

ANTONIDES,

vanderGoes.
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Op

Bock

het zeer voortreffelyk

van den Edelen , achtbaren

Heere

M NIKOLAAS WITSEN,
R

Burgermeefter en Raad der Stad Amfterdam

,

noch onlangs Gedepu-

teerde ter vergaderinge van bare Hoog: Moog: de Heeren

Staten Generaal en Gezant in Engeland.
,

En menfche

,

't

klein bcgryp van 's weerelds groot beftagh

Viel d 'aard plek veel ce (mal om fijnen fchat te laden

De landbouw al te fchaars noch 'c veelerhande flagh
Van binnenlandfche vrught genoegh tot fij n verzaden
;

't

Moeft allerhande zyn , dat nergens t'famcn waft.

Den woeften waterplas beftond hy dus te bouwen
Schoon tehuis genoegh voorzien was liever elders gaft.
Dat deed begcerly khcid Maar 't moght hem nooit berouwen
Sint dat den Hemel zelf den zeeman gunfte drocgh
,

!

En wees hem 't hachlyk pad door fchromclyke baren
Dan ooft dan we ft w aart aan op d'eene en andre bocgh
Het wyd befchreven rond des aardkloots om te varen.
Datdede Candifb eer ft en na hem Oüvier,
De roem van 't Britfche volk en Hollands waterhelden.
,

,

,

Ik fpare nu 't verhaal te lang voor dit papier
Tot beider volk'ren lof, in dit gedicht te melden
Maar zie de Bouwkunft aan die fo veel arbeids ko ft
Aan uit- en inhcemfch volk , bereifd op verre wegen
Daar wiel noch wagen rolt ; daar ros noch ruiter roft
,

,

Noch 't pad van zand beftuift; noch'tkley, doorweekt van regen
Den reiziger vermoeit maar 't roer de zeilen ment
Door t diepfte waterfpoor en wyd geftrekte plaflen.
:

Die ku n ft

,

nu meer dan ooit by waterluy bekend

En laat ft by 't Hol la nd fc h volk ten hooghften top ge w aften
Bouwt huizen aan den wind veft burghten op een vlot
Plant bomen in de zee zaait koren op de dromen
En wat ooit akker gaf van lyftochts overfchot
Doet zy van land tot land op vlotte balken komen.
Den vyand vlicghtz' op 't lyf en bied hem fchutgeweer
Het water fteektz' in brand met zware donderfchoten
,

,

,

,

Haar helpt de vloed en wind , door keer of tegenkeer

Zy waagt een Koningryk aan kracht van oorloghsvloten
Daar 'tvyandlyk gebouw, en wat hen terght voor beeft.
,

Ziet Hollands Waterbouw aan

Y en Amftel-ftromen

Met Maas en Zaan vereend daar Elf noch Taag by heeft
Wicn door ons maftenwoud hun luiftcr word benomen.
;

Schoon
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Schoon Londens Bockery den Amftel licht befchaamt
in keur van veel geleerde bladen
Een Bock verwint die all' en maakt het Y befaamd
Langs heen van fchip tot fchip met Zeemans kunft volladen.
Wie reed aan defe vracht ? Wie haalt dit werk by een ?
Wie zamelt al 't vernuft van oude en nieuwe fchriften
Van Roomfch en Onroomfch volk , van Grieken en Hebreen ?

In tal cn taal

,

,

Wie wift 200 't nut cn *t waar wiskonftigh uit te fchiftcn ?
Diens naam ftaat voor dit Bock en klinkt de wcereld door j
Gelyk de roem der Stad die bloeit door zyn bellieren.
Sijn weetluft vond den wegh door 't ongebaande fpoor
,

,

Sijn

onvermoeide vlyt bcwroght ons die papieren

Wien 't fcheepryk Y niet ftoort de drokkc Beurs niet let
Wien Staats cn Stads bezorgh en dagen aanloop buiten
Noch binnen niet vermoeit die rondom dicht bezet
;

,

;

Van 't konftryk boekvertrek noch niet is af te fluiten
Noch af te trekken van geleerdheids bcfighcid
Door 't groot gefandfehap

,

Hem betrouwd

Buurplightig , op den troon van

,

waar in dit vrye

WILLEM cn MARYE:

Maar eer 't gemeen gebouw met eigen arbeid ftyft >
en Stierman in dc boeken
Die d'al lerbc ft e leeft , en zelf noch betre fchryft.
Dat hier den Lefer mift , ftaat elders niet te zoeken 1
Schccpstim merbaas in huis

't

Zy

,

Bouwkunft of Beftur, enZeevaarts wetenfehap.

Geen fchranderder vernuft heeft zich nu meer te fpitzeo

Op
Dat

t fteig

ren van de kunft. Hier is de hooghfte trap

No ah eerftbegon,

vind hier zyn eind in

Witsbm.
B.
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E
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SCHEEPS-BOUW

en

BESTIER,

van den

Edelen

,

Geftrengen en Achtbaren

Heer

NIKOL AES WITSEN,
Oud Burgermeejler en Raad der Stad Amfier dam, Gecommitteerde Raad van de Ed. Groot Moog: Heeren Staat en van
Holland en IVejlvriejlsnd en Gedeputeerde te velde.
,

Wicht

Dudley, Scheffer

Met u

WITSENS

Heer

en

Fo URNIER,

doonrrochte Werken

Scheeps-Bouw en Bestier

Laat meerder konft vermerken.
Dies kroont

Gy
Het

is

hem met

drie zet

hem

Scheeps eeren-kroon
die

op

zyn' wel verdiende loon

Die Scheeps-bouw braght

in top.

Vot'rvus accinuit
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^
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yiro Nobilijjimo & Amfliffimo

NICOLAO WITSENIO,
Rcipublicx Amllcrodamcnfis Senatori grav iflimo
S. P.

D.

JOHANNES GEORGIUS
INfignc tuum Opus de Stru&ura & omni

GRjEVIUS.

Re Na v al

i

incredibili

cum vo-

luptatc pcrlcgi fruftumque ex cjus Ie&ione cepi uberriraum. Tam
rara cnim
cxquifita non folum de noftri temporis , fed omnium me,

&

moriarum navibus in hos tuos Commencarios contulifti ut nemo fit qui
rerum pulcherrimarum cognicione tenetur, quin fc tibi plurimum dcberc
,

,

,

plurimaque, quac ignoraveric antca ex tedidiciflefateatur qucmquidcm
non male volus aut jejunus animus transvcrfum egerit. Me fane ita cepit fcliciflimus hic ingenii rui foetus , ut eum non ante potuerim e manibus deponerc quam cvolverim totum. Velim perfuafullmum habeas nihil mihi efïc
antiquius, quam ut teftatum poflim facere , me tuas eximias virtutcs colere in primis
vencrari. Vale , Vir Nobiliflïmc ac mam rcmaue publicam
felicitcr
ex animi fcntcntia gcre diutifllmc. Trajefti ad Rhcnum prid.
epochac Dionyfiaca%
Non. Oftob.
,

,

&

&

,

C1DIDCLXXI.

Fridericus Spanhemius

in Summa HiJlerU Ecclefiaftic*
Nov. Tejlam. Seculo x x v. fag. 757.

de Pvxidis Nauticac origine & ufu confulatur incomparabile Opus
SEd
abfolutiflimum.
de Conftruendis Navibus deque Re omni Nauticd
,

,

,

,

ineopenetralibusGraccxac Romans Antiquitatis, Nicolai IV'ttfen, Reip. Amftelodam. totiufque Hollandiac grandis p«cU hodiè Legati
I LI E
fidii ; ad Potentiff Britanniarum Regem
A quo & TatarU praccipuè Oriëntalis Incognita, fupra Sinas & Japoniam
in immenfum extenfse Ortum & Septentrionem verlus perquifita indefeflo
labore Illuftri huic Viro , avidi expeclamus.

omnibus numeris

,

referatis

GU

,

LM M
,

SENE-
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Audax nimium, qui freta primus
Rate tam

fragili perfida rupit,

Terrasque fuas, poft terga videns,

Animam

levibus credidit auris

Dubioque

fecans

«quora

curfii,

Potuit tenui fidere ligno,
Inter vitae mortisque vias

Nimium

gracili limite

dudto.

In-

Digitized by

Google

Inhoudt der Hooft-ftukken.
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E K

S

NICOLAES WITSEN.

T E

ÜOOFTSTUK.

«r/? ScheePen bouwde* en tn 't algemein van het
Scbeefs-bouwen der Ouden.

E

weit gehouden. Andere vertaaien het
woort Gopher, veclerlcy flag van hout.
*>
Het woort Gopher wert by FmUerm voor
Cypreffen-hout vertaalt, 't geen , zoo^*" 49
Marttalu wil , lange duurt, en den worm
wederftaat. Hier van maakten de Athevang der Werelt, uitgevonden heeft. nienfers kiften , daar zy de beenderen
fterptttm- Dan te zeggen, wie d'eerfte bouwer der der gener in bewaarden, dieindenkrijgh
Scheepen geweeft zy , mcene ikonmoo- en voor het Vaderlandt quaamen r/ovcrgelyk te zyn. Wel is waar, in 'theylig lydcn. De ftok van bevel, die Jufyn voerboek , welk alleen men de waarheit van de, was uit dit hout gemaakt, (zoorde
oudtheit verdicht) daar mede zy zyn al die eerfte ccuwc heeft toe te fchryven
U-duAri. NoAcb voor den eerftcn berucht is , die tydt duurend t gezagh wilden at beelden.
door Gods bevel een Schip bouwde, lang Écnige willen hetPyn-hout, en andere
drie hondertellen, brectvyftig, en diep Larix-hout zy geweeft. Maar de H*. Kirdertig : met drie verdekken , een in- cberm meint dat de Arke van vecldcrgang, zonder maft of riem. De heden- hande aart van hout gebouw t is geweeft.
aaagfche hierlantfche Scheepen overtref- A ie x ander Af. zeg h t Anftobnlmt , deede een
fen zelden de grootte van vy ftigh , zeftigh fcheepsvloot bouwen van de neergehakof zeventigh ellen in de lengte, vyftien te Cypresboomen in Babylonien.
De Arabifchc text noemt het geene,
of zeftien in de holte, en negen of tien
in de breedte. Maak! * eene Arke , ftaat waar mede de Arke beftreeken is gevan
Gopber-bomt
weeft,
boekMofes,
Zefhety 't geen vertaalt werdt,
in 't eerfte
,
met kfmeren zjth rj deezjc Artee maken, pek en hars geweeft te zyn, 't welk na
bepei-ken
hintten
van
en van allen waarfchyn , gefmoltcn en onder een
ende gj zjdtxjt
6"
hutten met pek± En weder op het 1 vers: ge mengt , tot klompen is gemaakt geGy zjtlt een venfler aan de Arke maaken , en weeft. Daar werdt gevoelt dat het afphalt
tot eene eüe van boven , tot de bouw der Arke, als het bequaamxjtltxje volmaaken
en de demre der Arke tjtlt gy in baar zjde fte, en vafte hars, gebruikt zy geweeft.
Van de maate der Arke ziet by De bouwplaats van deeze Arke was , naar
xjetten.
de vermaarde Stypmanntu , in zijn boek allen waarfchyn , in den lande Eden.
De Ark, ZCgt hy,
Te zeggen op een d raadt des zelfs toe- zjnpjlattt
Part.yt.x. de fiere marittmo.
wordt in 'tHebrecufch Thebab eenoemt, ftant van binnen en buiten, zoude Hechts mïelnt.
'tgecn zoo veel gezeght is, als een ge- raad en zyn ; wyl ons daar van niet nagebouw welk met groote zorgh volbragt laaten is. Over de grootte van de ellen
De Hcbrecufche text luit , dat de ofte cubiten , waar mede de Arke gemeis.
Arke van vereffende houten gemaakt zy ten zy geweeft , verfchillen de geleergeweeft, en de Griekfchc uit vierkante. den hedendaags. Een groot deel der
Okelet gevoelt dat zy van Cederen-hout zelve meint waar te konnen maaken,
en dc Arabifchc overzetting dat ieder el le lang zy geweeft negen, of
is geweeft
noemt het hout Znum- hout , waaruit de ook zes voet, en niet anderhalve voet,
Arkegebouwt zoude zyn gewceft> 't geen §elyk by zommige werdt gevoelt : onvoor een aart van onbederffelyk hout cr welker getal zyn Origenej, ytnetnt t
CUA
toont
nootwcndighcic
klaarblykclyk, dat, na het
bouwen der huizen , dc
Schccps-bouw een der eerfte uitwerkzelen zy, die het
menfchelyk vernuft, al tzedert den aan-

,

:
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CUviut jaa zelf de heiige Auguftyn , en
andere Schryvers meer. De ellen ofte cubitcn genoomen voor anderhalf voec, (de
voet is by Grieken en Romeinen wcinighgrootcr gewceft als die gecne welk
men hier te landt hedensdaags gebruikt)
gelyk gcmeinlyk werdt gedaan, cn geitek dat de Arke onder zoo brect als boven, en voor als achter zy gewceft, zal
het gcheelc begryp of bellek hebben bevat vyfticn duizendt zeven hondert zestigh vierkante voeten, volgens de rekcningh van den wiskonftcnaar Butto.
Veele echter dryven, dat Orioinet cn
d'andcrc hartclyk dwaalen, die de maat
der Arkc uitbreiden tot op 6 of 9 voet
voor ieder cubit
want het begryp dus
van te grooten inhoudt zoude zyn gcweeft. Een cubit gereckent op 9 vocten , de zelve ge multiplceert in 300 , de
lengte van de Arke, maakt 2700 voeten,
deeze 9 voeten dan in dc wydte , zynde
50, gemultiplicecrt , brengt 450 voeten,
mede,, komt
dit dan met de lengte mede
1215000, zynde het plat vierkant van
de Ark , dceze dan weder gemultiplicecrt met 270, dc hoogte, koomen vierkante voeten 328050000 voor den in,

:

houdt van dc Ark

zynde een begryp

,

verre overtreffende de noodige grootte
van dc Arkc, cn daarom buiten fchyn

van waarheit. En dat dc waarc maat is
met cubitcn genoomen , die anderhalf
voet houden , de voet zes palmen , de
palm vier vingerbrect, zoo dat een cubit
geweeft zoude zyn van negen palmen.
SMmafius wil, dat een cubit of clboog
de grootte van twee voeten heeft gehadt ,
of, zoo andere zeggen , van 6 palmen. Dc
Arke gong diep, volgens cenige, 15 cubitcn Hugo fttlo: zegt van 9 , en Ljranns van 1 3
Zoo zy 8 cubiten diep in
't waater gong, heeftze gewoogen , zoo
zeker gcleert man wil, 38912400 ponden:
zoo zy 10 cubitcn diep* gong , wocghzc 45392400 ponden
zoo zy vyfen:

.

:

twintig diep

gong

,

welk bros werk heeft gegeevcn , indien
de Arke dezen vorm hectt gehadt \ want
de zee punten en hoeken veel lichter

't

verbreizclt,

:

:

:

:

werden geftelt.
kift beweegt hen

vallen

ofte

fchip van

:

Noach een

Hctwoordt^rc*
veellicht, aan het
geftalte

dendaagfehe kiften gelyk

heeftze gewogen 'tgeen,
Kirchertu wil dat de kelyk is

9 3 99 2 400 ponden.
Arkc zy gcoouwt geweeft volgens een
cubit, groot anderhalf voet, ofdrieRomeinfehc palmen , zynde ieder palm breet
vier vingeren , dwers nevens elk andere
leggende. Zoo dat de Arke lang zoude
zyn gewceft, naardeeze maat, 450 voeten, wyt 75 voeten , hoog 45 voeten.
Niet tegenftaande de geftaltc der Arke
by gcene boeken nagelaaten is zoo Hellen eenige dc zelve onder plat en zonder
kiel. Schcepen dus gebouwt , flingeren
zeer , dryven af , en leggen los op J t waater: maaken haar vierkant hockigh

rondt geboogen planken.

als

Hier van komt de wet onder Scheepsbouwluiden , de buitenfte deelen des
Schips zoo veel van kringftukken te maaken , als docnlyk is. Winkelhaaks werk
1>aft landtgebouwen. Over ronde enholc planken glyt lichteryk het waater henen , maar tegen hoekige cn vlakke plankken doen dc golven gcwclt. Scheepen
met zyden, gelyk een trog, rechtop,
vallen licht om, «n omgeflaagen, ryzen
bczwaarlyk weer om hoog , flingeren
zeer hart: 't geen fchaadelyk voor 't vee
cn gevogelte zoude zyn geweeft.
De zyden van de Ark haaien zy op
uit balken , die over ent ft aan
Dus kan
men geen fchccpcn vaft verbinden , of
fluiten, veel min dat de recten en vocgen dicht gebraau wt moogen werden j
waarom Noach zonder twyffcl met ccn
lek (chip gedrecven zoude hebben. D'enkclde huytof want, dien zy aan de Arkc
gecven, zoude den koftclyken fchat , het
overblvfzcl van 'tmenfchelyk geflacht,
welk daar inne bewaart wierdt , dikmaal
zonder twyffel in het uitterfte gevaar
hebben geftelt want dc minftcrect, of
ontfluiting, het fchip te gronde zoude
hebben doen gaan
Hierom werdt ccn
fchips lichaam met twee of drie rokken
of huiden overtrokken, en zooby geval
d'eene berft, ftaat d 'ander tot ccn waarburg, en keert het water af. Een enkelde bant of berkhout leggen zy om het
werk : tc zwak om zoo een groot gevaartc tc binden , cn r/zaamen tc houden j kleine vracht-fchcepenvercifchcnecn meerder getal. Wat belangt dc vcrdeelingen
van binnen
deeze moogen na welge-

,

tc

de hcgeeven :

,

myns bedunkens, nictnootzaa-

, dcwyl alle gelykenüTen vercn ieder Schip, van wat geftalook zy, by ccn kift, trog, endiergclyk , vergeleken magh werden bchalven niet te weeten ftaat , dat kiften in die
cerfte ecuwe een vorm met de hedendaagfehc hebben gehadt. Het gevoelen
by vecle geleerden leght, dat de Arke
gebouwt is gewceft in Sjrr$em y aan de voet
van den Berg Libtnum. Dit zegt en bewyft de vermaarde Kircber, dat Noachs Zj^mJb
Ark, en de ovcrblyfzelen daar van , aangebceden zyn gewceft door dc Aflyriers
cn Babylonien , onder den naam van

fchillcnj

tc het

:

Nu.
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derom , en

,

en toogh

het Scheeps-bouwen van den be- s<b*ftginne af in d'eerfte werelt in gebruik is
geweeft, magh men beter raaden, als'

wegb, enkeerde we-

bleef te Altntve ,

en dte hy

Dëel.

I.

Of

Ak.ee brak^Setuurbenb , Komng der

mh-

M

&c. verzekeren, om dat ons gecne fchnften
,
Waarfchynin de geftal- daar van nagelaaten zyn.
en of de Afgod t op lyk is het evenwel. Zonder vaartuig is 4c
een platte taafel gefchildert zy geweeft, volkplantinge in verre geweften en lanDe geleerde
valt twyfelachtigh. Noach zelve wierdt den ondoenlyk gewectt.
mede van hun niet alleen aangebeden, Leecentns meint, uit het eerfte hooftüuk
onder den naam van Satmmm, fanmj, Ofi- van het eerfte boek Mo les, op hewchtrüy en andere j maar de Schythcn eerden entwintighfte vers , vaftelyk te konnen
hem , volgens getuigenis van Berefns befluiten, dat de Scheeps-bouw tzedert
als vader van min en meerder Goden
den beginne al in zwang heeft gegaan,
erkenden hem voor oorfprong van 't ge- en dat uit de weorden , gebiedt over de
heel menfchelyk gedacht, van den Chaos wjfchen der zee. Want zonder Scheepen,
of verwerden klomp , en zaat des werelts. zeit hy, is hetheerfchenoverde viflehen
De hedendaagfehe Annenifche gedenk- onmoogelyk. Wat zou d'eerfte menfehen
fchriften melden eenpaarelyk , dat het gedeert hebben, die verftandiger, door
hars , en andere overblyfzclen van d'Ark , haar langh en onbedurvcn leevcn , zyn gcGodlyker wyze zyn ge-eert , en tegen weeft als wy, de konftvan Schecp-bouw
alle quaalen, alsartzeney, en iets heiligs, tebcyveren, gelyk men heden doet ?
't geen heelen kon , gebruikt zv geweeft.
Men heeft m het jaar 1 4$ 1 te Bern , in v**t*th
r'
df
Zoo Benjamin** getuight , bouwde ze- Switzcrlant , hondert vadem onder de aar*f
d'overbTyfzclen
der Ark de, in mctaalmynen, een Schip gevonden *™
ker Calipha uit
een Tempel voor de Ifroaéliten. Sc- van geftaltc onze hedendaagiche Scheenacherib dan hadde miffchien , na den pen niet ongelyk. Des zcBs anker was
voorgang der Egyptcnaaren , die een van yzer, en de zeilen noch onbedurven
kiftjen eerden , daar Ofiru van Typhon in- van linnen
geraamten van veertig mengeworpen was , een Scheepkcn na de fchen wierden daar in gevonden, nevens
gedaante
gedaante van Noachs Ark doen maaken , zoo veel helmetten. Imgelyks zyn ontgeen hy aanbadt: waar hem toe fchecn langhs ontdekt, by Montaubaïn in Vrankte lryven het voorbeeldt van Godts Vcp- ryk, eenige yzere Scheeps-ankers, zeer
bont- Ark , daar inde Hebreen al hun heil diep onder de aarde. De Perufche gout
ftclden , en de waare Godtheit aanbaa- gravers haalden op uit het diepfte van de
den Welk gevoelen van de Joodtfchc berg-werken een Schip waar men fchrift
werdt beveftigt , als in het op gefneeden vont , wiens letteren nu on:cufch boek , 't bundelken Helek bêkent , en verre van het hedendaagfehe
alwaar gezegt verfchillen. Strabo verhaalt, dat ScheeC, te zien ftaat
en de mannen pen in diepe onderaartfche kolken gevon, dat Senacherib ,
Aflur, hunnen Godt Nesroch aanba- den zyn, drie duizent ftadienvan zee af
den, een Afgodt uit een berde of plank gelegen i 'tgeen overblyfzelen zyn, na
van Noachs Ark gemaakt. Een andeï allen waarfchyn , van de Schcep-bouw
uit de Chaldeen zegt , en Nesroch b*dt het voor d'algemeinc waatervloedt, van berhmytken, zyn Afgodt eutn.
In de onver- gen en aarde ovcrftolpt , en zoo ongegelykeh/ke konftkamer van den groo- schonden tot op onze eeuwe bewaart:
ten Hertog van Toskanen ,
en den gelyk ook de Olifants tanden fchynen te
Cardinaal Ottobonm, werden munten be- zyn, die men by Mexico diep uit de af- o*kt*n**
waart , oulinkx geflaagen in Grieken , grondt der aarde haalde. Olifanten vint
ter geheugeniffe van Noachs Ark. Men men heden in gantfeh America niet.
zietdaarop, aandeeenezyde, de Arke, Vlieten in zeeker Moskovifch geweft,
by vorm van een open kifte, daar Dem- welke tuflehen hooge bergen heen Telnebndt in den huizjt Nirreth iyns*Godtt

Maar of zy hem aanbaaden
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Arke zelve
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cdten en Pyrrha , Rbe*> ofte Morld, in ten, ontblooten vaak aan haarc oevers,
ten toon ftaan, dat 's Noach met zyn Huis- uit het neerfchietende gebergt , zwaare
vrouw : en boven op de kifte zyn twee tanden, die men oordeelt van Olifanten
duyven te zien, den een met ecnolyftak
ten tyde des zuntvloets daar gein zyn bek, koomende aanvliegen, enden
en met aarde overftolpt : zy worandre ledig zittende. Op d' andere zyde
j de Ruflcn Mammotekoos gevan deeze penning ziet men de verbeel- naamt , (Afnmmot is gezegt op Rufch

E,

van de Keizen, Lncüu Septimm een groot vervaarlyk dier) en Koosbeen.
SevertUy Pertinnx, als mede Cefnr fnlint Zoo als een diergclykc groote tant of
Ziet hier over Kfrcbmuy de Arcm. kies my is vertoont, welke achter Tunis,
teniflen
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is gevonden:
Op het Eylandt Malta, Sicilien en in
cn een ander, onder myberuftende, die vcclc andere ItaliaanTche landiflrcck.cn
diep
vadem
werden
diep onder d'aardc ontclbaare vistwee
insgelyks
omtrent Kiof ,
beenen gevonden, tanden, ruggraatcn,
in de grondt , den 5 Mey 1 6 8 5 , is ondekt
ccni-j
ribben, als mede beencn van lantdicren
als men daar groef tot het maaken
ger fterkte in de veile van de ftadti welker geftalten heden onbekent zyn: zonbcide zeght menmy, het zyn tanden der twyftêl daar gezet ten tydc als Godt
van Reuzen cn zoude op het Konings den aardtbodem met de wateren des
toorns bedekte. En van waar koomen anhuis tot Tunis de ribbe van den Reus
waar van het eerfte de tant zoude zyn, ders zoo veele zcltzaamc dingen , die daabewaart werden en tot Kiof, in het KJoo- gclyks uit den innerften boezem des aartfterPctzoorfche, ccnigh ander gebeente Bodems werden opgehaalt ? als de zecter gcheugenis op gehangen zyn, dat fchelpcn uit de put tot Amfterdam : de
men daar mede gelooft van een oude gebrande kooien , haircndicrgelyk, niet
Reus te zyn gewceft. Doch waarfchyn-j wydtvan Romen in Italien, uit de klei
lvker zyn dceze beenderen niet van men- kuilen- Jaflaoftcjoppe, is by veele Schry- 7w«"
ïchen, maar van Olifanten , die, als bo-i veren voor een zee-haven berucht, al van "l^?^
ven gezeght, voor zoo veel eeuwen on- voor den zuntvloct afj waar van te zien
der water zyn gerocht. Diergelyke Oli- is by Sohntts.
Tot Rotterdam, in 't booren van een
fants tanden , of Mammotekoos, wierden voor weinig tydts by Bon mede on- put , wiert gevonden , zeer diep onder de
aarde
'tHof
, een grooten tant van eenig wilt gem
my
en
gevonden
,
der d'aardc
dierte, cn daar by ccnigc haazenooten:
den Heer Kcurvorft vertoont.
gelyk
mede in de Wienngerwaart, diep
hoe
voor
zin,
Bydeezenvalt my inden
weinig tydt hier tot Amfterdam, even onder de aarde, een hans hoorn zich ontbuiten de ftadt , een put is gegraven, dekte , cn weder cenige vadem lager,
diep ruim hondert voet* men ondekte in een Walvis been.
In 't jaar 1 5 94 heeft men by Maaftricht
den beginne allerhande aarde ; daar na,
op dertig of veertig voet, zanten fchel- onder een hooge zandtheuvel , een zeepen, ook hoorens, in gelyke gedaante fchip gevonden: gelyk tot Gorcum in't
of men aan ftrandt was* dieper weder jaar itn6. den Rivicrdyk aldaar dcuraarde, ja zelfs beeftemeft j op zeventig brekende, onder in de gront, op zeftig
voeten , elzc boomen , en zekere bladen voeten diep, Hans hoorenen zyn ontbloot:
die noch gaaf en geheel waaren , gelyk en in de Dortfche-waan, onder de aaraan ongefponncn tobakj op ontrent hon- de , een overoude kiel van een rivierden voet bejegende men dwars neder- fchip. Tot Woudrichcm heb op 't Stadtgclcgen een byzonder dikken cn zwaren huis bewaart gezien een been, 't geene
eiken boom , die de boor niet breeken men zeide aldaar van buiten menfehen
konde, zoo dat men met de put dieper gcheugenis hadt gelegen, cn dat het zelEen ander ve wierdt bcwaan, om dat diep onder
te graaven moft ftaaken.
groef binnen decze ftadt een put, dieper de aarde was gevonden , buiten of omals tweehond ert voet , cn bejegende mede trent die ftadt, in den lande van Altena,
velerhande vcrwifTeling van gronden en cn dat men oordeelde het van een Olifant
ftoffên, totdat op 'taUerdieplte in zwaar te zyn ; maar meer waarfchynlyk is het
zant boorde, waar het zoet water, een zelve van een Walvis: en wat wonder,
arm dik, twee voet hoog, uit fprong j doch zoo , volgens Oudenhooven , in zyn befchryvermits degrootc diepte, en dat de ope- vinge van Zuithollandt, de zee tot Tonningen toelchooten , is dien bron ver- geren toe plaght te ftroomen , en dat
waarlooft. Onnafpeurlyk fchynttc zyn de "s Henogenbofch , ook Antwerpen , te zyreden van deezc veranderde gronden, ten ner tydt op dc oevers van de zee lagen.
Tot Winkel, een Dorp in Noor dt holwaare een tydt was gewceft dat dezee over
land t, is voor 18 jaar, als men daar een
dit lant gong, en den bodem laager was
dat op een ander tydt de zelve bodem (luis zoude graven, tien fpaden diep onmet cue was bezet, en daarna, weder ver- der de aarde, gevonden het geraamte van
hoogt door overfpocling, boomen en krui- een Walvis , en , noch twee fpaden dieper
den hadt gedragen. Buiten de ftadt Aken daaronder, een hooft van een han, met
is een zeer hoogen berg, den Lozcnberg een fchoone tweetakkige kroon hoornen
geheeten, in de zelve vint men menigte van waar uitte befluiten is, dat aldaar dezee
zeehoorens en fchelpen,en alles gelyk als op oulinx over heeft gevlocit: als mede, dat
een ftrant ook is daar weleer een fchoonen daar t'ecniger tydt boflchaüen cn wilder-

in Barbarye, onder d'aardc
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Zec-Ecnhooren diep in de gront gevonden.
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voorheen alle fterfelyke
Zevenbergen heeft zyn naam ttttn en
van zeven inhammen of waterkillen, wel- menfehen zyn geweeft} maar namaals, Jf>'Sir
W
eer aldaar ge welt, waar defcheepen, uit om hunne daaden te water bedreven, ver-^ j^ .
zee komende, zich willen te bergen. En godet zyn geworden , of dc vergoding f^un*.
vindt men in de landen daar rondtsom hebben bekoom cn, te weeten, d' eerfte,
hier en daar, diep onder de aarde , over- om het zuiveren der zee van rovers % dc
blyfzelen van groote zee-fcheepen , die tweede, om zyne heerfchappye over de
daar door ftorm en onwedcr ofte vergaan zee* de derde, om het r/onderbrengen
of reddeloos geraakt zyn. Tot Hoboken van Barbarye of Morenlandt , door hulplaght een kruis te ftaan, zeer vermaart pc van Scheepen. Sntnrnmty zeidtd'outvan aaloude tyden her, vermits de Schip- heit, gaf aan Italien den naam van Lspers en zeeluiden, die van een behou- tium, om dat hy aldaar met zyne vloot
den reis gekoomen waaren , en hier te ic hooi of verborgen bleef ; want Utere t
lande quaamen, aldaar hunne ofrerhandc een Latynfch woord t, is verborgen bh/*
en dankzegginge plachten te brengen ven gezeit. De Poëten verzieren, dat de
voornaam entlyk au ze van een fchip- Cyklopcn of reuzen voor fatter zynen
breuk behouden waaren. Zoo als te zien bhxem fmceden, dat is, zy zyn de werkis by facob v*n Oudenhoven , in zyn befchry- meefters geweeft van aUe zee-krygs-tuivinge van Zuidt-hollandt.
gen, welke zy fatter , als Opper- zeeGeen volken heden zoo woeft, of het voogt, opdroegen. Op heteilandt CanScheeps-timmeren gaat by hen infwang. dia, in een zeer oude zuyl van fatten
Waarom het niet te denken Aaat, dat Tempel, heeft men gevonden deeze letons eerfte vaders dier konft onkundigh teren: Hy (te weeten fatter) geeft mam
zouden zyn geweeft. MüTchien zou iemant Nepttttn macht «ver ure , Unden en alle hamoogen voorwerpen : indien de eerfte venj; 't welk een werelth/k gebiedt fchynt
werelt Scheepen heeft gehadt , waarom te zyn, toegedaan byeen wereltlyke opzy zigh dan tegen de wateren niet heb- permacht. Neptuin werdt gezeit zynen
ben befchut? Hier opdient tot amwoort naam van Ndndo, dat fwemmen gezeit
dat Noachs Schip , 't geen met Godes is, bckoomente hebben, gelykals of hy
voorzicht was gebouwt, alleen, om zyn dc gantfche Middellandtfehe zee , met
zonderlyke geftalte, en hechte, beften- zwemmen of varen , bedekte. Voor zynen
digh zy geweeft de wateren te weder- tydt waaren niet als ponten, vlotten, en
Dc andere Scheepen zyn onbe- ander zeer flecht vaartuigh in gebruik.
ftaan.
Suaam geweeft zoo een itoot af te wen- Hy wordt gehouden voor den eerften, mm»»
-«w
en, als niet voorzien: boven open, on- die groote Scheepen met toorens en ncr>
belompen en onverzorght , uit nalaat ig- ben, of Galjoenen, decde bouwen: (doch
heit, en ongeloof van hunne meefters, PLmns fchryft dit een en Ptfeut toe : wel- n^**'**
de zondige menfehen. En 't was vooral ke nebben, zoo Vuruvint wil , van yzer Lü.m.af.
de wille des opperften God t , die hun mede gemaakt zyn geweeft.) Trojcftich- 11
dede omkoomen , en niet gedoogde dat te, veele landtfchappen, door hulpe van
Vaartuigen, die de achtelooze menfehen zyne Scheepen, onder water zette , en
veel meer andere dappere heldendaaden
voerden , behouden zoude blyven.
Zelf Püto en Ovuhu ftemmen eenhei alomme te water uitrechte. Waar over
PUtte*
ow
lig toe , en zyn te zaamen eens, dat de hy, in d'oude verdichtfehriften en rymSchceps-bouw gewakkert heeft van voor gedichten, voor Zee- Godt uitgekreeten
tAtm&w%v vut di de groote watervloet af: DcUtts, zeit d°eer- wordt. Zyn drietant, dien de rymfchrySntvUet.
fte, una c$$m tpfis art bus cemmeraorum in- vers hem toevoegen, bet eekent een driefimmentü t dat is, Met de konften zyn dubbelde macht ter zee , van die te beook de werktuigen van koophandel ver- veyligen , beichermen en te beheerfchen.
delgt. En d'ander, V«U dab at ventv: dat Neptmn
die de zelve met fahtt gelooft LaBmtku
is, De zeilen Helde hy ter windtvangft. werdt te zyn , is daarom Godt der zee
'
En op een ander plaats, daar hy van de genoemt, om dat het gedeelte des WB-Jft
ftadt
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heuvel: die begeeft zich in een fchuit. kner Scheeps-zeilcn beduyden , zonder
En geh/k de heilige Schrift ons niets ver- welke de koophandel, daar hy Godt van
zeekert van den eerften Scheeps-bouwer werdt gezeght te zyn , bezwaarlyk kan

of timmerman

:

zoo kunnen ons ook de

eerfte wereltlyke Hiftorien veel min doen

gemerkt de zelve by na
verdichtzelen zyn.
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Het Scheeps-timmeren , en
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zien van

niet dan loutere gebouwde Scheepen , verwekte zulke
zeydt 1*f]*-> Nef- vreemde gedachten in den geenen, die de
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zelve eerft zagen

,

dat ze daar vogels

een goedt zeeman was, wierdt gezeght,

,

viflchen en zeegedroogten van maakten. dat zigh in alle geftalte kolt veranderen,
Phenix , waar zoo veel by alle Schry- tot een vis maak en, en in zee onder de
vtr&hut.
latmt.ii
veren wcrdt van gcfprooken, is niet an- Dolfynen fwemmen. Wanneer Phorcm,

De

dcrs geweeft als een Schip,

dusbenaamti Oppervooght van Sardinië,

al

vechtende

tgxti ook van .^nwwDolfyn te vcrftaan tegen Atüu te gronde ging , is hy namaals
zy. Van deczen Arion ziet insgelyks by als Zee-godt ge-eerten aangebeden. Het
Htrodotw , in zyn ecrfte bock , gezegt KUo.
Men wift van menfchcn te fpreeken , die in
de viflchen zelfs hadden gewceft: 'tgeen
niet anders kan vcrftaan worden , als dat
Zy in Schcepen hadden gevaaren. Tmrtumhb.i
fionet zyn van oudts zeekcr aardt van
viflchen geweeft , den Delphinen niet ongclyk i van welke het verdjchtfcl zyn oorIpTonk hcrfchynt te hebben, dat, namendyk het volk Tjrferu , menfchcn in
Tjrfni.
Dclphincn vcifui inden. Welke volk-aardt
ook dcezen vifch voor een tecken aan
haare fcheepen hadde ftaan. Noch hebJ
ben ons d aaloude duiftere eeuwen nagelaat cn , hoe zceker GUnkm zich wonop
het Scheeps-timmcren ver3er wel
ftondt, die ook het Schip Argo gebout
zoude hebben. Men zeit hy zeer windten weer-wyswas, en voor een vergoden
man geacht wierdt. 't Schip Argo voerde vyftig lianen op een zelve hooghte, aan ieder zyde vyf-cn- twintig, ofwel
dertig, zoo andere willen, en wordt voor
Meerite lang Schip gehouden : waar van
Stattms*, ook Horatitu, Ardttu en andere melden, die het in den Hemel ftellen j
maakendc een hemels-tecken van 45, 58
of, zoo andere willen , van 6 2 fterren
des zelfs aanzienlykfte fter wcrdt Canobus
echecten, die gezegt wcrdt op een van
ocydc ftuerboorden te ftaan, en dus genoamt na Qtnopns , Stuurman op het Schip
van MeneUus, Trojaanfche Koning, die
korts na den Trojaanfchen oorlog tot
Godt verheven, en in den hemel geftelt
is> deezen eerden d'Egyptenaren mede
Daar andere nochals een Water-godt.
tans het fterren-fchip voor het Schip van
Het hout , daar dit Schip
{fis houden.
van gemaakt is geweeft , was van pynboom , volgens CmmUms , en Eunptdes
maar FUuctu zeght van elzen , en Pltmmj
van eken-hout. Diodorm wil dat men het
zelve op den bergh Pdton hadde gehakt}
maar andere weder, dat het, beneftens
de kiel, uit het Dodonifche bofch was
gehaak; waarom het Godtsfpraaken uittede, en van de klippen wierdt ontzien:
ja engten der zee zigh verwydenen voor
hem openden het wierdt gebouwt na
PalUs ontwerp. Desgclyks is Nereus om
ryne ervarentheit ter zee, onder de Zee
goden geftelt. Protent, om dat hy wePntm
ttig*» tcnüchap van Schccps-bouwca hadde , cn
;

:

,

rooven dat

fuptter wordt gezeght gedaan
te hebben aan Ganjmedes, in fchyn cent
Arents, en dat Phryxus op een Ram over
zee voer, beide met Schcepen, dus genaamt, zy te vcrftaan. Insgelyks-dat lp
op een hond 1 in iEgypten over zee quam

vaaren.

Niet zeekers

is

evenwel noch van den

eerften Scheeps-bouwmeefter te beflui-

maar wel dat kort na de watcr-vloct
dit werk met allen y ver by de handt genoomen is. De drie voornoemde Zeegoden, die de Schipvaart gaade floegen,
worden by ccnigc gehouden zelfs voor
de drie zoonen van N oach.
Saturnmt
zoon van Th tm en Odum 5mfm
'*
wierdt door fuptter , zyn zoon , gcteelt uit jjj
"
Opj, zyn eigen zufter, het ryk ontzei ,
en verjaaght: ter oorzaake hy zyne kinderen zelfs op at, uit wangunft van zyn
erve te zullen bezitten , waar fupiter mede
voor beducht was. Hy nam de vlugt te
Scheep, en lande aanltalien, indegoude eeuw : daar hy van de Laders voor
ten

;

,

,

t

I

een Godt aangezien wierdt : floegen hem
welke zyn tweevoudigh aanzicht, den tydt verbeeldende, op een zyde droeg , met de naam
van Janus , cnhetfchipopd'ander. Waar
van Ovidtus aldus fpreekt : At bon* pofteter ceren d'eerfte munt ,

ritét

tum

puppim form*Vft in *re, bofpitij *dventefltficata Dei: Op Duits gezegt, Do

goede natAAten floegen een Schip op 't koop er
de nankomft van den vreemden Godt daar mede willende bettekenen. Hiervan daan quam
het raa Jen onder de Romey niche kinders

wanneer zy geit opwierpen, en wedden
wat boven zoude leggen , t hooft ofte
fchip
welke wys van fpcelen noch hc:

densdaags onder dejeugt ingebruik blyft.
Schoon Macrobiut , en andere Schryveren
meer , met waarheit beveiligen , dat op
dees munt het hooft van f*nus met het
Schip ftaan verbeelt j zoo zyn echter andere van gevoelen , dat deeze penning
geflaagen zy voor een zin-beeldt des algemeynen watervlocts, wanneer Saturnus, die een zelve met No*ch is , alleen
met de zynen over is geblccvcn. Dc

Kretenzers, volgens 't getuigenis dergeloofwaardighfte wcrclrJykc Schryvers
hebben cenen zeer ouden Koning gehadt, die d'eerfte tc wateriets heeft der-

ven beftaan; waar door hy ook dc Athe-

hi

-

l'

Scbeeps-bo*w e*

beft'ter.

onder fchatting braght.
Cretenfii
nefcit ftUgms ,
wierdt van outs voor een
fpreckwoordt gezeght
waar mede ge
mcint wierdt , dat die van Ovm goede
zeeluiden waaren gelyk ook de Tipheën
fcrt.
De vermaarde Schtfmu zeght, dat
de Fenicicrs hunne naamen droegen van
Eum, I zaaks zoon, als hooft van dat volk
en geflaght , 't welk hy befluit uit de
over-ecn-kooming der naamen in de
grondt-fchrift. Vfims, daar andere Efavus
ofte Efau van maaken, dorfteerft zich in
zee met vaartuigen begeeven, zoo EmfiGr* 49; 15. bi*s zeght.
Jacob voorzeght zyn en Soon
33 '9- Zebulon , dat hy aan de haven der zee
zal woonen, en aan de haven der Scheepen weezen : zoo dat in zyn tydt al
Scheeps bouw is geweeft. Deez Ezjut
wierdt van de Fenicicrs als Godt aangebeden. Schtfmu mcint insgelyks dat de
Kananiten en deeze een zelme volk zyn
geweeft, en de laarfte naam een bynaam
van de eerfte zy. Chitrim, Japhetsneef,
irfkét
ftak over na het eilandt Cyprus, kort na
de Sontvloet, al met kleine volkplantin:

:

ce.

Hy

dekte

was d'eerfte die eilanden ontwaarom de Hebreen in hunne

fpraake een eilandt Chethim noemen. De
Fenieürs worden gehouden d'eerfte te
zyn die waaghden te Scheep hunne

koop u-aar en na Grieken over te voeren,
en den loop der Noordtfterre gaade (Joegen. Maar Thdti wil men dat onder de
Grieken het eerfte van Beer en NoordtZceker ift, dat
fterre fchreef en fprak.
Tbtfetu den Zeehek Téutrus overwon, en
de voeten fpoclde: waar uit de vemering
van Minttdurtu zyn herkoomen heeft.
*s£ge*s hadt aan zyn zoon Thtfew een
zwart en een wit zeil mede gegecven op
de tocht na Cre ten , als hy den MmotAxrut
'

met

lift

gong beftooken, (zoo als de

ver-

|

I.

Deel.

i

over 't vermaak dat
dien nacht met Phedr* hadt genootcn , den
Stuurman wierdt vergeeten te belaften.
Téutnu was Admiraal van Minos vloot,
en Thefe*s dwong Minos de gyzclingen van
Athcncn te flaaken, en vrecdc op voor-

JJjJËlL

om d'eere , van 't eerfte v^'''!tr,f;e
Schip bedacht te hebben. Aan DetUhit, sckftufdie voor de wreetheidt van Mtnoi vluch-J^C"**™
e
tmtJ '
te, op Sicilien aanquam , en aldaar een
meinen, twiften

^

Stadt bouwde , wordt de prys van den
vondt der zeilen tocgefchreeven. De vleugelen, die de dichters hem toevoegen,
worden op de zeilen geduide. Icarus, metgezel van DetUlus , ftrande op Creta: DtJsktm
waar van daan het verdichtzcl zyn aan^'
vangh heeft, dat zyne waflc vleugelen,"
door het naderen aan de Son , zouden zyn
gefmolten. Het overfpel , ruflehen Tomrtu en Mmos vrouw, deode Icatms en DetUbu vluchten : want zy dat werk geftookt hadden , en daar hantdaadig aan
geweeft waaren.
Andere in tegendeel
houden Prometheus voor den vinder der
zeilaadje : en ook wel de Godinne ffo,
die haar eigenzoon over landt en zee zelf
ging zoeken. Servitu verhaalt, dat Dedaitu een zeil maakte, zyn kleedt of mantel
uitfpannendc met zyn armen. Jfs werdt
mede vertoont aan oude munten, (bande op een Schip , een zeil uitgefpannen
in haar handen houdende.
Ten tydt van Huronimms lagh neftens
Goza een Stedeken Menois of Mmo s,
veellight alzoo na Minos , Koning van
Creten, genoemt
het welk Hterontmuj
voor de aaloude Stadt fchynt te houden
dewelke by fof. 15: 51. en Efiu. 9: 10.
ad manna geMedemcna , of anders
noemt, en onder de ftam van fud* ge:

dichtzelen luiden) met bevel , indien hy
den Mïnotéutrtu kon dood en , en weder
naar huis keeren , dat dan de witte zeilen reckent werdt.
DeRhodiers,
zoude aanflaan 3 *t geen by hem , door verliefde vergeetenheit,

7

der van Thtftus , zigh in zee vin rouw,
wunende dat zyn zoon omgek oomen was.
Tbtfeus leefde kort voor den Trojaanfchen
oorlogh. Rivius wil dat reets 3290 jaaren van den aanvang des werelts verlopen waaren, eer men met vlooten ter zee
elkandre flagh leverde, 'tgecn gefchach
tuflehen Corinthiers en Corcyrecrs j of
zelf dat de zee bcvaaren wierdt.
D'ouden , n zond er h ei t Grieken en Ro-

M

Korinthiers, Egypte- vhIvUm
beroemen zigh ieder ftbryumvg
over d'eerfte bouwing der Scheepen j hoC*"^J*
wel waarfchynlykft is , dat de Rhodiers IZemham
allereerft den zeeman wetten gegecven duin trimnaars

,

Tyriers

,

hebben. Die van Corfu , ofte Gorcyra,
worden van Homerus, om hunne machtimaaken)
deel igc voorwaarden te
wesdie ge Scheepen in den Trojaanfchen kryg,
van Athencn hem zoo eerden , dat zy , ter zeer geroemt. Van outs worden ook wel
zyner geheugenüTe, het Schip, waar op de Kariers Hecren derzee genaamti om
hy Têmrm overwon, eenige hondert bu- het uitvinden der riemen, zoo zomin igc
ren lang , in hunne haven bewaarden. willen, wanneer men noch fl echts met
Doch als Thtfeus te rug na Crtt* toog , en kloeten voer , en Scheepjes van riet geden Stuurman het witte zeil omtrent het bruikte) daar nochtans de Beotiërs voor
landt vergat op te haaien, 't geen een tee- d'eerfte vinders der Scheepen willen gekeo van zegen was, wierp£j«v, denva- houden zyn> hoewel dePlatecrs ftoften,
het
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het klein vaartuig bedacht te hebben. Dan Sic Vtntttufiéigtumtt P*do,f*foque Britanntu,
voor hen trokken dc Trojaanen al met Névigett octano , JU cum ten et omma. NUmi
kleine vaartuigen over den Hellefpont. Conferttmr hibmU memphtm cjmb* papjro.
De Foceërs hebben de eerfte onder, de
Dar 'tt:
Grieken langhwylige Schip-vaarten aanftwdu , men
gerecht, en teffensdc lieden Adric, Tyrrene, Berie, en Tarteflum ontdekt. Zy
Te water
waar men toe de runderen beeft gcgebruikten geen Schecpcn met nebben)
maar Galeyen met vyftigh paar riemen Dieromgrfpannenvddefcheependeedevkxten,
200 Htrodoot in zyn eerfte bockzeght. Ko- Dus voer men opdePo, en by de oude Schotten:
ningh Erjtr* fchryft men het gebruik van In 't woefte noorder nar. Dus beeft men op den

m%

1

:

de

rees toe, die d'eerftc

was die dc zelve

opzette , wanneer hy het R.oo3e-mccr
over zeilde. Anschwrfis vondt de werpfc h ach ten : dc Tjrtnitrt d'ankers.
Tjphit
en die van Sidon dorften eerft
het (tier
by nacht vaaren. Welk by nacht vaaren
naar het gefternte is gefchiet , daar Th*Us MUtfim by zommige vinder van wcrdt

Nyl,

Ook

fcheepen van papier,

Onder dc

al

om gevonden veyL

befticringh van Sefojhv

,

N....
' 1Sd**.

Rut-

in

Egypten , wierdt ha eerfte houte Schip
op den Nyl gezien. Voor dienen mende
gantfche wcrclt door, op rivieren , inhammen en meiren, geen als flecht vaartuigh gebruikte. Dus lcit de zaak met
d'eerftc Schccpmakeryc.
Niemant,
tc zyn gelooft.
Doch Céühmschui in zync dichten , zegt oordecis, magh zeggen , dat hy volkomen
d'eerftc vinder van 't werk is : elk rrvw.
dat den Beer een zeker tecken aan 't vaheeft daar yets toe gedaan
waar door
ren geeft, crvondcn by die van Tjrms.
:

:

ieder nochtans d'cere van 't geheel heeft
FéUnms was dc eerfte onder dc Romeiwillen hebben.
Lmcretim zegt hier over
nen die de zee-kaarten maakte.
Ui. v.
De Schecpcn Birtmtt genaamt , zegt PUTriremet
en
ander
voor
de
't
zyn
mm,
De Scheepen fterkte bouw, heeft ons 't gebruik

^

,

vaartuigh, crvondcn geweeft.
In aoudtfte gcdcnkfchriften , welke
van Engelandt heeft , bevindt men
dat die landtaardt toen Scheepjes , met
huiden overtrokken, gebruikte.
Dmmus quam allerccrft met een Schip
uit Egypten in Griek enlandt over: welk
zommige zeggen , dat het eerfte ronde

geleert

Deesgafoat wet, en zeght, boe men de landen

men

Decze Danatu, wilZtoScheep-bouwen in .(EgypHet
ten van de Phsenicers hadt gel eert.
Schip DétnAu , naar hem genoemt , in
Grieken de naam van Penuctntertn verkreeg, naar het getal zyner Dochter en.
Andere zeggen , dat Deautm niet met een
Schip alleen, maar met een gchcclc vloot,
uit iEgypten in Grieken over quam.
Schip

bouwde

ntfim, dat het

Dc Egineten , volgens gevoelen van
HexUdtu zyn dc eerfte die wapenen op
zee hebben gevoert. Dc Mncncrs en
Trojanen waar en 't die den Helkfpont
,

het eerft bevoeren.
Sefofhrtty

Dioderm

Komnk van iEgypten ,

StctUtu

,

was

zeght

d'eerftc die met een

lang Schip d'Erythreifche zee heeft bevaren. V oor nivxi zagh men in Grieken Hechts
boten uit horden gevlochten in gebruik.

En

op de Nyl in d'eerftc eeuwen Scheep-

jens van rietboflen. Lkcmmu fpreckt van
dit flagh van vaartuigen aldus
*na SaUx, mtdefttia vimine psr-

Ttxiturtn pmppim\

c*fo<jue

indmtnjmvenc»

Begeerte tot gewin heeft Scheepen verzonnen , zegt Loccenim : waar over hy
c^ericheideh/kc Schryveren aanroert,
onder andere Hefipdm Ub. a. sper. (3 dier.
den buik, zegt hy, ruft men Schecpcn ter zee toe. Naderhant hebben de
v erflanden velerhande geftalten van Scheepen bedacht, zoo wel d'Atheniers, als
Korinthiers, Egypten aars en andere volken j doch lag het mceftc onderfcheit
in dc wyzc en getal van rocjers en roeibanken. Weinig quam het zeil te fla.
D'ouden hadden voorheen vlotten of
Scheepen van opgevulde windtblaazen,
en gefpannen leder. Men zegt, dat AUx *nder dc Grootc ccn Schip deed' bouwen, met vier ry riemen of rocidreven
meer als men gcwoonlyk voor zyn tydt
op dc Scheepen plagh te ftellen. Het
vcrdkhtzel van Enrop* , gefchaakt onder
r
'tweczen van een Stier, wil B»ch*rtm,
dat Zyn oirfpronk heeft van het dubbelzinnig Phxniefch woordt Alph*, *t
'
zoo wel een Schip als een Os
Dc gefchiedems of 't verhaal van h
(chvnt te beveiligen , dat dc Feniciers
weleer de fchranderfte zeebouwers zyn
geweeft, wyl zy wagen dorften heel na
Griekerdandt over te Icheepen , om hunne koopwaaren te verhandelen in dc ftadt
Argosj daar zy van ftrant veelc maagden,

Om
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beneven 's Konings dochter h
Van dit
fchaakten , en weghvoerden.
verhaal ziet by Herodotus in zyn eerfte
boek, daar hy zegt, dat dc Dochters, die
cerooft wierden, op den voorplecht Honden, cn waaren kochten. Andere doch
gevoelen dat deeze h niet gclchaakt
wierdt , maar dat ze met den Stuurman
en als
van 't Schip te doen hadt gehad t
ze haar zwanger bevont, al willens met de
Famicerswas wegh gevaren, /«was dochcn zy wierdt tot vrouw
ter van In. ic hm
van OzJrü in ^gypten verkooren, Koningin gemaakt, en naderhandt van fnptter bezwangert , en in een Koe vervormt.
Europa zoo 't verdichfficl houdt , wierdt
van ?upjn , onder de gedaante eens Stiers
gefenaakt
zy was dc dochter van Agenor Koning der Sidoniers , welke Jonk vrouw niet gevonden wordende, dc Sidonifche Vcnus cn Godin wierdt gcnocmt: waar by niet anders te verftaan
zy, als dat het Schip daardeezen fupiter ,
de maagt
die Koning was van Kreten
mede fchaaktc, het tecken van een Stier
voerde. De Phaeniccrs dan te dier tydt
EmropA zoekende , cn de Griekfche zee
doorvarende, fhchten Tharjis, waar van
daan het komt dat die van Tharjïs cene aart
van Scheepen met dc Phamiccrs voerden.
Satmrnmj , willen eenige uit dc voornaame Schryveren , fteldc zyn zoon Neptnm

den

der,

,

,

:

.

tot hooft

over d'eerfte vloot die t'zee

gong: en als hem al zyne voornemens
wel quaamen te flaagen, wierdt hybydc

domme

Pbercsé

onderzaatcn voor Godt uitgekreStrtbo zeit, dat Minos, Koning in
ten.
Crets , een goedt wetgeever, en d'eerfte was die ter zee heerfchte j maar andere trachten weder te bewyzen , dat
P kor ca. Koning van Sardinië , en Bacchns , al voor zyn tydt de zee bekruift hebben. Bacchms, wil dc oud t heit, woonde
te Nyfa, een ftadt in gelukkig Arabien,
van waar hy met een vloot Scheepen afftak , en alle dc ftranden aan dc Roode zee
beftookte ; rechte aan de mont van dc
Gangcs , daar ze in den Oceaan vliet,
twee zuilen op, in teeken cn gedachtenis van zyne zegenpraal. Welke tegenftrydigheit

wel

te vereffenen is,

zoomen

zeght dat Minos de eerfte vloot fchaardc
in zyn geweft, en d'andere 't zelfde deden in de landen waar zy heerfchtcn.
Btcckns werdt de zelfde met Nimrod gelooft te zyn geweeft. Mines dan , na dat
hy veele van de Griekfchc eilanden , door
hulp zyner fcheepen, te onder haddegcbraght, vondt te water me mant zynsgeh/k \ doch quam te fn euvelen, wanneer
hy Sicilien zoght tovermannen. Decs

als

Pompejms

M*gnm

heeft gedaan.

HydecdcSicilicn den oorlog aan, omdat
Dedalms , dien h y gevangen hadt gezet
en hem onrihapt was, daarheen meteen
gedeelte vloots gevlucht was. Leefde,
volgens Htrodoot , drie leeftyden voor
Trojes val, 'tgeen eenigevoor driehonderdt, andere voor driemaal tachentigh ,
andere voor driemaal dertigh jaaren nemen. Jafon , ZOO Rivius Wil , leefde Op
een zelvcn tydt met Minos doch was ouder van jaaren.
De Trojaanfche kryg
houdt men voorgevallen te zyn ten tydc
van fokt*) dielli-aclbeftierdc, of op het
duizent en twee hondertfte jaar na de
Sontvloct
zoo dat men van de Scheepbouw duizent en hondert jaar na de Sontvloet weinig zekers heeft te zeggen, tot
dat J*[on en Minos heldendaad cn te wa
ter uit hebben gerecht.
Die van Korfj
of Korcyra waagden na Minos d'eerfte zeeft agh tegen deKorinthiers, zegt Thncidides, in het jaar drie duizent twee hondert
cn negentig na de Scheppingh , volgens
Rtvins t in zyn boek van dc oude Schcepsdaden. Decs dryft mede, dat voor /Ufons tydt alle Scheepen kort cn bykans
ront zyn geweeft. Van het Colchns , daar
?4<>n het gulde Vlies gchaalt zoude hebben , fpreekt Pomponms MeU itb. I in 't
brcedc, als mede Ovid. Itb. 7. Meumorphoz.eos
fab. 1 het is geleegen tuflehen
dc Cafpifche en Zwarte zee , in 't geberghte , 't geene met veelerley namen bekent
is
men noemt ze de Amazoniiche gebergte: de Corafifche, na de vliet van die
naam: Caucafus, enz. Phnxus , zeght het
,

,

,

Deel.

I.

Minos wcrdt voor een voorbeelt van rechtvaardigheit gehouden, zoo Plato zeght
en den Schep ter van jnptter daarom genecten: deeze zuiverde de zee van roveryen, 't geen na hem niemant uitfteeken-

,

:

I

.

.

,

:

verdichtzol,

men was,

als

hy te dierplaatze gekooram, daar ny op-

(lachte het

gereden had , aan fnpiter hangende zyn
gulden vel in den tempel, by hem gelucht , opj 'tgene fafon roofde. Welk
verdichtzel zyn coifpronk heeft van goutd ragende Celtifche vliezen, waar uit het
gout in ruige vellen gefchept werdt.
Trojc wierdt ontrent dees tydt van Hercules met een groote Schccps-vloot beftookt , om den Koning Lsumedon te
ftraften , die zyne Gezanten hadde gcflagt. Andere zeggen, dat de eerfte Zeevloot gebouwt wierdt in de ftadt NnnpAÜus en zulks van de Heracliden , die
Emrifienm den aldcrtrot ftcn Konink van 't
Pehponefns overwonnen, te vooren een
en
zeer wreed cn vyandt van Heremies
daar na van deeze zyne zooncn. Dit 's doch
onB
,

,

,
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maar

van de
groote vloot die uit Suf* tegen Grieken
wierdt gezonden, noch van de Scheepsvloot van Mitrtdates , Kónink van Pontut , die uit 400 zwaarc gebekte Schcepen, en 600 lichter Schecpen beftondt:
noch ook niet van de vloot van Pompejmj,
die uit 500 machtige twee en drieordens

onwis

-,

niet

is

te twyffelen

Hen volgden de Pelasgianen , tegen welke niemant te water dorfte aangaan , geduurendc den tydt van vyf-cn-tachtigh
jaaren tot dat de Traciers opftonden en
hen verjoegen , by wicn de macht bleef
:

negen-en-tzeventigh jaaren langh.
Als
wanneer de Rhodiers hen weder verfloegen , en de zee biceven veegen dric-cnScheepen beftont , waar mede hy in 40.
twintigh jaaren langh. Dccze wierden
,'
dagen de zeerovers , fterk 800 Scheepen weer van de Frigianen gevolght , die het
verwon, en nam. Dccze vloot van Pom- ftaandc hielden vyf-cn-twintigh jaaren.
fejm was verdeelt in 24 Admiraalfchappen Na wicn een volk volghde in het zeeen in j 3 afdeelingen gefchaart , om na alle gebiedt, wiens naam ons door gebrek
oorden heen te vaaren, endenvyandt al- van fchriften verduiftert is gebleven , vecrzins te volgen Pomfcjm zelve hielt 60 van tigh jaaren langh. Eindclyk begonnen ook
de grootfte Scheepen byzig, en na behaal- na hen de Feniciers zich tc wapenen, en
de zegen (lachte hy hondert Stieren aan quamen met een groote vloot in Grieken ,
Nmttun , en hondert aan dc Viüori.
braghten al wat kiel voerde' onder hun
De ftadt Tyrus , machtig ter zee , en zeer gewdt : ja herftelden niet alleen hunne
StLtfTjlu
Schecp-ryk , wierdt , zoo eenigc Schry- vryheit, die hen door Mmos van voorlang
veren melden, gebout langh al voor den was bcnoomen j maar heerfchtcn ook
tydt dat Mmos heerlchte by de FenUitrt: veertig jaaren over de Griekfche zeén. De
AgenoT y of Gtdeon van de Hebreen ge- Femaers, en die van Sulon werden gehou:

naamt-, was daar d'eerftc Oppervoognt. den dc eerfte tc zyn geweeft die de
Deeze evenwel braghten nooit groote Schip-vaart na de fterren ftuurden , en
Schceps-vlooten by een, als Mmosdcéc^ afin aaten , 't geen hun van iSHerkuttr was

welk de havenen van alle zyne nabuumaar zy voeren ieder om 't
;
koopwaarenby d'omleggendc volken te venten. Emrop* t zufter van
Cddtmm, was moeder van Mmos. Te Sidon

ren floot

zeerft hunne
htSitm
p(»t,stb«f-

c out ftc ftadt in Phenicic

,

daar

fe leert, zoo Mankus wil. Op het verzwaken hunner krachten traden dc Egyptenaaren hun de fchocn uit de voet, en behielden 't gezagh vyf-cn-dertigh jaaren.
Hier op quaamen de Milcüers in de

Mozes Griekfche zeen gebieden negentien

van fpreekt, en de Patriarch Jacob, die
ruim twee-nondert jaaren voor Mozes
leefde , heeft de Schcep-bouw gew akkert twee of drie eeuwen voor het leven van Mmos. Dces ftadt zondt volkplantingen uit naar Indien, Grieken en
elders , en deedt Tyrus bouwen. Dit Tyrus
is namaals door zynen zeevaart zoo mag h tigh en ryk geworden, dat zy , zoo Ezjchiel getuight, Schceps-zcilen van zyde,
en roeybanken van elpenbeen hebben gemaakt.
Dies men ongelyk zoude doen,
zoo men verzweeg , dat die van Sidon
groote Scheep-bouwers, en machtig te
water zyn geweeft nergens echter vint
men dat zy Krygs-vlooten
hjygs-viooten en groote
Scheeps-drommcn uitgezonden hebben,
Vyfticn jaaren na
gelyk Minos deede.
fihmtmtt Trojes val vermcefterden die van Lydie
het cilant Cretaj floegen Cretenzers en
Grieken uit zee , en biceven twee-entnegentigh jaar en meefters over alle zeen
in hun na by gelegen geweften. Van de
Cretenzecs leeft men, dat zy, niet lange

jaa-

ren "lang. Waar na de Cariers eindclyk
haar out gezagh tc water herftelden, die

van de Feniciers, al voor Mmos tydt , gedwongen waaren onder hun vlag tc vaaren : gelyk ook dc Lelcgcs moeiten doen.
Van dces Cariers en Feniciers werdt gczeght, datzy in deTrojaanfchckrygh de

Deeze heerfchten op
nieuw zes-cn-vyftigh jaaren j ter tydt

vlaggc voerden.

toe zy van de Lesbiers vcrdrccvcn wierden.
En hieldt dit ryk ftant negen -cnzeftig jaaren , tot dat dc Phocecrs mede
bot boden , en vier-cn-veertigh jaaren
meefter blccvcn :
dien twee Volken

volghden, welker namen met hun gebiedt gelyk uit de geheugenis der menfchen zyn geraakt.
Na deeze zyn de
Naxiers erkent voor vooghden der Griekfche zeén, wiens beveelcn maar tien jaaren gehoorzaamt zyn geworden hier na
d'Eretriers voor acht jaaren, en de Egineters voor twintigh jaaren langh: in welken tydt Xerxts met een ongelooftelyke
zee-maght tegen dc Grieken optrok \ die
voor Trojens val, aan MmeUus acht hon- evenwel het gebied aan die van Athenen ,
dert Scheepen te hulp leenden, daarfca- nevens andere, moft overlaat en. En dus
piteinen op waaren Domeneut
ftaat het met het gebiedt over de Griekfche zeén van outs. Op andere wateren
en dit om Trojcn te beftooken ,
Homtrm
van by
is te zien.
vondt men andere metfters. Voor die
van
:

:
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van Spins, een aaloude ftadt in Italië,
en voor de Tyrrheners moft mende vlag
ftryken in de zee van Italien , en voor
de Fcnieiers in het roode Meir. NaSpineten en Tyrrhencrs kregen die van Karthago het gebict in de kaliaanfche zee,
die, zoo men zegt , de engte der ftraat
Gibralter zyn door gevaar en
ook verre
landen hebben opgedaan , na gilling, Int lcn of America.
Na den val van Karthago is het gebiedt over de zeên in Italien op de Romeinen gevallen : by wien
hctveele eeuwen is gebleven. Van het
heerfchen ter zee, zietdeCommcntarien
of aanteekeningen van C*f*$tbon*t over
,

pW. tuffk

j

PolybiHs, in'tbreede.

Dat de Joden mede

al

gezagh te wa-

hebben gchadt , is duklelyk tc bcEn
fpcuren. Anmchus Eptpbanes zeide :
m de xjtt en mmrde myn met ? ErythriM
ter

IW.JJ.
Tzjih.16.

m%7

op de Roode zee
:1a hts met
een Koopvaardy-lchip moghten vaaren,
zonder met eenig lang Oorlogfchip op
de zelve te moogen koomen. HtrMd en
Ollo, in de Noorder geweften, fchrecven
heerfchtc zoodaanig

dat die van Egypten daar

zich toe , meefters over water en landt
te zyn, om dat zy alle fcheepen , behalven die van hunne onderzaatcn, uit het
vaarwater dreeven , en te lande groot
krygs-benden hadden: waar door zy den

naouuren tot een ichrik ffcrekten. Almlda, Koninginne der Gotten , trad zelve
tefcheep, met maagdetroepen, en ftreed
om 't gebict j daar zyArtemtxja, Kon in
ginne van Halikarnaflus, die Xerxes met
een vloot te hulp quam , in navolgde.
Uit al het welk men klaarlyk befpeuren
magh, dat de Scheeps bouw en vaart in
groote achtingh van outs altydt gehoutr**r id>**- den is gewedt Daaloudevcrgeleeken de
^Mj?" Schecpenby wandelende kafteelen,noemgtUekm.
jenze Water-olifanten , en hielden de
Gewthw roers voor den teugel. De Hebreen, ZOO
•vtn Ktciir- K ec i^ ermaH wil, zyn d'cerfte vinders van
rotT
r
de Schip-bouw en vaart : van wien het
de Feniciers , hunne nabuur en , zouden
waar van Strnbo
hebben ontrangen
16
fpreektt. Van hun leerden 't d' Egypte•Uh lPbiuui*.
Van die wenaar
volgens
en,
up.fó.
IStTMt.
der de Grieken -h Deeze verfpreiden de
Li., o.
konft door verfcheidc geweften, voornamclyk door Italien van waar ze over gong
tot de Portugerz.cn en Spanjaarts, en van
die eindelyk tot Engellche, Franfchen,
Swcdcn, Deenen, en Hollanders: waar
breed er tc zien by den Schryver voor, in zyn ProblemM* NaMticM.
Scheep-bouwen wierdt in oude
den zoo waardigb en hoogh geacht,

y^,

:

:

2

t ieder, die iets daar toe uitvoodt,

on

I.

Deel.

II

der het getal der Goden gebraght, en *****
geoordcclt wierdt: of ten minlfcn door
Goden ingecven gebouwt tc hebben j^.
'twelk oorzaak van veele verzierfelen
heeft gegeevcn.
Ja men ftelde de meefters onder de fterren, en zelfs die dinn gegen , waar na de Scheepen w:
noemt j gelyk al van den beg innc aTdc
wys gewcéft' is, de Scheepen 'na het ccnj^|'£"
of ander dier te noemen: ook na Goden,;
Helden, en diergclyke. Elk fchip wierdt
een fchuts of befchcrm-Godt tocgevoegt
en die voor op gezet, gelyk het geen , van
waar het zyn naam voerde , meelt ty ts achter op ftondt. Het gefternte Aries of de
Ram was weleer de naam van een fchip
desgelyks de Stier, van welken zoo veel
verdicht wordt. Alle welke verdichtzelen drmTuf.
haaren oorfprongh of van de benaam ing,7"*A
of na de gclykcnis der fcheepen genoomen hebben. Het fchip van T/ypte/emnt,
daar hy kooren in laadde , hadt d'uiterlykc
geftaltc van een gevleugelde flangh waarom het zelve voor een levendige gepinde
Üang uitgekreeten is geweeft.
Het is waar dat de voorftcvens en galjoenen der Scheepen fnuitcn en nebben
van beeften geleeken hebben , 't geen een
groot fpoor tot verdichtzelen heeft verleent , gelyk dat van Andromeda en Perfris. Zylchynt gefchaakt geweeft te zyn,
en wegh-gevoert op zeker eiland t , daar
Perfeus % in het verby vaaren, of liever in
het aandoen, met zyn Schip Pegafw, uit
medogentheit haar van verlofte > ' over- J^"™^
winnende het fchaak-Schip , de Draak,
of Cetus genaamt.
De hiltorie van Gammedes , die van Sidon gerooft wierdt , Orpbem , en andere, ichynenalle hunnen corfpronkuit de
Schcep-vaart genoomen tc hebben , voorgevallen in de tydt tuflehen de Sontvloet
en den Trojaanfchcn oorlogh.
:

Beüerofon overwon de Chimercn met
een gevleugelde draak , temde leeuwen
en bokken. Wat is zulks anders, als dat
hy door toedoen van Schecpcn vreemde
volken t' onder , en tot een zedigcr leeven
heeft gebraght ? Andere zeggen duidelyk , dat deeze BeUerophon een eedelen
Griek was , welk den Zee-roovcr Chtmarnu, die de kuft van Lydicn beftroopte,
overwon, wiens Schip een Leeuw voerde
tot zyn kenteeken , en droegh een Draak
op den fpicgel. Dat dees Ch$m*mt, wiens
Schip Chimer* was geheetcn , Gen gebynaamt wierdt, is waarfchynlyk , 't geen
oorzaak tot verdichtzcls heeft gegeeven.
Jnpiter^ wil de verdichtzieke outheit,
veranderde zich in een Ram , om tegen
Tiphtn een trotzen Reus , Heer van Mgypten,
B i
,
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geen te kennen geeft , van dien aardt zoude zyn geweeft j dit
Rams- Schip wierdt naderhandt aan AUt*
Konink der Pheacen , gegeeven , dien het
hoorens kenbaar, heeft geftreeden.
Bouwmeeftcr
be- weder aan Vtyjftt leende, wanneer hyby Stkmt.
na
zyn
Schip,
fafons
naamt, zoo eenigc meinen, of wel na geluk op een plank uit zyne fchipbreuke
'tGriekfchc woordt *(yèf, 't welk fncl- aan het Hof van AlanoMs was gebraght.
heit betekent , en langhte , gelyk Ga*l*s Welk Schip Neptuin eindelyk in een
van zyn rome de naam voert , of na het Eilandeken' verformde , zoo de verdich- Ovtdimi.
'tgecn gezeght is , zoo ters zeggen.
woordt argivi
veel als dappere gaauwe mannen , gelyk
De Schoepen der Trojanen, zegtOwdie eeenc zyn gewceft , de welke ztch dius welke van de Vrouwen aan kooien
veritouttcn het Gulde vlies te gaan win- wierden gelegt , in Tibericnfchc Nymnen , ( 't geen na allen waarfchyn zeker phen zyn veranderde, en alzoo onftergoude fchat geweeft is, in een vel of vlies felyk gemaakt} 'tgeen Vtrghmi ttgtm
verborgen, of eenigc goude rayncn, die Berecjnthui, moeder der Goden, tc zyn
men zeght dat in Colchis eertydts veel gefchiede
wierden gevonden : waar van te leezen is
Men vocht te dier tydt alleen van voor- •tSthip
by Hygmus. DrrcylMJVfüy dat dceze Argo- en achterneven. Van het Schip Arge
»
nauten, die naar Colchos togen, geen werdt gezeght dat het fprecken koft, ter
andere zin hebben gehadt , als de fchat- oorzaakc miflehien , om dat de groothcit
ten uit Schytien tc roven, en zeght hy, van 't werk, 't kraaken van 't hout , en
by den berg Ca*c*fn , viel van outs veel 'tfnyden door de zee, fteedts veel geraas
gout, 't geen in Schapen vagten bewaart, verwekte. Doch zoo men de Dichters geen met Schapen vellen en deurboorde looven magh, gefchieden dit uit kracht
van het Dodoncifchcbert, het welk Pdplanken uitdc vlieten wierdt vergaderdt
was het cerfte lange fchip, ha geen ooit Im aan de kiel hadde gehegt , als boven
of wel uit kracht des houts
gebouwt is , volgens gevoelen van Ftlo- gezeght is
Herodotut zegt , in daar zy de kiel , aan den berg Pelias, van
jtefonus en PltntMs.
van de Argo- hadt doen bouwen. Zoo andere dich't begin des eerrtcn bocks ,
nauten , dat zy landen, met haar lang ten , was het gchccle Schip fprekende,
Schip, aan de rivier Th*fu. Andere zeg- en verftandig de maft zelve was uit een
dat dit Schip zyn naam behielt van fprcekbaaren en voorzeggende cyk gerl,
wittigheit der zeilen , want het Griek- vormt. Als dit Schip Argo af was geftofche woordt Argot zoo wel wit als mei be- ken, wierdt het van de Zce-godt GUmcmt
twee dagen begeleit} die de Helden aanteek ent, volgens Hjzjchtms.
die uit Theflalie oorfpronkelyk maande van de Goden te offeren , op
fafon
was , voerde, nevens zyn Gulde vlies, 't eerfte landt dat zy boftevenden. Drie
Mede* tot een bruidc na zyn landt, zoo wiggelaars geleiden de Helden op deedie boos van zen toght, weker getal onzeeker doch
de verdichtzelen houden
aart was, en veel onheil den lande toe- by vecle Schryvers tot ontrent vyftigh
braght > hier by wil men dat te verftaan werden begroot , alle rughtbaar en bczy, dat hy de peft en krankheden met naamt tot op heden toe , orame hunne
zyn Schip uiï de verre landen in zyn Va- daden, Goden afkomft, en vergodthcit:
dcrlandt braght. Het geene een voor- in Lybien boude n zy op reis eenen Temboodc fchynt geweeft tc zyn, van dat pel , Htrcnlus ter ccTcn. ftfon , willen
men wel groote fchatten , door de zee- zommige , quam te blyven in het Schip
vaan , het menfchclyk gedacht toebrengt} Argo , door beleit van Mede» , die wilt
maar mede groote fchaade, en ongevallen dat het Schip nu van outheit t'zaam moeft
dikmaal doet veroorzaaken. De Scheepen vallen, daar zy hem ried onder, of in,
die voor dit Schip van fafon gebouwt waa- tc ruften : 't geen andere tegen fpreken.
ren, 't geen lang was, zyn alle ront en kort, De Heer de U Crtix verhaalt in zyne
of na de ronde kant hellende eeweeft.
brieven uit Konftantinopolen , dat men
Het is een dwaling , dat de fterkundi- niet wyt van daar op 't gebergte dat na
§e het Schip Argo ia den Hemel een ver- de Zwarte zee ziet ovcrblyfzelen vindt
ck toevoegen , daar zy mede fterren op van een oude Tempel, die de Argonauzetten} want het open in de midden is ten gefticht zouden hebben, toen zyom
geweeft , gelyk alle de Schcepen van dien het gulde Vlies uit togen , en dit om aan
aardt en tydt.
de Goden goede reis af te ftneken tot
Homerus fpreekt van een Pheacidifch zoo een gevaarlyke zectoghtSchip , gemaakt door Konink Phctcus,
Van het Schip van /afin fpreekt P*pihet geen langh was, en wel het eerftc mus StMtHj aldus
pten, teftooten:

't

dat Jupyn op

n Schip, door

<

,

,

:

:

,
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genoomen kan werden

fchoon
ftuk houts aan den voor:

fteven plaatfte.

is:

Het Schip Argo, zoo men geloof aan

wout

magh geeven, voerde Uh.i.
was binnewaarts met hechte planAls men 't te water
ken gewapent.
Op de Schecpcnder Pheniciers ftondt braght , wierdt de aarde ten decle opgede Scherm-godt TttectU) zoo zotnmigc dolven , in welke opgedolven fleuf rollen
zeggen voor $ doch , zoo andere , achter gezet wierden, daar het Schip over voort
ten toon, aan de fpiegel: en om dat de gonk. De riemen wierden orogekeert en
Scherm-goden op de voorfteven of fpie- aan de banken vaft gebonden , als men
gel ftonden , wierden die bekranft en huns niet noodigh haddc , een vadem
Rhodit ArgonuiticA

Gevormt, en na den aard geftout»
Doen fpnngen door de wodle zee,

zeil

,

,

langh over boort fchictende. De roejers
arbeideden zoo wel ftaande als zittende.
De maft ftondt midden in het Schip. Zyne
riemen waren met leenige tienen aan de
dollen vaft gebonden. Wanneer dit Schip

bekroont.
V.Ctfiasè
Zift*.

Ja men heeft niet gefchroomt zelf
Scheepen verftandig te maaken , die zeilden en voortgongen , zonder behulp
van eenig ment'chc , of uiterlyk werktuigh , gclyk Homerus zegt van de Scheepen écx Phemcert. Andcre~vervormden in
klippen, gelyk de zelfde Homerus wil van
het Schip datAUmoMj aan

Vfyjfet

af ftak, wierden 'er veele oflen ter flacht

aan den Autaar gebraght , en Jafon beloofde aan de Godt te Delf hos zoo veel

fchonk , flacht-Ofien,

als 'er

Helden van zyntoght

wederom zouden koomen. Het ingedat de want des vees wierdt by dit geval in
toght gedaan was , Neptmn opgeoffert zee geworpen , en de wyn uit lchaalen
en men hielt daar jaarlyks door geheel gegootcn , zoo men uit den zelfden SchryApollomms ver magh befpeuren. De Helden hielden
<J neken
feeft-daagen over.
Rhoduu verhaalt , dat het Schip, daar aflcheitmaaltydcn, eer zy te Scheep traPomptlus de maaght Ocyron
bemint van den. Het wapentuig wierdt tuflehende

of leende.

Hct Schip van jtyn wierdt, na

:

,

Apol, mede fchaaktc, veranderde in fteen, riemen en onder de roeibanken gcplaatft,
de fchaaker zelve in een vifch : en ftrgü en ieder wierdt een riem toegevoeght by
derft zeggen, dat zommige Scheepen van j'tlot. De voorfteven was krom. De maft
Emess vloot in Zee-nymphcn verandert zetten zy op , na dat het Schip uit de
zyn geweeft. Pbnms verhaalt van een haven, en een goedt endt voort was ge:

Schip, 'twclk in volmaakte ge (lal te vertoont wierdt, diergroote, dat het onder
de vleugelen van een Bye fchool. De
toght, die met het Schip Argo gedaan is
geweeft , moet zonder twyfel een reis
van belang , en het Schip zelve van groo-

waarde zyn geweeft waar in zoo veel
dappere Helden en Heeren zich begaven j
wiens ftreek door zee de Poëten zoo net
befchryven, als ofhet uit de dagh-regifters
der Schipluiden zelf getrokken was ge-,
weeft: te weeten, wat winden zy hadden, wat ftranden zv verby zeilden, en
wat havenen en volken zy aandeden ,
en waar zy overwinterden. Daar zyn
Schryvers die het getal der Helden , welk
op het Schip Argo voeren, tot op4<Sbe-

te

LA.t.
«f-'-

:

roeit

:

waar

uit te befluitcn

byfter groot niet

men

is ,

dat hy te

moet zyn geweeft. Als
mee

te lande tradt, wierdt het Schip

touwen en

En om

eizere ketings vaft gemaakt.
dat dit Schip meermaalen het

woordt van Krom toe werdt gevocgt,

is

p.udn*

Ui.

1.

het geloofbaar, dat het niet gelykzydigh,
maar ront van beloop zy geweeft. Met
Leeuwehuiden zyn de Argontutu beklcet

geweeft. De achterfteven ( welke plaats
voor gchcilight wierdt gehouden) hooger was als de voorfteven. De Roejers
zaten twee aan twee op een bank , als
uit deeze woorden van Rboduu is te befluiten, zj neemen banken paar aan paar.
Het fchynt ook zyn riemen te ftryken,

en achteruit terocijen» 'tgeenbyd'Oude mede is aangemerkt.
Daar cn ontbreeken geen geleerde manApotonitts wilde dat dit Schip op ieder
1, die de naam van het Schip Argo uit zyde 25 riemen had, waar uit hy meynt
zyn grootte in de gront-woorden zoe- dat volgt, dit Schip lang geweeft te zyn
ken. Uit VïtrwvtMSy en Tbeocrttus wordt 50 cubiten * doch volgens Tbeocbntus was
bellooten, dat dit Schip vyftigh of zeftigh het tien cubiten langer. Het Schip Argo,
cubiten langh is geweeft. Het woordt daar de Argonautcn hunne naam na dradaar het Iprekendt hout mede uit werdt gen, een Phenifch woordt is, gelyk veegedrukt, dat aan den kiel hongh , ins- Ie benamingen van Scheepen, en haar
gclyks voor een hout dat het Schip bc- dcclen, in 't Grieks cn Latyn , van de
PhcB 3
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ouder zee luiden, de na- haar aan, hoe zy over de Sjmplegades zouden konnen pafleren, volgende dc paflamen hebben gelccnt.
Van de toghc der Argonsusten fpreekt gic , die een Duive , in het Schip opfchooten , haar zoude wyzen. Van daar qua*
Purchas aldus
Nu wat dc Voyagic der Argonauten be- men zy tot het cilandt Dia , alwaar de
langht , (zeght hy) dat Peluu , fafons Oom , vogelen Stympbaltdes pennen fchooten , die
door een Orakel belaft wierdt , aan AV- dc menfehen dooden welke vogelen zy
ptunus Offerhanden te doen , waar toe door Phtneus bevel, met een gcluit verzoo iemant met d'ecnc fchoe aan , en vaart maakten, ende gebruikten daartoe
met d'andcr af quamc , dan zoude zyn fchildcn en fpietzen. Aldus geraakt zyndoodt niet verre zyn. fofon geraakte al- dc in de Enxtmfcbe zee by Dm, zoo hebdaar, en wadende door de revicre Euhe- ben zy daar arm , naakt ende fchip-breuliet hy een van zync fchoenen in dc kigh gevonden dc zoonen van Phrtxus, Armodder ftecken , dien hy niet uit cn haal- gus , Phrontides Mel&t en Cjlsndrius , dien
de, vreezende dat hy de Hooghtydt te op haar rcize na haaren Groot-vader Athalaat moghtc by koomenj Peluu dit zien- »>**, dat ongeluk wedervaren is.
?*fim
dc, vrocgh fafon wat by doen wilde, of heeft haar getraétcert , en zy hebben hem
hy een prophecye hadde dat iemant hem na Celcbos gebraght , langhs dc revicre
ende nu CoUhos vaft genadooden zoude i Ik zoude, zeidchy,hcm Thermodoon
Zenden om het Gitlden fites te h*Men. Dit kende, hebben het Schip doen verber(
was het Vlies desRtms, 't welk zommige gen, cn quamen by haar Moeder Chalzeggen dc naam was van het Schip, voc- aope, Sufter van A/edea, aan wicn zy dc
rende een Ram aan dc bek) t welk vriendclykheit .fafons vertelden , mitsgaPhrjxms na Colchos braghte , dewelke den ders dc oorzaak zynder komfte. Sy brengt
Ram aan fatttr offerde , en 't Vlies op- \Mede*m tot frfon, dewelke, zoogaauw
hongh in de boflihagien , den Godt Aissrs als zy hem zagh, hem voor de zefvige,
tocgeweidt. Aldus heeft Peltat met zyn die zy in haar droom gezien ende bemind
Argus hadde, kende, met belofte van hem in
eigen mondt hem veroordeelt.
maakte het Schip, 'twclk na hem Argos alles behulpzaam te zullen zyn.
*AEet* hadde uit het Orakel verftaan
genocmt wierdt, zynde, zoo zy zeggen,
het ccrllc Schip langhwerpign. Üeeze dat hy zoo langh zoude regecren , als het
quaamen cerft aan het cilandt Lemnvs,] Vlies, dat /'/wix*/ geweidt nadde, in Mttrt
daar zy zoo vriendelyk wierden onthaalt , zyn Tempel hingh. Hy belaft derhalvcn
als dat fjifon by HypfiptU twee zoonen ge- 'f*fon, dat hy die met koopcr-gefchocide
wan, en toefden zoo langh, totdat Her- vuur-fpouwende Bullen aan den ploeg
cules haar met zyn kyven wegh dreef. zoude Ipannen , en des Draaks tanden
Daar na quaamen zy tot Cjxjcus in Pro- uit den helm zagen, waar uit gewapenpontts , het welk haar hcerlyk getractcert de mannen fchielyk zouden fpruiten, cn
heeft i en van daar vertrokken zynde , zoo malkanderen dooden. Dit deede hydcor
wierden zy door flordigh en vuylweerin Medea) hulpe, cn wierp den Draak ook
der nacht tc rugge gedreven, alwaar Cj- in een flaap , die het gulden Vlies betAZete*
zjcus , haar door abuys voor zyne vyan- waarde, en nam ze zoo wegh.
den nemende , in het gevecht quam tc verftaandc dat fafon en zyn dochter Meblyven. Van daar zeilden zy na BebrjcU , de* vertrokken waren, zondt hem zyn
alwaar Amycus den Konink haar tot een zoon Abfyrtus in een Schip met foldatcn
enkel gevecht uitdaaghdc, daar in Pollux na, dewelke hem tot fftrta toe , in dc
hem aan een kant holp. Liem t een nabu- Adrmttfche zee, achtervolgden alwaar Alrige Konink , was hier niet weinigh over ctnous de queftie zoo weinigh tot Abfyrtus zyn conté ntcment neder leidc, dat,
verblydt , en onthaalde de Argonauten
alwaar Iphts ofte Ttphü itierf, en Jdmtn hy hem achtervolgende tot Mmervas eilandt, fmfon hem doodt floegh, en zyne
gcflagen wierdt.
Phtneus, de zoon vaiïAgenor, uitTni^i navolgers hebben aldaar een Stadt gegeboortigh , wierdt door fupuer verblindt bouwt , genoemt na zyn naam Abferu.
om dat hy de fecrectcn der Goden hadde Zommige vertellen dat dc Sjrtes, alwaar
gcopen baart , en dc Hurpjen wierden geor- de Argonauten voorby voeren , haar Schip
dineert om dc fpyze van zyn mondt tc twaalf dagen op haarc fchouderen droeneemen. De Argonauten, met hem tc rade gen. Doch in deeze onderfchcidentlyke
gaande over haar toekoomende fucces, vertellingen, alzoo ze ontallyk zyn , zoumoeten hem cerft van zyn ftraftè ontdaan de men Kent blyven hangen. Na zyn we't welk Zetes en CaUu decden , haar ver- derkomfte heeft hy , door Medeas huljagende na de StropbsuUs. Pbmeus wees pe, zynen Oom Peluu aan een kant gePheniccrs,
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holpen , ( aan wien zy belooft hadden haarc Nm*s \& in dcGriekfchcenLatynfcheHijcught te herö ellen ) en leverde zyn Ko- ftorien vermaart , wegen zync glorieuze
ninkryk over aan zyn zoon Acafius , die veldt-tochten en voyagien door gantfeh
hem tot CWc&«tochadde vergezelfchapt. AJia, van de Roode zee, tot dc Estxtntfch*
De veTbanninge van Medea , en het reftee- zee, en door Scythta tot de Baürianen. Hy
rende , hebt gy onder de Poëten. Deeze vermccftcrdc (zeght Dtodoms) de tArme
Voyagie wierdt by de ouden zoo hoogh luiers, cnhaaren Konink Barchanes, gclyk
geacht , dat deezen Argv dien Homerus ook PharmtrnJ^oriink van Media, en geheel
nutAxoa noemt, niet alleen tot de fter- tAJi* , van Tanau tot Ntlm de Egyptenaren
ren toe van de Poëten gepreezén wierdt
Phanicters, Syrttrs
CsUcters Pamphiltam ,
maar ook door haare Mtnerva onder de Lycutm, Carsam, Phrygt*ns, Aft/tam, Lyfterren geilek
en de confieU*tie is ver- dtam Troadem Tropontsdem Bythmsam
maart tot op deezen dagh. d'Argonautcn Cappadoctam de Barbaren op het Eylandt
hebben tnÓCCiend'Otymptfche fpcclenin-j 'Ponttss, de Cadufianen ,Tapyranen Hyrtagcftelt.
fien, de Drantes Derbics Carmani Corones
De Princen in de Troj**nfche bclege Rhomns Piiream Tankers , 'Perfianen Suringe , en haarc Scheepen, zyn deeze y^4Cafptanen , en veel andere. ^r#<«#
metnnon braghte van Mscene 1 00 Schee- d' Arabifche Konink was zyn mede-makpen: Menetaus zyn broeder do* Ph<rmx\ ker in deeze veldt-tochten. Hier na heeft
yfcgw 50 j AcbsMesvzn Scyros 60 ; Am- hy A'/««j« of A /»iz/r gt bouwt , welkers
zyn Caros -dryver io ; Patroclms wallen hondert voeten hoogh waren, boPhtta io> tAjax van Salamme izj ven zoo breedt dat 'er drie wagens nefTemeer zyn broeder ook zoo veel
Vijjfes fens malkandcrcn konden pafleren , nefVan Ithaca tf. j Dt ome des van tArgOS 3 o J fens 1 500 kafteelen , 200 voeten hoogh
Stenelsu van Argot 25$ sAjax den Lo- de vierkanten ongelyk, de twee langer
ert**» 10 i Nefior den Pyaaan 00 ; Trajyme- 150 ftadien , de twee korter 90. Hy
des zyn broeder 1 5 ; tAntslechtst , zoon van deedc een tweede tocht tegen de BatlrusNefior, zo | Eurypybts van Orchomene 40 ; nen
en daar na trouwde hy Semsramu
Macaon van Atttca 10 ) Podalyrsus zyn een van Syrten , dien hy haren man Mebroeder 9 j Tlepolemnsvw Mycene 9 j
non onttrok , die zich zclvcn in een dwaze
menens van Creten 40 ; Meriones van daar droefheit verhingh.
ook ZOO veel j Eumelttt van Perrhebs* 8 j
Semiramu is hem in de Regccringe gcPbslo/letet van Melsbt* 71 Penelems van fucccdeert , en heeft hem in zyne cxployBatotis 1 1 j
ook zoo veel , en zyn ten geéxeedeert of overtroffen. Sy nam
broeder Chronsm 9 > tArceJUasts 10; Pro- tAEthtopta in , en daar Nmsu ( is 't dat
gy
thanor 8 j ftutmentts van e^ig» 3 o } <^&r- Ctefuu gelooft) by zich hadde inzynlaatLipijMs^c; Sebedstu^oi en Epsjhop lm zyn fte tocht, tegen Zoroaftres den
BaOruum
broeder ioj EUphenor, Ca/cbodontss en 1700000 voet-knechten, en 200000
Imenaretes ( altcmaal van exfï^o/) 30 1 de ruiters, neftëns 10600 kromme
karafZOOn van Menaus van nAibenen 5 o j y^i- fen : daar heeft zy (zoo men zeght) Bapenor van tArcad* 60 > cAmphimacbus van bylon gedicht, met een boven maate groot
10 ) Ettrychsssvaa cArgot I J j tAma- Hof in Cb*on* , en een Palleis tot Ecbartsncetu van Mjcene. 1 9 j Tolyfeves van e/£/«- tana
hooge wegen in Terfia uitgehou40 } Meges den DttUcht**» 60 \ Thoas 1 5 j wen, door Egypten gepafleert na Lybten,
Podarces zyn broeder 10 } Protbotss den tothetOrake Ivan Jnptter tAmmon, tAEthtoMagneftaner 40 ) Cyanrns den tArgtvits 1 2j piam r/ondcr gebraght , en drie jaaren
Niresu van daar 1 5 j tAnnphus den 77>*/^ langh toeftellinge gemaakt, om Staurobaftiumer 20 1 Polybcttes den Argivus 20} Z,e»- tes, Konink van Indsen
te beftormen,
pbites van ^7»» 19. Hier kunt gy zien floegh 300000 oflen, om van haare
hui
dat ze boven de duizent bedraagen, die [den geconterreyte Olyphanten te madoorgaans genoemt worden. De Vovagie ken , en met 3000000 ('tis Ctejüu ook
waste kort, en de bclegeringe te langh die 't verhaalt) voet-knechten, en 500000
voor deeze plaats.
ruiters,' en 20c o Scheepen, neffens gcGelyk als deeze laatfte zaken (gaat hv conterfeyte Olyphanten, op Camclcn gevoort) van de Poëten als fabulcn verhaalt 'voert, deden zy die Indiaanfcbe tnvafie al,
zyn gewceft , dat is , als waarheden die haar waar Staurobates haar met een grooter getal
eigen vernuft bearbeidt en opgepronkt tegen quam, dreigende haar te knullen,
hebben, tot groot vermaak \ zoo is't dat Op Indm was 't Zee-gevecht , in 't welke
dcHiflorien van de eerfte tAffyrifche Mo- d'Indsaanen de nederlage kregen , en 1000
iMrcbie en van de tAZgypttjcbe Over-heeren Scheepen verlooren} doch te velde
wierdt
weuiigh bondige waarheit
zich hebben. dtAJJynfche armadcovcrweldight. Aldus
j
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dat de oude Schryvers
achter een in het nAjJjrtfche
is 't

1300

menfehen, geflagen door den

jaaren millioen
|

Ryk voort- Koning <tAf* j als die van dc Koningin
en zeggen , dat in de rojaanfibe ne van Saba (zommige mcinen dat zy
,
oorloogcn Theutamo , de twintighftc van over tArabia en tAïthiopia regeerde) aan
Ntnnf af , Trtamum met 20000 mannen Salomon een weinig te vooren. Tighuk
affiftcerdc, en met 100 karoflen, onder 'Pilefer
Koning van Affjnen nam in Dahet beleidt van Memnon. Wat nu Sar- mafem , cn Salmanaffer voert de tien Gcdauapalus, de laatfte en dartighfte, belangt, ilachten in Ajjjnen en Meden , ende heeft
de waarheit daar van is , als in dc voorigc dc Babjlomers, cn andere, in haare plaats
een zeekere onzcekerheit. Eufebim ree- gcftclt. Senachenb nam kort daar na fauU
kent dat Semiramu ten tydc van Abraham in i maar Tirhakah Koning van tAlthiogclccft heeft , zoo dat Mofes, die na de ften trok tegens hem te velde. Deeze
van fofephm, Clemens, lAfnca- Ttrhakai) wordt geacht te zyn die Tearmm , Tatianui , 850 jaaren voor de Tro- (ion daar Strabo van gedenkt , alwaar hy
jaanfche oorlogh geweeft is, door zync ontkent dat India door iemandt anders
waadchynclyke rekeningc veel laater ge- als door Bacchm cn Hercules , voor Alexanweeftis, evenwel, zoohyzeght, ouder der , ingenoomen is gewceft , loocheals de Griek fche outheden , cn ook als haarc nende dat van Semiramu
en allcgerendc
Goden gebooren zynde, na de reekeninge tJWegajlbenes tot dien einde ende dat
van Scahger , 3 94 jaaren voor dc deftru- Sefbftrts den Egyptenaar
cn Tearcon den
öic van Trojen.
u wat kleine Koningen '^Ethiopiër tot in Europa doorgedrongen
de wcrelt in dc volk-rykftc deelen, zelfs hebben > Ja , dat Nabucodonofor ofte Na~
van de Landen , ten tyde Abrahams gehadt vocodrofor ( hooger by dc ChaJdeers geviert
heeft , wyft het vierde Capittel van Genefis als Hercules) tot dc Straate, of Hercules
aan: weshalvcn zommige Hechts Fitr- zync pilaren quam i gelyk ook dcede
Rojen van haar maaken, onder d"Afynfche Tearcon.
Als mede dat Idanthjrfm den
Monarchyc, en dat zeer vrymoedclyk. Scjther zoo verre als Egypten gercyft , maar
Ntnns zync getallen fmaaken na Nimrods niemant van haar ( zeght hy ) trok naar
Babely die de na-ccuwen konden doen Indien. Megajihenes erkent wel dat Cyrm ,
op-fwcllcn met zulke ydclheden. 'tMagh dicht by Indien , in zync kryghwocht teeen vraagh of queftie zyn, (ik giflc het §en de Maffageten , geween is , doch alaar niet.
Wat belangt Nabucodonofors
negatief buiten queftic ) of dc werclt ook
toen zoo kort na dc Sondtvloct zoo veel Afiattfche en Egyptifche kryghs-tochtcn
zielen haddc, als die Indifche cn tAjfjri- ende zyn Heerfchappy in manierc overdc
fche armaden gezeght worden te bc- wcrelt, hebben wy de Goddclykcgetuigeniflc in Daniels Boom, cn het Gouden
grypen.
Dit zelfde zoude men ook moogen zeg- Beeldt. Van Cjrus ooki wiens conquegen van Vexores des Egyptifchen Konings ften zyn bekent , ende zyn grootc Peregrioptocht , dewelke tot Pontus toe meefter natien van dc Wcftcrlchcdcdcnvan AJU %
wierdt cn van Tanaiu den Scjter die voor daar hy Crafm gevangen nam, en de zyne
Nmw, zoo zommige zeggen, hem, en t'onderbraghte, met de nabuurige Heerbyna geheel ^Afiam overwonnen heeft. fchappyen, ende alle Landen van daar
Pexores wordt van Genebrardm geoordeelt n£ door Syrta, Armenia, Media, Per/ta,
te zyn Ofirit, de cerfte Pharao. Ende wat tot de Maffageten cn Scythen. Zyn Zoon
Sefofirts aangaat, wy hebben alrccdc ten Cambyfes heeft 'er Egypten aan gehecht,
dcele zyne groothcit bekent , ende met ende die dwaze kryghs tocht tegen de
eencn zyn laatfte aankomfte , ten tydc van tAEthtopiers. Donut heeft met acht honRehoboam, de zoone Salomons. Men zegt, dert duizent mandievanS^/A/dbeftortnt.
dat hy in zyn armadc gehadt heeft zes Xerxes , alzoo Herodotus verhaalt heeft,
hondert duizent voet-knechten, vier-en- leydt Gnekenlandt aan boort met zeventien
twintigh duizent ruiters, acht duizent en hondert duizent voet-knechten , tachentwintig Krygs- karoflen, cn in de Roode tich duizent ruiters , twintigh duizent
z.ee vier hondert Scheepen.
Hy heeft kryghs-wagens , en twaalf hondert en
voorby Ganges dc Meders de Schythers tot acht Zeilen.
Ctefiu (die anders gewent
Tanau en de refte van tAfta geconque- is het meefte te noemen) heeft maar acht
fteert.
Hy is in Enropa over gepafleert hondert duizent man , neffens de karofWat andere
tot Thracten toe, ende heeft aldaar Pila- fen, en duizent Scheepen.
ren, als gedenk-teekenenzyner victorie, Scythen cn Amaxjtniaanfche invafien betreft
van
andere
met
andere Natiën , die ga
na gelaten.
Kort daar na gefchiede dc optocht van ik om haare ongcwishcit voorby. De
Zerah den tAïthtopter , beftaandc uit een Gneken hadden ook haarc menigvuldige
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loo krygs-toghten als defenGve oorlogen waar niet verre van daan oud Argot 7Vtegcns de Perfiaattfcbe , voor Alexanderj Uugtcum ftondt van welke plaats de Artydt. TbemtfioeUi, Xenophon, enveele an- gon» u ten aldercerft t'zeil gingen, op die
dere van die zyn vermaart , tam Mane vermaarde en ruchtbaare toght na CoJÏuam Mercmno , zoo wel ten aanzien van chos.
Labath , dat de Hooft-ftadt is in 't landtrygs-handelinge als geleertheit. En aldus heeft het Perftaanfcbe Rjk^ ons ge- fchap CtmioUy anders Lubtana genaamt,
braghttot Altxander, die het zclvige luc- werdt gehouden oud Nauportns te weezen , beroemd wegens de landing der
cedeerde.
Wat de laate Kvfer-ryken van Car- Argonauten, die koomende aan zetten
thago en Romen belangt , haare reyzc- van Argot P«Usg$cttm in Thefialien, zeilnaars en reyzen te verhaal cn zoude uit- den naar Colchos , aan de Ooftzyde van de
dyen tot een Hiftorie van haar Staat, en Rixynfche zee maar wendende vervolgt
a/le haare vermaaarde Kapitcinen , in- door de Scheepen van de Koning van
zonderheit de Romeynen, doen zy haare [Colchos, die haar wierden nagezonden,
vleugels begoften te verfpreiden verre gongenze fchampen , keerende weder
van haar Itahaanfch neft, en vlogen over langs de Hcllefpont, doch houdende het
de Exrop: ebe banken in Afncam en AfLtm. na 't Noorden , raaktenze in de monde
De Sctp.ts in de oorlogen van Canhago, van de lfter of Danubius, en trokken de
LmcmUm in Afnc* , ende daar na in de rivicre op, totdatze
MtthruUitfcht oorlog) Den grooten
nubius en de Sarus ineen loopen, ende
pet* in zyne Enropt/ibe, Ajtaufcb* en fa- Sarus op ftrevende , quaamenze aan de
tale Afrtcaanfche voyagien en krygs-togh- ltroom Labach, en gongen die rivier op,
ten > De groot c f*Um , wiens reyzen een landende omtrent de plaats van oudts
MuHMrcbyt verworven heeft
Den inha- Nauportus genaamt, en daar natogenze
lende Cratfm, dewrecdc Antomm y flore- na de Adriatifche zee , en keerden zoo
rende Attgufim moodc CUiuUtu, trium- wederom in Griekenlandt.
p h erende yefpaft*n>u zachtzinnige Tutu,
Ctréddnt fnreekt van de vinders der
trotzige Domutanm, heerlyke 7'rajanm , Scheepen aldus Neptnnnt heeft den naam
fchrandere Adnanm , ende by maniere by de Kretenzers , dat hy de konft van
alle de refte van haare Kcyzcrs gepreft
het vaar en verzonnen, en d'eerfte een
ofte prcflende op haare frontieren , ende vloot Scheepen t'zaam gebraght heeft.
wiens Keyzerlyke voortgang zelfs in haa- Dtodoor wil dat Neptmn van zyn vader tot
re eigen Staat groote voyagien en reyzen vlootvoogt geftelt was, waar door hydc
waar en. Ja, haare Kcyzer-rykcn (als naam van Zee-Godt heeft bekoomen.
te vooren gedacht is) droegen de eer- Andere willen dat Mmerva het eerfte
zuchtige ty tel des wereltt. De ftrenge Schip dede timmeren \ waar onder TerStverm {ben tot fork^ deChriftelyke Con- tmUtanut is. Terfeut en Jnvenalu fpreeken
ftémünm rees op voor de werelt , als een met verachting van de vont der Scheepsheldere Sornie, uit ons Noorden van En- bouw, doch t' onrecht
hun zeggen is,
gel andtDen Apoffaat Julianm reifde dat de hebzucht d'oorfpronk daar van zy.
ook, en braghte voort een vleeflchelyke Zeker Htfier zegt , dat Purrbon de WieDuivel , dewelke na veelc reizen in 't cbelaar het eerfte Schip in Ljdte toeleyOoften verging, ende het Ryk den goe- de: 't welk in LjeUt gefchiet te zyn ook
den ftvuuuu na liet. Te noteren de rey- Ifidoor beveftigt , zonder nochtans gewag
zen der Kcyzcren , waare op te haaien van Pirrbon te maaken. E»feb$nt weet
de Keyzerlyke hiftorie, van 'fuüm af, tot van eenen Vfi te fpreeken, die d'eerfte
der tydt toe dat de werelt zwanger wierdt boomen velde , en t'zee koos : daar by
met fiarbarifche reyzenaars , Gttthen voegende , dat de Samotracttri d'eerfte
Vandalen
Her uien , Hunnen, Avaret, groote Scheepen timmerden» maar CleFranken, Saxifcbe, Lombarden t Sarazx- ment AUx : fchryft dat die eer aan AtUx
nen die onder haar dat groote Ryk uit- in Lybic hoon , en 'Pomponüu Mela aan
deyldcn
Inzonderheit de reyze van de de Fcniciers 1 't geen Tibuhu nevens
Keyzerlyke ftoel van Romen tot Confiann- hem getuight met dees woorden: TVruopelen toe. En dus verre Pnrcbas.
ma ratem ventu credere dort* Tyros : dat is
Van het oude Argos fpredet Ednward de ftadt Tyrus is d'eerfte geweeft die
Brown in zyne reis-befchryvinge aldus. Zeyl-fchcepcn uitzant. Dunyt weder dc
De haven die dighfte by Lanfa in aan- JPunier meent, dat het Schip een vont
merking komt , is die van V0U0, of oud van d'Egyptenaarert is : want men leeft
Pagafa, in de Sinus Pagaficus, ofte De- dat Dohams met het eerfte Schip uit
, of de Golf van Armiro, al- lEgypten in Griekenlandt quaro , wan:
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Hm.

neer hy voor zyn broeder vluchtc. Hier
van dan werdt noch heden by hun een
Schip Danau genaamt. Voor zyn tydt
gebruikte men daar horde vlotten, verzonnen door die aan de Roodc zee. Htfiodus mcint dat de Myrmidoncrs d 'ceren na het eilandt
fte gev aai en hebben
Egina. Thmcjdidtt zegt , de Corinthiers
zulke geftalte van Schcepcn hebben be,

fchip is by cencn Hippimt getimmert. Of
zoo andere zeggen , van Koning Eulmt , of
HelUn. De Cyrenen bragten eerft de boo»
ten te water , en de Feniciers de galjoots
de Rhodicn de poft- cn jacht-lch uiten :
d'lllyTicrs de jollen. Jollen of Scaphaj anders Tefisstd gcheetcn, waren van biezen of
,

men zettede daar zomtydts zeilen op , uit ballen van boomen geteen en gewecven ;

dacht, als d'Atheniers t'zynen tyde ge- maakt, waar van by Lmcmuu en E. Nt/er
bruikten i mede dat zy d'eerfte der Grie- is te zien: welke laatfte zegt, dat deeze
ken zyn , welke het vaaren in zwang Scapb* (anders by d'Egyptcnaren Pottona
braghten. Men vint 'er ook die Haan- mede geheten ) met hars boven op was be»
de houden, dat de Myfen en Trojaanen ftreeken. De brectheit der riemen , zcit
hun in 't Schecp-bouwcn voor zyn gegaan, PUn$Hi t hebben ons de Platccn gegecven
ten tyde als zy den Hcllefpont over Haken
waarom Strtbo hunne zee-vaan roemt.
om de Thracers te bekrygen. Chartx Die van Kopt in Griekcnlandt , bh/ft de
ftfnit
lof
van de riem zelf eerft in 't water gewil dat ?*fon met een geheele vloot, als
Het Schip dat Kepe
htpmtnrvtr vloot-voogt , en niet als hopman van een flagen te hebbenttnSibipit- Schip alleen ,
na Colchis gevaaren zy. wierdt genaamt , was een vont van de PlaVUtJi TKAAT DtoAoor
van Sicilien geeft voor, dat niet teenzers, zoo Str*b« wil, 't geen eerft
vUtthtn
fafen , maar Sejojhü , Koning der Egypte- alleen flechts zeilen voerde, doch nad ertVtT Vttlt
Sth'tprr, gt- naaren, het eerde lange Schip heeft doen handt, de zelve geftalte houdende, wierwit CU- bouwen i 'twclk van Herodoot wordt bc- den daar riemen op gcleght : dier gedaante
veftigt. Deeze Sefoftru zegt men dat met was mede het Schip van //w, 'c geen tot
vierhondert lange Schcepcn uit de Roode tëeken een Ganze-kuiken voerde. /c*rmt
zee ftak, Arabient'onder bragte, en ook was d'ccrftc die de zeilen fpandc , voleen groot gedeelte van Indien , aan decs gens PImmj; dan, zoo men Diodoir ge- Pb*
cn geene zyde van de Ganges. De lange loovenmag, Eoltu. Andere zeggen, dat
Scheepen van outs zyn tc midden open Ikgrm het driehoekig zeil alleen vortdt,
geweeft, voor en achter een verdek heb- cn dat het vierkantigh zeil, de maft, met
bende. De lange fcheepen werden by de marfch daar boven , nevens voortleveelen alleen voor oorlogs fcheepen ge- ven en katrollen, van Deddüms daar by zyn
houden) want Herodoot zegt ook, dat de gedaan. Andere geeven Ifis de lof Maft
Erythrseen door Sefefirü zyn overweldigt en ree voegde Dedaltu aan 't fchip : deemet hulp van zyne lange Scheepen: 't geen ze was van Koninklykcn bloede, te Athcgebeurt zoude zyn voor faftm uittoght. nen, en om de manflag van zyn zufters
Decs Koning hadde een Schip doen bou- zoon , naar Creu by Mmts gevlucht , daar
wen van enkel Cederen-hout, lang twee hy de Scheeps-bouw voort zette: en van
hondert en tachtig cubiten , buitewaarts daar naar SuiLen vlugte , als boven gezegt.
verguit, en binnewaam verzilvert) 't gee- Waar uit het verdichtzel zyn oorfpronk
ne hy heeft opgeofrert aan de grootfte heeft , als of hy gevlogen zoude hebben
Godt te Theben. Tarrhulm maakt Egtfuu Andere geeven de Samothracers de lof,
de vinder der lange Scheepen. D'Ery- van de maft eerft aan het Schip gemaakt
thrscen bouwden het cerfte Schip met te hebben : cn andere weder den Konink
twee riem-drevcn , volgens getuigeniflc tAZgemj. EupaJemMj ervondt de twectant
VmArrt
van Demofthenes. Thucjdtdes wil dat Amo- om het Schip te verdedigen.
DimrteiDe Thaficrs hebben allereerft ScheecUs te Corinthen het cerfte Schip met drie
rei riemen bouwde : 't geen gefchag vier- pen met verdekken gevoert. Voor hunhondert jaaren ria den Trojaanfchen oor- nen tydt voght men flechts van voor- en
log : en die van Kartago dat van vier. achterneven. Ptfem verzon de nebben ofte
Nefigeton van Salamine vermeerderde de galjoenen: die van Tyrrhenenhet anker.
roei-dreven tot het getal van vyf, gelyk En dit anker behieldt zyn naam van AntAtrifioteles zegt. ZenMjaru van Siracufen gjrra, hooftftadt der Tyrrhenen. Anacharbraght het getal op zes. Altxander Mag- fis deScyt, ofte, zoo andere willen, Emntu deede Scheepen met twaalf riem -{la- pmUmiKS) maakte d'ankerstwee-crmigh,
gen bouwen. Demetruu met dertig: gelyk hy ook d'entcr -dreggen en yzere
'PtolomtHs met veertig : Ttolemems Phrfopa- handen dede fmeden : 't wel k Tericlei meter met vyftig, welk het hoogfte getal is de toegefchreven werdt. Ttfys hongh het
van riem -dreven, die immer in Scheepen roer aan: en Grjfon voerde Nebfcheepcn
.

gchanteert zyn geweeft. Het cerfte Vragt- dc Noordtzec ih)

waarom hy mede by
zyne
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leg van Trojen levende, volgens Rnxtu,
Stic landtsluiden vcrgodct is geworden,
elyk mede AUuUj, MtU*ger, tAZncns, vecle zaken, tot voort- zetting van den
etu, Zeehelden, een ecu wc voor 'tbc- Scheeps-bouw, hebben gevonden.

Tweede Hooftstuk.
Scheefs -timmeren der oude Grieken en Romeinen , zoo ten kryg
als ten koof -handel s fteüen der riem-reien.
dat Grieken en
is zeker ,
Egyptcnaars, voor Romeinen
dc kunft van Scheepen tebouen dc laatltcn
_ wen gchadt ,

Et

r<UR0-

zulks van d'ceriten hebben gelccrt. Dan
zal nu echter alleenlyk ten toonc ftcllcn
dc wys en vorm der Scherpen , gebruikelyk oulinx beide by Grieken cn Romeinen.
Te dier tydt was by de Romeinen een
bequaam cn g ereet vaartuigh in 't gcti»vtiMw- bruik , N*vu hbnrnica op 't Latyn geHuM
heten , dat 's Liburnifch vaartuig , na zeker landtfchap Libnrni* y in het binnenftc
van den Adriatifchen zeeboezem gelegen , daar hét allereerft gevonden was ;
van toeftantcn geftakc, gelyk de nevensgaande afbeelding vertoont, onder letZoo hadt men
ter A, op de plaat N°. i
Sthitf**
toen noch vcelerley andere Scheepen,
*'**-"" "?
alle genaamt na dc plaatzen daar zy altL^jgt- lereerft gemaakt cn gevonden waaren*
Alexanals na het cilandt Karpathus ,
drie, Smirne, Sidonia,Rhodus, en meer
andere plaatzen, daar dc Scheeps bouw
zeer gcoeffent wierdt. En van de Romei-

.

nen zeyt Peltbms, C$tm nunefuum de mart
in mentem tfjü ventffèt tnm demttm cnram
ejns fnfenernnt. Dat isf Wanneer zy het
minfte dachten op de zee , begoften zy
;

dc zee cn zce-zaaken te bezorgen. Ancns
Mnrtuu dedc tot Romen havens bouwen, om vrachtfeheepen daar intekonnen laden en ontladen. Dc Romeinen
hadden tc dier tydt een verbont met die
van Tarenten , van voorby dc kaap Lactntnm niet

te

vaar cn, als

met bewilliging

der Tarcnters. In 'tbyzonder kreegendc
vaartuigen naamen na het geftel hunner
voorftevensj cn wierden genebden daar
van genocmt: andere weder boven overdekt, dc gedekte: gelyk die bovenopen
waaren , dc naam van opene hadden be-

komen.
Stbtrft*

*"ri«"

Gc (laken van Scheeps-nebbcn ofte Galjoenen, zoo als die van outsvan gedaantc 2vn geweeft, ftaan op de plaat N°. i.
onder de letter B ten toone j getrokken
zoo uit oude gedenk-penningen ,

als

over-

geblevene marmer-ftecnen , elders verftrooit. Laage nebben bragtcn denvyandt

meeftc fchaade aan. Wanneer de Romeinen dit flagh van Schccpen t'zcc begoften
te brengen, fchrikten de Barbaren, (aldus noemden de Romeinen haare vyanden) daar voor , als hen ongewoon en
wierden, zeyt C*far t des te lichter over
wonnen, gemerkt zy met kleinder vaartuig de zee bebouwden.
Men maakte
dceze Scheepen van eyk, cypres, pyn,
en denneboomen-hout. Toen gebruikte
men, in plaats van yzer, koper efpy kers, Dtfoktr*
die geoorde clt wierden beter den roeft te**"**"wederftaan , en de vergankelykheit des
tydts tc kunnen verduuren-, doch myns
bedunkens gefchagh zulks veel meer uit
onkundigheit van 't yzer te handelen \
aangezien toen noch het yzer ten volle
niet bekent was : hoewel waar is , het
koper zich tegen alle verdcrffèlykheit des
luchts beter befchermt maar veel vafter
houdt daarentegen het yzer als het koper.
Dc fcherpe neb-punten eindigden bo- Unit}*
ven cn onder water , ftaken zelden die- ntHnmukr
per als anderhalf voet onder water. Moe- ***"rJt*~
ften niet zeer lang zyn , want te lang waaren bros, gelyk zulks vaak is bevonden j
ziet hier van Rnntu Ub. x. cff.49. Hirmocratcs deed de nebben ter zyden aan de
Schccpen met knien vaft maken, (waar van
:

ziet

byden

zeiven Schryver)

om zoowel

ter zyden als voor fterk tc zyn. En om
dat het Schecps-vcgtcn veel met ftooten
cn botzen te werk ging, wierden de zeehavenen veeltydts, daar een vyant te vree-

zen was , onder water met fcherpe pennen verzien hier toe gcbruykte men te
dier tydt duikers , die alle onderwat eri:

Om

clkanderc de
gc werken verbraaken.
fcherpe galjoenen in de zy te jagen , veinsde dikmaal een verftandig Zee-heldt te
vlugten , op dat des te beter , met eezwint
omwenden , den vyandt op zy moghte krygen , voornaamelyk als de Schecpen wel
beroeit waaren. Groot wangeloof hadden dc ouden in het hakken des houts
dit moert juift op zul ken of zul ken dag
fefchieden} desgelyks werdt by hen d'outeit van de maan ga geflagen , hoewel
zonder groote fchyn van reden.
Q^
Dat men ook toen al gezwint met het VMrégh'tn
werk heeft weeten om tc gaan , kan men H
:

<

C
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t de varietat. ndvloot in zee Irak, na dat het hout flechts vtnm, zegt, fmnt qmi tn longmm, alti e/m
dertig dagen gehakt was geweeft : niet tntitmm, rmrfitméin qrni m tratuverfum n«tegenftaande üe Schecps- bouw zoo byftcr merent , neejne deeft <jui k remtgum pottut
lang in zyncn tydt in gebruik niet hadde (jt$am remomm mnhnudtne nnvet fic v»c*geweeft: want de Romeinen gebruikten téu conttndit. Dat is j daar zynder die in 't
in den beginne vreemde en elders ge- lang , andere die in de hoogte , andere die
bouwde Scheepen. Koning Huro hadt overdwars de Scheepen naar hunne riemtwee hondert en twintig Scheepen vaar- reijen benoemen en andere die de Scheedig, na dat het hout maar vyf en veertig pen na het tal der roeijers de benaming
dagen ter neer gcvelt was. De vloot van hebben gegeeven. Rtvtus wil , dat de
Satio was in veertig dagen , na het neer- Scheepen benaam t wierden na het tal der
hakken der boomen, reedt j en die van mannen aan den bovenden riem, Hiftor.
Dtuütm binnen den zelfften tydt dan hier Nav. 3. tMp. 49.
fchynt gewis haaft by geweeft te zyn i
De meefte Scheepen, zegt Scbef.
naardien zv het nat en verfch gehouwen lib. prtm. de vartetat. Nav. ftcgen in drie
hout anderzins onbequaam tot den reyen Roeijers op , doch hier van wierden niet dc Schcepen, maar de Roeijers
Scheeps-bouw oordeelden.
Wat belangt nu het bouwen zelve, en genoemt, van welke mcining hy doch
de grootte dcczer Scheepen j 't is een za- namaak is ge w eek en Neme , zegt hy in
ke, welke in 'tbyzonder, enjuiftnaden het zelve bocksken , entm bdüenns jertpcifch niet kan gelecrt worden, by man- tornm drmenj}ravtt , ordtnes m fingnlu ver,

:

:

m

gel van maten, die ons ontbccren : zal fibtu ftujfe pennus eqmatej. Minor ent nnmeevenwel daar van een ruig ontwerp doen. rui tnterttrum, quant fuperiornm. Dat is:
De kiel aan al 't oude vaartuig puil- nicmant der Schry vers heeft tot noch toe
dc buitewaarts in 't water uit : 't geen bewcezen dat de rocy-rangen in ieder
my gedenkt gezien te hebben aan een dreef gelyk waren \ want boven het tal

oudt ondcr-aardts Romeinfche lampe, meerder als onder is geweeft.
Deeze reien van riemen dan ftrekten , f
'tgeen de geftaltc van een Schip haddc,
,,Brn
in twee na de meining van veele,
niet langs J
bundels wederzydts zagh men daar aan Schecps op een rechte ftreckj maar ree- 'ZJ^ 'J?
riemen uitftecken ; boven was het op zyn zen of klommen van onderen na boven
wydtft , en in de midden het breedtft, toe : andere doch deezer ecu we willen,
dat dc roeibanken niet van onderen na
voor en achter van een zelfde geftalte.
De grootte wierdt genoom en uit de boven klommen, maar langs Schecps ge»
vcelhat der riemen , en roeibanken. Een ftelt zyn geweeft: zoo dat dc riemen, na
vaartuig met een ry riemen, wierdt een dat de roeijer verre of na by het boorde
Oaley , een Liburnifch , Sidonuch , Smir- zat, korter of langer zouden zyn geweeft:
nifch, of Alexandriner Schip genaamt: welk na of ver van boort af zitten zoueen vaartuig met twee ry riemen, in't de konnen gedaan zyn om ruimte te winLatyn Biremu dat 's twee-riem > en met nen , en elkander plaats tot roering der
De roetbunken , zeyt
drie ry riemen , Trtrenw, of drie-riem, armen te geeven.
en ZOO voort. De Biremet en Triremej dat Firrtlmsy Wéuren opgebottwt : 't welk na
twee en drie riem-rei fcheepen zyn, zyn dc nooghte, en niet in 't lange verftaan
zoo wel open als gedekt geweeft , gelyk fchynt te moeten zyn. Te recht heeft zeuit ToUbms is te bcüuitcn. De gedekte ker Schryver aangemerkt , dat op een
hadden een overloop boven 't hooft der otteret y dat 's een Schip met acht ry riemen, 'tgeen aan ieder zyde acht honroeijers.
De breette van een Schip met achtreie dert roeijers voerde, bczwaarlyk de manriemen werdt van 12 voet by zommige nen op een ftreek boven langhs Schecps
gehouden geweeft te zyn , de langt c 180 hebben konnen zitten , of het Schip moeit
voet. De kielen van dc Scheepen die ten van een onbezuisde grootte zyn geweeft.
oorlogh wierden bereidt meeft altydt Dies fchynt valfch te zyn, dat de roeijers
langs fchecps achter clkanderen zouden
van eikenhout zyn geweeft.
Die alleenlyk een ry riemen, of liever hebben gezeten.
twee hadden, aan ieder zyde een, wierAndere wilden , dat men de roei-reicn
den ook wel Hechts nsvesUng* , of lange daar dc Scheepen na genaamt wierden
Schcepen, genaamt: fchoon andere wil- over dwars behoorden te ftellen , van
len , dat afle riem- en oorlog-fcheepen voor beneden af, tot achter boven toe.
Ung*, dat is, lange Schcepen zyn En dus magh men zeggen , dat de reien
zoo wel in de hoogte als lengte wierden
geweeft.
gc-

op twee verfchciden hoogten

:

,

,
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zee tc fteeken , welke riemen onder de
zitbank der boven-rocrjcTS , en voor dc
bortt van de ondcr-roeijer» quamen. Dc

welke mcining doch van veclen
gelyk ook de zelve, welke dreef, dat dc Schecpen hun naamen
behielden na dat aan de riemen veel mannen (ronden : want tot ieder riem was

geftclt:

« verworpen i

riemen der midde-roeijers , alzoo zy verft
J
van t water zaten , en diepft binnen
't Schip, zyn de langhfte, na deeze ftel-

een man nodighNiet verwerpch/k is dc vondr van den ling, gewceft.
Hoog-gclcerd cn Heer M. Meiboom my
En dit alles , na dc meiniqg van den ge breedelyk mede gedcylt voorden uitgeef noemden Heer M. Meiboom, migh berpeurt worden uit dc nevensgaande plaar van zyn boek, de Thrtmtiou : met wien /<frtgmm/wm. Cwhu P*ho$*rt*s ten deden overeenkomt, ten , onder letter A en B. De bovenfte
die dc roeijers langs fchceps , doch (chuins Figuur by A verbeek een Trirems , of
van onderen na bovenen (telt, of liever ge- dnc ncm*TCi fchip, cn dc twee onderdo
(chakeert boven eikand ere ieders zitbank Quixqueremri , oftevyfriem-rei fc herpen.
ftelt hy een voet cn een vierendeel vocts Doch (bat te letten, dat dc roeijers weihoog , brcet een voet met een zefte van nig meer in een geknikt behooren tezyn»
een voet en aan ieder man geeft hy zes dat dc bovcn-rocijers hun riemen boven
voet, om rechtop tc konnen ftaan * en dus de hoofden der onder-roe ijers moeten
ftelt hy 1 1 voeten alleen tot dc hoogte flaanj dat de banken dermiddc*roeijers,
van negen reien : en tot de hoogte der die met dc witte verw verbeeldt worden
roeijers op het Schip van ThUofMter^ 't geen en fcheep waart in (ban , van dutten onhoogh uit zee was 48 cubitcn, 50 voe- derfteunt behooren te zyn > dat de voetten» zoo dat daar noch 22 voeten boven bankjes der oppcr-roerjers achter tegen de
de roeijers over zoude (chieten. Twee voe- ruggen der onder- roeijers aan komen tc
ten werden de banken in dc drie en vier (ban. Hier uit volgt, dat de middel -roeiricm-rei fcheepen , na deezen bouw , daar jers de aanzienlykltc roeiplaats hadden,
de onder en- bovcn-rocijers opzaten, van als het ruimft zittende, en bedekt voor de
boort af gezet , en dc middel-banken twee zee cn windt, daarentegen de bov entte,
voeten cn een half. De banken der Th ra- die met hare hoofden boven 't boort uitnken en Thalamiten ( boven -en -onder (bken , windt cn weer Heets rooeften
roeijers ) waaren vaft aan de boorden van waarnemen. Der ondcr-roeijers ((choon
het Schip te wederzydts , doch de ban- zy dc kleinfte riemen hadden ) plaats wat
ken der middel -roeijers (Zygiten) fton- verachtclyk, alzoo zy het achterdeel van
den op ftutten , welke onder aan den dc bovcn-rocijers voor 't gezicht hadden,
bodem, of op ecnig verdek van 't Schip Debovertftc roeijers , welke met hetbo»
vaft geflagen wierden \ 'tzy dat dc ftut- venlyf op onverdekte Scheepen boven 'c
ten enkel of dubbelt waren, op de ein- boort uitftaken, namen, als een vyandc
den , of te midden onder de banken (ban- naderden, het geweer in devuift, waar
de. De voet-bankjes, daar deeze roeijers over ook hun loon mede hoogcr als der
hunne voeten op zouden zetten , wier- ondcr-roeijcrs is gewceft.
Gevoegelyker als op veel andere wyden een gewoone elboog hoog gezet
'tgeen het vierendeel eens mans
zenkanmen met de grootte der Scheepen te rechtkomen, indien de Schecpen
is ; men holtze weinig uit , op dat
voorzittende ondcr-roeijer , ruggelings dusdanig, als boven gezegt, in haar roeiover vallende, te meer ruimte over bly- tuig gdtelt zyn gewceft» want men een
derde in plaats uitwint. En men behoeft
ve tot beweging.
De zitbank van de onder-roe ijer ftaat tot alzulkc ongeloovclykc grootte niette
een voet met een vierendeel of half voet komen , gelyk by zommige geftelt werdt
van de zitbank der boven- roeijers , cn dc Schecpen geweeft tc zyn. Ziet hier
alzoo (chiet de ondcr-roeijer met zyn van het Tra&aat 't geen den Auteur, na
hooft, dat hy langer is, tuflehen dchio- het eerfte uitgecven van die werk , aan
v en-roe cn in, en dus (laat een achter den dag heeft gebraght. Dan veiligh zou
bov en-roeijer zyn riem boven het hooft dit gevoelen te volgen zyn , *t en waare
van een onder voor roeijcr , 't welk dient dc oude overblyfzelen van fteen, zilver,
om plaats te winnen , (bande echter op en koper , die ons de Scheepen vertoonen-,
't zelve om verre fchcene
gcfyke lengte de riemen in 't water.
De Zygiten ofte mtdde-roeijers zaten
De roeijers zaten niet al te
op banken die fcheep waart in (tonden, lyk , want EujUthiHs meldt, dat zy hunom plaats te winnen, inde hoogte, zoo ne lichamen op de roeibanken braken,
echter, dat zy hare riemen tuflehen de om dat zy krom , en gebogen moeiten
onder-en-boven roeijers deur quamen in zitten. Zy arbeid ede meeft altydt naakt
2
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of waaren wel met peijen van biezen, of
Bokken-hair en vellen gedekt. By 't lot
plaatften zy zich op de banken, om dat
'er groot onderfcheidt in *t zitten was \
hier om vondt men rocijen van de eerfte
tweede, en derde rang.
Qualyk is het te bezeften , hoe 't mogelyk was dat de Scheepen niet hoger
opgebouwt zyn geweeft, indiende roeijers recht boven elk anderen hebben gezeeten j voornaam cl yk in die Scheepen
welke dertig roei-banken hadden , en
evenwel niet hooger dan vyf en zeventig
voeten waaren. Neeme voor elk man
vier voeten , die hy rykelyk van doen
heeft: de dertig dan, wanncerzc alle arbcyden, hebben t'zaamen van doen honden en twintig voeten , 't geen de diepte
is tuflehen den onderden on bovenften
roeijer > daar nochtans zoo een geheel
fchip maar vyf en zeventigh voet hoogh
is geweeft : waarom het klaarblykclyk is
dat de roeijers niet linie-recht boven elkander hebben gezeten. Andere gevoelen,
't

dat d'ondcrfte riem- voerders

,

die

naafte aan het water waar en , de klein-

riemen hadden , en ook het naafte
aan boort zaten en hoe hooger de roeibanken , hoe langer ook de riemen
't geen gefchag om plaats in *t water te
winnen, tot het inüaan van de riemen,
ftc

:

Meiboom los
zyn geweeft, welke de
ftelt, te midden Scheepsi het geeneloa

werk gegeeven hebbe, zoo dus gebouwt
is geweeft.
Weinig eeuwen zyn de Scheepen, die
een zeer groot getal van roei-dreeven
voerden, in gebruik e geweeft. Veel ongemak fleepte het groot getal riemen na
zich
bequamcr vont men zulke Scheepen , welker riem -reien het drietal niet
te boven gong. En zulke, die tenkryge
fongen , houdt men nimmer , of zelden ,
et getal van negen ricm-reicn te boven
zyn gegaan. Die gecne welke meerder
riem-reicn voerden , wil men meer toe
pronk en grootsheit , als tot krygs-gcbruik gebouwt geweeft te zyn.
Niet onwaarichynlyk fchynt het dat
de roeijers op het platte verdek des Schips t^Jf'
neder gezeten hebben , van wat rang
ofte van hoe veel roei-reicn de Scheepen -mmm^hf».
ook geweeft moogen zyn.
De roei-reicn , ofdreven
Schip zyn naam bequam , en waar men
zync grootte na plag af te meten, zouden dus dwars het bchip over uitgeftrekt
zyn geweeft: en na de menigte der koppen, op ieder fchuinfc bank , wierdt het
Schip van veel ofvan weinig reien gezegt
te zyn. Waarom men in het bouwen van
een Schip eerft om zag na de tuftchenvakken der riemen, op 'tLatynm/o-ye^.
mis geheten. Hoe grooter het getal van
:

Andere weder voegen daar by , dat de
zoo gefchikt zyn geweeft door roeijers was op ieder bank, die fchuina
elkander, dat de hoofden van die gene ftondt, ofte hoe meer roei-reicn 't Schip
welk onder zaaten, half wegh de licha- hadde, hoe langer deeze tnttrfcMim** vermen quamen van de boven zittende en eiichten te zyn : waarom zy te (chever
de bovenfte nkmant lyn-recht onder hun Honden, en wonnen dus hunne vereifte
hadden zitten, als de gene welke twee lengten. Men fprak van deeze ituerfc*/banken laager zaaten. Nootzaakelyk in mm t ofte tuflehen riem vakken, als men
deezen geval hebben d'ondcrfte mannen van de grootte des Schip* melde: hundichter by elkander moeten zitten , of zyn ne grootte ftelde wet aan 'tSchips ruimminder van getal geweeft , om dat de te. Zoo het Schip van twee of drie ncmScheepen gemeinjyk onder korter als bo reien was , ftonden de banken mceft
ven wierden gebouwt ; waar toe ook rechthoekig op het fchips boort aan. Die
Dootwendig de kortfte mannen zyn uit- van acht, tien, ofte twintig,
oeften
gekooren geweeft , om plaats te winnen nootwendigh geheel fchuins ftaan, of de
en hoe hooger riem , hoe meer binne- Scheepen moeften geweldigh breet zyn.
aarts de roeijer diende te ft aan , om Ja 't fchynt onmoogclyk dat deeze banzyn zwaarder en langer riem des te bc- ken rechthoekigh geftaan zouden hebben tegen 't boort aan op Scheepen van
quaamer te beftieren.
Het al te dicht aan boort ftcllen der roei- 40 roei-reicn , om dat de breette dier
jers fchynt dit geitel van de H*. Meiboom Scheepen 't zelve niet fchynt toe te laten.
mede eenighzins te hinderen ; want ieder Op deeze wyze koft men de fchceps
nem-reien verminderen en vermeerdedie een Scheeps-ricm te beftieren heeft
eenigzints van boort behoorde te zitten, ren, na welgevallen, zonder wanftalte
indien hy de riem zal krachtdaderyk be- van het fchips hol.
Uit welke ftclling
wegen. Ook is het geftel van banken der mede klaarlyk volght, dat de riemen onZygir.cn deeze vont in de weeg , want gelyk in lengte hebben moeten zyn.
menvintby veeleSchryvers, dat die banHier kan niet tegen geworpen werken van 'tecne boort tot het andere vaft den, dat het vlak, of verdek, te klein
zouroeijers
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zoude geweefi zvn , om dc roeiers te
plaatzen , van Scheepen die zeihen honden roeijers voerden j aangezien men heden op de malle galeien vyf en zes hondert (laven bequamelyk haar werk ziet
uitrichten. Geltelt dan dat de Schecpcn
twee of driemaal brceder zyn geweeft,
zoo zal hier plaats genoeg zyn gevonden.
anoeer Fr*n{ »u d'eeritc na Paus P*»bts de derde over voer, en daar de vreede met Keizer Kérel trof, hadde hy een
Schip tot zyn overtoght doen timmeren
'tgeen vyf rei riemen droeg, na d'oudc
wys, en decs voornoemde geftalte. De
banken, daar dc roeijers op zaten, gaven
vaftighcit aan 't Schip, alzoo zy de beide
fcheeps- boorden t'zamen hielden. Dit
Schip wierdt namaals verlicht van rocidreven , flechts met mannen en riemen
af te hthtcn, en de banken een weinigh
i

W

te verkorten.

Hetfchynt dat de roeijers mede op vcrdekken hebben gezeten > want
leeft van eenen Agrtpfa , dat hy het
Schip Pmbim , mdePompejaanfcheenCefcheide

men

met zyn

galjoen

fariaanfchc zee-oorlog

,

in de gront boorde

hem een neep

,

aan

de kiel geevendc, zoo dat de maats, op
de toorens ftaande, daar af ftoovcn, de
onderftc roeijers verzoopen, maardemiddelfte roeijers het verdek opbraak en

,

en

!.

Deel.

wierden /*g*m t ofte een jok, genaamt.
Jugum, by de Romeinen, was anderzints
een geftel van drie pieken , of ftaaken,
als een galgh , daar men d'overwonnene
onder deur liet gaan , tot teken van nedrighcit, volgens Feftms en Dtomfims HmDeeze jokken , of jmg* , gaUcAnutffenfit.
ven ook fterkte aan de Scheepen , alzoo
zy dc boorden , waar zy aan vaft waaren , ftevigheit gaven > 't zy zy dwars
over gongen, ofte niet. De banken wierden van balken gemaakt, een voet dik,
aan een gevoeght met ipykers, de dikte
hebbende van een duim. Wel is waar,
dat zoo de riemen even lang waaren , dat
dan de mannen, die de verfte van boort
zaaten , hen riemen zeer hoogh zouden
moeten opheffen , om de zelve in *t water te Haan: om welk ongemak wegh te
nemen, men de riemen, diedeachterfte
mannen beftierden , langer ftelt
waar
mede deeze zwarighcit wordt wegh genomen. Dit alles dus geftelt entoegeftaan,
kan men de zwarigheden anderzins , in
'triem (tellen op de Schcepen der ouden,
:

het ontzwommen.

zeer lichtelyk opioflen.

Pbtum meldt van zeker Schip met vyf
rei riemen, waar op vier hondert roeijers

len

zaten. Genomen dan dat aan ieder zydc
veertigh banken ftonden , en op ieder
bank vyf mannen zaaten, vyf reien langs
fcheeps uitmaakende , zoo zal het gaal

13

ften van de twee roeijers, die het naaft
aan een, en dc zelve verfm (of roei-rei
langs fcheeps) zitten: 'tgeen by hem aldus gedaan werdt om plaats te winnen
tot pTaatzing van de roeijers. Twee riembanken op een ftrcek tegen elkander over

En

hier toe hel-

wel meeft aüeoudeoverblyfzelen van
, die ons van Schee
pen nagelaaren zyn } by wien men de riemen meeft akydt op een, of weinig verfchillende hoogte, te water fteeken ziet;
en dus doende mydt men de grootc hoogte, dewelke aan Schecpcn vereifcht zoude werden , wiens riem-reien lynrecht
tot vyftigh opftegen. Van gelyken is 't
niet nootzakelyk , de Schcepen zoo een
overgroote lengte tegceven, als die gene
doen, welk de roeijers langs fcheeps achbeeldt -en reek en kon 11

van vier hondert even uit komen.
dan de geftalten van deeze riemreien volmaakter te verklaar en , zoo laat
A B, in dc plaat N°. i. letter C, een
Schip zyn: de ronde letters
verbeelden
dc mannen, die de riemen voeren , vyf
op ieder bank , na het getal van het ter elkander Hellen. De ftcelen der rieSchjps roei- reien, die met de punten tt men komen nevens elkander op het (chips
langs fcheeps vertoont moogen werden
boort te leggen j 't geen bequaam gefchieden kan, om dat dc mannen meeft akydt
('tgeen andere de plaats aan boort, tuf- fchuins, en niet lynrecht tegen den anfchen de riemen , zeggen te zyn , de der over hebben gezeten. Het Latynfch
brcette van drie cubiten op gemeene woordt Verfms en Orde , daarvan M. MeiSchecpcn hebbende) werden met dc let- boom zegt, dat verfm zy geweeft een rei
ters d,d, verbeeldt. Sédmafau zegt , dat riemen langs fcheeps, en erdo een rei rieinterfeshmum zy de plaats tiuTchen de rug men van onderen na boven en gaande,
van den eerden roeijer en dc borft van zyn dit geftel insgclyks niet in de weegh
den tweeden , welke naaft achter hem want men vciligh zeggen magh, dat verzit : maar M. Meiboom zegt , <j*od inter- fut een rei riemen of roeijers langs fcheeps
fcdltmmm efi fpattmm , qmod tntereedtt inter beteikent , volgens dén voornoemden
duo pet lor a dttormm remtgxm proxime eodem Heer, en ordo een rei riemen of roeijers
verfm ftdentimm. Dat is , Interfcalmimm is het dwars fcheeps : zoo dat zoo veel banken ,
vak 'tgeen komt tulïchcn dc twee bor- zoo veel ordmti , cn zoo veel mannen op
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200 veel verfms. lemant zoudat het onderde mogen voorwerpen
fcheit van de Thraniten en Thalamiten
ofte boven en onder roeijers ( waar van
men oordeelt dat de laaghftc op den
en dc bovenfte op de
fchceps- bodem
hoogtle vcrdekzoldcring gezeten zouden
van ricm-rcien , boin
dc
wyzc
hebben)
ven opgegecven , niet zoude konnen
waargenomen werden. Den geencn dient
tot antwoort , dat het voor-cn achterfchip
voor hoog en laag genomen kan werden
om dat d achterltevcn 'thoogftc van het
Schip gcmeinlyk plag te zyn en dus zoude men dc voorftc roeijers Thalamiten,
ofte laagroeijcrs, en dc d'achtcrfte roeijers Thraniten , ofte hoogrocijers , mogen
noemen of ook zyn zy benaamt geworden van het ver of na aan boort te zitten. Miflchicn ook hebben dc roci-banken zommige hoog, en andere weinig
laagcr geftaan op een zelfïlc verdek \ zoo
dat zeil dc benaming daar van zyn aanvang zoude konnen bekomen hebben: of
miflehien hebbenze hun riemen hoog en
laag, door 't boort, inzeegeftoken, om
ruimte te winnen , en vryc {lag in 't wawaar na deeze woorden
ter te bekomen
Van zekeren vermaarden Schryver fchynen tc hellen, Trtremet h*bent ditos ordtieder

bank

,

,

,

:

:

nes r emor nm

,

(uferiorem '5 inferitrem.

Op

den: Het ü, mein
tn

(zegt hy) gtfyk. *b
,
tU tinden der rif

1^,

de drie rtem-rei fckeepen

men tomen

geljk^,

nochtans em

MM

jy

alle

met geljke groot , enz. Flaccm Lté. 1. Arbeveiligt dit mede in dcezc woorden : breviore fetit ceruU remt. Dat is,
met dc korftc riem ftcckt hy t'zcewaart
in. Lucanm mede , van het Admrmalsfchip vanBrutusfpreckcnde: Smmmulonge feut etfuor* remu. Dat is , met dc hoogftc riemen fteckt hy lang in zee.
Waar
uit, doch niet voor valt, fchynt bcflooten tc konnen werden, dat dc opper riemen dc langfte waaren want miikhien
is 't tc verftaan , dat hy verre in zee ftcckt
met de boven riemen.
Dc roeijers behoorden gelyk -deciig te
zyn gcplaatft , mannen van even kracht
en zwaarte op elke zydc, op datdc loop
niet wierdc gelhit
én dc roeijers dienden eens wils te zyn , zoo het Schip gclykmatig voort zoude gaan. Op het wel
gon,

:

rocijcnltont

hun naarftig acht tcflaanj

al-

zoo den uitgang van denftrytop het konftig roeijen veel

aanquam ,

ma 'svyandts

riemen te vcrbriczclcn , of den zclvcn
wel geheel in dc gront te loopen.
Dc riemen wier den van het hchfte hout,
als dennen, en van geen eiken, om hun
zwaarte, gemaakt) op dat den mocijelykcn roei-arbcidt verlicht wierde , zoo

Duits : De dric-ricm Scheepen voeren veel doenlyk.
Van tweevoudige uitlegging konnen
twee reien riemen, een onder en een boook dc benaminge van Scheepen zyn, na
venfte.
De genen, welke dry ven dat de roei» hunne riem-rcien. Eenzins, na de wyzc
als boven verklaart-, anderzins in dier wyjers boven elkander hebben gezeten
brengen Anfiofh*n«t , een aanzienlyke ze, dat fchoon hunne riemen alle opeen
Schryver, tc bort j welk* zegt, in zeker hoogte uitftaaken , dat zy doch evenwel
verhaal, dat de Thalamiten , ofte laag- by trollen of bundels van twee , drie,
vier, vyf, enz: en ook cenigc Ichrecdcn
rocijcrs, den Thraniten, ofte hoogrocijers
in de neus veeftcn : 't geen , zeggen zy van den ander de zelve quamen uit te
niet kan gefchiet zyn , of moeten noot- fteeken. Waarom ook de Scheepen na
wendig boven elkander hebben gezeeten j het getal dier riemen in ieder bondel gebehalvcn dat dit op cenigc andere wyzc naamt konnen werden. Men moghtdccze
zoude konnen gefchiet zyn. Zoo blyft verminderen en vermeerderen , zoo wel
dan echter noch een zwarigheit , waar in reien als getal van rociiers, behoudens
de Zygiten , die tulïchen de Thalamiten het Schip zyne volle gcftaltc, en naam,
en Thraniten zaten, zijngebleeven, wel- 't zy hetcroot was , en veel riemen voerke dikmaal van drie of vier reien zyn gc- de, of klein, en wcinigh.
Veellicht mach het ook wel zyn , dat
weeft , als de gene , welke heel om hoogh
zaten, den genen die geheel omlaag za- de Scheepen , welke men bcnaamde na
haare
ten in de mont veeftcn.
riem-Hagen , hunne roeijers boven
Dc zommige mcinen, dat de middclftc en onder op het verdek hadden zitten
riemen de langfte zyngewceft, waartoe en zoo een dubbelden rangh uitmaakten ;
zy voor bewys Arifioteies LU>. ^. bybren- gelyk men in zommige oude af-bedtfcls
§en, waar hy zegt, dat, gelyk demid- ziet , fchoonzc flegts benaamt wierden na
clftc vingers, dat ook zoo de middelde dc lleïling, of orde der roeijers, op een
riemen dc langfte zyn. Dat de riemen of weinig vcrfchillendc hoogte, onder of
niet even lang zyn gewceft , fchoon zy op een zeilde verdek
't welk geen anbuiten boorts aldus fcheencn tc zyn, der verfchil zoude bybrengen , als dat
magh uit Ga/enMt Lib. x befpeurt wer- zommige Scheepen enkelde , «n andere
:
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dubbelde roei-reicn zouden hebben ge- len thuis te brengen } niet tegengaande
vom 't geen kan werden toegellaan , dc Scheepen haaren naam hebben gekreblyvendc dc wys van bcnaamingh voor gen na de wvze van zitten der roeijers
op eene hooghtc, in vcrfchcidcn orden,
noemt.
Waar mede insgclyks opgeloft kan wer- of reien , welke orden van roeijers men
verminderde
ItaLcns
of vermeerderde, na de lengveerStUms
in
zyne
den, 't geen
zen meldt, namentlyk , dat de bovenftc te van het Schip waar heen de vermaarroeijers branden, zonder het de onderltc de Stypmannits fchynt te hellen. Na dan
dc Schecpen langh waaren, enna de wil
wiftcn. Als mede dc plaats van Tolybnu
daar gezegt werdt, dat bet AdmtraaU van de Vloot -heer of Schipper, en dc
koft men vcd of
Schip van Phtitppnj 't geen een Hen roeieret toght fpoct vercifte ,
Dit
Schip wat > wondcrMin de macht der vjan- wcinigh riem -bundels uitftceken.
Vtrgihm
want
het
een
harden
neep
J
fchvnt
in
dcezc
woorden te bckreeg
den verviel:
te midden tn zjjn bmk^ onder de ban^ daar velt igen , Tripltct pnbet quant dar dana verde Thramten op zaten.
Dit Schip dan fit tmpeUnnt, temo confnrgnnt ordtne remt.
is verovert geworden ,
om dat het een Dat is Dc Tiojaanfchc jcught rukt dc
breuk kreeg op het verdek, daar dcroci-| drie-dubbcldc ricm-drccvcn uit, dc ric1

j

lih- '4-

,

I

I

,

.

tib.e JEm.

,

:

reien

Honden, enjuift op die

men

plaats daar;

ftvgen in drie-dubbelde

reien op.

MüTchien moogc iemant voorwerpen,
op dc Schecpen die de reien boven
elkandre hebben gchadt , dc riemen elkandre in dc wecgh zyn geweeft , dat ze
buiten boorts , en in 't roeijen tcgens een
hebben gebotft welken men zoude konnen antwoorden , dat veellicht dc riemen ,
tuflêhcn zware berkhouten deur, buitens
boorts hebben uitgeftooken , zoo dat zy
noch tc hoogh noch tc laagh hebben
konnen werden bcwoogen , ll hoon de

dc Thranitcn zaten 'tzy dcezc Thraniten wcinigh hoger, doch op 't zeilde
verdek , zaten , ofte van het vooraan zitten by 't boort , of in het achterfte van
't Schip zittende, hun bcnaamingh hebben bekomen.
En dat dit zitten der roeijers op onderfchcide wyzc gefchikt zy geweeft,
't zy in een , ol wel byzondere tyden , blykt
zeer klaar uit Stttdat, welke elders zegt
maar daar zjn geweeft drie reten van roei:

dat

:

daar de
roeijers zulks zclfe wilden.
,
Daar cn zyn geen Thalamit (onder of
eene de mtddeljle daar de Zygitt , een anHy laaghfte roeijers) zegt Bafilms als in de
der de hooghfte , daar de Thrantu zjiten
zegt dan, Thramta is die rocijer welke het drie riem-rei Scheepen ( riremtbm ) , ofte

jers, eene de onderfie
,

.

,

T

hooghfte , of in de bovenfte rei zit ofte
Thramta is van die roeijers, welke by de
voor-ftcven zitten. Andere oude Schryvcren, als Ariftopbanes willen, datdeTAr*ntu by de achter-Heven zaten j zoo dat
dit werk vry duifter , cn niet als gilling

die, welke uit veelvoudige ricm-reicn gcdreevcn werden. Voorts zegt hy j en die

:

feenc welke op hctThrannm ('t geen zeer verdek , of houtwerk onder de voeten, fchynt geweeft te zyn) geftclt werden , zyn Thranita (opper-roeijers) j maar
fchynt tc zyn.
die opdc fuga (jokken), zyn ^«(midOp de oudtftc Schecpen plaatfte men dcl-roeijcrs). Daar zyn ook Thaïamu (ondc roeijers niet boven, of geheel onder dcr-rocijcrs), zoo het Schip drie ricmin het Schip , maar in 't hart van 't Schip
reicn voert. Dcezc BafiUm is ccn Grieks
daar de zommige willen dat de Zjgtu
Schryvcr , noch niet in 't licht , en by
namaals zyn ge- Opeltnt aangeroert.
ofte middcl-roeijcrs ,
plaatft geweeft.
By vervolgh van tydt
Kcyzcr. Leo beval, dat men zvne triremes ofte drie-riem Schecpen , lang zoufehynt het dat men goct heeft gevonden
roeijers te plaatzcn boven de Zjgiu of de bouwen , en met twee ricm-laagcn,
middcl-roeijcrs, om des noots dc handt een onder en een boven 't verdek. ÏAcn
aan 't geweer tc konnen (laan: waar na, vindt by d'oude Schryveren het woordt
toen men zeer groote Scheepen begoft te \Trtremu t ofte drie-riem Schip , zeer verbouwen, dc onder- roeijers Thalamue. daar wart gebruikt te zyn , zoo wel voor Scheeby zyn gevoegt.
pen van aangeroerde gcftalte, als voor al't Gcenc boven gezegt is van de roei- len flagh van Schecpen, die van middeljers , die twee verdieping hoog zitten
bare grootte waren , cn ter zee uit voemagh mede gezegt werden van dc zulke,] ren: zoo dat het gcloovclyk is, dat men
dc welke haare riemen uit drie cn meer in dc jeugt van de Schecps-bouw aan dc
onderfcheidclykc verdiepingen tc water Scheepen den verciften naam gaf na zy
brengen: enduszyndenaamen Thramt* , roei-rcien voerden \ doch dat namaals de
Thalamtta, Zjrgtu, hoogh, laagh, enmid- naam cn geftaltc zonder ondcrfchcidtgcdcl zitters in onze taaie gezeght, ten vol- bruikt zyn geweeft.
,
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j
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Plutarchttt

,

in het lecven

van Theftut

zegt , dat de geheelen Raadt van Grieken
beüooten hadde, dat men gccnTriremu
ofte drie-riem Schip , te water zoude
brengen , die van meer als vyf mannen
gcroeit wierdc.

Waar uit blykt,

dat men

by hun, indictydt, dc Tnremv,
drie-riem

,

ofte

braght, en het Schip, 'tgecn na zyn

riemen was benaamt

,

tal

met dc Scheepen

die na riem-reicn wierden benaamt, verbyftert is gewceft. Zoo dat de Schecpen
die men vyftigh - nemers noemde, alleen

50 riemen wederzydts aan boort hadden
leggen, zonder tot 50 onderfcheiden or-

hun riem -reien dens of rangen op tc ftygen \ 't zy zy twee
waarom men niet te (lip of drie mannen aan ieder riem hadden

niet altydt na

heeft benaamt >
en behoeft te ft aan op deeze enkeldc bc- ftaan , cn Bi- of Triremes daarvan insgcnaaminge, om de geftaltcn der Scheepen lyks konden werden genaamt, of niet.
Rtvim gift dat deeze Scheeps-namen
daaruit te befluiten.
Daar en ontbrecken ook geen geletter- hunnen oorfpronk hadden van het getal
gevoelen
der
zyn, dat
gen er die aan ieder bovenftc riem
de mannen, die van
de benaam ingc der Schecpen niet uit dc ftonden en arbeiden j by voorbeclt , dat
reien van roeiers ofriemengenoomenzyn in 't Schip , 'tgecn Ttolomeut bouwde,
§ewecft, maar na het getal van mannen, d'onderftc riemen ieder van tien mannen
bewogen wierden , dc middelfte van derie dc zelfde beftierden.
Men kan ook zeggen , dat de Schec- tigh, cn de bovenftc van vyftigh: en dus
pen wierden benaamt naar zy veel verdek- doende vindt hy het getal van de vier duiken hadden , daar van geroeit wierdt ; zent roeijers uit , die op ha voornoemde
doch boven drie of vier verdekken is het Schip gebruikt zyn geweeft * hoe hoger
niet waarfchynlyk dat dc Schecpen dik- riem, zegthy, hoe meerder mannen noodig om die tc bewegen.
maals op zyn gefteegen , om de groot
Doch zulks
hooghtc te vermyden. En ook naar zy fchynt tegen dc waarheit te ftryden , om
dat
dc
mannen
aan
een
Schryvers
veel
riem
niet
verdek
melden
op ieder
van riehadden zitten: by voorbeclt, dat een bt- men alleen, maar ookvanricm-drecven,
of triremu, dat is twee of drie riem -rei reien, ofte ftrecken : waar over ziet by
Schip, twee of drie verdekken hadde, Livim , Regiam quam inhabilu propt magm- LivJU.^
waar op ieder byzonderc roeijers hadden tudtnu, ijnam fexdecim verfits remorum agc-"*'
gezeten. Of, dat naar het getal der roei- bant: dat is, een Koninglyk Schip fcWcr
jers aan dc riemen die boven clkanderc van een onhandclbaarc grootte, 't geen
Honden, de Schcepcn wierden benaamt: van zeftien roei -reien voort gedrecven
by voorbeelt, zoo op drie verdekken aan wierdt.
En (choon Rivim op deeze wyze het
ieder riem op elk verdek vier mannen
ftonden , moe ft zoo een Schip een twaalf getal van roeijers, en hunne zitplaatzen,
riem-rci Schip benaamt zyn geweeft. Dit in het Schip van Ptolomeus al wift uit tc
toegedaan, de plaatzing van alle de roei- vinden , 't geen van andere wordt gelojers , op dc Schecpen die tot 40 en 50 chent, (want men zegt dat aan de bo- VUkJa
reien opgeftcgen hebben , mede bcquaam- venftc riem wel 40 cubitcn te kort zoulyk te vinden is, 'tgecn anderszints be- de fchieten , zoo het genoemt groot gc- rwm ad
tal van mannen daar aan wordt geftelt)£
zwaarlyk fchynt.
Het' getal der riemen, 'tzy dc Schee- zoo zal echter de reckening in dcezer
pen vee? , of weinig , of wel geen ver- voegen op andere Schecpen valfch bedekken hadden , wierdt by dc ouden gc- vonden werden j gclvk zeer wel van Schef- DtmXti*
ferm is aangeroert. fechalven dat ook beftelt na de lengte van 't Schip.
Dc Schcepcn die maar eencn fpits of zwaarlyk te bezeften is , op wat wyzc
punt aan het galjoen uitftaken, worden vyftig mannen, die aan dc bovenftc riem ,
gehouden voor enkele lange Schecpen volgens deezen zin , ftonden , dc zelve
met een rei riemen ; cn die twee punten hebben konnen vatten j dewyl de riemen
hadden, volgens het zeggen van zommi- dc lenghte van zeven- en-vcertigh voeten
ge, Btremes, of twee ricm-rei Schecpen niet overtroffen , na het gevoelen van
gewceft te zyn i en daar men drie pun- meeft alle de gene , welke zich gel egt
hebben op het nafpeuren dcezer zaken.
ten of fcherpten voor aan uit zag ftecken
zouden drie ricm-rei Schcepcn zyn ge- Icmant moghte zeggen , fchoon alle de
roeijers die aan een riem arbeideden dc
weeft.
Scheepen die men dc naam van lange riem niet konden vatten, zoo hebben zy
gaf, zyn naar het getal van riemen die raiflehien met touwen daar aan getrokop haar lagen (zoo cenigc Schryvcrs mee- ken : 't geen niet kan zyn , tcrwyl de
ncn) zomtydts benaamt gewceft, 'twelk Schryvcrs melden dat de roeijers dc rieverwarringh in dc zommige by heeft ge- men met haare handen vaft hielden. En
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voet lang was op dit grootc Schip , zoo
kan die echter van een man bewoogen
werden , zooze maar tot een hevel geis , door aangehang , en zwaarte binnens boorts, en als het boort voor 's hevels
vaftpunt dient. En om dat die de langftc
riem voerde de meefte arbeidt dede , is
zyn loon ook hoog er geweeft, als van dc
gene we lkc korter riemen voerden.
Rontom de gaatcn in het Schips boort
daar dc hemen deur Haaken , maakte men
vellen , of klccden , om het water uit het
Schip te keeren. Zeker is 't, zegt Stjfmnnumt dat ecnige roeijers om hoog h , andere
om laagh , en andere in 't midden hebben
gezeten doch waar het Schip zyn naam
van kreeg, is onzeker.
In 't bouwen, oulinXjvanKryg- en Handcl-lchecpcn,vondt men althans groot vcrfchil : laftdragers diende lengte , en ftryders breedte dccs luifterdc min , die meer
na het ftier.
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Deezc Triremts en Qttadriremes hebben vafte dekken gchadt, en zyn ook
open geweeft , als tc bcfluiten is uit Mennen, ctip. 3 1
daar hy zegt: Jtomsmü, dma.

btu ttMadrtremtbus teltu Heracleot* MsxilUntmr.

Dat

is:

Dc

Heracleoten helpen de

met twee gedekte
mes.

Dtodorus SicmIms wil, dat dc tfmintjueremet by Diontfitu, te Sicilien, 'teerftezyn
§e bouwt > doch andere , dat al drie-honert jaar eer, van ^Ameinocltt tc Corinthcn,
zoo dc trtremes als tsutnaueremet zyn gemaakt geweeft : en dat net een vont van
dc Salamincrs was. V. Rivimm Ub.x. De
mremes houdt Stdmajiiu dat met z oo man
bevolkt waaren, cn daar toe vyftie roeibanken j doch andere gevoelen , dat 'er
maar zoo opwaaren, zoo roeijers alsfol-

Koopvaardy-lcheepcn daten.

was nooit minder als het dricvout van zyn
dc breedte van Poft - (cheepen
haddc het negende van hun lengte. Voor
aan de boegen hunner Schcepen braghtenzc het zwaartfte hout, en maakten de
Scheepen daar het fterkfte, om het water niet alleen te fnyden , maar ook om
destevafter tot tegenweer te zyn want
breedte

Debl.

I.

uitwyft: en de hoogfte of de verfte van
zee, dc laqgfte. Zy wierden in Syrien
van Cederhout gemaakt , volgens Thee-

Doch

tjmsmfmeremes vindt

men by

Tohbsiu met 300 roeijers, enzzokrygsui Jen bevolkt geweeft te zyn.
Aan de Trajaanfche Zegen-zuil ziet men
1

dat dc Scheeps lcharpe nebben zomtydts
met touwen binncwaarts mede verbonden zyn geweeft gclyk mede dat dc vragtfcheepen zomtydts verdekken of tenten
hadden , die op ,vicr pilaar cn Honden , cn
vorders open waren.
Met recht heeft zich iemant te verwonderen , hoe een raenfch zulke grootc riemen heeft konncn bellieren , daar
wy hedendaags in onze galeien het tegendeel bevinden : aangezien dc riemen al
wonder lang zyn geweeft in die Scheepen , welke tot vyftien , twintig , derenz. roei-reien opftecg en.
tig
Licht
doch wierden deezc lange riemen, zoo
wel in de trtremes , als grooter Schcepen
bewoogen , om dat ze binnen 's boom
zwaarte van loot hadden , na gelang van
haarc lengte j dies zy als een hevei zyn
geweeft. Dc riemen zyn , als de roeijers
op onderfcheiden hoogte zaten , van verfeneide lengte geweeft , die verft van't
water zaten hadden den grootftcn riem
nodig. Dc roei- banken wierden veeltydts
:

voorftcvens ofte Galjoenen
en den vyandt in 't lyf liep.
roers aan het Schip hongen, hoefteviger, rechter, doch lomer
zulks door het water gong.
De maft hadde een zelve hooghtc met
Germemscus, volgens
het Schips lengte.
Tescitm , deed korte Scheepen , brect van
mm*!*
stkttftm
buik, eng voor en achter, bouwen: ook
**•*»*•
ecnige die ft i eren voerden voor zoo wel
als achter ,
om zonder wenden na allen
oorden heen te konncn fcheepen, cn te
landen na zyn welgevallen. Op andere
lagen zeer zwaare verdekken , waar hy
krygs-toorens cn andere werktuigen op
voerde : ook dienden hem deezc om paerden te laaden, en te zetten aan landen,
die hy den oorlog aan dee.
De Scheepen Tri- en QutAriremes waaren wel de gebruikelykfte in den krygh > 'met lecder bcklcet.
doch echter heeft men daartoe mede geZoo gifling magh plaats hebben , zyn Gmtuvm
bruikt Scheepen die hooger in reien op deezc trtremes van grootte geweeft als on- d*Trkrmtt.
fteegen.
ze middel baarc Schcepen , kleinder en
in'thftJM.
dan te fpreckenin 'tbyzondervan grooter. Dc Scheepen , welke van groo,Tr"
de Triremts , of Scheepen met drie rei ter opftal zyn geweeft als de mremes,
ra
reimen, welke wel dcgcbruikelykftezyn wierden van Vh-gtlsut te recht by reuzen
geweeft, zoo ftaat te weten, dat de roei- vergeleken waaren onbeauaam ten ftryjers, het naafte aan 't water, de kortfte de, om haare onbczuiftheit, volgens getuigenis van Cdftr, zulks haar grootte meer
ftreedt
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dan

tot voordcel loof, Voorzigtigheit, en zoo voorts j als
wydtloopig, klaar, cn byzonder volmaakt,
weder zy- uit de Griekfchc enLatynfchc oudiheit,
hong
ter
Schips
Het ftier des
den aan boort ; cn het nacht-licht voor de met aantooging vcclcr voorbeelden der
eigene Schryvers, zulks is betoont door
hut of tentc.
Wydcrs, belangende deverdeilingvan den hooghgeleerden en vermaarden Heer
binnen , die wierdt gemaakt na welgeval- Raphatt Fabrem y inzyn nooit volpreezen,
len , met vcrfchcidcn verdekken, cn af- gront-gelcert, en doorluchtigh werk van

tot nadeel en verderf
llrckte.

Vtrittlmg.

den TrajOAnfchen Ze»en-zjtiL in't licht

fchutzels.

Meer als een maft droegen decze Scheepen zeer zelden, die te midden in het Schip
ftondt. Het zeil quam zelden tc fta , 't en
zy by vlak voor wint.
Gclyk de Romeinen meeft drie roci-rey
of vier roei-rcy Schccpcn voerden, zoo was
by de Grieken veel in gebruik het getal
Schnpi-

èmm

Pitf*

van reien tot vier of zes te verhoogen.
De Romeinen voerden , nevens hunne
Schccpen , ook Booten meede t'zce, die
zy PtitM noemden , als ofze Pinken in onze
moeder-taal wouden zeggen. Ctfar dcede
van dit geflacht van Scheepen een goet
aantal bouwen , die weinig lager van boort
waren als de Mlnaru gemeinlyk plagtcn
te zyn bchalven ook noch andere, daar hy
lallen in wilde voeren , die weinig wydcr
waren. Anmtmê. wierden zekere Scheepen by de Romeinen genaamt, die leef-
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beibreck de Schccpcn met wafch , in plaats
van pek , heet daar op gedroopen. De naaten wierden met hair gevult, en met hars
beftrecken. Het fchynt datzc de Schccpcn gantfeh opgemaakt hebben terwyl zy
noch op 't landt ftonden, tegen onzehedendaaghfehc gewoonten aan ; 't welk te
befluitcn is uit den marmeren Timmer-

man

tot

Ravenna, verbeeldt op

plaat aan letter
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tocht voerden.
Men kleurde of fchildcrde de zeilen

gC-

braght tot Romen naden cerften uitgeef
Scheeps-bomw. Hy vertoont, onder
andere overblyfzclen der vermaarde oudthcit , eenige in itccn gehouwene gedenk
fchriften , ter eeren dappcrer Zee-helden
nooit voor dcczen dus in 't gemein gezien
waar onder zyn dceze drie volgende.
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die de riem-gaten flaat

aan een Schip, ftaande noch op't landt: Achter boven aan dc hut wierdt een Ganfutzei- en rinkel- werk heden nooit zen hals verbeelde , gelyk als of 'teen fuiken van nooit te zinken zoude zyn , zoo als
een Gans of Swaan licht op 't water dryft
en bezwaarlyk tc gronde gaat.
Dat de rien*. dreven boven elkander geplaat ft konncn geweeft zyn , en des zelfs
poorten zotntyts geflootcn , werdt by boven gemelden Heer meede gantfeh klaarlyk , uit oude Griekfche cn Romcinfche
Schryveren, betoogt gelyk het opfteigen
der reien fchuins van beneden na boven
langs fcheeps, ('tgeenbyons en anderen
wclaangeweezen cn gewceten is dat konde zyn, doch niet zoo breedtuitgehaalt)
zeer volmaakt jn al zyn maat en plaatzing
naakter als icmandt voor heen, welke des
gevoelens meede zyn geweeft omtrent de
zitting der roeijers, en hunne rangen en
ordens te fcheep, wcrdt vertoont, en waar-

welk

aan de Scheepen werdt gemaakt , als na dat
afgeloopcn en te water zyn.
dc Schecps-bouw voort te zetten,
leiden die van Athenen en Spartcn den
quaatdoenders tot ftrafrc op , Scheepen te
bouwen , geheel often dccle , na de macht
vandc perloon , en zwaarheitvan misdryf.
Dc Scheepen wierden oulinx van vooren met Zee-goden bcfchildert , tot bcIcherminge , ter zyden of boven aan den
neb: en men verbeelde daar aan tekens,
waar van dezelve haar benaaminge droegen , die'cr ook wel aan wierden gefchrecvenj als van Leeuwen, Paerden, en Tritons een vergulden of gefchilderden Godt
Afol, Jttfjn, //is, ts£(cnlaAp , een Dwerg,
een Reus , cn anderen , zag men daar vertoont: gelyk ook lcvenlooze ken-tekens |
by voorbeeldt, een Helmct, ook 't Ge-
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fchynlyk gemaakt.
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dat hy dies aan-
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behoudens den anderen fchat van Schryvcr niet onwaarfchynlyk gcoordcdt.
wyshcit , zoo in zyn werk is te zien , roem- Dat de Scheepen , ja zelfs geheele vlooten,
ruchtbaar zy, en een nooit fterftclyke naam op en over landt wicrdcn gctoogcn , is by
hem uit Hommu bcwerzen j die men dan
verdient.
Het is niet te ontveinzen dat eenc der met ftaakcn valt zcttcde, ja zomtydtsmet
redenen van myn plaatzing der roei-drc- een gi aft en houte wal omheinde, en binveo, enordens, op der Scheepen plat , of nen de legerplaatze bragt op droogh.
De Romcinfche Scheeps - maght beverdek , binnewaarts ftrekkende van wederzyde, is geweeft, zoo als gcmclte ver- ftondt meeft uit twee en drie riem - rey
«Ktnaardc Heer aanroert, de bequame fchik- Schcepcn en wcrdt onder de oude Schry'king of riembergingderroeijers, die, na vers de naam van lange Scheepen , gebekte
deftclline vanzommige, in andere Ichik- Schcepcn, en vyf riemcrs , door elkander,
king te byftcr wel niet te recht zyn te en zonder ondcrlchcidt , veel maal gebrengen, byzonder in de zoo zeer grootc bruikt.
De Scheepen wierden daar op gebou wt,
Schcepcn , of Schecpcn van zoo veel roeidreven , als men leeft dat de oudtheit heeft dat zy , op landt ftaandc , duurzaam waren,
gehadt: en ftryd voor onze gedachten zei- en geen fchade leeden. Men gebruikto
ve de kracht des eigen bewys, en de afmec- bcolydc beefte-vachten , om de Scheepen
tingen , zoo de Heer Rafkael Fabretu , aan op het landt daar over te doen glycn ge*t gevoelen dat zyn Edele omhelft, heeft lyk mede vooren gegraven wierden op
geroet il behoudens, dat daar deroeijers landt, om dezelve daar door van de eenc
uit den fchceps bodem langhs fchceps na plaats na de andere te bewecgen. Men trok
boven opftcigen j en hier, dat de zelve van dezelve voort zoo met handen, alsmede
fchceps ooort op 't verdek binnewaarts wel met werktuigen, die een bewceginge
zich vleien. Dat myn voorftcl tcgens de zwaarergevaartens licht maken , ook door
praftyk of dadclykc werkftelling zoude 'gcweldtvanaangebragtcpacrdcn en oflen.
zyn, gclyk zyn Edele oordeelt, en zie ik Welke dingen alle, met voorbeelden ouzoo hem gelieft hadde dies iets aan der Schryvcrcn, wydloopig in 't meermaal
niet
te roeren , "t zoude oorzaak tot oploffing genoemde Werk werden aangeweezen.
En vermcete my mede te zeggen , of
hebben konnen geven. Het is waar, gclyk dien vermaarden Man my aanwylt, (choon , om den omflag tc myden , de oude
( 't welk boven brcedcr is ontleedt ) dat de Schryvercn fteedts niet uitdruk k el yk heb
oudtheit ( in welker kunde en onderzoe- aangcroert , dat al het gene ik van den ouking ik zyn gcleertheit gaeme de handt den Scheeps-bouw heb ter neder gcftelt
geve) door my, in dceze vondt, die tot aan den baak der oude Schryveren, munnoch toe niet hebbe gezien dat van ande- ten , en m arm ere gedachtcniflen hebbe
ren is voortgebragt , niet is te hulp genoo- getoctft. Men oordeelc uit de verfcheidemen, of met de zelve bcveftight echter, nc gevoelens der roei-reien , en vermits
'tvalt my bewyflyk dat dezelve door die de zitting of plaatzing der zelve binnen
fcheeps was, welke geltalte, myns weeniet wert tegen gefproken.
De riem-flagh der oude Scheepen wen tens , in geene oude afbeelding is vervan hem zeer aardig by de riemen eencr vis toont , hoe bezwaart het zy den voet in
vergeleken , die de bóvenfte langer draagt deczen valt te Hellen na het geene dat men
als de onderfte , en de zelve Ichuins op na uitterlyk ziet aan munten of beelden.
boven heeft gcplaatftj gclyk de bovenfte En men fchynt voldaan te hebben in deeze
riemen , zyns oordeels, langer als de onder- verwarde zaak , als men een mogelyk en
fte waren, en de reien in gclyke fchuynfc waarfchynlyk middel , niet ftrydigh met
de oudtheit , ten toon heeft gebragt ; gegedaante buitcwaarts vertoonden.
Wat en hoe de riemen de mceftc fchoot lyk ik dachte te hebben gedaan , my veraan 't Schip gaven , is brcedcr by hem ver- metel Hellende zoo ik voor wiskonftige
klaart fchynende mede waarfchynlyk tc betooeinge uitgaf, waar in zoo veel verzyn dat zomtydts meer als een man aan maarde .Schryvers , waar by my niet derieder riem gevoeght is geweeft. En dus vevcrgclykcn, twiften, en wes de oudtde onbefuilde groothcit werden heit der munten en beelden niet helder
i, die anderzins, zoo elk man een fpreekt.
Daarom is 't dat ik in den aanriem heeft gevoert , de zommige Schecpen hang ( en nu hier boven ) ftclde : Men k.m
moeften hebben gehadt , waar van het tal
4. awfffll > Am is een derde hnde gevoelen
der rocijers by de Schryvers is gemek.
gclylcmy dies aangaande Schryvers by
(
Dat de Scheepen der ouden in 't gemein handen zyn) dat de Scheefen wierden teveel verdekken hadden , CU zoo
korter zyn geweeft als de hedendaaghfehe naamt na
Galeycn, wcrdt by den boven genoemden voorts ; zonder dat iets opdatftuk ftipby
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voor onwederfpreekclyk is gemeldt. op te geven, daar van oordccle dat zy , teDit kan dan , myns oordeels, voor geen
fen alle redenkavelingen, en oude ovcronbeftendighcit werden opgenoomen, dclyfzelen , bondigh blyve. Dank hebbe
wyle my vergenoeght hebbe gehouden het evenwel dien nooit volprcezen en hooghoordeel van verfchcidencop deeze ftoffe te gcleerden Fabretn , dat hy myns naams niet
ontlccnen, en zelve eenc eigene ftcllingc verachtclyk heeft gewaagt.

Derde Hooftstuk.
Onderfcheidelyke gejlachten van Scheepen der Ouden , en voornaamelyk
van de groot e Scheef en die Thilopater en Hiero oprechten.
,

E

Schcepcn oulinx kreegen dwongen, dat niemandt in cenige Schuvt
dt SfbtfptH
hunne naamen veclvoudiger of Schip meer als drie fpykers vermoght
hart *M*men
, na de landt ft reek daar zy
wyzc
te Haan.
krttgrn.
Amlona zyn Speel-fcheepcn geweeft.
_ gc bouwt waren , na haar gclyAmtocabdalt
Schcepcn opgehaalt met
kenifte, gebruik, teikens die voor en achhaaft , zonder cenige cicraadje.
ter ftonden, en fcherm -goden.
van
flach
SchceDe
Armeniërs gebruikten Scheepen, by
Het was een gemeen
•vetter
pcn die zy Acatut noemden , flechts ge- de Romeinen Bjrjopaget geheten , opgeScherf,
bruikt aan de zee ftranden van welk ons haalt van uitgefpannen huiden : waren
men en £(niets als de bloote benaaming , zonder langwerpich, zonder voor- of achter-Heven, in gedaante en geftaltc een fchilt niet
vorm , is nagebleven.
Acation, zegt Phmm in zvn tiende hooft- ongelyk. Zy wierden overdekt met wilge
ftuk van 't negende boek, is een vis-fchuit, takken: waarmede het leder ook was open kleine lalt-dragcf , met ronde achter- gefpanncn. Men kon die r/zamen vouwen,
en fcherpe voor-ftevens 't voert twee rie- cn op beeft en weg voeren.
Hrrodoot de Halikarnaflcr (preekt van
men.
AEluaria waren zekere (helle vaartuigen, decs vaartuigen aldus : Der AJjjners Scheepen , daartoe mede afirjven na Babylen toe t
die riem en zeil voerden licht opgehaalt
om wegh te fpoeien. Het getal van dertig vallen alle rondt , en x.yn van leer. De Armedie hooger ah d*Affyriert
overtroffen nooit hun riemen. De roeijers nifche veehoeders
zaten langs het boort , wederzydts achter woonen , houwen hunne Scheepen utt wilge
elkander} maar wierden op enge vlieten hoornen , en overtrekkende met wilde heeften
met touwen voort getrokken. Andere wil- huiden tn vorm van een ton , of tobbe ; uttx
len dat deeze (helder als de laft-dragers , en men d'achter- of voorgeven niet onderfchetmaar ty vallen fchiltsgewyzje rondt.
trager als de triremes in den loop zyn ge- den
weeft } en in 't byzondcr, dat dit Scheepen Daar na ladenxje doetje Scheepen met net en
andere waaren en latende de rivier afdry ven {
zyn geweeft die menfehen overvoerden.
,

:

:

,

,

,

,

vloot der Franc,oizen , als zy tegen doch ïw voornamenttyk^geladen met wyn , in
, beftondt uit Zeil- vaten van Dadel-boomen bladen. Zy worden
fchcepen, zonder ecnigc riem j waarom zy beftiert met tweeftuurborden , door twee manook t'ondcr lagen : want by ontftaan van nen die over endt ftaan: waar van d een zyn
ftiltc wierden zy van de Roomfche Roci- ftuurbordt na binnen trekt , en d'ander na bui-
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Cafar ftreeden

,

fcheepen becingelt.

Hare

zeilen

waren

Het was een van de v reedens - punten
tuflehen Anttochms en die van Romen , dat
zyne kryghs - toerufting en

Antiochttt alle

tuigh moefte overgeven, behoudens tien
Attuari*, of fnelle vaartuigen, die boven

duuwt. Deexje Scheepen worden xjeergroot
gemaakt ; zjommtge ook klem. D'aldergrootfte
mogen een laft van vyfduitjendt talenten voeren. Ieder Schip voert een levendigen exjel mede ; de grootfte wel meer alt een. Wanneerxjt
nu te BabyIon tyn gekomen , en hunne laftgeloft
hebben , kpo verkoopemie het hout van 't Schip,
ten

dertig roeijers niet zouden mogen voeren. en al het riet, /eggen de huiden op de ezels , en
deeze zegt Stjpmannut, datzc onder de trekken dan daar weder mede na Armenië ;
grootte van lange Schecpen hadden, en want de rivier te fnel fthiet om tegen op tt

Van

met riemen alleen beftiert en door water komen.
gebraght wierden.
Van de Schcepcn der Egyptenaren
Van Godredtu de Yslander Koning op fpreekt de zelve Herodotus aldus : Hunne
het eilandt Manma werdt by Pontanus ge- ( der Egyptenaren ) Vracht-fcheepen worden
zegt, uitdeChronykvan Manma, dathy van tenen Doorn-boom gemaakt, die ingeftalte
cenige zyner nabuuren zooverre heeft ge- met de Pjrcneejche Lotet-boom (wiens traan
,
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gom u) over een komt. Vit deeze doom de ftrand en van het oudt Batavia Zyn onder
houwenxje blokken van twee ellen groot , die zy Conftantjn met ftrata ofte conftrata Navet,
tichelsgewjzefatfoeneren , en in deezer voegen dat 's gedekte Scheepen , voorzien geeen

wccft, om den aanloop van uitheernfche
vyanden te weeren > gelyk by fmnittt in zyn

fzasnen hechten : Zy Uffchen deeze blokken
met veele en lange nagelen aan malkander, en
alszediedus t'zamen hebben gehecht dan leggenxje daar roey-banken over heen. Knies of
ribben gebruiken zy niet; maar in de rep en en
voegenftofpenze van binnen Biblos. Zy maken

Batavia klaarlyk is te zien.

Nimmer , myns wetens , leeft men dat
vyf riem-rey Scheepen ( Quinejueremes
open zyn gewccft j maar altydt gedekt , en
maar een eenig roer offtuur-bordt , dat door de toe. By overdekte Scheepen was deeze
kiel heenegaat. Zj gebruiken ookeen doornen nuttigheit , dat de roeijers niet konden gemaft, en zeilen van Biblos gemaakt. Deeze troffen werden. In open Schccpen , als
Scheep en kunnen tegen deftroom niet op varen
een roeijer gequetft was , belette zulks het
't en zy dat' er een ftyve koelte onder waait; rocijcnvccl, want zy daarop zcernaauw
maar zy worden op het landt voort getrokken. by een zaten doch dit profyt hadden zy,
Voor ftroom dryventje aldus af: leder Schip dat de bovenfte roeijers zich weeren konheeft een horde dat van Myrtka en gefpouwen den $ dat de Schecpen lager en by gevolg
riet t'zamen isgehecht , en eenen doorgeboorden lichter wT aren. Deverdekken op dc Scheefteen van omtrent twee talenten zwaar; zoo- pen mcincn zommige dat zoo gemaakt zyn
danigh een horde latenze , aan een touw vaft Sewccft, dat men , ichoonzc vaft waren,
gemaakt , voor aan het Schip , en denfteen , aan
aar ccnige planken uit neemen konde, tot
een ander touw, achter aan 't Schip dryven ; het loflen van mannen , en waaren. Vier
de horde derhalven, als' er het gewelt van't deuren vindt men anderzints dat aan de
water komt tegen aan zetten , gaat van zelf, en grootfte Schcepen zyn geweeft , en dat ter
trekt den Baar voort : ( met de naam van Baar zyden, voor, enaentcr.
deeze Scheepen aldaar bekent ) defteen , dte
Cataphraüa waren Schecpen ftevigh en
dengront achter aan fteept , ftuurt het fterk , die men in den krygh voor af zandt
Schip recht. Ingroote menighte vindt men dee- om den eerften ftoot af te kaatzen , onbeze Scheepen inEgypten, waar onder zommigel lompen en grof van werk. Zy hadden
de zwaarte van eemge duizendt talenten kon- borft- planken rondt fchceps, en waren bonen voeren.
ven dicht , om vry van enteren te zyn.
Camera waren Schccpen die van berden
Cantharm , dat 's een kan gezegt , hadt
met tecne banden aan een gehecht wier- de gcftaltc eens kans i doch of dc kan zyn
den, zonder middel van yzer: zy hadden naam van
't Schip , of het Schip van de kan
een ronden buik , en geen verlchil aan behouden heeft , is onzeker.
voor- ofte achtcr-fteven. Van deeze ziet
Chalcembolon was een Schip in Grieken
by Tacitus en Lipfius. Zy hadden twee met een koperc neb.
roers
en wierden veel by de Duitfchen
Cataplus is een Vaartuigh geweeft dat
3- gevonden: koften niet meer als dertigh of koop- waaren droegh.
veertigh menfehen voeren. Deeze ScheeCapuhca , een dat ten roof uit ging
pen Camera waren gedekt, daksgewyzc,
CaUXf een Jaag-fchuit.
met berderen.
By d' Azianen vond men Scheepen groot
Dc Schcepen Camerea krecgen hunnen en zwaar die ftaerten hadden} wierden om
naam na de gclykenifle van het kameel- lallen te voeren gebruikt, en genaamt Cerdier i want gelyk dces een bult op den rug curus.
had , zoo voerden zy een uitpuilent venftcr
ChoUones waren groote en welbezeilde
te midden in het boordt. Doch zoo andere Scheepen, boven omtrokken met wolft,
willen voerdenzedeczen naam na hunnen beerc , of boks vellen. Daar ftonden kleibultigen overloop, niet ongclyk een ka- ne venfterkens in.
meclsrugge. Ddezc voerden dertig ofte
Vooruitloopers , verfpieders , en kondtveertig man. Men zagh daar koper noch fchap brengers, komen met de naam van
yzer aan : waren boven fmal , en onder Catafcopium over een.
breedti ook voor en achter van een zelve
Die groote korven aan de marden voerfeftalte : gedekt met een lederen gewelf, den, om zich te weeren , noemde men Coremel of verdek , waar de fchecpclingen bita . dces zyn zeer groot geweeft, en nooit
zich onder verberghden.
met voordacht ten kryge gebouwt.
Strata waren gedekte Scheepen , vcclTrabaria Navet waren kleine Scheeptydts gebruikt om volk over te voeren. kens, uit eenen balk geholt, die men op
Van ftrata en tetla Naves zegt Thucjdtdes rivieren en ftille waters gebruikte. Deeze
dat het Scheepen zyn geweeft bequaam Trabaria naves, wierden anders Littoraria
ten ftrydt. De gehcelcRhyn-ftroom, en en
Dro:
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Dromona zyn lange Koren-fcheepcn geweeft wien de 'Phafeolt niet ongclyk waren , hebbende de vorm van een Turkfche
boon, waarom zyook aldus wierden genoemt > want Pbafeolm bediedt een Turkfche boon.
Gaulm betekende een eyachtig, cn Hiberhta een rondt Schip. Gaulot zegt HeJychmt) is een aart van Fhenifchc Schecpen.
Een ander zegt , Gaulot is een Boot by de
Phenicers. Cattmachut zeght elders, een
Sidonilche GamIos heeft my daar gevoert.
En by Feftw ftaat, dat Gaulot een Schip
was, bykans rondt. Zynde de wortel of
oorfpronk van 't woort Gaulot of Gaultu ,
uit een Hcbrccufch
ecufch woort,
woort , 't gecne gezeght is , in t rondt draaijen. Een ander
vergclykt dccze by een rondt vat
Canna is een Schip geweeft, van enkel
riet aan een gebonden daar miflehien het
woort Cano van her komt j want dees Canna en de hedendaaghfehc Indiaanfche Canoet in vorm over een komen
waar toe
my verftcrktdcSchryver Pümut, die zegt
dat de Indianen het Schccpkcn Canna veel
plagten te gebruiken.
In Grieken wierden ook wel Schcepen
toegelcit , onder van riet cn andere vlottenue ftoffc, boven van planken cn tuin-

tc

:

Die paerden voor hun lalt plaghtcn over
voeren, noemdenze met een Grickfchc

naam

Hippagtnet.

MufcuUts is een Schip geweeft, gclyk
een vlccs-fpicr van gedaante. Alle oorlogs
zce-v looten wierden gevolght van Scheepen die uitftaken in mcenigte van verdekken , dicnftjgh om hulp-benden cn krygs-

,

toefteltc voeren.
'Tonto was een Schip , 't geen gctclt
wiert onder die Schecpen welke het zoute water bevoeren: waarom ze van andere
gedaante, cn grooter nootwendighcit zul-

ïcn zyn geweeft als de Ponten by ons hedendaags in gebruik. Dit vaartuigh 'Pont»
haddc anderhalve lengte van zyn breedte >
diende meer om lallen cn zwaarte opbin
mnc-wateren te vervoeren, of om Schecpen
uit de havens, cn over drooghtcn tc trekken , als de zee tc bevaaren > had ook geen
hoog verdek in het midden. Twee ot drie
Schecpen wierden vaak aaneen gehecht,
waar men dan zwaare llorm-toorcns op
rteldc , om aan zee gelegen muur en cn
wallen te gewinnen,
'Partemta was ccn plat-bodemt Schip
zonder kiel.
Oneraru of Corbtu waren Scheepen die
alleen zeilen en geen riemen voerden, zoo
ccnige
oude Schryvcren willen. Deeze
ftaaken.
By dc Liburners vondt men veel Navet plagten hooger tc zyn als dc Schcepen ten
fitttlet, dat is, genaaide Schecpen j want oorloghi doch Ca/ar liet'er ccn groot gcdc planken met kennip cn braam-zcelen decltc bouwen die laag waren , omtebeaan ccn waren genaait. Deeze Scheep- quamer paerden in tc necmen, enwydt,
kcns, anders rmltanavigia geheten, wa- om tc meer laftte dragen,
Schedta was ccn Schuit van flechtcn aanren met leder overdekt , en rondtom gevoedert j men koftze lichtclyk t'zamcn zien.
Stlatum was ccn Schip breedt cn kort.
vouwen. Daar wordt gezegt van dc PoéSynedria, een Schuitken om vermaak
ten dat het Schip Argo ( 't geen doch ongcloovclyk is) dusdanigh zy geweeft., omdat mede te fcheppen, gebouwt met zit- en
hetvandcfchecpclingcn op de fchouders ruft-banken.
Thalamegé, Pronk -fchecpen, vcrgult
over landt ccn groot einde weegs, uitdc
Adriatifchc tot dc Tyrrcnifche zee , ge- cn met elpen-bcen cicrlyk bezet,
Achau navet waren open Schuiten,
voert zoude zyn i 't geen, mynsbedun-l
Alveut was een grof en Hecht Schip
kcns , tc grootcn ftreck van berghachtigh
landt is, om ccn Schip, of dc Schecpen, zonder cenighcieraadt.
Emphratla ccn rank Schip.
die Jafon by zich haddc, over tc dragen,
CaudicarU waren Vracht - fchecpen op
voornaamlyk dewyl dit Schip , daar hy helbinncnlandtfchc
wateren. Ziet daar van
dc-daden cn dappere ftryden mec verrichte, van ccnige zwaarte cn grootte geweeft by Seneca, in zyn dertiende hooftftuk van
moet zyn. Doch, zoo dit geen verdicht- dc kortheit des menfehen leven.
Mjriamphora is tc A: henen een Schip
zels zyn, heeft het over landt voeren nergens Dcquamcr (myns bedunkens) konnen geweeft , 't geen tien duizendt maatcn,
gefchieden als ter plaatzc daar ik zulks hier Amphora genaamt, laden kon. Dit Schip
achter heb gemeldt. Geliiut en Varro fchy- haat groote houtc toorens, was gedekt,
nen te willen, datdceze Navet futtiet , of en wierdt eenmaal in de haven geplaatft tc
genaaide Schecpen, dusdanigh waren ge- zyner befcherming , cn zoo groot , dat almaakt , dat een of ander vulfcl op dun hout daar met geen riemen voort gebracht kon
wiert geleght , daar men dan biczen op werdenj waarom het met een zeel wierdt
naaide , cn dit om dc Schcepen lichaam en bewoogen. Hier uit deden die van Athcgeen zwaarte tc geven.
nen gcwclc met aJdcrhandc werp-geweer
,
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voor een Oorlog-fchip genoom en)
welk laetfte een vaartuigh is ge weeft,
beoorloght.
Cc mtjnc a navtgta waren Scheepen by de 'tgecn boven de twcc-cn-twintigh manGrieken, waar mede de buit,op den vy andt nen niet voerde. Onder de naamen der
oude Scherpen telt Pollux ^ Cjdari, Harbehaalt , t'huis gevoert wierdt.
TacitKs befchryft de geftalte van de pop hora , Ttarmentty 't welk drie zeilen
Schcepkcns Monoxjlon genaamt, en zegt voerde. Dezommige hadden in Lybie de
datze by de Duitfchen veel wierden ge- naam van Rammen of Bokken. Lettnculut
bruikt zy hadden punten wederzydts , op was te Romen zeker klein flag van Schuidat zy althans, zonder wenden, eenvoor- ten. Hier by konnen noch gcftclt werden
ftevcn voor uit moghten Heken. Deeze de Scheepen Baret , Holkades , NuRetut ,
waren uit een boom gcholt : want Mo- Aphraüa , Silpha , Heneres , Meltacum , Menoxjlon, een Griekfch woort , is een ccnig dia , Sttthse , Olorwa , of Zwaan-fchuitjens,
houtgezeit. Zy wierden door gecne zeilen die klein waren , en flechts dienden om
voort gezet j noch de riemen zyn niet valt, zich te gaan vermeiden door de Zee, gemaakt na de geftaltcnis van een Zwaan.
maar los aan de zyden geweeft.
Cjmba was een Scheep k en , b reedt in de
Valertm FUccus fchryft van zeker Schip
midden, niet ongclyk de hedendaaghlche SenUa, dat van werk en teenen.was gemaakt,
Booten: hier mede dreef men de vlieten
en onder met linnen t'zamengeover , zonder riem , door middel van zeker naait , zoo Pacmvuu vermeldt , dat zommigefpannen touw. Het woort Ctmba wordt ge uitleggen , met koorden en touwen,
Ponhmtdes y Oxta, HonoU
mede gebruikt voor allerhande flagh van
Gefcoreta,
Scheepen, zoo groot als klein j vanwaar Ciüonet y Midium, Hypponu y waren grootc
het woort Cpmbw, een vat om in te offeren, laft voerende Scheepen.
CarchefuM, een Schip dat een groote
en uit te drinken , herkom ft igh is , 't welk
irsdroegh, den diepe kroezen gclyk.
eenfehuitjen niet ongelykis> als mede de
Cope , of Copin* , 't geen een zefde van
Cjmbalt een rondt fpccl-werk-tuigh.
Cjbea was een Schip , daar men by Cicero zyn lengte breedt was in 't ruim.
Pegajea, een Hipponifch Schip, fcherp
van leeft , 't geen in grootte een Schip met
en fpits.
drie ricm-rcien gclyk was.
Antuue , een gebekt Antiatifch Schip*.
Een klein Zee-fchuitkcn was Haluu geArtt*, een klein Bofphorifch Roovernaamt, de hedendaagfehe Kaidrajen gelyk.
Horta was een Zce-vis-fchuit , zoo als fchecpje.
Autofchedutnt , en iATIos , een kort gemen gift , ofte liever een klein wel loopend
drongen Schip.
Schuitken.
Ltntret waren als nu de Duitfchc RiBarukot, een fterk , groot en zwaar

wanneer zy van de Syracufanen wierden

fcfephtit

:

,

|

[

,

Schip.

vier-booten.

Cmdiurgus , Comefiria , Cline , Curin* , en
Mi op ar ms was een Roof-fchip, van gemengde geftalte , gelyk als de Hek-booten Corma , zyn Iedere Scheepen geweeft.
Cervirus , Dtoirü, Delphtnophora , Epatrohedendaaghs mede zyn.
Orthocravm was een Schip met rechte cle, EpibathrMy Etksforyga , een groot Schip,

en fpnetcn.
aldus benaamt na de twintigh zeilen die 't
Palion was een gevloghte Bootjen van gebruikte.
teen en , bekleedt met boks-vellen.
Emfelmuty Falcata , een Schip dat leef-

rees

Samana was een zeer hol en rondt Schip,
van twee riem- flag cn.
Vagianes waren Zee-fcheepkens van dun
fefchaafde planken, omflagcn met lichte
opcre plaatcn ; welke in de Trojaanfche
krygh gebruikt zyn geweeft : hun naam
behoudende van het fhel loopen door 't

tocht voerde, zonder ofmet toorens.
Hiberofa , een Schip gebruikelyk onder

de Hebreen.
Htppobatros, Hepetrcs /u/iota, CCH gCbekt Schip, van twee ordens riemen, en
een tooren.
Lampfacogos , Mafcula , een Koop mans
,

Schip.
Pollux voegt hier noch by de Scheepen
genaamt Carahi , Cpdaü Cetecta, Epallridej,

MaJféiUote ,

een Koopvaarder.

Mjlotoparia , Mjrtagogu , Ocyalos , PhereRemtculus, fulope%A t dea , een gebekt Schip, aldus na zyn bouwMarpUcida, ervonden in Sicilië. Corrvita, meeftcr Pheredus benaamt.
,

Profumia

,

Lmforta

Scheepen die men op de wacht

,

'Propltu

y

en op rivieren aan des
vyandts grenzen. Als ook EpaÜrocelttN ,
Bares , Dtcrotum , Amphertcum Antphtru ,
Dicopnn , Ploja: (het woort/Yo/4 werdtby

leide tegen ftrandt ,

,

Pbtlacide

,

Ptflru , (dat

zyn naam van den

Zee-vis Pijfru, daar het naar geleek , haddc
bekomen, zynde lang cn fmal,) Troplot,
Afagona, Ptüa y een Schip dat met pek dicht

wasbeftrceken.
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met

een werk van Vulkan. Nentei , een
zoon zynde van Nerens en van de fchoone
Dwüe% doorzocht alle de Zeen deeze was
Sttfgtgu, Suctris, Roof-fcheepen.
SancUhs , Sntnpferu , Strongylon , ScAlmns, zoo ic hoon , dat by Narcijfni te boven
gong, en feu**, op hem verheft zynde,
by dc Phxniccrs ervonden.
nam hem in zee op haren wagen ; doch hy
SttnU, Laft-fcheepcn.
Ephsc* , Volk voerders.
haar niet willende te wille zyn, veranderde
Ceteé , Scheepen groot en zwaar, na den zy hem in een Zee-flak , die als noch Nerita weit genoemt, welk het varen in een
vis Cc/4 benaamt.
Cncnrbtu , een Viflchers fchuit.
fchip , oi het ryden op een wagen door de
Ctrcirmm , Triris , Tabrtca TrochelophorA, zee ftecdts noch zoekt na te bootzen , mee
dit drocgh zyn naam van de katrollen die [zich aan het waters opper-vlak te bcgchet voerde.
ven, en daar te dryven, werdende voort
Tnbu een Schip , aldus na zyn bouw- gejaaght van de wint , die in zync fchelpe
meeftcr benaamt > 't geen anders den Dol- welk ny over endt zet , (laat.
phyn-voerderwiert geheten, omdat het
Ssmma was een rondt Schip , by die van
voorftc van 't Schip gemaakt en gemeden Santos eerft ervonden.
LiMto , een Scheepjen na de gcftaltc van
was als de kop van een Dolphyn , met fnuit
en oogen en aan de zommige van deczen het fpecl-werk-tuigh een Luite 't geen
aart zaghmen dc geheclc hiltorie van den zyn naam van de Lofzangen behoudt, die
het heeft een
AietymttAftfchen Amph.on , die , op zyn fna- daar op gefpeelt wierden
ren fpcclende, dc rugh van een Dolphyn rondt en dikbuikigh Ivf.
Quinquetoftariéy een Roci-fchip,

vyf bondot

rocijers.

,

:

,

,

:

,

:

LenttticMtui,

bereedt.

een kllein Viflchers fcheepje.

FafeUtu was een Schip in Campanie geMontrUy 'tzy zy een riem hebben gebouwt.
voert , of wel een roeijer aan ieder riem.
RAmbtrgA , een foort van groote ScheeDe Vracht-fcheepen, die ten meeften
tydt zeil voerden, of ook wel zeil en rie pen, omtrent het Jaar 1344. in Spanjen
tegelyk, zyn bydc Romeinen drie- Igebruikelyk.

voudigcr evenredigheit geweeft in hare
lengte, (na demeining van zommige) zoo
dat zy driemaal langer als wydt waren ;
doch dc Jacht-lchcepen viervoudigh, en
viermaal langer als wydt. Andere waren
Hechts eens zoo lang als hoogh , en zeer
fmal De Jacht-fcheepen waren niet zeer
.

diep , licht opgebou wt van dun hout , van
onderen fcherp , en fncl , boven tweemaal
breeder als onder, lagen daarom niet valt
op het water, en m oeften aan ieder zydc
even veel geladen werden.
Caritta was een grof en zwaar Schip,
bequaam om groote laftcn te vervoeren.
De fpitze bekken , die aan dc Scheepen

De Schccpen Ctdicart€ geheten , hun
naam erlangden , om datvanveele berderen te zamen wierden gemaakt ; want Ca
dex een bundel berden of hou te planken
wasgezeght: doch andere willen dat deeze Scheepen hun naam van Codex, den
vinder of cerftc bouw-meefter der zelve ,

bequamen.
Lamu waren Scheepen, dus benaamt na
het beeft L*m$a fnelhcits halve.
Naitfmm was een gedacht van Franfche
,

Scheepen.

Duizent Scheepen vergaderde Germa- Tmou*
mens in deeze Landen, daar hy dc Duitfchen mede t'onder meende tc brengen:
gebraght wierden , dienden mede om van daar onder cenige kort , en eng voor en
vooren wint en water te brecken.
achter, met breede buiken, om te beter
D'Egyptenaren bouwden Schccpen an- de baren te wederftaan : andere waren
derhalf maal langer als breedt j de lengte plat , op dat zy zonder gevaar aan grondt
wierdt altydt by de breedte , en de hoogte moghten zitten.
na de dikte van de kiel afgemeten.
In het Bock Addit. Lamb. Schafnabnrg.
De Maflllioten , of die van Marfeilje wert gewagh gemaakt van Scheepen , Cobouwden Scheepen van dubbele lengte, cones geheten, 'tgeen ongcrwyfelt groofbitscnbckkig'i bchalvcndat hare lichte te Zee-gevaerten zyn geweeft > want hy
Scheepen twee vicrdcndeclen en een half zegt, m*Iu ntvet mAgn*. tAmtritrtstjHAm
langer waren als breedt : en dit was na de cocottes m mart Medtterraneo ptbmerpi pertewyze van Pbocu, daar zy herkoniftigh van rnnt. Dat is daar zyn veel groote Scheezyn.
pen , zoo wel Roei-fcheepcn (drie roci-rei
TLutjhnm , 't geen anderzins een wagen lchecpen) als Cocottes, in de Middellantfchc
betekent, is van den Pocet Opptanm voor zee vergaan. Deeze zaak wort op een aneen Schip genomen i gelyk mede de zil- der plaats, «1 compdasione Chronologies , op
agen van Neruts , by Homcrtu ge- het Jaar mcclxv. gezcit voorgevallen
, voor een Schip tc necmen is.
Dit te zyn , endaarzyndees Schccpen Cogbj,

,
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Amfhtrtcon en Amphcrü zyn Scheopen
geweeft, die haar naam hadden van riemen

tweevoudigh uit tc fteken.
Parones waren Scheepen die onder de
grootfte wierden getelt.
PtljteUi is Vaart uigh daar in men zich
gingverluftigen, cicrlyk opgetooit.
Tot Bootjcns , daar men mal c rivieren
mede over voer, zeggen eenige Schryvers,
1

te gelyk koften over voeren.

HMfjv/cn by Curums voor een byzonder
Scheepen genomen. Cicero maakt
woort
Naw , 't geen flechts een Schip betekent
op 't Latyn , en Raiu , in deeze woorden ,
aart van

infgelyks onderfcheidt tuflehen het

emm

6.

j

Mtt tutwbmt Atu rAttbus conarentmr Acce-

1

gebruikte d'oudtheit dikmaal de rugge
van groote fchilt- padden.
De Egyptcnarcn hebben Bootjcns en
Scheepkens verzonnen gehadt , die gebakken wierden van leem} welke konft,
(dat jammer is) ons nu is ontflipt.
Lucumui meldt in eenc zynert'zamenprak en van een Egyptifch Koorn-fchip,
lang 1 10 elboogh
de achter-ftcven rees
i

met fchccpcn en
tMti zoeken tc naderen. Ziet hier van ook zoerjens op naar om hoogh , waar een gulby V~*rr: Waarfchynlyk is het dat R*tü den Gansken achter aan ftondt omtrent
een vaartuigh zy geweeft licht cnlosop- deezc achter-ftcven zagh men onderfchcidelyke vcrblyf-plaatzcn. Men zeght ( zeit
gebouwt.
De Wacht-fcheepen van Pempejns voer- hy) dat dit Schip zooveel kooren voeren
den vuur voorop, op dat zy niet lichtclyk magh, als het gcheclc Land tfchap Attica
dert: dat is, terwyl zy

Li

Deel.

gebruikt wanneer men (prak van

Centdmrm, BuctntMtrm, Priflü, ScjUa , zyn
Scheepen geweeft, na hun geftaite aldus

,

Ltt+taf .8.

I.

deuiterfte endebequaamftehulpof middel aan te wenden.

zyn vertoont , over een komt.
Lembt zyn korte Schuitkens geweeft,
die gebruikt wierden op vlietende wateren , belbert door een of twee mannen.
Men vont 'er mede die voort gcroeit wierden van vy ftien of zeiben mannen. Wan36. neerze van een vermengde eeftalte wicrden gemaakt kreegenze den naam van
MyopArtnet. Zy waren grooter als de
Scheepkens Phafelt. Schoon gerekent onder kleine Scheepen , wierden echter wel
zoo groot gebouwt , datzc vier hondert en
twintig mannen, ofte een gcheclc bende

i»y*ntm.

dit wiert

I

:

aangeranft zouden worden. Apfum.Ub.*.. in een jaar nodig heeft. Jaarly ks kon deeze
Koopvaarders droegen in 't gemeen Lalt drager verdienen aan vracht (zoo de
ernftelykfpreekt) twaalf
Scen koperc nebben % doch by nood wier- fpotter
Attifchc talenten, 't geen omtrent 22000
en die daar wel mede aan gezet.
D'üorlog-fcheepen waren zoo wel ge- guldens na onze munt zoude bcloopen.
dekt , als ongedekt.
De lengte van de gemcene Lait dragers
EpholciA waren Sch ui tkens, die, achter houdt men mede als vier tot een geweeft
aan andere Scheepen gebonden , na Heep- te zyn * doch Oorlog-fcheepen zyn langer
geweeft. Zommige Schcepen waren van
ten.
Triera was een Schip van drie Scheepen gemenghder aardt , langer als enkeldc
gemaakt, die met de zyden aan elkander Vracht-fchcepen, en breeder als enkelde
vaft gedreven wierden.
Oorlog-fcheepen j voerden zeil en riem:
Trutmpü, een uithcemfch en Barbaarfch welke laatfte de Koopvaardy - fcheepen
Schip.
om de koften , veeltydts fchouwden.
Andere Schcepen waren geheel rondt,
Zoo fuvenAlu gedenkt , is P*pjrut een s*t.
waar van zy mede haar naam erlangden.
heefter, voortkomende in de moeraflen
HdltdtU zyn Zcc-lchuiten by de Grie- van Egypten. Van des zelfs ftruike maakken geweeft.
ten d'Egyptenaars een vaartuig, waar als
StrategM en StrAttotid* navet zyn Schee- men in zat, en op de Nyl voer, men van
pen die oorloghs gereedtfehap voerden.
alle onheil , dat de krokodillen konden aan
Cntiurdts waren Scheepen vandeCni- doen , bevrydt was. Deeze eerbiedigheit
diers gebouwt.
betoonenze aan de Godinne Ifit , welke
Drtmadi zyn Scheepen, om haren (hel- voormaals plagh te vaaren in een Boot van

1

,

len loop aldus benaamt.

dit Tapjrut

t'zaam gevlochten. Antoniiu
, behalvcn deeze , noch
vccle Scheeps-naamen op , oulinx in gebruik. PUmhs getuight dat men in Indien
wierden zoo in wacrde gehouden, om haar rieten vindt, waar van men, uitgeholt,
bequaamheit, dat daar een fpreek-woort Scheepkens maakt, die drie of viermanuit fproot , Colopbonrm adder e : dat is ei- nen konncn voeren. HeU«doriu t hiervan
gentlyk gezegt , Colophon by doen doch fpreckende, zegt: Het ummtrtn va» deexj

De Scheepen welke

die van Colophon AMguftmut haalt

bouwden (een ftadt in lome, van waar
men houdt Homerm geboortigh te zyn)

E
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Boeten

is tjeer licht;

jlechts in tutten

,

w*Ht men

en teder deel

Iptjtde rieten
j

u

een Schuit.

muTchien om dat in zulk en achting niet
zyn geweeft als dc Bi- cn Trtremei , welke

In Abyffinie , ofte opper Ethiopien , op

meelt ten oorloch , ofte dc Z.,*«n.,«, die
't
B*r(Um1te* , werden heden Booten meeft tot handel wierden gebruikt.
Met raderen , die in 't water fchepten,
gevonden, T*nke*t geheten , niet van hout
maakt, maar van het gewas P*pyms by omgedraait door oflen , die in 't rondt om
Se
het groeit aan een fpil, boven op 't verdek liepen, zagh
e oude Grieken geheten
de oevers van dit Meir overvlocdelyker, men eertyds Scheepen door 't water gaan
en grooter , dan elders in de Nyl , te weten met zulken kracht , dat alles aan enden
totd
de dikte van een arm , en moeft 't geen hun voor dc boeg h quam
fteelcn,, tot
met fteelcn
welker geftalte op de plaat N*. i te zien
lengte van eenelle
ftaat, aan letter B. De nebben , of galjoeC*n*rdt zyn groote Scheepen geweeft
meede oulinx uit Noorwegen op nen, waren veeltydts van koper, cn dan
d'Engclfchc ftroomen wiert gerooft waar werden de Scheepen daar na Er*t* op 't
als of men gekoperde
van te zien is in de Kerkclyke hiftoricn van Latyn genaamt
Ordericus Mormik in Engclandt, ten tyde Scheepen wilde zeggen.
Zoo wel kleine als groote Scheepen
des eerften Chriftcndoms in die geweftcn.
Naam en van Scheepen , volgens L. Cin- voerden muiten > doch meeft zulke Scheccint , in het overgeblevene zyns Boeks van pen , dewelke het op den oorlog en tegendc Kryghs-zakcn, zyn, G**ii t Corht*, weer aan leiden. Men wift daar mede zeer
Cnndtctd.
Lotte* , Htppdgtnet, Cercnrt, Ce- groote breuken in'svyandts Scheepen te
loces, of als de Grieken zeggen , Celetet, brengen , en deden elkander te gronde
Lembty Ovi*, Lennncult, Aütutrut , die de gaan > ja , bleven vaak vaft aan een hangen :
Grieken Htftopo<Lu noemen, ofte Eptc*rt- en men voght dus , door dit middel , handt
dds , Profumi* of Gefcoret* , of Ore* Stlat*, aan handt.
Afmerv* bouwde het eerftc tweenebde
Scapbe, Pontenes, Fetett* y Af* dn, Ftfeltr,
Ptronej Myoptronei , Lintret, Cxmpmd^ Ca- Schip voor D*n**i, waar in hy zyn broeder
mare , PlacttU, CjdMrnm, Rat art*, Catafco- Egyptms ontvloodt waar van in 't breed e tc
leezen is by Hygtnns.
fium.
Jfidorut zegt , dat d ouden , cn eerfte vinSubrob*tet , Koning der Indianen , als
hy van Semirtmu beoorlogtwierdt, bragt ders van d'yzere cn koperc nebben, dc zeleen gehcele vloot van lichte Vaartuigen te ve hebben gebruikt, opdat de Scheepen
De Koningin zandt hem Scheepen van vooren, tegen klip en zandt aan bottegen of liever Schuiten, die men, ge- zende , des tc fterker zouden zyn
floópt , op beeftcn konde leggen , en over verbrooken werden. Men zette
landt voeren j van gedaante als dc plaat ringen , gcvult met aarde, rondtom de
N°. z. lctt. a. uitwytt Na het gevoelen fcheeps boorden : ook wierden toorens
van Schefferws, en Stemvechtus , hadt ieder voor cn achterop geftelt van ondcricheiftuk een byzonderen bodem, op dat het dclykc verdiepingen j waar van een ftaaltje
water by de naden niet in dronge. Mygc- tc zien ftaat by Tetter C, op de tweede
denkt aces beeltenis op de Trajaanlche plaat. Deeze wierden veeltyts gefchildert,
Zcgcn-zuil tot Romen gezien te hebben j om kenbaar te zyn.
nevens noch zeker ander Vaartuigh , voor
Het gebruik van Brandt- fcheepen isby
dc Grieken, zoo wel als Romeinen, bepits cn fmal doch achter hoogh en brcet
kent geweeft: zy vulden daartoe booten
cn andere weer met zeer breede boegen.
Behalven al dceze Schecpen , zoo droeg met veelcrhandc fwam , pek , teer, zwavel,
de zee noch een ander Vaartuigh , 't geen en d iergel y k, en zonden die op den vy and t
twee nebben of galjoenen voor uit ftak af. CaJJitts deedc veertig Vracht-fcheepen
om te meer gewetat in 't aanbotzen, tegen toeftellen, die hy laadde met brandt-tuig
'« vyandts Scheepen , tc doen.
in fté van koopwaaren , daar hy , zeit C*fart
Plimut maakt gewagh van Scheepkens, zyn vyandt mede verlchalkte.
uit enkelde boom-fchorflen gemaakt
De Scheepen der Franfchen (zegt C*f*r) «*f;*
In I taliën zag men oulinx Scheepen die warenplattcr van kiel als het Romeinfche*^
over landt voeren j welke, naar gis, het Vaartuig, en zulks om te gemakkclyker
Haaghfcho ftrandt Wagen -fchip, of de op drooghten te konnen zitten. De voorSchuiten , waar mede men hier over ys en achter tevens ftonden zeer verheven ,
zeilt , niet ongclyk zyn geweeft.
gebouwt van eiken-hout. Dc roci-banken
In Sibericn pandt men zeilen op (leden, waren van balken gemaakt, een voet hoog,
en vaart daar mede over meeuw en ys heen. met yzere (pvkers aan ccn gehecht, die een
Volmaakte befchryvingen
duims dikte hadden. Dc anken tot deeze
dees opgetelde Schecpen ontbccrenons : Schecpen waren aan yzere ketings vaft.
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pent zyn , üagvaardig om den vyandt afte
hy voorts) dat d'onzcn de zelve met pylen Kccren. TnrewitUa houdt men een He»
mtoliM te zyn , waar het volk op drie ondermet wel befchicten konden.
Behalven alle deeze aangetogen Scheeps fcheide hooghten zit, gelvkop zommige
vormen, ziet men op oude gedenk-pen- Trtrtmes , de gewapende boven. Scabger
ningen Scheepen van gemengde vorm, die wil, dat Htmulut een Schip zy geweeft, nj. Dtfm.
vooreen fcherpeneb, achter een tooren, klemder als een Tnremu , zonder onder- /r» s*W^
maft, en drie riem -bundek op de boegh (cheidt. Wat de grootte deezer Scheepen
voeren t gefyk op de tweede plaat by D betreft, HemuoUa fchyntde grootte van
een kleine Biremu gehad t te nebben : en
verbeeldt wordt.
Scheep kern met een riem , dienden om Trtremieha zegt men wat kJ einder als een
van groote Schcepen af en aan te varen gewoonryke Tnremu geweeft te zyn.
waar toe zy ook noch andere Bootjes had
Andere Scheepen droegen de naam van
den , bykans van een zelve vorm , maar ge- Htxeru , Htfteru , Oileru , Emturü , Decent,
Hendtcerü , Dedeceni, Trücadtceru, Pentecaroeit van drie mannen.
dectru t Heccadecerü , Ekofèru , Tnaconten*,
Scheepen ten oorlog wierden plat
Tettaraconterf* enz. en dit alle na het tal
en (bits gebouw t laftdragers ft om p , vl
als
roeiden,
geil el hunner riemen.
bodem
breedt.
Deeze
en
van
, en
men ftreedt zonder dat dan de zeilen te
Van de Scheepen der Romeinen , ter
tydt van hunnen eerften bouw, (preekt
ftadc quamen , als by noodt.
De Sax en, oulinx, roofden op Zee uit Gr/Sr aldus: Nofirt tfuod mtntu exrrcuaiu, DtBtëxi*.
kleine Schuiten, licht en zonder dek , om remigibmt , minmfif*e prrttu gnbernatortbu* ui '' * 8
(poedigte konnen vlieden, en haaftjg hun Htebamnr , qtn repente t ex onerariit navibm

De Scheepen zerve waren zoo hoog,

(zegt

:

,

,

'

-

roofop de hielen te zvn. ApolUnaru fchryft erant prodjirti neqme dttm ettam vocabmlitarzeer duidelyk , dat deeze Saxen buiters op mamtruomm cognttu t turn et tam gravnute
de Zee tuflehen Engelandt en Hollandt (3 tarditate nmvtmm imfedubantnr,fütl* enim
,

zyngeweeft, ftout te water, en voeren in fitbtto ex hnnüda materta , non emndem mfum
Scheepen die met huiden waren overtrok- ceUntatu habebant. Dat is : De enten, om
ken j der geihlte , na allen fchyn , als op de dat t.y gebnukten roetjert min geeejfent , en
plaat, by de wapens, aan N°. 16. is ver- jluHrlxj onervaren , welke m alle hooft van de
toont c geen gevolght is na een donker koopvaardj-fcheepen waren genomen. *J\Cen
afchgraauwe ft een, gevonden in de bui- hodde t*(f toen noch geen kennis van de benoamtngederjcbeepj-krygjtnigen. Zy werden eti^
a-muur van het Huis te Britten.
:

verhindert door te groote twaane van defebee-

waren en niet z.00 fnel in *t varen.
Voorloopers en kondtfehap- brengers
voerden gcene fnuiten , of metale nebben
om in de vaart niet belemmert te zyn door
,

en drie bereide huiden,
't geen hy alleen op zyn rugh konde dragen , de Nbort-zee in voer , de Zont door,
en tot Dantzik belande) tot groote verwondering der aan(chouwers,die het vaartuig uit de Zee zagen op komen.
Scheepen wiens verdek ten deele met
rocijers , en ten deele met ftryders was bcvier planken

,

eigen zwaarte.

Lange Scheepen , zoo zommige gevoelen , zyn Scheepen geweeft die hunne rie-

men wederzydts op

eene hooghtelanghs

fcheeps buiten boort frak en , welker getal
tot hondert dikmaal opfteeg :

doch andere

reien (tonden op het verdek , van achteren meinen, dat onder den naam van lange
aftot aan de mail toe , en van daar een roei- Scheepen alleen Oorlog-fcheepen te verft aan zvn geweeft.
rei tot voor cn toe. Volgens Batfin zyn r
,

Hfrafot

achter breedt en voor fm al geweeft : doch,
In de laatfte eeuwen van Romens bloeizoo andere meinen, ftondt langs fcheeps jen was het veel gebruikelyk Scheepen te
maar een riem- rei, met dit vcrfchil, dat bouwen van dubbele of vermengde geftafde mannen achter de maft ieder een riem te , dienftig in vreedc cn in krygh , om laft
voerden, en die voorde maft zaten ieder te dragen en te kampen \ doch on volmaak man twee riemen. Hcmülia, volgens de telyk tot beiden. Met het woort Tnremu,
Heer M. Meiboom , was een. Schip 't geen ofte drie riem-rei Schip, is eindelyk beanderhalf getal gewapende roeijers voerde naamt geweeft het meefte dag van Scheevan het ongewaoent getal , en dat op twee pen.
laagen : by v oorbeek j zoo op de gehcele
Schapia zyn Schuitkens geweeft, welke

HemioUa vyftig mannen zyn , zullen onder geholt wierden uit eenen boom, by de
aan ieder zydc tien rocijers zyn, die niets Grieken dus genaamt van bet woordt tm«U
doen als roeijen , doch dertig zullen gewa- mtr, dit is, uithollen. Hier van daan fchynt

E
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ons het Duitfchewoordt Schip tc komen.
Schjpiu is op Laty n cn Gricx gezcgt , al het
gecne dat uitgcholdt is , 't zy pot , beker
of diergclyk. Herk&let voer in een yzeren
Schjpw, ófte pot, overzee, daar een leeu-j
wen-huit op ftondt, zoo d'oudtheit verdichte wat wil dat anders zyn, als dat hy
voer op een rondt Schip , fterk en wel beflagen van boegh. Neptuin riep zyn Schyvermeldt dc oudtheit , d'aarde
met zyncn gaffel flaande \ welk paert niet
anders als een Schip geweeft te zyn klaarblykelyk is. Scheepen wierden dikmaals
by paerden vergeleken , onder anderen by
Plmt*rchm, daar men die van Athcncn de

\

:

'

j

;

V*.

Sthef.

VrrklMrmg

Scheepsbouw afriedt.
Ter meefter verklaring van het geenc
reedts gezcgt is over de Schccps-bou

inuét fitten,

w der

ouden, magh dc lezer zyn oogh (laan op dc
verbeelde Schecps-geftalten , die volgen:
A vertoont een Schcepkcn, dat by Hukken aan een gezet is , ( wiens gelyke tc zien

zyn by Rob. rahmnm in zyn Boek de Re
mUituri ) door middel van krammen en haken , 't geen zonder fchenden gedoopt , en
over landt gevoert kon werden. B is een
Libumifchlang Schip , welk met raderen,
die van oflen omgedraait werden , voort
voer. Onder Admiraal Bo$fit t die de Spanjaarden op de Schelde flocgh, wierdt een
,

i

Schip toegeftclt, het Kaft eel MN Delft geheten, 't geen van twee Scheepen , aan
clkandre gehecht , was gemaakt ; dit voer
zonderzeil of riem, doch wierdt met een
radt , daar twaalf mannen aan arbeideden
voort gebragt. Vcrfchcidcn geftalten van
Rader - fchecpen konnen by den zeiven
Rob. fait/trim, in zyn Boek voornoemt,
is een dubbel Toorengezien worden.
ichip. Hy vertoont mede dc geftaltc van
een enkel Tooren -fchip, van zeer vreemden aanzien ; 't zyn twee Scheepkens , die
met de zydc tegen elkander aan leggen,
cn zoo aan een vaft geklonken, en tot een
Schip gemaakt zyn j gedekt met een dek
vloer, of vlot welk is een mans lenghte
rondtom over boort fteckende , daar een
borftwcerlne, viervoet hoog, op dc kant
uit opgehaalt is , van dikke balken , die op
het endt Haan gelyk ook het gehedc toor en -werk van balken is gemaakt, die op
zyn endt (bun. De tooren (hut in de midden van 't Schip, in 't geheel eens zoo hoog
als dc oudertic Scheepkens lang zyn : boven óp komt weder een borftwecring , die
overiianght, gelyk men noch heden aan

C

,

;

vcclc oude ftccne ftadts

m uur cn ziet

v

hier

zyn. zitten op den bodem achter de
fchans neder , zoo dat zy bedekt zyn. Dc

tal

tooren heeft rondtom lucht-gaten. Infgeby hem platte Vlotten tc zien,
daar men een zeil op fteken kanj alwaar
huiskens opftaan, daar tegenweer uit geboden kan werden. Als f*h*i Ctxjtr Brun- Ontrdt
°**
dulium hadt belegert , wierden by hem en
Pompejiu veel Vlotten cn Tooren - fchecankers
uit
pen gebruikt , die aan v icr
,
vier
hoeken, in het water wierden vaftgelegt.
is een lang Schip , van byzondere geftaltc, cnecn Hepteres, ofte zeven roci-rei
Schip: de reien na de riemen in ieder bundel gerekent. E is het Schuitjen Dtcop*
geheten : wiens gclyken F. By de letter
ftaat een Trtremts, of drie roci-rei Schip,
te zien, genoomen uit de marmere Zuil
vanTr*j*nitj. Doch deeze is van anderen
afgetekent, zonder lantaeren , en voor alleen met drie vcrhcventhcdcn, zynde de
plaats daar de riemen door fteken met latten kruiswys bezet. De Scheepkens by H,
zyn lange Schecpcn } de welke doch van
zommigc Schryvcren met de naam van
Triremeiy dat is, drie roci-rei Scheepen,
genaamt werden : dces ftaan op de Kolom
van Antonius tot Romen verbeeldt in marmer. Het Schip I, is een Trtremü, het
welke uit Tr*j*ntu laft gemaakt is , ten
tydcdesDaci(chcnkrygs. Aan de Btreme/,
by K, ziet men de krygs-banicren achter
opgeplant. De Biremes L, ftaan tot Ralyks zyn

D

G

venna van marmer gehouwen. Dc gecne
die met dc letter
gemerkt ftaan , zyn
febouwt geweeft als Trajanm heerfchte.
)e Biremts , aan de letter
, (chynt den
Vloot-vooght tc dragen, die de gebiedtftaf in zyn handt draaght , en de ftandaart

M

N

achter zich voert. Vis-fchuitjcns ftaan tot

Narbonne verheelt in oudt marmer , wel-

O

ker ecftaltc by
vertoont werden. Gelyk by P het Schccpken daar mede CU«~
patra Af. Antonius te gemoct quam langs

de riviere de Cydnus in Cilicic. Zeker
Schip, daar Cleopatra zich invoeren liet,
ThaUmevtts > of Th*Umegon y van eenigc
wort geheten. Senec* noemt het CnhtcuUtM, en andere ThaUmtphorA of NavithaUhm. Het was alom met Ivoir , of Elpenbeen , bezet j de achter- fteven was ver,

guit j het zeil, dat men daar by zetten koft,

was van purper zydc, en hong aan gulde
touwen dc riemen wareh van zilver j het
tenrien achter was vcrgult. Zy zelve was
gcklecdtals ren/u, en hadt naakte kinders,
als

Cnpidoos ,

om haar zitten. Jonge maag-

daar men met den , die dc Gratiën en Nereïden verbeeldeen ladder by opklimt, op wiens top een den in't gewaad t, ftuurden 't Schip, cn
groote korf, daar i o a 1 5 ftrydtbare man- hongen aan het wandt , terwyl andere

uit (bot een mail

omhoog,

nen in ftaan. De rocijers, die twaalf in ge- langhs den oever reuk -werk maakten.
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beeldt,

volgen , onder de letter S , veertien onderfcheidelyke Vaartuigen, welker geftalte
fchynenuittèwyzen dat eebruikelyk zyn
geweeft in binnenlandtfche wateren , of
in zee niet buiten het landts gezicht.
?'
T?!Ï"
Cbriflnun

D e e l.

I.

zoo als de zelve hier te lande oulinx
gebruikt wierden y heeft achter een huisje
ltaan daar ecuigh fchiet-geweer in uytftcckt ; aan ieder riem ftaat maar een roei jer. Noch vreemder en wanfehapender
van gedaante is een Schip, Ve&eeldt tot
Wccfp in de Kerk , 't geen voor veel hooger is als achter, en kort) op een voor uit
ftekende fpriec ftaat een werclt met een
kruis ; achter over boort zyn huiskens en
opene galderyen gebou wt , gelyk voor om
hoogh op de boegh over boort een gedekt
kot fteekt j heeft een zeer groote mail,
behalven twee weder zeer klein j heldt na
de rondte 3 voert een mail-korf, en geen

Q_ is een gedekt Schip, van d'alderoudtftc
vormen die men elders vindt. Waar na

,

Deeze (laan afgemaalt in het OndcraardttcgCQ wandt en vcrwelfzclcn
>

fik* X° me*

aan holen, waar in d'eerfte Chriftencn zich
vcricholen ten tyde der vervolgingh : by
wien ook deeze Schcepkens zyn gemaakt
geweeft. In deeze kuilen begroeven zy
.Kunne dooden , en bewaarden d'overblyfzelen van de heilige martelaren, bloedt,
aflehc, en beenderen j waar van my ge- opper-zeü. In d'onvcrgclykelyke prentdenkt aldaar tekenen gezien cc hebben Jen teken -fchat van den Heer M'. ?*han
De muuren in deeze fpe lonken zyn rondts- Vitmbogatrt , Ont fangcr der gemeene
om befchildert met kerkelyke gefchiede- Landts middelen over Amfterdam , beniflen, nu meeft gefchonden en vergaan , ruften cenige Schceps afbeeldtzelen, die,
door langhcit van tydt : andere zyn noch door zyn E. gunft, onder de letter
ten
bewaart , waar onder deeze Vaartuigen \ toonc ftcl een wacrdigh proef-ftuk van
voornamelyk het Vaartuigh daar fonas uit Simon Stnefe, ruchtbaar Schilder eertydts.
over boordt gezet werdt : het zeil fchynt In deeze ftaat aan te merken de tydt wanvan matten r/zamen gcvloghten, en met neer gebouwt zyn, welk voor zes eeuwen,
dikke zoomen aan een genaeit te zyn j de na ik vermeinc , is geweeft : hunne byzontouwen geftrengeldc bies-vleghten : een dere vormen , hoe de roers op zy hangen
huisken , of ronde tenre , ftaat achter op , de zeilen opgehaalt , de maften gebogen ,
fchuil-pLaats voorden Stierman: het roer end' ankers tegen de bocgh hangen : ook
komt ter zyden af, na de wyze der ouden : hoe men de maften met knoppen , of tonde kleeding van de Stierman is een lange nekens, dekte: als mede aan het Schip by
wyderok. Gifle deeze afbccldtzels-inde ide letter
, een dubbelde huit of boort,
tydt als Nero en G*lba heerfchtcn gemaakt met een ruimen gang, of dpene plaatse,
Eyn geweeft ; want toen was het de zwaar- tuflehen beide de boorden in : zyn bocgh
fte vervolging tegen de Chriftencn. Bydc bedekt een wydc ftonn-korf. Aan het
Propheet JonM leeft men dat in dit Schip Scheepken by de letter X, zyn aanmerriemen wierden gebruikt. Het Schip by kens waerdigh de roer- huiskens, welke
is aanmerkens waerdig , om dé achter op zy ftaan.
Het Scheepken
de letter
ftclling zyn er maften j d'ecn ftaat voor op heeft roci-gaten , even onder het reehout
de boegh , d'andcr achter tegen 't hakke- langs fchceps ; 'tgeen in zeil-fcheepen onbort aan : 't geen om 't loeven en afvallen gemeen is. Het plat verdekte Schip, by Z,
moet gedaan zyn geweeft. Dit Schips leef- is ongemeen , om zyn over boort ftekende
tydt was in de duiftere eeuwc j doch het 'jukken.
IXEgyptiiche Koning Ptdomctu , d'eer£ar is onzer geheugeniflc ontfnapt : toen
>uwde men de Scheepen lang en plat, fte van dien naam, bouwde Zee- kafteelen,
met een huisken achter op het boort wert in grootte alle andere voor zyn tydt overj

I

V

:

W

j

!

T

Y

j

!

j

j

j

1

-,

omzet met zwaarc fchilden: enby wylen treffende , in geftalte , en na wyze van
ftondt ook een huttc voor op de boegh j Noachs Ark , zoo fo{*fhm de Joodiche
maar meeft tydts zyn zy voor plat en engh Schryvcr meldt.
geweeft. DiergelykctotUytrcchtinoude
Dandees Pflomew wierdt weder overgevels is te zien. Tot Amfterdam , in de troffen door Tbi/opater Koning in EgypNieuwe Kerk, ziet men elders verbeeldt ten want die bouwde een Schip , 't geen Orm*
een Schip dat vier maften voert , met mail- het zyne in wacrdighek verre te boven J^T 1""
w**Wfkorven , en alleen onder - zeilen } zynde gongn \ lang twee honden en tachentigh
,

"*

:

voor en achter gedekt , gelyk een huis cubiten , ofte vier hondett en twintig voefchuins neergaande} heeft weinigh ope- ten i wydt acht en dertigh cubiten , of ze-

ning , alzoo dus meeft verdekt is j de ftukken ftaan over boort, en ftcken daar door
niet uit > aan de boegipriet is een dreg met
een yzerc keting vaft. En in de OudeKerk
aldaar, op een Graf-ftcde, is een Galey

ven en vyftig voet } hoi , van de mars aftot
beneden toe, drie en vyftigh cubiten, of
negen en zeventigh voet voerde vier ftScren , ieder lang vyf en vcertigh voet , met
:

een dubbelde voor- en achter- ft even , ze-

ven
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ven nebben, of galjoenen, waar van een,
die de zwaarftc was, uit de midden voor
uitftak. Dit Schip was onder water met
loodc platen beflagen > dc bouts , of fpykers , daar het mede t'zamen gehecht was,
woegen tien en vyftien pondt ieder. Men
zagh daar twaalf verdekken , alommc geftorfeert met koftclyk fny- en beeld-werk.
De beelden en hock-manncn hadden de
hooghtc van twaalf ellen , na de kond ge(childert , en verlakt. Van de ricm-gatcn
en dollen af, tot beneden aan dc kieftoe
waren de zyden met klimop en veclerhande blocm-werk befneden. Uit het verdek,
daar dit gevaerte onder gemaakt was, heeft
men ftoffc tot vyftigh gemcene Galcycn
gevonden. Wanneer het Schip, ter vaart
uit dc haven toogh , dekte men dc vloeren
met geflikte pronk - klccden. Voor de
groote zaalc rtondt een open plaats , daar
een gang onder quam , die voor 't Vrouwen-timmer ftrekte, tot dc gemcene wandel-dreef
uit

,

:

hier op

quam

een wentel-trap

die na een andrc wandel-plaatzc leid-

de, en een eet-

zaal

,

met negen

Icger-

bouwde deezen

ThiUpater noch een ander
Schip, niet ongelyk dit zelve: waar van*
Atbeneus verhaalt dat het 280 cubiten lang
was hadt een achtcr-fchip , hoogh 5 j cubiten i met vier roeren, ieder 3 o cubiten
lang dc grootfte riemen waren lang 38
cubiten, aan welkers handtvatzcls eentefen-wight van loot gehangen was : het
adt twee voor-ftevens, en twee achterhutten, met zeven ingangen dc zyden
:

:

:

waren omzet met vaitgcilejde fchilden j
konden daar op leggen , doch met vier hondert kon men bcquaamlykrocijen: hondert en vyftig mannen hadden toczight op de voorraadt: als
het uit voer zweefden daar vyftigh booten
om, ieder met vyf riemen, waar uit men
drie duizent riemen

trompette , en reuk- werk maakte.
Hicre , Koning van Syracufcn , timmer- StUf'tgtn
de , na 't ontwerp cn bclcidt van Arcbime- Hkr$
dei, een Schip, daartoe hy hout van den
berg Etna deede halen , zoo veel omtrent
als men anderzims tot den opbouw van
zeftig groote Scherpen van nooden heeft.
Zyncrocijcrs dccdchyuitltalien komen*
dc touwen uit Iberie j het hennip en jenever-hout van dc Rhofnc j en vorders alle
1

plaatzcn, al Egyptifch werk. De ronde
pylaren waren uitgelhcdcn, nadcgelykenis van menfehen wervel-beenderen > des- nootwendigheden, hier toe vercifcht, uit
• Cafhtlm. elyks met ronde zwarte cn witte * hooft- Landen daar het beft valt. De voegen en
ukken uitgehouwen , in vorm van open- nat en, tuflehen de planken in, wierden
gaande roozen : hadden geen wrongen, met loot gcvult , en gedekt. Het geheele
noch dik gefneden bladeren , na dcGrick- Schip was infgelyks onder water met loot
fche wys i doch waren geciert en uitge- beflagen. De bouts woegen tien pont en
houwen met knoppen van den water- blom meer. Het wiert voltimmert in een jaar j
Seltis, cn Dadel-taxkcns , daar de vrucht
begint op uit te botten. Met Egyptifche
boon - bloemen , waar van dc bladerkcns
dicht geflootcn zyn , pronkten de wel gevormde ftylen. En dus tooiden d'Egyptcnaren hunne wanden toe ; dicze met zwarte cn wioee tichcl-ltccn , ruitswyzc gelcgt,
of ook wel met alabalt en marmer , ophaalden. Het ruim van dit Schip was in vertrekken verdcilt, tot veelerhandc gebruik,
als kokens, bccfte-ftallen , enz. De maft
was lang negentien cubiten , of hondert cn
dertien voet. Het zeil was geweven van
het fynftc vlas, cn het touw-werk gcflagen van purper geverwdc zyde. In een
jaar voltooide hy dit ftuk, met drie hondert meeftcr-timmcrluiden, behalvcn de
knechts. Ecnigc willen dat het Schip van
Pbilopater voeren konde 1 2000 vat , ieder
vat op 2 00 o pont gerekent. Van vier hondert mannen wiert het voort gcroeit. De
hooghfte riemen houdt Carammel dat acht
en dertigh cubiten lang zyn gewceft. Dit
Schip wiert van wegen zyne wonderlykc
ruimte MegaU geheten.
Behalvcn dit Schip (daar vier duizent
roeijers, cn drie duizent ftryders op waren)

en als 't half gemaakt was liep het af in't
water: anderzins de wyzezynde vanouds,
dat de Schecpcn volbouwt waren eer zy
zee koozen. Het haddc drie groote ingangen j dc laaghfte leidde nadefcheeps-bodem toe , ncderdaalcnde met ecnigc trappen i dc middclfte gaf ingang aan d'eetzalen, en voornaamcKomnklyke gemakken } door d'opperfte deur tradt men in
der bootsgezellen en foldaaten kamers.
Het voerde twintigh roci-reien. Het befloot in zich dertien kamcren, totvcrblyf
van man-volk, ieder met drie bedt (leden.
In het ruim, daar de maats aten, (ronden
vyftien ruft-plaatzen, endric afgefchoten
vertrekken voor gehuwde Heden, die hunne wyvcnby zich hadden. Devloervan't
Schip was van Mofaik werk, dicTrojens
wedervaren, brandt, bclegh , het paert,
en andere voorvallen meer, verbeeldde.
( Steentjes , nagels grootte , alzins geverft
en tot vcclerley gehalten by een gezet,

noemt men Mofaik.) Op httbovenl te verdek ftondt een preek- hu is, cn wandeli

dreef, die tot een bloem- en kruidt-tuin
gehouden wierdt i welke tuin men wift te
natten, ma het water, 't geen in een lood e
bak
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hondert voeten verbuis allcngskcns te laten zypen. Tegen re ; dit gevaerte fteunde op drie grove
houte ftcltcn. Drie maften voerde het
't boort aan zagh men klimop , wyngaart
en andere grootc heeftérs waïïcn , wiens Schip , met drie rees , daar men haken , en
wortels in groote tobbens geplant waren, yzere klooten uit wierp , het geene toen
en welker groente de wandel-dreef floot zeer ongemeen was , alzoo de Scheepen
en tot een luftigen laan maakte. Een an- gemeinlyk maar een maft voerden. Een
dere zaal , />««< toegewydt , droegh een yzere wal beflocgh het Schip rondtom aan
Vloer van louter Agaat, en ander edel ee- d'uiterfte einden van 't boort , verzien met
ft een te, die men in Sicilië vindt: mitlga- yzere handtgrecpen , om dc vyandt uit het
ders drie prachtigh opgefchikte bedt lie- Schip te kecren, en zyn fcheeps boorden
den j het dak, en verwelfzcl , wierdt ge- of touwen tenypen, als men ftrcedt , om
maakt van Cypres ; de deuren van Elpen- dus handt aan handt te kampen. Zeftigh
been, en Ceder -hout , gchaalt van den jongelingen , gewapendt van den hoofde
bergh Atlas \ niets bleefongefchildert j ja, tot dc voeten , hielden aan teder boordt
alles wiert verricht na de befte konft , door lteedtsdc wacht j en noch zooveel in het
devermaardtftewerk-bazen. Nevens decs middel-fchip, by de maft. Vier mannen
wclluiHge Vcnus-zaal ftondt een kamer, moeftcn altydt in dc grootc aft-korf, of
voor de ruft gekcurt , daar vyf ruft -bedden mars , tc ftar-oogen ftaan , twee in dc fokvan bos -boom-hout in Honden $ en aan de ke, en een in de bczaans-mars 5 die, des
wandt zagh men een uitmuntende Boeke- noots, daar mede tegenweer uit boden,
ryc. Achter tegen de fpiegcljbinncwaarts, met het werpen van v uur-potten , pylen ,
vertoonde zich een uurwyzer, proef-ftuk en ftccnen, aangebragt en opgchyft door
van een deftig meefter. Voor op dc boeg jongens. Zy voerden op dit Schip altydt
ftondt de badt-ftovc, met drie kopere zit- vyftien houte, en acht yzere ankers mede.
kommen, envyf ruft-banken. Na aan de De groote maft was in Engelandt gevalbodem, op het onderfte verdek, vonden len , daar in die ecuwe het zwaarfte hout
de Scheeps-amptlieden hunne kamers, en wies. Zyn pomp was een fchrocf-buis , die
vcrblyf-plaatzcn. Alwaar dc beeft- en pacr- dooreen man gedraaitwiert. Hiero (zoo
dc-ftallen dicht by ftonden ; welker leef- eenige Schryvers willen) haddc dit Schip
tocht , mitfgaders het reis-tuigh van dc tot een laft- of koren - drager doen boumaats, tuflenen de fcheeps inhoutcn be- wen, dat zonder riemen, maar alleen met
waart wierdt. By dc voor-fteven, onder zeilen door zee gong, daar by twee duide badt-ftove , was een water-bak , die wel zent Holland tichel aiiïcn in kori laden. Dit
dicht gefloten wierdt, daar twee duizent Schip van Hier» was gebouwt opdewyze
Metrctas, of twee-en-zeventigh duizent (zoo de zommige willen) van een Schip
mingelen nats in mogt > gemaakt van ber- met drie ordens riemen, en dat van zeftig
deren en linne doeken, met pek r/zaam ge- treffelykc timmer-meefters. De nagels,
voegt en geftopt het water wierdt daar in die daar in ftaken , waren van gehard t yzer.
geleidt door lood e en ftecne buizen. Daar Daar lag een verdek op,'t geen met bepekt
ontbrak ook geen vifch-vyver , van binnen zeil -doek was belegt, en de planken waren
omcingelt met jgeflagen loot , en dunne met loode platen overtoogen. Het wiert
houte planken buitewaarts. Vanweder- met witte touwen tocgctakelt. Dc zyden
zydts boort ftaken balken over 't water uit, buitewaarts waren roet loode platen bcdaar ovens op gebouwt ftonden , ook leght. Drie hondert konftenaren bereidebrandt hou t huizen , kokens, flyp-fteencn, den dc ftoffc. Onder het koftclyk fhy-werk
en diergelyke arbcidt-winkcls meer. Hier ('t geen dit Schip vercierde) was een AiIm ,
onder hongen yzcre haken en prikkels , die wonder konftig gewrogt. Op dc marden
men op de vyanden haar Schccpcn werpen konden mannen geplaatft werden , om op
koft. Het Schips boort was in 't rondt be- den vyandt met ftccnen en pylen tc woezet met beelden van zes cubitcn, of negen den. Als dit Schip een maal van Syracufen
voet hoog , daar de zuilen , die voor inhou- na Alexandrien in Egypten voer , koften 't
tcn dienden , achter tegen aan quamen. met zyn tocftcl 3000 talenten, en wierdt
Twee toorens ftonden achter op , ook zoo verzclt met duizent en vyftigh viflehers
veel voor, vier in dc midden, alle boven Icheepjens: het was toen gekden met tien
open, en met poorten of openingen ver- duizent aarde vaten vol Siciliaaniche gezien , om uit tc werpen , zeer bequaam om zouten vis, en vlcefch voor 20000 talentegenweer uit te bteden. Op d 'overloop ten , zoo dc oude Schryvers melden. Van
ftondt een werk -tuig , vondt van Archtme- dit Schip zingt de Poëet Arcbüochm aldus
det, welk ftccnen van driehondert pondt
Qmu r*tü txtmu. mventor mortéüu? ram <jmu
zwaar uitwierp, en pylen, lang dric-cnInfr<t£l$t tréuat funihm tn fthumm , &c.

bak bewaart wierdt

,

tot zes

m

:

-

F

'tGcen,
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Geen, geheel vertaalt , dus luidt „ Wie
» de fterffelyke vinder van dit uitftcken„ de Schip gewecll ? wat hakkende bylen
„ hebben dit zwaar werk gemaakt? en
» hoe zyn dc balken aan de kiel vaft ge„ hecht ? Het mach vergeleken werden
„ by den top van den bergh ^Etna, of de
„ Cycladifchc eilanden , rondtom welke
„de golven van de iEgeifche zee flaan.
„ Aan beide de zyden liaan de muuren
„ even wydt van malkander. Hebben dc
„Reuzen dit werk tegen de Goden uit
„ gebragt ? Zyne bewolkte hoogc toppen
„raken aan dc Sterren. Het heeft drie„voudige borftwapens van binnen. Het
„ anker-touw is even als die daar Xtrxes
„dc twee ftranden van Scftus en Abydon
„mede t'zaam knoopte. En dc letteren ,
„ aan die zware zyden ingefiieden , verkla
„ren wie dat moeijclyk Schip heeft kon„ ncn doen voort zetten decze wort Hie„ ro genaamt j waar mede hy de vette
„vruchten van Grieken-landt , cn alle dc
„gefchenken van Pontus cilandt zoude
een Griek, een Siciliaan.
„voeren
„ Koning Neptuin ! draagt doch zorge
„in de blaauwe zee -golven , voor dit
't

i

:

doch

Aan de plaat, onder letter X,

vertoont
een Tooren-fchip, na dc oude wyze,
zulks afgetckent is uit zekere infgelyk
cmedene langwerpige Medalie , by my
aanmcrkelyk is daar aan de
cruftendc
maft , met het opgebonden zeil aan dc
letter
B verbeeldt een Biremis,
rcc. Dc
of twee riera-rey Schip , gcvolght na oudt
marmer. C is een Schip , 't geen gcfchilderdi ftaat aan 't houtc welf van dc
Kerk te Diemcn , buiten Amftcrdam

A

:

;

S(hltftm

Phemx ervondt

een middel om dit Schip in het water tc
brengen : hy decdc dc grondt onder het
Schip, tot aandeftrandt toe, uitgraven,
tot de diepte van vyf ellebogen , daar hy
een grontüagh van ftcen in maakte , en
waar op rollen geleght wierden. Andere
zeggen dat hy fléchts een graft groef, en
het water daar in dcedc Toopcn. Hiero
febonk dit Schip aan Ptolemem.
D'Egyptifchc Koningen hebben altydts
deSchceps-bouwzeerbcyvcit: cn Thtla-

if^AjwovcrtrofalleVorftendaarin. Zyne
grootftc Scheepcn voerden zeven -en-der
tigh rey roeijers. Twee zyner Schccpcn
hadden twintigh riem -dreven, elf met
twaalf, cn negen met veertien riem-rangen. Zeven zyner Schecpen gongen t'zec,
en wierden voort gcrocit door zeven-endertig riem -flagen , /.cs van vyf, en zeventien van vier : nevens het dubbelt van
Gitêtvm twee cn drie roei -rey Schcepcn. Vier
Sibttfenéé duizent lichte Schecpjens, zonder meerÏÏjjT^" der getal van riem-dreven, braght hy te
water, om d'Eilandcn t'ovciTompelcn.
Ptolomem (zoo zommige willen) deed
een Schip maken, lang 400 fchreden, ieder
fchrcdè op 5 voet gerekent , wydt jo cubitcn, een cubit op anderhalf voet gerekent , hoogh 5 o cubitcn. Volgens SaIpmftm was dit Schip langh idlx Voet \ maar
volgens Meiboom alleen langh ccccxx
voet. Hetvcrfchil fjpruit uit dc onkunde
van dc fchreden , welke van zommige voor

iCfK*-

is gemaakt in 't Jaar 1 500
zoo dat men ongctwyffelt tc dier tydt dc
Schccpcn hier ter Stede dus mede heeft
gebouwt aanmcrkelyk zyn daar aan dc
maft-korven , dc twee bczaans \ het vooren achtcr-kaftecl ; de houten die in ftede
van een gdjocn voor uit ftcken \ dekorthcit van dc mailen ; het genaay der zeilen , waar van dc klccdcn dwars tegen
elkandre aan ftaan , 't gecne ik geloove
gelyk ook het
fterktens halve gedaan is
gcftel der ribben , die buitcwaarts, van
boven na beneden toe , over dc berghouten zyn geleiti ende doppen, die de
buiten balken vaft houden. Decze Kerk
is zeer oudt : men vindt daar, in zeker
glas, onder ccn gefchildcrt d 00 ts -hooft,
net Jaar elf honderdt en zes - cn - dertigh
vertoont, op decze wyze, cl o 1^6. zoo
dat de Kerk ten aldcrminftcn al van die
tydt af heeft geftaan. Dc fïgurc by letvindc ik in een oudt gefchreeVen
ter
Spaanfch bock , getckent in den Jarc45>o.
waar uit bcfluite, dat men toen in Spanje
dus heeft gebouwt. E is het Schuitje
Momxylon het is van takken t'zaam gevloghtcn. F is een Zwaan-fchuitie, daar
de Ouden mede uit voeren om zich te verzyn AfUtfhi* ofcicrfels , daar
luftigen.
dc ÜQdcn de Scheepen mede optooiden.
zyn Roeren.
Door bevel van lUfm wierdtcen Schip
uit Egypten na Romens oever Oftia , gevoert, geladen met honden en twintigh
mudden linzen, tot bailaft. Dit Schip,
zeggen andere , voerde voor bailaft wel elf

welk welf
\

O

Schip.

min cn meer, genoomen werden
Soünm cn Heron. hier ovcrwy-

ziet

ders.

;

„ twyfelachtige

voet groot, cn van andere voor ander-

half,

is

:

;

D

:

G

,

H

,

hondert mudden linzen.

Men zegt mede,

dat dit Schip dc grondtüagh maakte aan
den tooren Pharus buiten Romen , die by
nacht aandc zeevarende licht verfchafte j
cn dat dc drie havcn-toorens daar op wier-

den gcftclt. Het was van dennen-hout gemaakt , cn gebruikt om een ftecne Naaldt
uit Egypten na Romen over te voeren
welk werk afgedaan zynde , wiert het gezonken.

Het praalde me
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wanneer Schccpen, enkeerde overwinnaar binnen
Cyprus. Met drie hondeit Schccpen toog
hy op tegen Cnjjknder , Koning der Macedoniers, cn verdreef hem uit de zee, tot
aan de Thennopylen toe.
ren belc honk.
Uit Egyptenlcheeptc certyts een Schip
Het Schip dat den Obelifim of Naaide, over na Trojen, gevoert by den Opperhet was boven mate
ten tydc van Conftuntyn over bragt , wiert heer van Fenicie
wydt voorzien van alle toeftel die men in
van vyf honden roeijers voort gevoert.
C. CnhgnU bouwde een Libumifch lang een Hof heeft: 'tfchcen een vlottend eiSchip van cederen-hout, met een fpicgcl landt tc zyn wanneer het ter haven uit
van «iel gefteente , en zeilen van fyn kon- gong goudt of zilver was daar niet aan
Sokeeps-bow en

rens, cn flopte dc haven fchier,

het ten tydc van CUmdim gezonken was.
ArcbtmetUi zong een lof-dicht ter eere van
den (lichter dcezes werks waar over dc
Koning hem met eenige duizent lallen ko:

,

:

,

:

Men zag 'er water- gefpaart) nochte wellull-winkels, als in
baden, wandel-dreven, cn ect-zalen in een dertcle ftadt, ontbraken daar niet het
ook vruchtbare boomcn > cn Wy ngaarden wiert lleedts berookt met reuk-wo k , om
daar de Keizer onder rullende, zich, by van een goeden geur tc zyn. Welke over'tgduidtvan fnaren-fpel, langs de kullen daad t van geen gebruik is, als Hechts tot
van Campanie liet voeren. Hy deed een Koninklyke pracht. En een Schip , zoo
brugh van Scheepen maken over de zee, als Seneca in zyn zcs-en-zevcntiglle brief
lang 4000 paflen, van Mifcncn tot Puteoli,! het vereifcht, is wacrdiger als Schccpen
en reedt daar by nacht over, zeggende, met al dees optooijerye. Een goet Schip
dat hy de zee zoo wel by nacht als by daagh (zcithy) ü niet het geënt wellc^met fchoone
licht te heb- verwen befchildert u noch hetgeen een ulvrrt
berydclyk wilde maken.
ben op de zelve , liet hy aan de oevers alom of gomde nek heeft , ofte wient fcherm-godt ge~
fnedenuvim elpen-been, of ook^ntet het geen e
groote vuuren aanllckcn.
Xtrxtt deede infgclyks tuflehen Sellus met Kemnktybe wiutren gevuidt u ; muur 't ét
en A b y don in Thracien een brug, omtrent een hecht en dicht Schip u/ieni nnden het witeen myl lang, leggen, daar zyn volk te- ter neer en , en 'l welk\ K.JH roer gehooruuumt ;
gen de Grieken over trok. Dcczc CultguLt de huren wederftimt biet flut en wintgierig it.
Als men oulinx lichte Scheepen te wabouwde Schcepcn, daar hy veelverwige
zeilen op zette , met achter-hutten van ce- ter bragt, wierdenze op rollen gezet. Onder
zwaare Scheepen braght men verlch
deren-hout.
Tjrrww, in 't dertiende gefprek, fpreekt gedoode bcefte-vellen, en ruggen , om des
van een Schip, Themx geheten, 't geen tc beter tc glyen in het afloopcn.
Archtmedei ervondt een werktuig , daar
van Egyptcn na Trojen voer , dat zeer
wydt en tang was hier op llondt een Ko- mede hy Scheepen , van wat zwaarte zy
ninklyk palcis men zag daar badt-ftoven ook waren , met weinig arbeidt , te water
dit Schip tc bragt ook daar hy Scheepen , die te water
en worftcl-plaatzen in.
plaatzcn was een byzonder dok of haven lagen, mede aan greep, en op het linde
gebouwt, daar het als een vruchtbaar ei- haalde : 't geen zynen landtsücden, in
landt Ugh, want daar ftonden verfchcide krygs-tydcn, zeer te ftadequam. Hetbeftondt uit vecle hevels en jukken, opeen
vrucht -boomen op.
fmUm Cé/Zr behaalde ccn Schip op Pom- gezet, zoo Scheferm en Bejfon gevoelen 1
ptjm te buit , welk op zyn verdek met by wien d'afgebeeldc geftaltc te zien is.
groene doorn-heggen, cn vruchtdragende Maar van wat doffe dit gereedtfehap zy
Men, naar dien ik
boomen bezet was , daar d'appelen ryp aan gewecll , blyft my verhool
ftigbcfchildertdock.
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Lucm&w deede een

Trtremts , ofte drie

geenekenne die ftyfgenoeg fchynt te zyn
om in opgegevenc gdbute de grootfte

riem-rei Schip, timmeren, daar in men,
gelyk als in een loop-baan, jagen en ren-

zwaane te tillen.
By Ltvms vindt men, hoe ten tydc des
Punifchcn krygs zkh een Schip in dc wolnen konde.
een
Schip
in
ken
Dtonjt de Tyran wierdt
vertoonde.
DievanKarthago lieten hunne Scheeachterhaalt , wanneer hy uit Sicilië vlugte
pen over levendige menie hen afloopen,
1 geen elf honden mannen droegh.
TlMturthm , in zyn Dememm , befchryft welke zy onder de kiel, zyaanzy, neder
twee Scheepen , gebouwt om lieden te deden leggen , om des te gladder voort te
bevechten die aan zee leggen. Deeze De- glippen i doch hier toe wierden gecne als
noetruu was zeer Ichcepryk , cn prachtigh misdadige cn overwonnene gedoemt. Als
in het bouwen van zyn Scheepen : Helde zy Schccpen verre over landt wilden voedaar twee ofdrie reien riemen op. Hybe- ren, hievenze die op, en Haken lange deden onder dc kiel, daar men beeften voor
ïtrecut
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, die met hulp van een menighte
menfchen,welk in zeelen nevens het Schip
ook
gongen
de zelve voort trokken
wierdt de wegh geplaveit en befmeert.
Amgujiiu en Cahgnla , wanneer zy zegenpraalden, deden in dezer voegen veroverde
Galeien, over landt, ten pronk naflepen.

fpande

:

,

,

D'Argonauten, zegt ApeUonuu, droegen hun Schip zelfs over de hooghfte bergen heen doch indien zulks gelchiedt is,
moeten zy noodtwendigh het Schip gedoopt , en de ftukken, op heeften geladen,
over gevoert hebben , gclyk Semsramu , en
:

Alexander deed Vn

Vierde Hooftstuk.
Scheepen ,
OvnUrfztlm 1MM

f

tAtI m

JtftfSm

U
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taf 6.

[

om hun zonderfyt gebruik

,

in ongemeene

e.

Oachs Arke, en d'overblyfzelen waart geweeft zoude zyn. Volgens Mei.es,
daar van, zyn althans in groo- fchryver der heilige Wet , zette d'Arke
te achtingh gehouden geweeft. zich op het gebergte Ararat neder, hedens-

fojepkw getuight, dat men ten daags van d' Armeniërs Meffina geheten,
~_
zynen tyde daar noch groote brokken van Agn van de Peruanen , en Subetlohn van
von j t m het Armenifche geberghte , of d'Arabicrs, die in hooghte de Kaukafus,
in 't landtfehap Cseron. Bert/ms fpreckt en 't ander gebergte daar herotn, overtreft,
daar aldus van: Daar kjh nech werbtjfzjels 't Is een zwarte en zeer rouwe klippe , zoo
op den bergh wel des zomers als des winters met fneeuw
van dat Schip in Armtmtn
der Cerdters van waar veelt bet afgekrabt bedekt) van 't Kafpifche meir twaalf myArmeniërs en Perlianen
hart her af brengen, 't geen hen een amjenj lcn af gelegen.
verfirekt tegen vergift. Het geberghte daar houden beide ftaandc, dat daar noch heden
de Arke zich ter neder zette , wert infge- brokken van d' Ark , t'eenemaal verftcent
jyjjj het Gordifchc, Gudifchc, of Cor- op te vinden zouden zyn \ maar de toegang
cyrcfchc geberghte geheten. De Arke tot den top deezes berghs is onmoogelyk
(volgens jonathan) ruftede ter zevende aardtbeving heeft de wegh opgedolven:
maandt op het geberghte Karden. Epi- men vindt , wel drie mylen van de punt
phanütt fenryft, dat naar de Zond tvloetdc afgryzelykc fpitzen en omoegankelyke daArke ftondt in 't geberghte Ararat tuf- len. Van den berg Ararat (preken de Syfchen de Armeniërs en Cardisecn , aan billen ( wiens trouw doch by v celen is verden bergh Lmbar. OnkeUt noemt deezen dacht) aldus:
bergh Kard* : andere Kond. Het GorAffmrgit Phrjgu
difchc geberghte was aan de rivier TiArdmnt aJta petent t
gris in Artnenicn gelegen, volgens PUcunt, &c.
mus Xtnophon , Strabo en anderen. De
Dat is:
oude Arabifche en Hebreeufche Schryveren weten bondigh van oude ovcrblyf- Daar ryft een zek'ren bergh i
landt,
zelen der Arke , op dit Gorduefche geMet name Ararat, welk is van boogen (tandt,
berghte, te fpreken, als by Bechartw te
zien is. Het Gordifchc gebergte lagh zoo Dit gebergte ftaat by de oude Schryv eren str***.
mede met de naam van Ce/ane bek end t j
te midden in tuflehen Armenië en Aflyrie
dat men 't nu in dit , en dan in dat Ryk te daar van zeer veel is verdicht, als te zien is
leggen fchreef. Willem de Rmbrutfuu, in zyn in Ovid. Fafior. 4. Vtrgtl. Itb. 3 tAZneidat.
Reis - befchryving van Tartaric , gedaan 'Ttolemeut zegt dat dit een berg in Galatic
op bevel van Lodewjk^de Heilige Koning zy geweeft, anders Tamrms geheten. Liin Vrankryk , omtrent voor vier honden vim, in zyn eerfte boek, zegt, dat CeUne
jaren , zegt , dat aan d' Araxis , en by de de hooft-ftadtwasvanPhrygicn, gelegen
ftadt Naxuana, twee bergen zyn, met naa- op een hoogh geberghte. HetzyndeScyme Moffit daar de Arke zich op neder zet- ten die van oudts het landt rond som 't geen dat het ftedeken Cemainum zyn bergte Ararat hebben bewoont j welke,
te
naam draaght van de acht perfoonen , die zoo als by fmftinui te zien ftaat, voor gaven, LA. 1.
door de Arke behouden blecven > want dat hun fandt het oudtftc van alle andere
Cemen is op 't Hcbreeufch acht gezeght. landtftreekenwas) want het nimmer van
NtcoUas deDamafcener meldt inzynzes- water was bedekt , of 't was altydt het eercn-tnegentighfteboek, hoe inArmcnien fte droog en ontdekt. Mei*, Chryfoftomttt,
een groote bergh is, Bant genaamt, aan Aratns en Ifidtms, tellen *t gebergte Ararat
wiens toppend' Arke ftict , en bleef ftaan onder de bergen van Armcnien. De fpraak
alwaar het hout ook zeer langen tydt bc- die de oude inwoonders van 't geberghte
,

;
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Ararat, of Cordie, fpraken, houdt Strabo ten van nimmer oorlog die van Athcncn te
dat ten deele Arabifch is gewcert. Corcnr zullen aandoen, voerde hyzyn landtslieden, de pantsmanncn, na het vaderlandt
is op 't Arabifch een lang Schip gezeght j

waarvan dccze volken hunnen naam van
Cordicrs fchyncn behouden te hebben , alzoo de Arke zich daar cerlt ter neder zette.
Het woort Bons is op 't Arabifch uitgang
gezegt > met welke naam de bergh Ararat
Dy vcelc Schryvcrcn ftaat bekent , om dat
Noéuh daar uit de Arke gong. Obanut, in
zyn Rcis-befchryving , zegt , dat d' Armenifchc Chriftcncn, tot Schamachie, hem
een kruis vertoonden, lang een half elle,
't geen zy zeiden van Noachs Arke gemaakt te zyn. Dc plaats daar d' Ark rultc,
en Noach de deure opende , wierdt by
d' Armeniërs Apobateuon genaamt, dat is
gezegt , plaatzc des uitgangs , zoo foftphns
getmght. fofephns Gonon verftaat door't
geberghte Ararat het gehcclc landtfehap
Ibcria, cn dat deel van bcythia 't geen legt
van 't Armcnifchc gebergte , cn de poortendcsKaukafus, tot aan den Tanais, en
het Mcotifche mcir. Ararat wordt mede
enkclyk inde heilige Schrift voor het Armcnilche gebergte genomen- Hieronjmms
wil, dat de Arke in Armenië by Araxcs
heeft geftaan: Ararat, zeght hy, is een
vcclvcldig landtfehap, daar de vliet Araxes
door vloeit , van groote vruchtbaarheit ,
aan de voet van den bergh Taurus , die tot
daartoeuiiftrckt. Derhalven is dc Arke
niet in'talgemein aan de bergen van Armenic blyven ftaan , die Arwt genaamt
zyn i maar wel byzondcrlyk aan de hoogfte bergen Taurus, dc welke hangen over
dc velden Arwrat
Groote cerbiedt bewees men aan het
'tStbifArA<% Schip Argo ; ja zoo, dat men ten tyde van
Msrtialu tot Romen noch een ftuk daar
van bewaarde, cn eerde, als iets heil ighs,
ter gedachtcniflë van dc helden - daden ,
die /afin daar mede uitgerecht haddc, met
het halen van't guldc Vlies, de Zcc van
roovers tc zuiveren , en andere dappere daden meer.
Hetoudtftc geheiligde Schip, daar men
in dc wereldtly kc gedenk - fchriften van
Tïxtru ge- leeft , was een Galey , Thtons genaamt ,
7W*/*btUtp Scïif. met dertigh riemen, cn een maft van tien
vadem hooch j waar in Tbcfeiu na Delos
voer, om Godt tc fmecken , cn beloften te
doen , eer hy den togt tegen dc Candioters
aanvong, welke een groot getal Athcenfche burgers tot gyzeïaars, of pantsmanncn, hielden, in vei zekering der fchatting,
daar zy d'Atheners toe gedwongen hadden, aan hun jaarlyks tc oetalen. Na dat
hydan denvyandt gcflagen, dc ftadt gewonnen , en een goede vreede getroffen
hadt , dwingende de Candioters tot bclof-

toe , en wiert te Athcncn , in volle pracht
met toejuiching des volks, binnen gchaalt.
Na zyn doodt is het lichaam Apo toegein den Tempel ten pronke geilek. Indit Schip , 't geen anders Ddtum
navtgium vierdt genaamt , zegt PLuo dat
Thejeus veertien mannen nevens zich van
Creta behouden over voerde > waar voor

wydt, en

1

.

\

;

!

j
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hy aan Apol te Delos een jaarlyks gclchenk
beloofde te doen. Herodotw wil, dat dit Lsi.6
Schip maar vyf paar riemen voerde. Namaals wierdt jaarlyks het Schip Theom,
cicrlyk toegetooit , na Delos gezonden
om óodt Apol offer en dankzegging toe te
brengen. En zoo lang ook dit Schip uit
was , wiert nicmandt te Athcncn tei doodt
vcrweczen. Hierom wierdt Socr.ucs leven
verlengt , en men dorft hem niet dooden
terwyl dit Zcgcn-fchip op reis was. Het
Schip wierdt ecuwigduurendt gclchat:
op de tninfte krak, of quetzing, geklutft en
hermaakt: cn zoo behouden, tot dat Demtmtts een einde van d'Atheenfchc vrye
Staat maakte. Maar Tlmarchm en Pamfamat willen dat dit Schip geheiligt was ter
gchcugeniffe van Thtftmt, als hyovcrwinnaar weder keerde , over de zege, behaalt
van den gedooden Minotaurnt. En op zoodanigen dagh, als het Fccft van dit Schip
wiert gehouden , moght niemandt gevangen werden.
Men heeft , zoo cenige willen , jaarlyks
een Hooghtydt tot Athcncn geviert, ter
gcdachtcni'lc van het (lichten der zelve
lladt , als dan wierdt een Schecpken alom
door de ftadt gevoert , met groote pracht
cn het wierdt aan den Tempel van T.iIIm
vertoont, cn op dc Arcopagitifche plaats
ter ruft gcftelt. Doch andere Schryvcrs
meincn, dat het omvoeren van dit Schip
gefchagh ter gcdachtcniffc van de zegen,
die zy op Xerxa te fchcep hadden behaalt
Of liever , ter gehcugenifle van haar- bchoudt, als zy dc ftadt verlieten, en zich
alle tc fchcep begaven , na den raadt der
Godtlprake.
Taralon was noch een ander Schip t'A- PmLn,
thenen , 't geen nimmer tc water quam*"^ 5'''?
als om ecnige Godtsdienft te verrichten.
Paraion bequam zyn naam van den hcldt
Paralus.

De Eleufincn hielden gehcugenis van
het Schip van Ceres.
De Lemniers vierden een Hooghtydt
van het geheiligt Schip , in 't onderzoeken
dcrfchelmcn,

om

die uit dc ftadt tevcr-

dryven.

In Delos maakte
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met vuur in een Schip tcontftckcn, ente alles gefchagh omdcGodthcit tcverzGCbc waren } hebbende het vuur des wondt- ncn, cn een voorfpocdigc toght met Chamaals tc lande uitgedooft , cn dc zuivering rons boot af te fmeken
Van ccn papiere Schccpken, jaarlyks
't gcheiligt vuur gedaan zyndc , gaven
zy dat , uit het Schip , aan alle die 't be- aan Ift op zeker Fccft gchcilight, zictby
CalagniHMs in 't breedc.
geerden.
Antiganus % nadathy dc vloot van PtohDie van het eilandt Lcmnos verzoenden du vm
mcus verfloegh , wydc het Schip , daar hy alle jaars met hunne Goden, over zek ere
op geftreden hadde , den Goden toe.
gt uwcl-daadt , by dc vrouwen tegens de*"'^^
't Schip SaUmme was mede heilig , en in mannen begaan.
Het vuur wierdt dan op
SaUmtne,
««•
een grtofdt
groote achting, om dc daden, die zeker het eilandt uitgcblufcht, en, nagedaane
j

van

'

-w

,

Scbif.

man, vanwicn

naam drocgh,f Godtsdicnft, met een Schip van Dcloswcdaar op uitgericht hadde. Het Schip Sa- der over gebragt. Zoo het Schip quamtc
Umwe wwit nimmer ( zoo men Thucydides landen eer dc verzoening ten einde was gegeloof
magh
,
en het vuur
' als om den looprn , moeit het af houden
ö
o
» geven /) gebruikt
genen te halen die voor Recht geroepen wierdt niet uitgedcilt voor dc gantfche
het zyncn

;

Godtsdicnft gcéindigt was.
Tc recht werdt met verwondering gc- Omtifcnt de rivier Ruflane , in Mofcofprooken van Semir.imu vloot , die uit twee vien , welke in dc Wolga ftort , is een kleiduizent Schcepen beftondt , welke altc- ne droom, die uit dcüon zynoorfpronk
maal over landt op dc rugli van kemels gc- heeft, infgelyks in de Wolga uitftortende \
hierdoor plegen de Kozakken ( gelyk vervoert wierden.
Tc Byfamium, nu Conftantinopolcn, haalt wert) voormaals, uit de Zwarte zee,
Em S(Üf
ftondt oulinx ccn Schip van koper in de en den Don, of Tanais, met kleine Roof•vtn koftr
Kerk, 't geen dufdani^cn kracht wierdt booten, op de Wolga, en zoo tot in dc
tocgcfchrccvcn , dat , ais het eenmaal ont- Cafpifchc zee tc komen rooven : 't geen
redt was , geen Schcepen de haven in kon- hun nu belet is , alzoo dc Mofcoviten op de
den varen gelyk Zovotm verhaalt \ het mondt van dit riviertje, aan de Wolga,
onweer bezadighdc niet voor het koper een ftedeken , Kamous genaamt , gewas vermaakt, cn het Schip in voorigen bouwt hebben , tot weering van dccze Kowezen gebragt. Dit viel voor onder Kei- zakfchc roovers. Hier om hebben de zelzer AnnjlafiMt. Eenigc zeggen , dat dit ve Kozakken Barken gebou wt , die zy wel
kopere Schip elders indeftadt, onder dc zeven mylcn verre, op rollen, over landt
voet van een koperen Fortuin , die in een voeren, cn komen zoo echter in de Wolvrouwlyke tronie, of aanzight, was ver- ga. Dceze vaartuigen zyn flechts uitgebeeldt, ftondt | en op dat men zeker we- holde boomen , die hoogh opgebouwt,
werden, welke
ten moghtc dat het onweer uit het fchen cn boven wydt
den van dit Schip ontftondt, en weder ftil- zy ftevighcit geven met fterke blokken
dc als men het hermaakte, wierdt daar hout wcdcrzydts aan tc binden. Zy
verd lenen , om dit zonderling gebruik,
meermalen een proef van genomen.
Ctfar Oftavtartits heeft een geheele vloot mede in ongemecne aanmerkinge geDoch zommige
Schcepen over de Peloponnefchc engte noomen te werden.
doen voeren , by winter- weer, d'onftuimi- willen, dat die ftroom, niet wydt van dc
ge zee fchou wende over te varen, zoo Dton vloct Ruflane , nooit dervoegen in de
Wolga heeft gevlocit, dat 'er vaartuigen
Caflmt getuigt.
D'Egvptcnaren offerden jaarlyks een zouden konnen hebben door varen j maar
/fan Jfij
Schip aandcGodinne IJ!s t by ftil engoct datze zeer droogh en niet vaai-baar is : en
Sibtrptn
weer, in de maandt van Maertj 'tgeen, dat de Kozakken althans hunne Booten
£t*ferr.
zoo Hcrodoot getuight, van doorn en riet over landt hebben gevoert , als zy uit dc
gcvlogten was de achter-ftevcn was ront, Don in dc Wolga hebben willen over
en de voor-ftcven ftak lang voor uit , alom fteken.
Dat men van oudts vaartuigen over
met hcilighcit bcfchildert. Des zelfs achter-ftcven gong rondt op , cn was rykclyk landt voerde , fchynt een gemecne zaak
vcrgult: de ki-aan-en bet ing-balk waren gewceft te zynj wantdcftadtPola, inde
vanloutcr gout. Op de neb, die lang voor Venetiaanfche Golf, zyn naam, zoomen
uit ftak , ftondt het beeldt van dc Godinnc. zegt, behoudt van ccn Colchisvolk, dat
Uit den mondt van ccn kuifchen Pricfter uitgezonden was om de Argonauten tc
wierden in 't offeren veele gebeden gc- vervolgen: het welke, dezelve niet hebftort : dccze hieldt ccn heilige toorts in bende konnen betrappen, noch wetende
d'ccne
cene nanut
handt , cn in zyn andere, otter-pap,
offer-pap, waar zy belandt waren , een eigen ball ingyan zwavel cn eyers , t'zaam geklenft. Dit fchap aanvong j want Pola , in die fpraak

wierden.
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By Dam me , in Vlaanderen, diep in't
gebann cnvolkisgezeght. Deezcdandcn
Donau
auw op varende, die van oudt» /fier landt, vindt men aan een balk een Scheepsfehccen was , noemden zy deeze lantftrec- rekening , met deeze woorden
e na de rivierc van waar zy quamcn,#rV**
Als deeze balkt wicrt
hebbende, nadat hare vaartuigen tot aan
Zag men hier «
de Adriatifche zee over landt gevoert hadden, zich ter neder gezet infola, daar zy Een gewis teiken dat het landt aldaar toe,
gezeik quamen. Vtd. D. Spon, m zjne Grtekc en de zee afgenomen heeft.
Gelyk op heden noch tot Haerlem in de
fehe reu ïefchryyinge.
TeSivilienishctSchip, 'tgeen Magel- Kerk de afbeelding van het Schip ten toon
Unut voerde , in groote waerde gehouden hangt , 't welk op het Jaar 1190, onder
geweeft het wicrt , met groote pracht en beleit van WiUem jongfte Broeder van Dtpronkeryei omhangen met groente, ter dertig, de zevende Graaf van Hollandt , te
haven in gebragt: en jaarlyks, een gerui- Damiaten de haven opende , met een zaag t u Wni*men tydt herwaarts, verdubbelt en vej- onder aan de kiel , die de yzere ketting *Ji
ftelt. Men las 'er deeze Lat yni'ch evaerzen fcheurde, daar de zelve mede gefloten was.
^q^2L
Zeker oude Schrvver ( waar van de bladen,
ongedrukt , in de Boekeryc deezer Stadt
Prima eg» velivoUs ambivi cmfilmi erbem ,
bcruften ) zeght : Naderhant , in den JaAfagellanc novo te duce dncra fieto.
re 1 2 2 8, is het Heiligh Landt , 't geen weAmbiviy m er toque vocer, vtfterta i fmnt mi
der in handen der Ongeloovigcn was verVel* al* , pret mm gloria , pmgna mare.
vallen , met een zware Heirtognt beftormt
•

:

,

|

,

1

daar de Hollanders zich wonder wel in
droegen.
den toorn , dio aan zee te

Die dus op Duitfch luiden
Ik was het eerfte Schip ,
in 'c rondt

*r

Om

geen d'AardtkJoot Dep

Door MageHaaat geley > die nieuwe wegen vondt.
Het zeil my vleugels gaf te rechte heet ik Zegen.
dat was de Zee: voor kx» roem heb
:

Myn ftrydt

Damiaten lag , te winnen , hadden zy twee
zwaarc Koggen opgebouwt , die zy aan
elkander witten valt tc hechten, zoo dat
het een eenig werk , en een zwaar kaftcel
ofdryvend blokhuis, fcheen te zyn boven
vier wel gewangde maften , die daar op
ftonden , was een vierkant ftorrn-buk, of
kalled , getimmert , van dikke balk-planken , kruiswys gelegt , en met leder over:

verkregen.

d'Aardtkloot mede
öti dat
Wanneer
*m Draak, om gevaren, en groote Ichattcn tot buit op
de Spanjaarts in de Zuidt-zee behaalt hadde , bewees men hem en zyn Schip , in Engelandt, zeer groote eer. Hy wierdt als
overwinnaar verwelkomt , cn het Schip tc
Depfbrd in een aanzienlykc plaats vertuit.
Tot Oxford vindt men heden in de gemecne Boekeryc een houtc ftoei , gemaakt
van dit voornoemde Schip , daar achter
cenige rym-regels opgeincden liaan, dus
Draal-

by my vertaalt

trokken, om bet vvandtlykevuur, pylen
enfteenen, te wederftaan , 'tgeen, als

men voght , nat gemaakt wicrt : hier hong
oen lange brug , of ladder , by neder , die
als men hem oprechte , en uit ftak
, 4 5 voet
over fteven quam te fteken. De vyandt
gong dit werktuigh met het Griekfche
vuur, en de ftormers met ongeblufchte
kalk te keer , 't geen de HoUandtfche
fcheepelingen met water, daar edik en zant

De kar, die , trots de Zon

,

onder geklenft was , verdoofden.

den AardckJoot

ree,
ten
ree:
ter

Leiden die zich het

Van-de togt die Dra*lt_ deede ziet by CamEngelfch Schryvcr, in zyn Bock
,

denm

Annalti rermm Angltcarnm.

De Turf-r^nt»daar Breda mede gewonnen wicrt , heeft lange jaren te pronk gelegen.

Scheepkens te hangen aan balken van
Kerken, cn huizen, is oulinxdcwys geweeft. Hier uit kan men oordeclen van de
veranderiyke geftalte der Schccpcn, naar
verloop der tyden.

En niet

tegenftaande het gevaerte cindely k in den
brandt raakte, zoo heten zy de ladder op
den toorn vallen. Het was een held t van
eerfte verftoute daar

u.i.

over op het Slot te fpringen , die van Hajo,
een Vries, gevolght wiert ; terwyl men
onder uit het Schip , van waar mede een
brugh tegen 't Slot aan was gelegt, de onder-deur met hamers en bylen opende.
Zoo voor als achter uit, tegen het Slot aan,
waren deeze Kog-fcheepen zeer fterk vertuit. Daar na wiert, (meldt deeze zelve
Schrvver) in't winnen van Damiate, een
brugh op vier kleine Koggen gelegt , waar
over men alzins de muuren van de Trad t bcftormde. De ketting , die de haven van
Damiate floot , zeght men vyf voeten düc
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gcweeft tc zyn. Het kart cel ^AlchactA
Het Schip daar SMumut mede in Italien
wiert op deeze toght den Saracyncn , door quam, is lang voor heiligh bewaart. Ook
dcHolkodtfche Schee pen, inlgelyks ont- dat Schip, waar mede de beelden van de
Moeder der Goden overgevoert waren.
nomen.
Duiüms opende aldus mede de haven te
Opmerkens wacrdig zyn alzulke SchceSyracufen , welke met een ketting gefloo- pen gcweeft die de Oude voor Merkten,
tenwas.
Tempelen, Hoven en Wandel -plaatzcn
In het Jaar 1 5 1 3 quamen de Vcnctia- hebben gebruikt.
nen inlgelyks met dertien gewapende GaWanneer Oütvim de ftadt Romen verleyen voor de haven van de ftadt Ptole- eieren wilde met Naalden , deede hy twee
mais, die met een ketting gcflootenwas, vandezwaarfte overvoeren uit Egypten.
welke zy verbraken, en daar vyf en twintig
deeze tc laden, wierdt een gralt geSchecpen van de Gcnuezcn verbranden.
dolven van de Nyl af tot aan de plaats daar
Die van Alkmaar hebben een afbccldt- zy lagen. De Gal e y e , tot dit overvoeren
zel van het Admiraals Schip dcczer Staat gebouwt , wierdt met fteenen gevult
in haar groote Kerk , op het koor, tc ( zwaarder wegende als de Naaide voorpronk gehangen, metLof-dichtenophet noemt ) en gebraght tot onder de Naeldt
zeil gefchreeven, tcrecrcndcn nooit vol- die dwars over de graft lag dan lichte men
prezen heldt M. ie Ruiter, met wiens naam deeze fteenen uit, en dus rees het Schip,
laadde de Naaide zonder ecnige andre arhet Schip by hen wert genocmt.
Tot Duinkerken in de Kerk hangen beidt, en bragt hem de Nyl af, door zee,
twee geheiligde Scheepen , zeer aardigh den Tyber op , tot Romen toe. De Keizer Htt Stkf
van bouw , na den ouden tydt. Ook zoo was hier over verblydtj doch, uitvreczc i"r *f *
tot Brullc l,v an den J are 1 600. Noch vindt dat zyn nazaten dit Schip mogten bezigen,
m
men 'er zoo een tot Mcchclen , in de Lieve en tot gemeen gebruik brengen, wydc het Rmun gfVrouwe Kerk, 'tgeen mars boven mars den Goden toe. Des niet tegenftaande is v*en V"»
.

Om

:

voert, en een valt vliege-net zonder gaten : het hout voor fchcens is hoog , en in
een gepent , daar wapens op gclchildert
heeft hooge bedekte ftorm-huizen,
ft aan
s^hter.envoorkïeinefchiet-eatcn. Deczc
alle zyn ter eeren van d ces ofgcenc Heilig
:

opgehangen.

Het grootfte Schip, 't geen heden in
Europa wert gevonden , houdt men tc zyn
in Z weeden, de Kroen genaamt, 't geen
over de hondert en twintig Hukken voert
en 700 of 800 man: is konftigh , koftclyk
en hecht gebouwt , trotzenac de befte
maak zc Is (namen my bericht) die elders
gevonden werden.
Als Dunjfim over Dien zegen hadde bevoghtcn , zondt hy een Schip vol gefchenfujiter tc Delphos , t geen van de

ken aan

'

Athenieniers wiert gcrooft.

Toenbyoudtsde
grazeerdc , zeiden de

peft tot Romen zeer

G exits-tolk en, dat de

fterfte niet zoude

het naderhandt van Keizer Cledims gezon- ^ l 3*'
ken , om voor grondtflagh te dienen van
Romcns zee -haven, ftcllcnde daar drie
zwaai c havcn-toorens op. Het mogt voeren voor zyn laft elf hondert zes-en- twintig , of, zoo rdttmm wil , dertien hondert
mudden linzen. De maft was vier mans
vadem dik) en het Schip zelf zoo groot, ftajfcitf,
dat het bykans dc gchecle haven van Oftia
*>•
bedekte. Op deeze wyze werden noch
heden in Italië , tot Mafla , de groote armere blokken geladen : men voertze uit
dc bergen tot by ftrandt, alwaar de barken, zeer diep geballaft zynde, met het
uitgraven van aarde , onder de fteenen
werden ge bragt , en dan gelicht > en alzoo
laden zyzeergeroakkelyk de alderzwaarfte fteenen die 'er zyn.
AVrc liet een Schip bouwen, 't geen hy, ti<r*M
in dc lc houw- knngen , met vervacrlykc s*W*"
**
dieren dcede vullen j welk Schip zich fluiten en ontfluitcn kondc als het hem dan
lufte , dcede hy deeze dieren , met ontfluiting van den bodem , in 't watervallen , en
fcheptc zoo vermaak in 't omkomen, gebaer maken , ftryden en tegenweer bieden
rrt

rm

m

ophouden , voor en aleer
Romen was gem
Schip , 't geen
mtn levert.
cen ho i hadde niet ongelyk met een dikken Draak, wiert gchedigt, na dat de peft
over was en men bouwde Efc*U*p een der zelve. Niet ongelyk met dit was het
Tempel ter eeren op het Tyberfche eilant. Schip waar mede hy zyn Moeder poogde

IfcaUsf ti EfcmLutf van Epidaurus te
«#- voert. Dit gefchag j en het
fjxrp

:

:

Maar om

dat het geheilighde Schip van

om tc brengen.

Louis de Heilige gebynaamt, Koning
hout was , cn niet altydts kon duuren
Ent*t Schip vormden de Romeinen het cilandt , daar van Vrankryk, fteldc een Ridders Orde
vrm m flim de Tempel op Hond t , tot een Schip , na de in van het Schip , om den Adel op te wekvtrtttiit.
gelykenis van dat gcenc 't welk EfatUép ken tot den Turk tc water te gaan bevechovergevoert hadde j daar noch heden over- ten hier toe hong hy hen ecu Penning om
bly fzclcn van te zien zyn.
den hals , daar een Schip op ftondt , 't geen
,

:

drie
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drie maften voerde, even-eens getuighc, de aan 't roerj om uit te beelden , dat hy
al zyn bedryfna Godts eer geftuurt hadt.
voor en achter hoogh opgeboeit.

Te Malu heeft men ecrtydts een Schip
By de Bcftierdcrs van d' Ooft-Indifche
handel, hier ter Stede, op hun vergader- gezien , daar een maft op ftondt die twaalf
plaats , is een Indiaanfch Schip , gantfeh ellen dik was, zoowel buiten als binnen
van kruyt-nagelen , by d'Indiancn in Indie gefchildert , trots de befte pronk -bedden.
Tot Venctien getuigt Bot er m Schcepcn Ui- 8
gemaakt, te zien.
Inden laatilen Franfchen kryg zag men gezien te hebben t'eenemaal van glas geonder des Konings magt een groot aantal blazen.
Doch fteviger is dat Schip ofte Galjoen
kopere Schuitjcns > als mede eenige van
tienen t'zaam gcvloghten , Pontsgcwyze geweeft , 't geen , zoo Camerarmt getuigt
gemaakt , plat bod enu , lang 1 6 voet, hoog tot Venetien gebouwt wiert, en fchcuti of 3 voet deezc zyn gemaakt om vyf of vry was voor afle buflen
zes nevens een op dwars balken te leggen,
Wiens gclyk men mede voormaals in
en aan dkandre te werden geflagen men Portugaal heeft gezien , gelyk Ricbttrm
kan dc zelve met borftwecringen omzet- gedenkt.
ten , ftukken op brengen , en met wol-baOp 't Jaar 1637. is in Engelandt een
len befchanflen , ook overdekken met ten- Schip gebouwt geweeft , 't geen hieldt
ten die fcheut vry zyn. Echter werden duizent zes hondert zeven -en -dertigh tonde zelve met minder koften van blik ge- nen i wiens kiel zoo zwaar was, datze
maakt , en in vakken afgedeclt, om te lich- moeft gcfleept werden van acht-en-twinter op het water te dryven, en, als door- tig ofTen , en vier paerden.
Voorweinightydt is tot Londen zeker
boordt werden , niet te zinken j welke
meerder zwaarte voeren kon n cn , lichter, Vaartuigh in wezen geweeft , *t welk zoo
handelbaarder, en van veel meerder nut lang was , dat het diende om met de bal
zyn als de kopere , zoo als by ondervinding daar in te fpeelen : boven was het plat»
voor cn achter fcherp hadt luft-prieelen
in de legers van den Staat heb befpeurt.
Men vindt nu mede kopere Schuitjens, cn een open ip cel-baan in de midden.
Veel fcheclcn hier van dc Schcepcn die
in deezc Landen ervonden, die op ketels
dryven , en oncindclyk dragen konnen dc Schotten ecrtydts bouwden, welke men
Als mede eenige die van leder gemaakt op den rug over landt konde voeren, gezyn, opgefpalkt met dunne ribben, zoo lyk de Schryvers van Schotlandt melden.
van goeden dienft heb bevonden.
By dc Propheet Exjech\el y daar hy van de
In 't Stadts kryghs-toerufting-huis tot pracht tot Tyrus fpreckt, wort een zeer
Amfterdamwas een Schuitjenvan berde- koftelvk Schip befchreeven De landtpalen
ren, die los aan een gevoceht zyn, t'zaam (zegthy) yn m het herte der zeen; mum bougezet , onder water met leder bekleedt > wers hebben uwe fchoonheit volkomen gewelk gefloopt, en zeer bequaam over landt maakt , c y hebben alle uwe denningen uit denne-beomen van Semr gebouwt , x.j hebben eekon mede gevoert werden.
Die van Carthago waren gewoon jaar- deren van den Libanon gehaalt , om maften
lyks ecrftclingen ten offer na Tyrus tc zen- voor u te muiten , t,y hebben uwe riemen uit
den , om Hercules , en d'andere vaderlandts • eiken van Bafan gemutst, uwe b berderen
Goden , (want de Carthaginenfers oor- hebben z.y gemaakt van wel ' betreden elfenbeen , uit de eilanden van Chittim. Fjn linnen,
fpronkelyk uit Tyrus zyn) tc verzoenen
luer toe wiert dan een Schip byzonderlyk metfttlejjlmt Egypten, wat u mtbretdtxjtl , dat
het u tot een teil ware ; hemelt-bLuutw en purgekooren, engeheiligt.
Amurath , Turks Keizer, als hy den la- per, uit de eilanden van El$Ja t watu *deb\^e/.
bel van Mahomcts Priefter onribng , deed De inwoonden van Zidon ende Arvad waren
zich voeren in een Sc h uitjen, welks boeg uwe roeijers ; uwe wjtjen , 0 Tjrus^ die in u
met zilvcre cn goude platen gedekt was, waren , die waren uwe Schippert, enz.
Frontmus verhaalt van Caciltus MeteUmt ,Lib.i.t-7dc boorden waren geborduurt met gout
enedelgefteentc, zoo Smaragden , Hia- hoe hy zeer aardigh , wanneer hem Scheecinten , als Robynen.
pen ontbraken , Vlotten bereidde van toeIn 't Jaar 1559. hieldt Koning Philips
gefla' Anden roti-oanken.
* Ander* vauriu-mmt.
d'uitvaart zyns Vaders tot Bruftel, onder
' Dit woort temde» wordt Tin veclc Overzetten
welke ftatelykheden het hooft - ftuk een
grootsettea
't
woort
oret Ingewraakt j eenige
Hulk was, brommende met menigte van diaanfeb elpen- toe», toderc kejMjk andere laten
het heeft irn oorfpronk ran dat men
vanen cn wimpels , daar men de wapens het gel
1"
dat de Elephanten hare afMM!
zyner heerlykheit in gemaalt zagh : op de
gevallene tanden in d'aarde groeven » ofwel dat zy,
yoor-fteven ftondt de Hoop , 't Geloof zat afgevallen zrnde , van zclt in d'aarde raakten,
:

j

:

:

:

.

1

en

l,

endeLicf-

'
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geftagen tonnen, daarmede hy EJephanten over ree voerde.
Al» Paus Pi»i , de tweede, den Rooraten Stbif
muitr wMer fchen (loei bezat , heeft men in het NumigevmJen
düche mar, twaalf vadem onder water,
in 't flyk , een Schip gevonden, lang dertig

SS

met vreemd* en koftelykt gtfieenten
wat tnjfchen de planken vaft gebraemwt met gewaft werle^ en belet t met loode
platen , waar op men deeze woerden ziet :
mgeleit

het hout

C£SAR, DIVI AVGVSTI

C.

FIL.

AVGVSTVS GERMANICVS

voet, wydt na behooren , gebouwt van
PONT. MAX. TRI. XIIX. PP.
Cy pres , en van Larix of lorken - hout
( 't geen een zeker flagh van pyn-boomenDoch, om naakter te doen weten hoe het
hout is ) 't welk tot zulken hardigheit was toeftondt met dit Schip, 't geen uit het
gekomen, dat ter naauwcr noodt verbrant, Nemorcnfilche poel , van oud t s Dianaat
of verbroken kon werden. En fchoon dit fp tegel genoemt, isopgehaalt, zal hier laSchip veertien honden jaren onder water ten volgen een verhaal , 't geen my van
hadde gelegen , zoo kon men echter de Florencen is toegezonden , door den verminfte verrottinge daar aan niet befpeu- maarden en hooghgeleerdcn Heer Nuorcn. Buitewaarts was het met hars over- laas Stenonu, Deenfch Edelman, uit de
beken, en met een korft overhaalt, uit gefchreeve Boek- lade van den Ridder
zeker pap van leem en yzer onder een ge- Francefco Gnaldt , naauwkeurigh lief hebkiend j welke konft van mengen nu ver- ber der oudtheit , waar uit fchynt te werborgen is: doch, zoo andere willen , is den beweezen dat niet Tiberms , maar
deeze korft van geen yzer en leem , maar C. Caltgnla richt er van dit werk was. Bj
van zwart pek en leem te zamen gekneedt de Nemerenfifche poel, dns genoemt by Sucgeweeft. d'Ovcrloop w&s bekleedt met tonius, doch houden de Poel van Caftel Ganpapier, linnen, en loode platen , met ko- dolpho , zett men dat C. Ca: far een Landtpere vergulde fpykerkens aan de boorden huis begon , das , hy daar na ftervende , voort
genagclt. Dit Schip, een wonder, bc- onvolmaakt bleef. Het water van deeze Toet
vondt men zoo dicht, dat. zelf geen drop- maakt de rivier Nmmicims , die by Adea tn
pel in zyn geflooten ruim door gezypert de zee loopt. By deeze Poet u een ftnk^ tandt ,
wiert gezien. Het hadt de lengte van een Nemore , nugemeenetykNemt geheten. Scroudt drie riem- (lag Schip, en de wydt c van vius zett , dat niet wydt van Riccia een
een Hulk. In het ruim zagh men de wan- Bofchjen ü, Nemore genoemt , waar in een
den met fyn fluweel , van orangie verf, be- Poel u , de Spiegel van Diana gexjeit. En dicht
i

1

kleedt, en in de midden, op den

'tCytrn ie

«"«l
R-mfck

bodem,

een koperen koffer, door vier zware rinvaft gehecht* welk,
;eopendt zyndc , een aarde kruik vertoonUte , die met een goude plaat gedekt was
engevultmetaflche. En om dat men de
naam Tiberins op loode platen tegen het
boort gefneden zag , meinen zommige dit
de bcgraaf-plaats van dien Keizer geweeft
te zyn.
Een ander fpreekt van dit r
renzer Schip aldus : Dis Schip wat van
en van cypreJfen-boMt gemaakt , rondsom verdubbelt met planken , daar een bewafte en met
Grieks felt^ bepekte doek^ over wat gelegt , Xjter
dtebt toegefmeert , boven dat doek waren loode

gen aan het kolzem
.

floten vaft gefpjkert
alle balken

,

,

en t'zaam gefondeert

planken, en bet loot, waren met

koper e Jpjkers

van verfchetde lengte door/lagen

bet wat vry groot

,

en in verfchetde vertrekken

by Nemi

is

men dten gemeenDie bntden de aangenaamheit
van de plaatt ziet , zat zich niet verwonderen
waarom deeze Toel by de Ouden de Spiegel
van Diana genoemt u geworden; want zy

lyk.

Genzano.

midden de alderaangenaamfte vadaar zy met wyder dan alleen twee myten
zwiert.
andere zjde van deeze Poel,
(waar men zegt dat C. Cxfar zyn Landt
heeft in 't
leye ,

D

om

h™

bonwen) gehk^men gelooven magh,
wat toenmaals niet dan bofch, waardeer dit
het landt wat dat Nemore geheten wterdt,
't welkjtiet anders wil zeggen als Bofch
maar
nn ü 't zoo aardig vol fchoone vrnebt-boomen
begon te

;

dat 'ergeen Poel in /taliën te vinden ü dse deeze
te

Hoe zeer aangenaam en waerOnden gebonden ü, daar
men tn onze dagen een groot teken
want de Cardtnaal Profper Colon-

boven gaat.

dig deeze Poel by de

van

heeft

: bet lag vaft, en kon ***t varen : wat
ontdekt
binnewaarts verctert met fchilderyen , kofte- na , door

afge deelt

;

hke marmer-fteenen van

verfchetde

verw ,

en

den Cinthiaanfchen akker , zoo ge-

beten na Cmthia , nst neemt

kafteelen

,

erffenis

Heer zynde van de twee

Nemi en Ctnthiano

,

en hebbende by

midden hadt het een fon— die van Nemi zemwylen hoeren zeggen, dat
tein van Jprtngent water , das heimelyk^tn de tn dten Poet twee Scheepen verzonken waren
zelve, door loode bntzen onder
aarde , wterdt noch niet zeer verrot , hoewel zy met de netgeleidt ; welke buizen dertten honden voeten ten in ftnkken getrokken wierden , die bj geval
tang zyn bevonden i daar wat een wandel- daar aan vaft raakten , wterdt zeer begeerigb
dreef in , omzet met pylaren : veele kameren , genegen zynde tot de goede letteren , en onde
en fchtlderyen, du men daarin xjtgb waren hijhnen , om te weten, en te zien, tot wat
t
wrastdt^werkj in

t

£
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wy gelooven

kleinen Peel,

rondsom met Keer hooge bergen «mangelt , ge- weeft. Het

Waarom daar tte merdi

nagelen

op dat Schip

tl

gebouw t hebben ge-

een wonderlylee K**kj diegroote

van metaal,

een cubttm lang

,

koo vol-

Lcon Baptifta Albcrti, groet Land- komen te ven

meeter van oneen tydt

die fcheene Boelren

,

van

eerfl mtt

, en Koogepeijjl, dat kj toenmaals
de handt dei meeft ets fchetnen te ko-

ie Heuw-konft gemaakt heeft. Deeut deed! men. Drie nagelen van dit vetrKttde Schip,
dat
dut eentge ledige vaten tn veel* ordent t' Kamen een ftuk. van het hemt Larix geneemt
btnden , em daar op , alt op bruggen
eentge onder 't water nimmer verrel en een pleifter
Kvaart gereedtfehappen te kennen hebben , van metaal, langer dan een palm', en breeder
,

,

,

dan een halve palm , waarin eetuge poerden en
, met lange
tomwen vaft gemaakt die daar na epgetrok^ beeften afgebeeldt waren geuoegKoam door de
ken wierden door het bedryf der timmerlieden, tydt verfleten eene jacht vertoonende , Kjn van
Daar wierden «enige Kee- lieden van Genua den Keer doorlucht tgen Heer Markgraaf'Magebraght , dte, na de grondt van de Poel dm- rio Frangipani, Heer van het geKetde Landt,
kelende, de groot heit van die Seheepen wtften alt voerfchreevene overblyf Kelen , gege
egeven aan
veel KJ noch heel of verbroken het Cabmet van den Ridder Gualdi , en
"
»
waren. DetKe maakten naderhandt veelejKe- na aan Zjne Majefteit Lodcwyk de
I V.
re halten vaft aan een voer-fteven ; doch alt Koning van yranltryk.', weike bewaart wordaar by ge trekje en wtert brakjhet tn ftukjten den, nevens andere ongemeene vreemdigheden ,
en daar quam alleen een gedeelte van boven : tn het Convent van S'. Francifcut van Padua
't welk. de fchoonfte geeft en van het Roomfche inhet Godts-huit de Drithtit
of Triniteit , op
Hof quamtn beughtigen , om te weten hoe dat den bergh Ptnctiu te Romen.
Oulings zag men Tempels op Seheepen
gemaakt moght Kjn. Het waigamfch van planken, drie vingeren dik., get immer t , uit het gebouwt , Jmpjn ter eeren , Hooft-Godt
hout Lanx genoemt : beven op wat het van der Heidenen.
bmten geheel bedelt! met een verntfte korft
De vloot van Cleopatra welker Scheevan geelt en purpere vtrw , en daar op waren pen zy de zeilen , en gulde wanden hadden,
veelt leode platen , duht beftagen met nagelen mogte te recht een wel u il - vloot genaamt
van metaal, dit htt Schtp ,tndt verntfte korft, werden.
In Portugaal vondt men eertydts een
heel bewaarden , tn verdedigden tegen het wadaar veelt jKere haken aan waren

j

'

,

,

,

X

,

,

,

,
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den regen. Van binnen wat het voorts Schip 't geen drie honden zwaare buflen
Koodanigh gemaakt , dat het niet alleen ver Ke- voerde, en daarom Kakefege geheten.
Koningin Semtramu bragt vierduizent
lten wat tegen het water, maar ook_ bewaart
ter en

wat Scheepen te water tegen d'Indianen, alle
van riet, teen, en beeftcn-huiden gemaakt :
,
bemant met tien of twaalf mannen.
na hadden kj op dat pleifter koo gegooten jKer Detzc Scheepjens , die anders de naam van
geftagen dat htt een pleifter en lichaam maak: Calamma droegen, zyn boven op met pek
te , wtmtgh dikker alt het hout dei fchips
en en hars befmeert ge weeft ; welk hars, niet
op Kommtge plaatKtn wat die een vinger dile., zonder gevaar, uit den poel Afphaltites
op andere twee : boven het yz.er wat noch ten wiert gehaalt. Te dier tydt wierden ook de
andere pleifter van lerjt ; en men fchjnt te kon- bogen en (childen met uit hars , of afphalt
nen Kien dat , terwjl hetjKtr noch heet wat, beftrekcn,gelyk Diedorm Sicmlut verhaalt.
htt brjt daar over wat gtteght : Koodanigh wat Wylen myn Broeder, Kornelü Wuftn , Kahet kryt koo wel onder ali boven vaft aan het pitein ten dienfte van hare Hoog: Moog:
jxer, dat het jKer en htt leem een Kelfde korft heeft my verhaalt , dees poel of meir , daar
fchetn tt wcK.cn. En terwjl ieder-een even be- het afphalt wert uit gehaalt, gezien te hebKigh wat om dat Schip op te trekken , koo wier- ben , en dat daar fteedts een groove damp
den tn de grondt van de Poel eentge loodt bm- boven op is dryvende : het water is al tydt
Ktn gevonden , twee cubtten lang wel ie men ftil , drabbig , en wert door de winden weiaan malkander Kagh vaftgehecht , en beauaam nigh of nictbewoogen. De volken , welke
om wjdt tn de lengte uit tt ftrekjeen : in ieder daar om her woon en , zeggen, dat daar in
van die waren fchoene letteren gedrukt , welke geen levendige viflen zich verhouden konvertoonden , ge/yk «7 rueenen , dat dt fttchter nen, en zoo by geval ecnigc daar in geravan dat Schip C. Óüigula geweeft hadde : ken, dat dezelve aanftondts vergaan, of
ook oordeelde Lcon Baptifta , dat uit de fchoo- ook wel verft een en. Den gecnen die daar
nt en overvloedige font tin, bj Nemere uitwrin- in zwemmen zal het lichaam zeer vuurigh
gende daar huiden de molens Kjn Kich veele worden, en rootverwigh uitloopcn, gcvan dte loode bniKen mitjlreltten tot in 't midden lyk hy by ondervindinge heeft gezien. Dc
van de Peel, om 't water te leiden tot gebruik^ Sodomfche ftof-appelen, en vruchten, daar
van de prachtige en fchotnc woomngen , welks }ofephm van meldt , worden aldaar heden
bijven Iton voor het jxxr en

vuur

:

het

vooreerft over htt bout gantfeh beftreeleen met

dat een vinger dikjdaar op Kat i daar ieder

goet krjt

,

;

,

,
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geweven , en met wafch beftreken.
Dit Schip ergendeD de Romeinen 'BertIn Brittanie, en andere Noorder ge- eyntln* toe, en haar hooghtydt wierdt op
wetten , haalde men ecrtydts een korft van h et Tibur ticniche ei landt gehouden. Perpot-aarde, ofkley, over de horde en Iede- fhjrtm fchryft, dat het beeldt van de Zon
re Zec-fchuiten heen * die men 's Winters in dit Schip wiert geftelt, daar een Krokodil by gevoeght was. Door de Zon vertoevouwde , en wegh leide.
Niet verre van Muiden , zeer diep onder ftondenzy de Goddelyke kracht, die inde
d'aarde , heeft zich, voor veertigh jaren, dingen werkt : de Krokodil verbeelde de
een Schee p k en , uit een boom gc holt , ver- fchrikkeh/khcit des waters , 't welk werkt
toont : het hadde roey-bankjes voor en met de hétte van de Zon : het Schip zelve
betekende de beweeg m g der vochtigheit
achter, en een zeer duidclykc fteven.
HttSthf
D'Egyptenaars hielden het Schip B*rü de goud e Cbentfcm of ftcvens top , is een
Urmm in zulken achting, dat zy zich over geen bed cd end t teken van de wyde uitbreiding
onheil zoo zeer ontzetten, als dat het Schip der wateren. Terwyl men het bovengeB*ru in zyn vaart belet wierdt. Ook was melde fceft vierde , wierdt op pypen en
het de grootfte vloek , die de vyanden hun fluiten gefpeelt, met gezangen en loftuitoewenfehten, dat het Schip B*ru moghte tingen gei bh al makende: waaronder op
ge ft u t werden s waar over zy dikmaal daar een koper fpeel-wcrktuigh wiert gefpeelt,
mede gedreight zyn gc weeft. Men mcint Seftrmm geheten, eigen aan dePriefters
dat zy in dit Schip hunne lyken ter aarde van dit feeft j wiens af beeldtzel by Ptg*+~
bedelden. Andere zyn van gevoelen , dat rtm is te zien.
Vêm zeght, dat het Schip BueentMtrrm,
men de misdadigers hier mede voor de
recht -bank braght. Daar was jaarlyks een 't geen gebouwt wiert om groot e Heeren
feeft-dagh in Egypten , op welke men het te voeren , naar de grootc Italiaanfche
afbecldtzel van B*ru langs de Nyl, over koeijen was benaamt j en dat het woordelandt , op een fleede omvoerde, ftadt in , ken
althans iets groots betekenen wil,
ftadt uit , met grootc praal , en godts- als het voor eenigh woon zy geftelt. Ferdienftigheit en juift ten ty de wanneer de rettm wil , dat dit Schip zyn naam behoudt
Nyl aanvong te wanen. Het wierdt, na van zekere blaas -hoornen , Bmttnu , na de
veel omdragens , nevens /fis in den Tem- gelykenüTe vaneen Tmeerm, of Stier, gepel neder geftelt j en zulks gefchagh om maakt. Fetmuer dryft , dat men dit Schip
vruchtbaarheit te verwerven. DteeUrm Ducentemrm behoorde te noemen, als of
geeft aan dit Schip B*ru denaam van Per. het zyn naam droegh van weinigh meer als
De Romeinen volghden deeze twee honderd t mannen , die net voeren
Uwifiem p*r*n.
U.xtgftf. Egyptilche feeftcn na, en vertoonden, in konde.
hare Circenfifche fpeelen , de beeltenis van
In het jaar 1 $88. rufte de Koning van
dit Schip in den ren-kring, om de Godin Spanje zoo een geweldige vloot uit, dat
de
fpeelders
vereeren
hy
daar mede geheel Engeland t , en Nedaar
mede
te
Ifis
renden daar rondtsom , op wagenen van der landt , meende af te loopen. Deeze te
twee en vier wielen. Lmcutnm zeght van befchryven met al haar toeftel , en uitflag
dit Schip, dat het een kleine voor-fteven vereifchte een geheel boek : ziet daar van
hadt, die krom naar omhoog h was gebo- by Meteren , en andere. Men pafte zekere
gen, op welken top het gouden Cbemfcw oude voorzegging, van over lange gedaan,
Dit op den uitval dcezer zee-maght, die dus
uit ftak , met de beeltenis van Ifi$.
Schip was op zyne toght wonderlyk toe - luidde
gdchikt van Egyptifche fchilderyén, en Het jür duizeot rei honden cacbenrig en acht
deOverpricftcr iprak hooghftatige gebe- Dat u het,
den , met een brandende toorts , een cy, en
wat zwavel in de handt, en dat uit een zeer
eerbaren mondt. Het Schip 't geen by net getai aeczer acneepen oeitonut uit
d'Egyptenaren de dooden tocgeheilight honden en vyftig zeilen : voerende ontrent
was, 'tzy het Bsrie, of een ander is ge- acht-en- twintig d ui rent mannen, behalweeft , wiert by de Grieken het Schip D j- ven de vrye lieden , en Adel , die in groote
miem geheten
voor ieder lyk , dat hier menigte waren. Deeze Scheepen hadden
mede over de Nyl weit gezet, wiert een op twee duizendt zes honderd t en vyftigh
penningsken betaalt ; waar uit het vcr- ftukken gefchut} en mogten laden denig
dichtzeïvan Acbertm gdprooten is
en duizcntlaften. Dehuidtd^erScheepenwas
hier van quam het , dat men de dooden onder 4 of j voeten dik , en de bom werinin de mondt ftak. Hendotm zeght
gen boven alle fcheut-vry. Het rondthout
heeft gewceft) niet gezien.
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aan (tukken gefchooten te werden. Alle
waren zy afgedeilt met kamers , kapellen
toorens , en diergelyk : wimpels en vlaegen waaiden daar ontallyk veel af. Zy
voerden met zich honden en twintig duizent kogels, twaalfduizent pypen waters,
en vorders alles naar behooren. Aanmer-

I.

Deel.

afgemaalt was , herkoroftigh zyn. Het is
van grootte als een Galeas : geheel verguit : aan elke zyde zyn acht-cn-twintigh

riemen, ieder bc woogen werdende van zes
mannen, enz. jy.Spon, roem-ruchtbaar
reiziger , zeght dat de Bmcentamrms , zoo tot

Venetien nu in wezen is , gekoft heeft vyf
kenswaerdig is hetgeenemenzeght, dat honden duizent guldens. Dit Schip , daar
deeze vloot gevolght wierdt van een groot Ijaarlyks een Ring uit in Zee won geworgetal Scheepen, die niet als vrouwen en pen, wenbyzommige Bmcentherms gehetroflen geladen hadden
ten , van dat men daar beddingen in kan
Mabomet dcedc een Schip bouwen , zoo maken. Een diergelyk Schip deede AtLa.t.t.%7- Fommier wil, 't geen drie duizent tonnen fbonfus , Hertog van Ferrara, bouwen. Dit
werpen van een Ring in de Zee , heeft zyn
kondc laden.
In de Heerlykheit van Vroon , over Ma- begin genomen als Paus Alexander de derze , in Zuidt-Hollandt , is my een Scheep- de , in teken van een grootcn zegen te waken , aan de zolder van zeker huis hangen- ter, by die van Venetien behaalt, hun een
de, venoont, wonder aardigh gemaakt in gouden Ring fchonk, met bevel, tot gealle zync dcelcn , zoo in touw, alsblook- dachtenis van dat zy meefter te water hadwerk, beloop, vorm, maft, becldtwerk, den geweeft, jaarlyks een diergelyke Ring
en andere cicraadje \ 't geen zeker man in de Zee te werpen.
Voor honden jaren quam uit Zweed en
blindt gebooren , gemeden hadt by den
taft, zonder hulp vaneenig menfeh: daar een Schip ten ftrydt , MageltxAy na zekeren
te
leezen
vaersjen
was
benaamt , wiens boordt zoo dikhuiReus,
volgende
onder dit
dig was , dat alle koeels daar op afftuittcn ,
Het werkftuk aan dees balke vaft
of in fmoorden d'inhouten waren met
Dat is gemaakt al by den raft
Wel naerftelyk het zelve ziet j
wol-zakken gevult.
Want die bet maakte zag ha niet.
Hendrik^ de achtrte , Koning van Engeeiker gelyken, zoo grooter als kleinder, landt , en Frmnceü , Koning van Vrankry k,
men my zeidc dat hy vcclc , tot hooge ver- bouwden om ftrydt Scheepen in grootte»
wondering van ieder die het zagh, hadde doch zy wierden onbruikbaar bevonden.
Tc recht wierden deezc Schccpcn byhet
gemaakt.
Als het Crims Tartars krygsvolk rivie- Schip ThaUnugoHy 't geen een halve ftadic
ren heeft over te gaan , pakken zy haar lang was, of 3 13 voeten, van Thüofmttr
plunje op paerden , en houden zich aan de gebouwt, vergeleken.
Zeker Koning van Denemarken heeft
ftaen vaft , zwemmende zoo de zelve over.
Of zy flaghtenwcl eenigevandeflechtfte op 't Jaar i073.de Saxen den oorlog aanpaerden , en van de ribben , overtogen met gedaan, en een groot aantal Scheepen over
huiden , die wel met vet befmeert werden, landt, ten ftrydt, in zeker vliet doen voewelken zelfden wegh hy met zyn
ren
maken zy Schuitjens , en varen zoo over.
In het Jaar 1 1 77 , als Barbarojfm tot Ve- vloot over landt weder te rug toog: gelyk
netien quam, om vrcede met den Paus te Lmmkert Schmfnabmrg in zyn Bock de Rrtm
Germmmicis, verhaalt.
fluiten, wierdt daar een Schip gebouw t
Onder de beftiering van Mummel Comne't geen alle Scheepen in pracht te boven
gong buitewaarts was het alom verguit nms , Byzantinfch Keizer , zoo Ntcttmt ver- Lu). $.
te midden in 't Schip ftondt een zaal, die haalt , vlugten zekere Venerianen met een
met zyde ftik-werken behangen was. Het Schip , 't geen drie zeilen voerde , en zoo
wien voort gerocit van twee honden roei- groot was, dat nooit zyns gelyken was gejers , met purpere klederen aangedaan en zien: nagejaagt van 's Keizers Scheepen,
men noemde net mede Bmcentamrms. Wiens kon het niet overwonnen werden , om zyn
tlyke noch heden in wezen is,waar in den hoogte.
In Zweed en heeft men Schccpcn gelenogh jaarlyks de Zee trouwt , met het
inwerpen van een Ring. Zaüerm , in zyn zien die vyftien honden mannen voerden,
Itahaanfchcrcisbefchiyving, zegt van dit zoo Olatu getuight.
LA. 10.
Op hetJaar 1300. zandt Pbitipptu , Ko- pu. fsfi.
Schip Bmcentmmrmj , of Thaiamegms , dat het
honden duizent Scchini van bouwen heeft ning vanVrankryk, drie honden Schee- r«f.
pen, die marfien, en hooge top-kafteelen
gekoft. Voor aan ftaat de Gerechtighcit
en dit inlchrift M. Am. Amcm. dmamnu voerden, nevens vyf Galeven, aan H', item,
Frmt. Bdttfms. Denaam Bmcentmmrtu, of GraafvanHollandt, te hulp, inzynvloot,
grootc Cemamrmj , magh muTchien van het die hy tegen de Vlamingen hadt uitgeruft.
bedt , dat aan het eerftc Schip van die aan Welke top-kafteelen ik vermeine dat achj
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op hebben gedaan , 't cn ware hec naamt, dac een geweldigh en vad blok
woordeken en, tutfirhen marflen en hoogc huis fcheen te zyn, waar mede hy de ritop-kafteelcn conjttntltve of t'zamcn kop- vier de Eem belloot. Het was zoo af-

ter

i

•

,

,

pelend , te verdaan ware , cn dat de kadeelen in de marflen hadden gedaan.
Indcnjare 1400. wierdt, op bevel van
den Hcrtogh van Borgonje , Graaf van
Hollandt , die te dier tydt met Uitrecht
in oorlogh was , een Schip tot AmderT»fc. Temdam gebouw t, 'tgcen de Katte wieit ge-

gryzclyk groot , en fchrikkelyk van aanzien , dat , wanneer het voor de Eem
lagh, en van de ys - gang om gefmeeten
wiert, zoo dat het achterde voor quam te
leggen, de vyanden uit vreeze vloodcn,

wanende

dit

omkeeren den

aart des

kau

te zyn.

Vyfde Hooftstuk.
Hoe men by oudts al groote Vloot en uitgerujl en verre Schip-vaarten
,

aangereght heeft.
Lauden was d'cerdc die dc RombsR/Ï meinen riedt, oorlogs halvcn,
Ichcep te gaan. Maar om koophandel te dryven, enwaarente
venten , vindt men in de oudtdc gedenkR*m,intn
en*» . fchriften , dat zy al heel naar Indien , met
TTJSZzL groote vlootcn, hebben gevaren. Bercnice , gelegen aan de roodc Inham , diende
mf
hen hier toe voor zee-haven ; daar men de
goederen , op kemels geladen , braght , en
weer andere haalde. Dcczctogtgdchiede
tM.

ij. oe

brrvit.

viu.

IA

jy

Mm
'

;

jaarlyks, in

't

voorjaar : en de landt-reize

voor 't opgaan van de HontHet anker wiert ter eerder maal, om
te ververlchen, voor Canan, ot Ocelis,
plaatzen in Arabic, geworpen : daar na
te Muziris, nu Anor genaamtj hetgeen
de eerde bcquame haven in Indien was.
liep ten einde

der.

den.
Zy bevoeren mede de Baitartt nu
Majorca en Minorca geheten , die haar
naam van 't boog-fchieten behouden, welke zy mede bevolkten. Baleares, op het
,

Botkmtm.

oudt Phenifch, is boog-fchutters gezegt. **•
D'cerdc inwoonders deczer eilanden lchyncn goede boog- fchutters geweeft te zyn.
Van voor Homerus tyden af hadden de
Phenicers het meede gedeelte van de bewoonde wcrelt met hare Scheepen albezogt. Strabo getuigt van hen, dat zytot
voorby de Zuilen van Hercules voeren , en
daar Steden bouwden, ten tyde van de Koningen David, cn Salomen , die (zoo giflïng
plaats mag hebben) tc gclyk met Homerus
Heeft gelceft. Htmilco , afgezonden van de

'• ' Jf-

Phenicers, landen aan in Engclandt. Hanno , Vloot-vooght der Parnen , wilde voor Jtiiamt,

Van hier toogen zy na de koop-dadt Beca- een Godt geacht zyn , om dat hy onbeken- **•««•»«. j*
re, in het landtfehap Cottona. Op de wederom-reis lieten zy in Winter- maandt de
zeilen in Indien vallen , kozen den zelfden
wegh, en deden de zelfde plaatzen aan,
als inde heen-reis, tot aan Berenice toe*
van waar zy met de goederen weder over

de landt-ftreeken te water hadde ontdekt.
Hy leidde een vloot van zedig Scheepen,

met dertigh duizent menfehen, de Straat
door, zette voet in Africa, en bouwde daar,
aan d' oever van den Oceaan, groote Steden, daar hy het genoemde volk in plan-

landt toogen, tot aandeMiddellandtfche tedc.

Strabo getuight dat de Phenicers de

Mnbttft

Zee } daar zy die weder in fcheepten , en Zuilen van Hercules , heden de Straat Gi- **
daken over naar I taliën. D'inkoopvande bralter, voorby voeren , en in 't midden *?
lading, in Indien, beliep 'sjaars omtrent van Africa Steden bouwden , kort na
1 0000 5 2 Ryxdaalders.
legh van Trojen j gelyk uit de hier in ge-

De

Phenicers, vermeinen vecle

,

zyn

d 'eerde ge weed

die de Scheepen door zee
naar hetGcdcrntc hebben geleidt, gclyk
Ui- f. e. 1 1. by Plinittt Propertius , cn Hygtnns is tc zien.
Als Cadmus leefde zyn déeze Phenicers
^* *g

tó^j

met groote volk - plantingen

in Lybien
overgezet, zoo Nonnus verhaalt | 'tgcen
lange voor de komd van Dtdo gefchiedt

lalte
•

Rcis-bcfchryving is tc zien.

T9gt van Hanno

*
, 'Koning te Karthago, naar de landtfehappen die buiten
de * Zuilen van Hercules zy» gelegen»
by hem ' opgehangen in Saturnus Tempel ; waar in dit begrepenfiaat.

Het behaaghde de Karthagincnzers

dat

zoude zyn. Wyders dapten zy te fcheep Hanno
boven de Zuilen van Hercules zoucn zetten zich te Gades, of Cadix, neer>
de

daar Dtonyfms aldus van fprcekt : Hter (te
• Voor dit woort fait in dc Griekfche teit wig*Cadix) woonen menfehen die mt het Pheni- **4K hetgeeae betekent een omrei», en eigentijk
fche bloedt gejprooten x.jn , welke de onfierfe- een reb-beTchryv ing van Zee- ku tien.
' Deeze Hanno houdt men de zelve geweeft
te
Ijkheit van fofttert *j»n (Heremiet) aanbid«yn, waar van Jnftnm fprcekt in »yo twee-co,
,

twin-
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de varen , en aldaar in Lybien ' Phenifchc Scheepen , en een menigte van dertig duiSteden bouwen, met zich flepcndc zcftigh zcnt menichen van beider itunnc,zoo mantwintigfte Boek , welke van Agmthttltt, Koning der
Sicilianen, met dertigh duizent Phenifche kryghskuechten verflagen wiert. Tlinim noemt deeccn
Vorft of Leidtsman der Karthagiuenxers. en «egt,
dat h y leefde als Kart hago in xyn bloeijen wit. An

Het woort t*rtb*go zelfs is een Phenifch woort ;
want Cmrth+d* 't geen op Ksrth»g» xwymt een
nieuwe Sta d in 't Phenifch betekent. De Phenicen
hebben alom volk-plantingen afgezonden
cn na
ouder zy, om dat alle oorden Scheepen ter handel afgevaerdight. Ter
gewag maakt van ty dt al* de Joden het la ndt Cana bemaghtighden , is

,

dere dry ven dat deexe noch veel
Seylmx, die onder P*rim leefde,
Steden by Hsmmt gebouwr. Naalienfchyniihctde
xelve Hamu die voor Godt gehouden wilde xyn
om xyne wel geflaaghde Zee toght , en rei* tiet
JEli**m in xyn vier-entwintigfte Boek het dertigftc hooft- ftuk. Dit houdt men vaft, datdeexe H*xno
lang voor Htrtdetm, en ten tydc van SmUmtn leefde,
of daar omtrent. Pmltfhmtw* noemt zekere rivier in
Africa, niet wydt van de eilanden der Gorgonci,
jinncn , 't geen een overblyfxel, en venuatning van
den vermaarden Koning, of Suffere*, H*nne gc weeft
moet xyn, die xyn reia daar verhy geftrekt heeft.
' Suffe*. ofSuffëte*, wa* de opperfte in de Magiftraat tot Kartbago.
* De Colommen ofte Zuilen van Hercule* houdt
men gedaante hebben in de mondt van de Middellandtkhc7.ee-. de xommige willen in Europa, andere in het tegenovergelegen Africa. Du* verre
wiert gehouden dat de vaar bare Zee xich uitftrekte
want Htremltt , de ftichtcr daar van , tot hier toe gevaren wat , deexe tekent tot de uiterfte grenzen van
xyn reis latende , welke andere namaals tot baken
ftrekten van niet voorder te reizen. Eenige willen
dat xv van koper , andere dat zy van Meen xyn geweeft , met opfchrift van des ftichters wedervaren.
Tseitrns maakt mede gewagh van xekere Hercules
Zuilen in Frieflaodt , nu tuflchen Groningen en Coeverden gelegen. Str*i» verhaalt, hoe dat aan de
gemaakt, dat
Tyriers door Godt-fpraak bekent
xy by de Zuilen van Hercules een volk- planting zouden zetten : de afgezondene ten deexen einde , al*
zy aan "t naauw van de Straat quamen , en roemden
dat daar'» werelt* , cn ook de* toght» van Htrculti
einde was .rechten daar de volk planting op Daar
na. (xegt hy voort) wanneer xy vyftiennondert ftadien door de engte in de groote Zee toeren , en aan
:

,

,

wu

,

,

t

,

dit volk afte fcheep in Spanje en't

Morenlandt gekomen, gelykdat twee Zuilen hebben uitgeweexen,
daar oude Phenifche Jetteren op ftonden , gevonden
in 't Africaanfche Tingitana , te kennen gevende dat

xy

geftelt

waren van den genen welke voor Jtfm»

vlugrc: deexe xyn in 't jaar onxe* heil* ƒ40. noch
voorfchyn geweeft. Een oude Phenifche Tempel,
Htremltt ter eeren by Cadix gedicht , geeft het aan-

te

wezen dier volken duidelyk te kennen deeze Tem:

pé I wiert voor de uiterfte grens van xee en aarde gehouden. Spanje wiert by de Ouden voor het uiterfte
der aarde geacht, en daar achter waande men do
Elizeifchc velden te xyn. Het geene dat voorby de
Zuilen van Hercules is , ( welke by de gezeide Tempel ftonden , volgens eenige Schry vers ) blyft den
wyzen cn onwyxen verborgen zegt Tindmrmt. En
de oudtheit zegt noch, wanneer Htremltt voorder
wilde, bejegende hy niet al* duifteratfre, en een ver,

warden Chaos

j

waarom hy

hier Zuilen ftichte, te

kennen gevende dat 'er het einde van de xee was
en dat alle het voord ere niet vaarbaar wu. Hierom
meenden xy , dat de Zoo in het water dompelde
en by Cadix zich vooreen poos onder de aarde verfchuilde. Deexe Phenifche volkeren , xcerfchrander van verftandt , en vol van alle vonden , (daar bun
de noodt veellicht toe drong, als geperft door den
ongelukkigen kryg tegen 't volk Godts , 't welk hen
mede van de heerfchappye over de vaderlykc Cananefchc landen beroofde) voornamentlyk wat het
xee bouwen, uitheem k hen handel, en volk planting
belangde, hebben niet alleen Karthago gebouwt,
maar de geheele werelt door hunne voetftappen naÏr laten. In erkentenia van hunne Huis-goden xonen zy jaarlyksvan Karthago aan de Tyrifche Htrdoch als dit een maal van haar wiert
emltt tienden
na gelaten , en van At At koelt geflagen Wierden,
achteden zy dat zulks gefchagh tot ftraf van de verxuimdeGodtsdienft. Htrtdttmt fchryftvandePhenicers , dat xy van oudts de Roode Zee bewoonden ;
als mede de xee-kuften van Syrien.
Zy befnedea
xich 1 ( xeght hy ) en onthielden hen van verkensvleefch: 'tgeen miffchien uit de nabuurfchap van't
Jodendom tot haar is over gebragt. De vluchtige
Cananeers, van de Joden verdreven, voeren in Africa
over , en bouwden daar Steden i onder welk woort
van Cananeers de Phenicen mede begrepen xyn.
Die van Sidon bouwden de ftadt Lcptis in Africa.
s

een e land t , Htremltt toegewydt , quamen , offerden
xy aldaar , des meenmgs dat daar de Zuilen warenTen derde maal dieduïven afgezonden, bleven zy
te Gades, of Cadix , ftil , en bouwden een Godt*- huis
waarom eenige de uiterfte punten van
't Ooiten
de* Straat* engte voor de Zuilen van Hercules namen t andere Cadix zelve andere plaatften die noch
verre daar buiten j andere hielden de bergen Calpes
en Abylyx daar voor 5 andere kozen daar twee kleine eilanden toe aan de wederzydts ftranden gelegen
zynde ; andere hielden eenige blinde klippen in de
mondt van den Oceaan, daar voor de xommige
plaatften deexe Zuilen in het Huis van Hercules re Hemt , in xyn Boek dt Origtnt Gtntimm Amtritmn*Cadix , en gaven voor , datxe van koper , 8 cubiten rmm, wil, dat dePheniccrs, uit Spanje en Africa,
groot , waren , daar de onkoften van 's Tempels op- tot in America xyn gevaren. Zeer groote Scheepen,
bouwen aan gefchreeven ftondt hier offerden de xegt Str*6e, hebben die van Cadix in de buiten xee
zee-luiden, naar behouden reis. Het is waarfchyn- afgezonden. Ermttftbtntt verhaalt , hoe dat door de
lyk dat deexe du* ruchtbare Colommen van Hercu- Tyriers , of Pheniccrs , in 't Moorenlandt drie honle* waa re Zuilen xyn geweeft s want de Ouden had- den Steden der oude landtxaren verwoeft wierden.
den eene wyze dat zy groote landt-fcheidingen , en De Phenicen hebben niet alleen tot in de Africaanuiterfte grens- tekenen , met py laren afhaakten j al*, fche geweften hunne fcheep - vaart voort gezet,
met veele voorbeelden, by Strsb» is te xien waarom maar zelf* tot in Vrankryk. Éngelandt. Yflandt. en
bet gelooft v k is dat Htremltt ten einde van xyn reis, alom; gelyk men ookoverblyfxelen van hun fpraak
waar hy *s werelt* grenzen ftelde , dufdanigen Pylaar onder "t Franfch vermengt vindt. Zy voeren , door
heeft opgerecht. Ten tyde van Amfuftmt vimdt men de Roode Zee , naar Seylon . en andere geweften in
in eenige Steden by de vliet Lixu» noch groote volk- Indien . gelyk bv Btebmrttu in 't breede ia te xien.
plantingen van Karrhago , xoo Strmb* meldt.
De eilanden welke met de naam van Atlmt tiUmdtu yj, ftffhm
* Dit ophangen i* zoo veel als toe-eigenen
want bekent xyn , werden van veele oude Schryvers geMtlmm.
dat men de Goden toe-eigende, wiert oulinx in de looft de Canarifche , Vlaam fche , en zelfs de Ameri- r>
Tempel* opgehangen het welke de waarbeit van caanfche, geweeft te xyn, als Hifpaniola, Cuba, j,
deexe befchryving mede beveiligt ; want niemant en andere deexe bevoeren de Atlantes , 't geen de
durfde deGoden logen* voor ftelleo.
Phenicen xyn geweeft. Vudtrmt verhaalt , hoe de
/ Phenifche Steden, om datxe van de Karthagi- Phenicen by oude tyden , buiten de Zuilen van Her- yn\
t
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dat Phcniccrs waren
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gebouwt wierden.
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fpys, en an- • Arambys. Dccze verlaten hebbende , quadere toeftel. Na dat wy zee gekoozen , men wy in de groot e Lybifche vliet Lixm
cn dc Zuilen van Hercules achter ons daar de Lixufchc 'ito»M<fo hun vee dicht
hadden, voeren wy twee dagen voort, by weiden i met dccze floot en wy vriendtalwaar dc ccritc Stadt bouwden , welke fchap, cn bleven een wylby hen. Meerder
wy ( 1 ö^w*«T»'e>9» ) W 'irreok^vat noemden voort bewoonden de onherberghzame
hier waren groote weiden. Daar na Weft- Moorcn een landt dat vol geberghtc, en
waarts reizende , zyn wy gekomen by krielende van wilt gedierte was ; uit welk
SoImma , een kaap van Lybicn , die vol gebergte men wil dat * Ltxw fpruit. Men
boomen (laat , daar wy, * Neptuin ter ceren, zegt dat omtrent dit geberghtc menfehen
een Tempel timmerden, cn voeren weder van ccn vreemde geftaite in holen wooccn halve di^h lang na 't Wcften. Daar nen , die ( zoo dc Lixuters zeiden ) fnelder
na zyn wy gebragt tot ccn groot moeras, als paerden loopen. Hier namen wy tolnict wydt van de zee gelegen, bezet met ken, cn voeren twee dagen lang Zuidtveel groot 'riet: hier vondt men Elcphanaarts voorby ccn woelt landt > cn toen
ten , en veel ander wilt gedierte , weiden weder Ooft op ftckende , lieten wy 't ccn
gaan. Dit moeras omtrent een dagh va- etmaal over door ftaan , alwaar in dc bogt
rens tc boven zyndc, bouwden wy Steden, van zekere baay ccn klein cilandt vonden ,
aan dc zee gelegen, met naamen k dcKa- vyf ftadicn groot in 't rondt , daar wy volkrtfebe muMr y ' Üjta y " Acra, ' Melijpt, en plantingh lieten , en noemden 't ' Cernes.
Toen giften wy, na onze omvaart , dat
zyn geweeft tot xecr verre Oceaanfche geweiten
en dat zy na veel dagen onweers, gedreven zyn aan dccze plaats omtrent tegen over Karthago
een groot eilandr, in den Oceaan gelegen, 'tgeen lag , want de verticring van Karthago tot
veel dagen varens Weftwaart van Lybien af a
g^> dc Zuilen van Hercules fchcen evenveel,
dat vruchtbaar was en vaarbare vlieten hadt
die Van dc ZclvC Zuilen tot CcrnCS.
vens prachtige huizen hieruit hebbende Kartha-

nen

als

vrouwen j benevens
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gi nemers kennifte van die lan Jen (zeght hy) gekre-

gen. Dat de Phenifche Karthaginenzers Steden en
volk-plantingen zelf in Ame'ica hebben gedicht,
trekt Htrnt uit de overeenkominge van veele naamen, en woorden, die in beide de talen eens zyn.
Wonder ühynt het, tcrwyl den ouden Phenicers
America, en andere a'gelegene geweften, dus bekent zyn geweeft, dat de geheugenis by de hedendaaghiche lanJtzaten xooverdweenenis, en dat de
Amuricaners zoo veraart zyn : waar van de reden
kan zyn. dat de Phenicers tot Karrhigo verboden
zoo wel aan vreemden als eigen onderdanen, te varen buiten het naauw en in den Oceaan ; het geen
hun licht waste doen, alzoozy Cadix bezaten .nier
toebraght hun denydt en gierigheit i en dus isallengikens dekennis van die vreemde linden verlooren. Echter hebben de hedendaaghfche Americancrs
en
( zoo Htrnt wil ) de oude Phenilche zeden , taal
wy zc van lc. cn , niet geheel en al vergeten.
,

Deeze plaats wordt by ScyUx en«nT<«;«ri,
enhy Sttphnnu Gv^vMtm/ia geheten. Btthnrtns
wil dat de wi e naam van deeze plaats Dummtkiri»
zy geweeft her gecne op 't Punifch zoo veel als
I

,

Vcldt-lladt wil betekenen . fchyncnde daar mede
over een te komen dat'er velden omtrent waren.
Het kan ook wel zyn dat Bachartms in zy ne mcening
bcdroogenis, endat dc Stadt na de vorm van ccn
wicrook vat gemaakt ware ; of dat zy die naam bchicldt, omdatdaarterec-fteraankomft denGodcn
met wierook geoffcrr wiert.
* Neptuin was een Codr der Phenicers , en vinder van dc aar-konft: At lat wort zyn Zoon gezegt

zyn . die den Oreian eerft bevoer, waarom de
zelve na zyn
gememt wiert een zyner Broeders was G«4rM« gchcte.i, 't geen mede een Phenilche
is.
•
Diergelyk rier is noch heden aan die kuftente

te

mam

:

mam

vïiHcn.

v.

o nament'yk vee'

fuiker-riet.

* Deeze plaats C«mc m muru» of Karifchc muur
by de Phenicers, wil Bathnrtus dat Kirtbnrts wiert
geniamt 'r geen gezegt is . muur der Zonne.
' Gyttm. <«eezc bcniaming
is inde Punifche fpraak
van vee he> komllig miflehien is de plaats zeer vce,

,

:

ryk geweelt.

- Atrn
fp r

uk

is

zoo veel

als

een kaftecl gezegt

,

in

de

der ICarthaginenzers.

• i&tlijf*

,

oiMtlüu, zoo andere leezeq , ii gezegt

Daar
Kalk-ftadt i mifTchien zoo geniamt , om dat'er veel
kalk inden opbouw it gebruikt geweeft.
* Ar/imhyn , of Aramiyi , it zoo veel gezegt als
Druif-bergh en dit 'er al vanoudtt in die geweften
druiven plegen tc grocijen, is den Schry veren wel
bekent.
/ Namnitt isgezeght Vee hoeden,
die met vee queeken zich onthouden
1 Deeze vliet wort Linx by Sttphmnut , Ufs by
ttoUmtnt en Lifmt by Erntefibtnti geheten j ook
Lix en L*ix , het geenc uit een Hebrccufch woort
dat Leeuw betekent , zyn herkomen fchynt te hebben j welke dieren langi dc Africaanfehe kuftzcer
veel zyn. Hedendaags wert zy by dc Spanjaarts en
Portugcezen L*lf> genoemt, ook hy de zommige
Ztkus. Zy loopt by La Rache in den Oceaan. De
overblyfzclcn van de ftadt Lixa zyn noch heden te
zien, (zoo Dmpptr verhialt) onder de naam van
Btfrn , niet wydt van Fez.
' Palybini zegt da
Ctrnt inhet uirerrtc van Moorcnlandt leit. tegen over den berg Atlas, acht ftadien
van landt af. ScyUx vc ha .lt. dar de Phenicers buiten de Zuilen van Herculci na Ctrnt . en van daar in
he' tegen overgelegen vafte landr van Erhiopien dikmaal voeren. Htrnt houdrdit Ctrnt cc derCanarifchc eilanden re zyn tot bewyi by brengende dat
dc oude Schryvers melden hoe dat de ze: voorby
Ctrnt niet vaarbaar wi< wegens het dry vende zeekroos, en kruit, het geenc noch heden waarachtigh
wert bevonden; want ccc cl? pallen ui< het laadt
van Africa op io graden , is de zee met gras bedekt
daar de Scheepen met gcwelt , en hirdekoelte, door
moeten varen. Stfas houdt dit eilandt r ftadien ia
zyn omkring groot geweeft te zyn. Dit Ctrnt plagt
van oudts Amfbtnttrmm , zoo Tittzn wil, geniamt
te zyn. Ftftni fpreekt van dit eilandt al» of \ het uiterfte van zee en aarde was daar onmoge lyk voorbr
Eenige nemen het eilandt
»e komen zoude zyn.
G'fivt, of Grntttft, voor het oude Ctrnt . driemylen in zee gelegen . boven de vliet Ltkmt Van Tunis
tot aan de mondt van d*n Oceaan is omtrent even
verre als vaa daar tot aan de Kanarifche eilanden.
Die de eerfte rei ze uit Hollandt na Oofl-Indien derden hebben het eilandt Uamhtiut voor Ctnu aan:
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Deel.

*7

Daarna quamen wy aan een moetas , va- yl gefchagh. Daar na voeren wy voorby
rende door zekere groote vliet , welken landtfchappen van waar een witten damp
naam Cobites was
in dit moeras lagen op gong, en
vuurige vlieten inzeettordrie eilanden , groot er alsCernesj welke) tede: het lande zelve kon men van de het1

'

'

:

j

een halve dag lang voorby varende , belanden wy aan 't uiterfte van 't moeras , waar
zich zeer groote bergen opdeden, en een'
woelt volk, met beelle huiden gekleedt,
die ons met ltecncn het landen verhinder^
den. Van daar dan toogen wy naar een
andere vloct, die ruim, groot en breedt'
was, vol Krokodillen en Zee - paerden.
Toen voeren wy twaalf dagen langZuldt
,

.

[

kuiten in t gezight houdende daar
2?
wanen wooncn welke ons gezight niet
alleen fchouden , maar ook der Lixuten
die by ons waren : deeze voerden een
onverftaanbare fpraak. Maar ten laatften
dage quamen wy aan dc groote bergen,
die vol geboomte Monden , welker hout
'welriekende, cn van onderfcheidelyken
aan was. Nadat wy nu twee dagen daar
,

]

|

te niet genaken. Hier pakten wy ons haitig van daan \ en na vier dagen , I nachts
,
zagen wy landt, dat vol vuur-vlammcn
ltondt, in welker midden wy een groot
vuur zagen uitftcken, 't geen tot aan dc
Sterren tcheen te reiken > by daagh geleek
dit een grootcn bergh tezyn,'*Yr Goden
wagen geheten. Vanhier ten derden dage
de vuurige rivieren weder voorby getoogen zynde, quamen wy tot den inham
'de Zmidi-hvorn geheten , in wiens boezem
een eilandt was , het voorigc niet ongelyk,
't geen een moeras haddc , waar in weder
een eilandt lag, vol van bofch-menfehen ,
daar van het getal der vrouwen dc mannen
overtrof : zy waren ruigh van vel , en G»ntlen by dc tolken genaamt: dc mannen,
hoe zy ook vervolgt wierden , konden wy
niet vatten ; want zy ontvlooden t alle na
dc toppen der bergen, zich met ik enen
vcrwecrendc: drie vrouwen, die beeten,
met nagels krabden , cn hare 1
fcheurden, wilden niet volgen j waarom
zy die doodt floegen, en vilden, brengende
dc vellen tot Karthago. En hier voeren wy
nia vader , uit gebrek van lyftocht.
*

voorby gevaren waren , zyn wy vervallen
in een grouwlyk onftuimige'Moer-zce,
aan welks ovcr-zydc tc landewaarts zich
een veldt op deedt , van waar men 's nachts
al zins vuur by poozen zag opgaan , nu min
dan meer : hier haalde men water. Toen
weder vyf etmaal langs de kuften varende,
vervielen wy in een groote inham , die de
Deeze
tolken zeiden genaamt tc werden AvtntDeeze vuurige vlieten zyn mifTchien de bran4*»; hier in lagh een groot eilandt, op
welk zich een moeras vertoonde als een ding van de zee by nacht gewceft, die zy
hebben aangezien.
zee> en in dat moeras was een ander ei'

• Deeze plaats wort gehouden voor het
landt, daar wy opgongen, 'sdaaghs niet daaghfche Sierr* Letnit maar van de vuurige berals bofch h er o in ziende, maar 's nachts veel gen weten onze Schippert heden niets te zeggen
brandende vuuren» wy hoorden daar ook t kan echter zyn dat daar by wylen het gebergte in
,

brandt ftondt, of eertydts vuur heeft ge (poogen

,

of

het geluit van 1 fluiten , cym balen en trom- dat de donder , die veel maal aan de toppen wert gemen, benevens een yflelyk gefchrccuwi hoort en de blixem , hen dut heeft gelchecneo.
* Of N»<»'« r«
hierom verfchrikten wy , en bevalen alle
.

(,

man dit eilandt te verlaten

,

't

geen in aller

Dit woon betekent zoo veel tli Rivier der druiven i miflehien om dat op de oeven wy ngaarden geplant zyn ge weeih
•

• Aan de kaft van Gambi • CaboVerde, en daar
omtrent, vindt men noch heden welrickent hout,
het geene mede fmakelyk ii, en by fpya, fyn gefchraapt , wert gebruikt. Dat Hennt zegt in dit verhaal , hoe dat h y dan Ooft , dan We ft , en dan Zuidtwaarts jjgcreift, kan waarachtigh xyn , niet tegenftaaode dat de kuften van Africa aldaar meeft Noord r
cn Zuydt leggen j want dewyle men toen meeft
langt de ftranden voer , kan geuit werden , ten aanzien van de uitftekende hoofden , dat men Ooft,
c ft , Noord t of Zuiden heen vaart.

W

• Dit woort ftaat in't Griek&h X«Vp«, 'tgeen
op 't Latyn Hintnt , of B*r*:rum en in 't Duttfch
,

eenHol-balg. of onftuimige Zee-kolk, kangezegt
werden, en by my Moer- ree vertaalt ii , alzoo de
oploopenfte en oogeftuimigfte 2*e by onze zee-luiden dus wert geheten.
• BV,#«f *«p< op'tGriekfch. 't geen zoo veel
alt K vont-hoorn of Kaap beduidt.
y De Indianen aan Guinea zyn heden noch veeltydtt bezig in zich te vermaken met deeze fpeeltuigca , en groot mUbaar in de boflehen te maken.

Dit zyn miflehien groote apen geweeft, gel vk'er
zyn . welke de menfehen ge- 0 rj.,..,
en zeden zeer gelyk zyn Daar wort gemeent
jfr^j,
>
dat zich deeze Grillen aan Kabo Verde , of op de
ci
linden
Zoute
hebben gehouden, die noch heden
in zommige kaarten met denaam van GtrjAdes , of
Go rg 077 1 , bekent zyn : doch beden zvn de zelve van
inwoonden ontbloot , behalven dat er eenigc Portugeciche ballingen op zyn. Van deeze GeriBen , of
Gergones , fpruiten gewiflëlyk de verdichtzeU van
de drie Gorgooes en Amafttoen in Lybie, by Siernlus , en andere Schryven meer. De Gergemet zyn
dochten van Fheren i gewceft , volgens de verdichtzelen , met naame Medmf» , Stmenie en InrymU :
zy bewoonden den grooten Oceaan en Ethiopië
de eilanden Dertnéei geheten, behouden deezen
naam van hunne wreethcit. Perfint voerde oorlog
tegens haar , en overwon haar Koningin Mtdmf».
Het Schip daar deezen Ptr/em roede na huisvoer,
naar het overwinnen van Mednfn , gaf hy de naam
van Geeft. Doch andere nemen de woonftcde der
Geriütm voor het eilandt S Anna. Het kon ook wel
zyn dat de eilanden in en voor de rivier Gambi , cn
Sieira Leonis, die'er veele zyn , voor die. in
'

m

in die geweften veel

ftalte

'

.

,

'

.

Eelt, wierden gemeent j doch alles
'er ruige menie hen zyn, beeft de
fch e fchip- vaart klaar ontdekt , als die zyn
in de afgelegene landen achter Japan
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mede zoekt vaft tc maken , dat HacttUt uit Phcde ciianden CaJJïtertdts , dat 's Engelandt nicien is gevaren, en in Vrankryk volkzoo men gift: hier toe ftakenzy van Cadix plantingen heeft gezet , koophandel geaf , en hielden dc vaart verborgen voor dreven , en dc Zee-haven tc Monaco gevreemden. Loot en tin braghten zy van bruikt. Hercules belande met zyn Vloot
daar. Men verhaalt , dat een zeker Schip aan de mondt van dc vliet dcRhiofnc, alder Phenicers , naar deeze Caffiterida wii- waar hy | uitgeftapt , in een hardt gevcght
lende varen van een Romeinlch Schip op met dc Liguret verviel daar in hy zelf ver
het fpoor wiert gevolgt , en zulks om ken- wondt wiert , en, een val dreigende, kniclnirtc des landtfehaps , en des wegs die daar de ) waarom hem f*pj* aldus onder 't Geheen ftrektc, te bekomen j waarom de fternte heeft gezet, gch/k dc verdichtzeDeeze

zelfde Pheniccrs bevoeren

\

,

,

Paecn zyn Schip deede ftranden , willende
liever al het zyne muTen, als tot nadeel
van 't gemeen een landtfehap , daar hun alleen groot profyt van quam , aan vreemden
ontdekken
dit wiert den Schipper zoo

Tvriers

:

wel afgenoomen, datdievanKarthago al
zyn fchade vergoeden. Dit landtfchap was
don Grieken onbekent , gelyk Homerus
zulks volmondigh bekent in deeze woorden Nochte tle_ ksn de e iLtr.de n Cajftendes
met, van waar ons het ttn herwtrt gebraght.
Het woort Htbernta nu Engelandt , wert
voor een oude Phenifche naam gehouden.
,

snede zoude konnen zyn, dat toen ter tydt diergelyke aart van menichen deeze piaatze heeft be-

woont.

Wat wyders deeze
is niet te

togt betreft, aan de waarheit
twyftelen, fchoon deeze befchry ving. voor-

,

-

i

bouwt. Het is geen klein bewysvanhet
oudt Schcep-bouwcn der Phenicers, dat
dc naam en der fpeceryen , die zy te (cheep
*• "t Juit de Indien haalden, tot op heden alle
van Phenifchen oorfpronk zyn. Dc Phenicers voerden gemaakte G<xicn op haar
Scheepen , klein van gedaante, die daarom
by dwergen wierden vergeleken , welke
zy aan de voor-ftcven van het Schip Helden , volgens getuigenis van Herodottu
maar HejjchtHs zeght dat zy aan dc achtcrftcven geplaatlt waren dees waren gefne- virg. Gmg.
den, ot gefchildcrt de plaatzcn daar zy
ftonden wierden gekranft, en gekroont.
Zeker aardt van Scheepen der Phenicers,
zeght Strabo, wierden met dc naam van
paerden genocmt, en zulks na het teken
dat zy voerden. Men houdt dat dc Phenicers hare Schcepen met zeker pek van Na- plk.M.14
rycia, of Brutia, hebben beftreken, het
geen zeer deughtzaam en vafthoudende 1 mau
I

:

Dit cilandt wiert van Himtlco eerft bezogt,
die afgezonden was om het Wcften van
Europa te ontdekken. Tot in het afgeleen Thuli zelf hebben de Phenicers haren
: -vaart voort gezet j 't geen voor Yslandt , Schooncn , Schotlanüt , of wel voor
ieder ver afgelegen landt gehouden wert.
Bocharttu , in zyn Bock de üc»graj>hia Soera,

Hira, Koning der
haddc zelfs aan dc Roodc Zee
havens en timmer- werven ge-

len cenhelligh luiden.

fchecps

;

:

:

j

wiert gefchat

.

Cednum

is

pek ge weeft dat

/ *f

namentlyk in 't achterfte , metwtinigh duifterheit in Synen uit hout droop , daar men inlgevermengt ia. Het ii waar dat er zeer groote en b ree- lyks Schcepen mede beftreck j 't welk
de vlieten op d'Africaanfche kutten zyn , welke zoo Avtcenna op't Arabifch Alkitran, en in't
veel flib t'zecwaart. en aan hunne uitgangen fpouwen , dat de zee dicht by de kuil een enkel moeras Hebrceufch CabéA noemt.
Sicilianen zyn tc dier tydt onkundig
fchynt te zyn. D'eilanden in de eilanden daar van
gciproken wert kan verltaan werden, aan elkander, in dc Scheeps-bouw gewceft, gelyk Ho-Lih.9.
of dj elkander gelegen te zyn , ook zoo de moerafmerm
wil, alsblykt in dit vertaalde vacrs
geweeft zouden zyn
de landen
,

Dc

,

,

te heet
Dat
de zelve te genaken , kan verrtaan werden

om

fen.

om zonder dak te verbly ven

,

te heet

gelyk het daar ook den
ongewoon en in derdaadt is: of te heet om te verbly ven. tewoooen, of Steden te (lichten ; gelyk
noch heden bevonden wert , dat op de kufteu van
:heemfche natiën tot volk planting onbe», en meert haafiigweghrterven. Meiren
'er niet wydt van de zee
;

1

van de vliet Gamby , die veele
voor de wydtfte af gelegen vliet Lizua neemen
( want 'er twee rivieren met de naam van Lixusby
de Ouden bekent zyn) Dit fchrift van 2tatfM reis,
zoo het in den Tempel opgehangen wiert te Kart hago was inde oude runifche taal gelchreeven daar
van ons heden niet alsoveibly fzelcn zyn na gelaten
het isnanmls in 't Griekfch vertaalt , ea zoo tot op
heden bewaart. KLarthago is het hedendaaghfche
Tunis , waar van men noch onde o verbl y fzelcn vint.
De Grieken floegcn geen geloof aan HAniteos togt)
waarom zy vooreen! preek .voort hadden, de togt
ah tj «ca ongeloovelyke zaak wilden
1

,

,

,

fprekende van dc Cyclopen

,

die daar

woonden.
Hetgroote Remt geruis tn weet van Scheefen
niet,

vet.
Ptato zegt dat men van oudts een eilandt
bevoer, buiten dc engte van de Middcllandtfchc'/ec, grootcr als Afia of Africa:
'tgcen byzommige fchynt voor America

gehouden

tc

moeten zyn.

De kennis van

dit cilandt zegt hy van Solon tc

hebben ontfangen, en djevandeEgyptifchePrieftercn. Dit eilandt haddc van AtLu zynen
naam, en daar in ftondt een Tempel ter
ceren van Neptmn. Alles was vol op gcweeft in dit landtfchap, en een geheele
overvloedi, doch voor negen duizent jaren,
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ren

,

zoo hy

zeit

,

beft 'ter.

verdronken. Hierheen willen zommige
dat Q-Se> tonus haddc geftcvent i en ccnige, dat hy het gevonden hadde. Doch
wat van dit beruchte eilandt zy blyft ons
duilter: veellicht dat het de eilanden van
Canaricnzyn, en wie weet of die oulinx
nietvercenigt zyn gewceft, en met waarheit daar voor gehouden konnen werden.
Men
AnftetcUi fpreekt daar van aldus
zegt dat buiten de Zuilen van Hercules
door die van Karthago, in zee, een vruchtbaar , doch woeft , eilandt gevonden was
het welke overvloeit van bollchen , en
ltroomen die vaarbaar zyn ; het landt
zeer ooftryk, is veel dagen reizens vandc
vaftc kuft afgelegen : en al zoo de Kart haginenzers daar, om des grondrs goeden
aan , begonnen te woonen , en te huwclyken , houdt men dat dc Karthagifchc Op-
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door ccn water-vlocdt denze in

f

t

voorfchrcevene landt, en

ƒ9
liet

het vadcrlandt varen. Hacklt-.tut houdt dat

nieuw gevonden landt in Noordt Araczy gewceft \ want Lopez. de Contant
aldaar een volk vondt die kruiflen eerden
en een taal fpraken waarvan vecle woorden met het oude Wals-Engelfch over een
quamen. Madocm wyders, zyne landtsluidcn in 't nieuw opgedaan geweft latende, voer voor do tweede maal weder naar
zyn oudt vadcrlandt, om meerder aantal
menfehen over te voeren \ het gecne hy in
tien Scheepen volvoerde. Aferedub , zoon
van Rhrjïs, die in 't Jaar 1 477 leefde, maakt
in zyne oude rymen gewag van dceze togt
van Madocm naar d'onbckendc landen , in
dcezc woorden
A fadoc wjrfi m rvje diowedd ,
Iaivn gin ju ou-jn Gwjnedd :
dit

rica

:

,

!

:

,

A

7
;

pchoofden op lyf-ftraf verboden hebben
dat nicmandt meer zich naar dit eilandt

fynnumdtr t fjenatdoedd
, ottd ymoroedd.

Na da mau-r

Dat is :
zoude vervoegen , de inwoonders verjagende , op dat zy niet door 's geflachts Maioau ryk van goede , veracht t'huis alle
weelde
mengeling ( zoo zy daar biceven woonen
En aan zyn landrsluiden veel kennis mede deelde
mcelrer van het eilandt moghtcn worden , Van Oceaan , en landt dat lang wasonbekent
en de Karthagincnzers van dat geluk be- En leert hoe men daar heen dc vaile flevens
went.
rooven. En de zommige willen , dat dcezc
opgemelte eigenfehap byzonder aan het
In 't Jaar onzes hcils 982. heeft Erinu
eilandt Hifpaniola moet werden gepaft. Rnjfm, Noorts Edelman , uit Noorwegen,
Men hicldt een geruime tydt deeze vaart of Yslandt , afvarende Weftwaart op
geheim , om by tydt van noodt alleen der- Groenlandt ontdekt, waar hy vier jaren
waarts te mogen over fcheepen.
daar na volk-plantinge liet, in een Baay
,
David PoweUm verhaalt, in zyn verhaal- naar zyncn name Erijch fioordum genaamt
fchriften van Cambria, ofte Walles, dat en Dorpen ftichtede, die hy Brmafyd en
op het Jaar 1 1 70. wanneer de Prins Owe- Stock*nes noemde. In 'c Jaar 1 000. zyn de
ntu Gttyneth geftorven was , de zooncn Ys-cn Groenlanden tot het Chriftendom
twifteden om't gebiedt van'tPrinfdom, gebragt.
welker ccn het zelve met dc wapenen verHet is een byzonder vreemde zaak, dat
kreeg doch dat Madoctu , mede zoon van men vafte zekerheit heeft uit vccle geden overledene Owenm Gttyneth, die het loofwaerdige Schryvercn, dat Groenlandt
broeder-ftryden moede was, zich ccnige bevaren en bewoont is gewceft van voor
Schcepcn toerufte, verzagze van bequamc vccle eeuwen , dat aldaar Steden zyn getoeftelcn lyftocht, en af ftak om nieuwe wceft , ook Klooftcrs , en dat men 'er
landen te zoeken. Hy zetten 't, Icrlandt hcelc recxen van Biiïchoppen telt, dat de
achter zich hebbende, Zuidtop, en hielt heerfchappy aan de Decnfche Koningen
die ftrcek, tot dat hy aan landen vervie is geraakt , en dat dit dus bevolkte Groendie onbekent waren, waar hy veel wonders landt heden niet is te vinden } want alle
zag. Hy keerde clan te rug , en bragt zyne dc hedensdaags bekende Grocnlandtfchc
landtsluiden dc tyding, wat vermakelyke kuften onbewoont cn woeft zyn , zonder
en vruchtbare landenhy haddc gevonden eenigh ovcrblyfzel van huizen of Kerzonder ccnige inwoonders, en fteldchun ken. Dit werdt gegift by gekomen te
voor, om wat onvruchtbare cnonverma- zyn , door dien dat nicmandt met ccnigh
kelykegront de broeders ftreden, en elk- Sch ip naar Groenlandt varen moghte , dcander om hals bragten zcidc voorden het wylc dat het den Dccnfchen Koning eigen
nu licht te zyn de huis-twift te ontvlieden wasj want Groenlandt, Fero, en Yslandt,
en dit vette landt te gaan bezitten. Hy bezat den Koning voor zich in eigendom
bewoog 'er dan zeer veel, en rufte meer en zandt derwaarts jaarlyks eens ScheeScheepen toe als voorheen , daar hy een pen heen zoo dat niemandt kundtfehap
groot getal mannen en vrouwen op zette van dceze vaart hadt , als de weinige
dicdesihydens tehuis mat waren, voer- Schippers van het Hof. Zy zetten 't eerft
,

j

:

:

Hi

op
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op Yslandt aan

:
van daar witten zy den
regten llrcek te nemen , en zich te verzien.
Het geviel dat deeze vaart achter gelaten
wiert, door de grootc Peil , die in 't Deen-

leven voeren , en dat de oud» Groenlandtfche Chriftencn van deeze zyn overvallen

en verflagen , of wel met deeze zyn vermengt, en hun zeden hebben aangenoo-

fche gebiedt rees op 't Jaar 1 348 , welke mcn. Men vindt onder deeze tot op heden
het landt van manfehap heeft ontbloot , en twecderley aardt van volk , niet alleen in
alle de kundige Schippers doen verftervcn. verw , maar ook in zeden verfchillende

Wanneer men dan, na

eenige jaren, dc dc zommige onthouden zich van veele
men zooveel fpyzen , en zyn gefchikter , ( die miflehien
overblyfzelen van de oude Chriftencn zyn)
andere zyn wildt , en eetcn alles. Van den
aart en wyze van leven, als mede van de
kennifle die men heden van deeze landen
heeft, ziet by Oliaruu, in zyn Hoogduitwoonde Groenlandtvaft landt, of een ei- fche Reis-befchryving.
landt zy geweeft, is onwis: dit is zeker,
Juluu Seltnm getuigt dat men van oudts,
dat heden veele geweiten Poolwaarts , om voor menfehen geheugen, de zee van Indcysbergen, niet bezeilt konnen werden. dien, tot Spanje toe, bevoer. Vand'oudtZoo het Grocnlandt vaft landt is geweeft heit der Zeevaart ziet wydtloopig by P> erkan 't zyn dat de menfehen landt waart in re de Medectne , Spanjaart , in zyn Boek
zyn vertrokken na 't Noorder America', t Art de Naviger : en van het Eilandt buidewyle noch hedendaaghs by Zomer aan ten dc naauwte van Gibralter , Stjfmannut <*t J
x
f
die kullen, waar dc Groenlandtfche vif- in'tbreede.
Van Thefeut en Perithoms wiert verziert
fchers landen , harten worden gezien , die
landt w aarts uit komen , en by Winter hoe zy in dc Hel geweeft hadden j welk
vertrekken naar warmer landtfehappen. verdichtzel zyn oorfpronk nam uit den
Men wil dat elders in 't Noordt America zeer verren zec-toght , die zy gedaan hadoverblyfzelen van dc oude Noordtfchc talc den in onbekende landen.
Neco , Koning van Egypten , na het fta- Set» tratk
en 'tCnriftendom worden gevonden. Het
etn «m» W
dat dit Grocnlandts volk, dat doch ken van de Nyl met den Arabifchen

vaart wilde hervatten , vondt

opgehoopt ys op wegh , en omtrent alle
kuiten, dat de zee-luiden, die doch niet
te kundig waren, onverrichter zake keerden } en zedert is dit landt verholen , en
onbekent gebleven. Of dit van oudts be-

m

•

'

'

inham
ftrvtn ffte vercenigen, daar hy reedts groot geltj^^/L
geweeft
aan
gefpüt
haddc , en hondert en twintigh <» d* AreL
zich vermengende met andere woefte volkeren, hun taal, Godtsdienft,enwysvan duizent menichen verfmoltcn, beval aan/'** mh'M
leven hebben vergeten. Zoo het oude zyn Vloot-vooghden, uit Indien d'engtc
gj
Grocnlandt een eilandt is geweeft, zoude van Gibralter op te zoeken , en door dien
het konnen zyn dat het noch tot op heden weg t'huis te komen: 't geen zy deeden , JL."
bevolkt is , fchoon , om redenen als boven, na ccn toght van drie jaren , eencn Herrit w» *
niet en weit gevonden. Op de hoogte van onderwegn ftil gelegen hebbende, omte s,rMt
Guinca , diep in zee , heeft men voormaals ocgftcn, en koren te verzamelen voor leefzeker eilandt gezien , het geene heden niet tocht op de reis. Dees Neco leefde zes honte vinden is, wat naerftigheit daar toe is dert en vyf jaren voor de geboorte des Hciaangewendt miilbhien dat de ftroomen Iandts.
Van Thora» , Koningh van Egypten
verrukt zynde, of op een byzondere wys
omtrent dit eilandt dracijende , alle Schee- wordt getuight, dat nicmandt hemgelyk
pen af houden. Helen* nova , een eilandt was wegens den handel aan dc wateren \ * 7
in de k aart c zeer bckendt , wert veel malen als mede van Aflitr, want zyn wortel aan de
gezogt , doch zelden opgedaan. Van het groote wateren was. Waar uit vaftelyk te
verbafteren , en veraarden van Chriftcn befluiten is , dat zy zeer Scheepryk zyn
volk, zyn in Indien onder de Nederlanders geweeft. En voorts fpreckt dc Propheet
voorbeelden te vinden zulks is mede te Euechiel van de Egyptifche Koning aldus : &t- }»•
zien aan de inwoonders op de Vlaamfchc Gy wiert als een Zee-draal^ in de zjee , ende
eilanden : jonge mannen, in Corea verval- braakt voort in mve rivieren^ ende beroerde het
len , hebben taal en Godtsdicnft vergeten water met ttwe voeten enz.
gohadt. rPetrttt Bembus verhaalt , dat de
Xerxes zondt een Schip, met ter doodt
Franfchen een fchuit in zee betrapten, verwezene mannen , door 't naauw van dc
daar zeven barbaarifche menfehen in wa- Straat , om na Arabien te varen $ die fchipren-, ditgefchagop'tjaar 1 109. Het mag breuke leeden, en landen weinig voorder
veellicht zyn dat het oude Grocnlandt die als het Hooft van goede hoop van waar
landen zyn, die nu bekent zyn met de naam zy te lande naar hu is toogen.
van Freturn Davit, waar men groot e mePotycrates bragt hondert Scheepen t'zee,
nigte van menfehen vindt, diecenwoeft bchalvcn ccn groot getal Bt- en Tnremet,
kan zyn

miflehien te byfter veel niet

is

Sj^y
'

:

"

:

,

:
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waar van hy 'er vier hondert aan Cambyfes
tegen dc Egyptcnaren , zondt
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lande , en vriendtfehap met de inwoonders

I

,

maakte, door gitten vanvygen, koorenen

Tc Rhodus heeft men certyts een Vloot
vanduizent Koopvaardy-fchccpcn te gelyk in zee zien (teken bchalvcn dc geenc
die hen tot geley dienden. Ja Révuu meldt
dat daar zoo een fterke vaart is geweeft,
dat men de zee , turtchen Rhodus cn 't vaft
landt , gclyk als bcflagen met Schccpcn
zagh
Amtlcar Gebieder der P:encn, deede
ecn Vloot toeruftcn van vyf duizendt
Scheepen , om Sicilië te beftooken die hy
binnen drie jaren klaar haddc.
Dart kj (tierde een vloot Scheepen dc
ftroom Indus af, door zee , tot in het Roodemeir, die hem kondtfehap van Indien
braght j waar op hy d'lndianen aanviel,
cnt'onderbraght. Herodotm wil dat deeze
zelve Darws medc volk afzondt om Africa
om te zeilen: en, wanneer hy dc Grieken
bcoorloghde, by Athon fchip-breuk leedt
van drie hond ert Schecpen, cn twecduizent man.

wyn: dccze gaven hem water, en lcidtsmannen medc. Ecnigc woorden van dc
fpraak deezes volks lchrccf hy op. Hy
vondt een Schips-bocg , waai- op een paert

,

ftondt verbeeldt , 't geenhy verftondt het
ovcrblvfzel te zyn van een Schip dat van

Wellen was gekomen j dit bragt hy met
Egyptcn, tcrwyl dat Cleopatra geftorvenwas, en haar Zoon het Ryk bezat.
Ook verftondt hy uit dc Koopluiden , dat
dit ftuk houts van een Schip uit Cadix
was } want die luiden kleine Schecpen gcbruikten , die zy paerden noemden, om
dat dc afbccldtzels van paerden daarvoor
opftonden. Zy voeren hiermede uit viffchen tot boven dc rivier Lixus (welke in
Afiïca by dcNigritcn kit): zoo dat het
boven genoemde hout gcwiflely k van een
Schip moet geweeft zyn dat verder was
gevaren, cn niet terug hadt konnen komen. Waarom Eudoxui bdloot , dat Lybic, of Africa, koft omgevaren werden:
Van Dtotr/fittt den Tyran leeft men , dat gelyk hy het zelve van Gades meermalen
hy een Vloot van zeven honderd t zeilen onderzogt , als in 't breede by de Schryvcrs
't

zich in

,

j

,

tMf.6.

t'zce bragt.

is

Dc

Vloot der Grieken , die Trojc beSthttfrm m ftooktc, beftondt uit duizendt weerbare
't kïtgb vmh
Schecpen , zoo Seneca getuight , ( fchoon
7>9*'
andere het getal alleen tot op twee of drie
hondert verkleinen) onder beftier van verfcheide Vloot - hoofden : ieder hadt zich
ffcwapent na zyn vermoogen j waar van
oy Hygmttt is tc zien.
Tcnryde van JuhusCéfar vondt men in
d'Arabifchc inham ftukkenvan gcftrande
Schecpen , die , na het maakzcl , uit Spanje
fcheenen gekomen te zyn.
By Strabo wert verhaalt hoe zeker EuAoxus, vlughtendevoor dc gramfchapvan
GttmlJtr

Koningin Stmtramis zelve begaf haar
, om onbekende landen op te zoeken , cn quam in Ethiopien by dc verbrande Mooriancn.
Dtodorns verhaalt, hoe d'Argonauten
,
na dat zy 't guldc Vlies gerooft hadden,
uit de zee Pontus Euxinus , de ftroom Tanais opvoeren , aan wiens mondt zy tc landc traden, en, na cenigh landt -reizens,
een andere vloct ontdekten, die hen inde
Noort-zce lcidc > 't geen , zoo 't waar is
miuchicn by Dantzik , Riga , of elders in
d'Ooft-zee ( welke zee tc dier tydt ook dc
naam van Noort-zce heeft gevoert) kan
geweeft zyn. Of veellicht zyn zy , by of
achter Conftantinopolen om , elders by de
Grickfchc eilanden weder te water gekomen.
Volgens 't gecne Amanm fchryft , haddc Muhndates een Vloot van vier hondert
Schccpcn by elkander,
Pcrfetu, Koning van Maccdonien , hadt
twee hondert cn tachentjgh Schccpcn in
cene trop gefchaart.
Mttbndatet, Koning van Po mus, zeer
magtig ter zee , voegde zich einde yk met
dc vloot der Zee-roovera tegen dc Romeinen j doch wiert van Tompe/m te gelyk
met haar verflagen. Over welke zegen by
d'Athencrs van Tompejm wiert gezeght,
cn gclchreevcn binnen en buiten op de
poorten Hu meer wj ah andere uw helder
ter zee

i

,

Koning Ttolomeus Lathyrus^ m d'Arabifchc
Golf over fchcepte f cn tc Gades, of Cadix,
Nepot wü, dat Celtm
lang voor Endoxm uit Spanje in
Ethiopien voer , ora handel tc dryven.
Deczc Eudoxm , die een Landt-meeter en
Stcrrc-kundigcr was , gebooren in Cnidien , quam in Egyptcn , om de heilige
Speciën van Proferpma aan te (chouwen

te zien.

in Spanje belande.
u4ntij>*ter

j

hy maakte den Koning Ptolomtus Evergetet
veel diets van de vaart boven aan de Nyl
cn van de eigenlchap dier landen hy voer
naar Indien met gefchenken, cn bragt fpe:

1

ceryen en koftelyke ftcenen daar voor te
rug maar het lukte hem niet j want Evergtttt ontnam hem alles dat hy mede gebraght hadt. Na dc doodt van Evergttei
quam Cleopatra in 't gebiedt, die Emooxms
:
weder heen zondt ; welke door dc windt hebt xjen , zjto moeten wj, tnve dapperheit pryboven Ethiopien gevoert wiert, daar hy \xjende
aanfchoMwen t als een CodtverxJlUn^
:

^
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pen aan elkandre gebonden waren gewedt , men tuffthen Schooncn en Zeelandt als te lande zoude hebben konnen
vechten. Veele vrouwen , zelfs van grooten aanzien, hadden het zwaert ten deezen
ftrydcwedcrzydtsaangcgordt. Rtnto bleef
overwinnaar \ en fteldc , zoo de Schryvers
etuigen , HethdH een maaght , die zich

tjtoixtr&eljkialmw doen naat

een Godt.

Dc Scythen , zegt ZoOmtu , zyn op het
Jaar onzes hcils 411. met een Vloot van
zes duizent Scheepen by den Bofphorus
van Thracien verfchecnen.
Conftantius gong den Zee-roovcr Caramfws met een Vloot van over dc duizendt
Schecpentckccr.
Conflanuntu decdc aan twee duizendt
Koopvaardy-icheepcn galjoenen zetten,
om die ten oorlogh te gebruiken
GenJèr/cM, Hooft der Vandalen, hebbende een maal dc zocthcit van Italien gcfmaakt, quam dat dikmaal met grootc Zccvlootcn vyandtlyk beftooken. Hy hadde
een gewoonte alle voorjaar van Atrica met
zyn Vloot af te fteken en aan wat landt
hem dc voor-windt lcide, daarplantc hy

,

S

voorgangfter harer kunne , hcldhaft igh
(lag hadt gequetcn , tot Koningin: gclyk by Monfttm, en andere, in't
breede is tc zien.
In het Jaar 1467 heeft Philips de Goede ,
Gravc van Hollandt , een Scheeps-vloot in
Zcclandt doen tocruften , ter liefde van dc
Paus, waar onder twaalf zeer grootc GaIcycn zyn geweeft. Tien duizent foldatcn
wierden op deeze Vloot gefchcept. Twee
Baitaart - zooncn van PhiUpt voerden het
den krygs-ftandaart.
gezag daar over. Zy togen door het naauw
Dc vloot van Belifarim beftondt uit vyf van dc Straat, om dc Saracyncn inAfrica
hondert Schccpcn. Deeze ervondt , folda- tc beftooken.
Xerxet Vloot beftondt uit vyfduizent en Xtrxtt
ten in korven aan dc toppen van dc mallen
te hangen , om dc toorencn , waar uit men vyftig zoo ftrydtbarc als laft-fchecpen , die
ftreedt , te derven. Hy liet mede breede alle door de Grieken, met flechts drie hongalden cn rondtom het boort der Schee- derdt Schccpcn, wierden verflagen. Zyn
pen maken, om des te meerder kryghs- landt- en water- hcir beftondt uit acht maal Gttolv*
mtnjibtn
honderdt duizendt weerbare mannen , die
knechten te konnen plaatzen.
x^jwi har•
In 't Jaar 647 wiert het cilandt Cyprus wapen voerden , volgens Diodorm. Maar
by dc Saracencn, uit laft van Ofmannut , andere zeggen , dat het getal tot op twee
van
zeven hon- milliocnen twee honden en vyf-cn-dertig
met behulp eener Vloot
dcrtSchecpen, vermeeftert.
duizent twee hondert en twintigh beliep.
In 't Jaar 7 1 4. heeft So/rman Byzantium Andere Schryvcren rekenen acht milliocmet een Vloot van drie duizent Schccpcn nen twee hondert vyf-cn-dertigh duizent
belegerde , zoo Blendnt wil , daar Keizer menfehen.
Leo geen minder aantal Schccpcn tegen
Alexander braght duizent Schcepen tegen d'Afrikanen zee : of gaf laft om zoo 5ehW'
zette.
***
Erikj Deens Koning, zoo dc oude hifto- veel Scheepen , zyndc Sefttremes , volgens
rien van dat landt verhalen , overwon zyn CmrtiMs , of grootcr als Triremes^ volgens
voegen
hy
deedeezcr
Diodorm
water
in
:
te
te
bouwen
vyandt
, en 't hout op Libadc zyn Scheeps-vloot met ketings en dreg- num te hakken j daar toe dc Koningen van
gen aan elkandre hechten, zoo dat zyop Caria, Cicilia, en Cyprus, dc handt moehet water dreef als of het een ecnig Schip ften bieden. Hier mede wilde hy Africa
ware gewceft, latende een opening van zee om zeilen j doch wiert van de doodt vertuflehen dc eerfte Schccpcn blyven, der- raft. Hy heeft Alcxandria, een ftadt aan
voegen dat het twee hoornen fchcenen tc den oever in deMiddellandtfchezce, tot
zyn. Hier voeren 's vyandts Schcepen tuf- een fchceps - haven gefticht , in het drie
fchenin, onkundig zyns opzet j want zoo hondert ccn-cn-dcrtigrtc jaar voorde gcNe.trch~ies,
Mtrifitm haaft zy daar binnen waren maakte hy al boortc van onzen Heilandt.
A4.ft.Mf.ij-. zyn Scheepen los, en viel den vyandt Oneficrite , Beton Diognet , cn andere, zyn
rondtsom ophetlyf. Deeze £n^, zeght Zcc-hopmanncn gcweeft,dic voor AlexanKraniunj hadt een Vloot van elf hondert der ftrecden, in d'Indifche zeen alwaar zy
Schcepen : en was dc eerfte der Noort- denvrybuiter Diomdes bcvoghtcn, die op
fche Koningen die paerden te fchcep over Darims zelve niet hadde gepaft.
voerden.
Hoe dapper dc Schceps - bouw voor- sebrrpHaraidns , nadei handt Koning van het maals heeft gewakkert, ftaat klaarblykc- t**ni!mt.t
zelve Ryk , en Rwgo, Koning der Zweden, lyk tc befluiten uit de hooft zcc-flagen,"'P"'«'takelden geheele zeven jaren Scheeps- tuflehen die van Romen cn Karrhago be-^""
vlooten toe, om den ander aan tc taften. dreven. In den eerftenflagh brachten de
En daar wiert zulken grootcn Scheeps- Romeinen hondert cn zeftig wel bemande
magt by een vergaden , dat, zoo dc Schce- Galeycn t'zee , in zeftig dagen toegcftclt >
Is
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doch plomp van maakzcl , dewyle het dc zeftigh in dc grondt, verflocgen veertien
eerftc Krygs-vloot van aanzien was die zy duizent mannen , en braghten twee-en
hadden toegcruft. Dit gefchagh als L. V*t gevangenen op. Hiermede
itrUu FUcchs en AtactUnt Crajjm tot Romen eindigde den krygh , die vier-en-twintigh
BurgermecAcrcn waren. Hier tegen zon- jaren geduurt hadde en dit gefchag in het
den de Karthaginenzcrs hondert en dertig vyf hondert en elffte jaar na Romens opSchcepcn, die licht, cn bequamcrom te bouw.
flaan waren, alzoo zy dc konA van ScheepVan een andere grootc Schceps-vloot
bouwen langer hadden geocffent. Dc Ro- ziet by Xenophon.
meinen bedachten nu zekere nyp-tangen
Téuitut zegt van de Smionet een volk by
daar zy hun vyandts Scheepen (vanwicn Rugen, in de Ooft-zee, dat het, bc halzy veracht wierden , om haar grofheit) ven man- cn wapen-ryk, ook Vloot- cn
mede nepen , valt hielden , en zoo verwon- Schccp-ryk zy geweeft.
nen , die , door het te zeer naderen uit verWanneer de Gotthen in Spanje het gewaanthcit, meelt alle dus gegrepen en ver- zag voerden , is by hen een V loot der Saraflagen wierden. Zeven duizent mannen cynen , welke aldaar aan quara , verdelgt
bcquamen dc Romeinen gevangen , dood- fterk hondert en zcitig Scheepen.
den drie duizent, en veroverden vyftigh
Voor de geboorte onzes H~*ren ?efit
Schcepcn , die zy behouden binnen brag- Chrifli volgens inhoudt der Goudtfche
tcn. Namaals, in het tweede hooft zee- Chronyk , elf hondert en zcs-en-zeftjgh
gevcght tuflehen Romen cn Karthago, jaar , zoo ilak.cn hun te zamen de Sicamblecr dc zegen weder aan dezyde der Ro-|brincn, die men nu Franfchcn hiet , en
mcincn j welke dric-cn-zeftigh Scheepen quamen met veel Schcepcn over de zee,
tot buit bejoegen. D'ecrlte flagh viel voor end e wouden in Britangicn wezen, om dat
in het vier hondert vicr-cn-ncgentighfte landt te winnen , zoo dat zy verftaken met
jaar na Romens opbouw. De tweede ftryt den winde, oodc quamen gevaren tot aan
fcfchagh driejaren daar na. En in het der- deZceufchckuft} ende doe dit de Slaven
e gevegt viel den Romeinen te beurt on- vernamen, zoo hadden zy zommigc Scheeder te leggen j meer doch verflagen door pen , ende togen op ter zee tot die Sicamweder cn windt, als door handen van hun- brincn, daar zy tegen ftreden , ende wonnen vyandt. Zy verlooren hier vier hon- nen hen al te grootcn roof af, ende floegen
dert cn dertigh Galeyen 't geen dc Kar- veel volks, ende behielden alhaarScheethaginenzers het hooft dapper decdc op Ecn, ende quamen zoo weder te Slaventeken, voornamcntlyk om dat zytedceurgh, daar omtrent daar nu Vlaarding
zer tydt niet meer als twee hondert Schee- (Vaat maar dat oude Vlaarding (Vaat nu
pen hadden gewaagt. Ook keerde dc kans verre in dc Maas. Dit volk van deeze Slavoor de vierde maal niet want dc Kartha- ven geneerden hen ter zee, enz..
Krantfim verhaalt , in zyne Hiftoric der
ginenzers (loegen in vollen ftrydt , met
negentig Schcepcn, onder den Vloot-heer Wandalen, het eerftc Bock , dat omtrent
Adhcrbéd , tegen zes honderdt Romers. de tydt van de geboorte onze* Heilandts
Dertigh Roomfchc Schccpen ontfnapten zekeren Ericus, dat een Noorman was,
ongele h nn den , alleen den dan» drie-cn- en groot gezagh hadt byden Dcenfchen
ncgentigh wierden tot Karthago opgc- Koning Froita , t'zcc gong met acht wel
de reftgongen te gronde, of (tie- gewapende Scheepen , om de Wandalen
bragt
ten tegen de rotzen aan enden. Twintigh te beftooken, die hy dan aldus belaaghduizent Romeinen raakten gevangen, en de: de zeven Scheepen befteckt hy met
acht duizendt wierden geveldt d'ovcr- groene boomen cn takken , zoo dat men
winnaars daartegen» leden weinig of geen de zeilen zelve niet kondc zien, (waar
fchadc. Vaft met gelyke ncderlaagh was uit tc bcfluiten (Vaat , dat de zeilen toen
den ftrydt ter vytde maal \ want men niet zeer hoogh moeten geweeft zyn)
fchryft dat dc Romeinen , by (Vorm , twee hy leght die achter zeker hooft, en zeilt
hondert vier-en-tachentig Scheepen ver- met een Schip vooruit» waar op de Wanlooren , alle hun QHintjutremts ofte vyf dalen los gaande , van dc andere zeven
roei- rey Schcepcn, en daar by over de hon- groen dragende Schccpen wierden overdert duizent menfehen. Die van Karthago vallen.
Seldenms meldt , dat de Deenfche Kofchecnen nu het gebiedt ter zee te zullen
bezitten , 't cn ware de zefte en laatfte flag ningh Haraldus zoo veel Scheepen in de
den toeftandt hadde verzet } want toen Zond t zylings nevens el k andere hadde gevielen dc Romeinen weder boven , en ver- plaatft , dat men daar over uit Zeelandt tot
overden hondert en vyf-en-twintigh Kar- in Schoon.cn, als over een bnigh, konde
thaagfehc Schcepcn , boorden 'er drie-en- gaan.
j
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Omtrent het Jaar 1200. wanneer dc met koorn , van Dantzik * bchalven alle de
Chriftclyke Godts-dicnft te Letten ,
Hout-fchccpen , die noch in grootc me
Lyflandt, begon gepredikt te werden , is nightc in dezelve weck uic het Noorden
op de Ooft zee een Vloot van vyf hondert aangclandt zyn.
Scheepen toegcruft , by Bugejlaus , Hertog
Alexandtr Magnm zondt in zynen tydc

m

vanPomcrcn,

uit bevel des Keizers,

1

om

HcrMlides,

den Dcenen Rugen te ontweldigen j het
gecne zoo mislukte , dat dc Wandalen , op
vyf-en-dertig Schecpcn na, alle achter bleven: gclyk zulks breedelyk by Krantfim ,
in zyn Wandalifchc Hiftoric , het zefde
Bock, weidt opgchaalt. Uit welk verhaal
te befpeuren is , dat het gebruik van branders toen al mede in dc wcrclt bekent is
geweeft.

Dc Chronyk van 't cilandt Mannia
haalt, dat omtrent

gclfchc

Koning

ver-

den Jare 12 io.de En-

'/obanttes,

met een Vloot

van vyf hondert Schccpen , Icrlandt inen Mannia vcrwoeftc j 't geen gcfchagh by afweczen vandc Koningh van
Mannia, Rcgmaldus genaamt.
Men lcclt in dc Hollandtfchc Chronyk , tot Gouda gedrukt, dat dc Zeeuwen
een maal met hondert groote Oorloghfchecpen , vol volk , de Lek op voeren ; dit
§efchagh onder Graaf ?an van Hollandt,
cn Keizer te keer, in den Jare 1 299.
In het Jaar 1 104. is dc ftadt Sicrikzec
belegert geworden door Graaf Gbyc van
Vlaanderen i toen zondt de Koningh PhtlippHs van Vrankryk , den Graaf van Hollandt te hulp , een Vloot van vierdehalf
hondert Schccpen met top-kafteelcn , wel
toegemaakt tot vechten , met meefter
trompers, endehybroght ook vyf grootc
Galeycn, vol met volk. Ziet hier van mede
dc oude Goudtfchc Chronyk. Ter welker
tydt men vindt dat hier tc Lande al in gewoonte is eewceft brandt-fchcepen te gebruiken, die, met olie, ftroo , en pek gevult, in 'svyandtsvlootenwicrdcn gezon-

nam ,

den.
In 't Jaar > 47o.hccft Mdiometb , Turks
Keizer, een Vloot van vier hondert Schcc-

pen gezonden , om Ncgropontium in tc
necmen , bemandt met hondert cn twintig
duizent man en of hy fchoon by dc vccr:

met een Vloot lange Schccpen,

om dc oevers van het Cafpifchc meir t'ont-

I

dekkenj doch van zyn verrichting is niets
tc vinden. Crnrhtu zeght van hem , dat hy Lil 4 c*p .9.
een Vloot , fterk hondert cn negentigh
Schecpcn , heeft doen toeruften , om dc
ftadt Tyrus te belegeren v die hy in twee
dcclen ichaarde. In 't beftormen deczer
ftadt , die aan 't water lagh , liet hy Scheepen by paren met dc voor-ftcvens valt tegen elkandre binden , en dc achtcr-ftevens
zoo verre van een gapen als het docnlyk
was } welke tuflehen-ftandt van het cene
Schip tot het ander met zware balken
wiert belegt , op welke zoldering de benden kryghs-knechten wierden gezet, die
de ftadt bedreden. *Arnanms wil , dat
Altxtndcrs Vloot uit twee hondert vieren-twintigh Schecpcn beftondt : andere
willen , alleen uit twee hondert j daar PUttsrehus een van is. Een der aanzienlykfte
Schecpcn van AUxander wierdt 'Pmpolm
geheten i dat zyn naam van het wel zeilen
hadt bekomen , gclyk ShhLu breedelyk
heeft opgeloft. Van zeker ander Schip, tc

Maccdonien gebouwt, datvyftig

roeijers

voerde , wert infgelyks gewagh gemaakt
waarom het waarichynlykvande grootfte
geweeft moet zyn. Van dit beleg van Tyrus ziet by Dudortu in

't

breedc.

^Aurujtm , tweede Roomfch Keizer, Pttrv
deede dc gchccle zee , uit Italien tot in Dc- tlw
-

ncmarken toe ,

vMmm

om varen.

gezag in Spanje wegens dc Romeinen aanbev ooien was , trok
met drie duizendt man , door het naauw
van dc Straat , tc fcheep in Mooren-landt.
PUniut zegt , in zyn vierde Boek , dat de
Britten al lang voor zynen tydt het t Handt
Mtüis cn de Franlche eilanden, tegen hen
overgelegen, bevaren hebben. Ook dat
dc Noormannen naar Tbuie^ of Yslandt,
jaarlyks met gchccle Vlooten plccgen te
varen daar zy federt een onnalpeurlyken
tydt heerfchers zyn geweeft.
Sertortus , die het

,

tigh duizent man verloor, zoo won hy't
:
echter, paalde dc Italiaan die daar het gczagh haat , cn ftraftc dc inwoonders zeer
Pto/omeut Ph,/ad*/phtu kru&cd'Egmü_
wreedt: als by Camerartus, in zyn Nurra- fchc kuft met een Vloot van drie hondert
tionesTurcic* , kan gezien werden.
en zes-cn-dertigh Schccpen, waar onder
In het Jaar 1558. heeft Soüman , Keizer een van twee-en-dertig , een van twintig,
der Turken , een machtige Zcc-vloot uit- vier van dertien, twee van twaalf, veertien
gcruft aan het Roodc meir , om Sucs in tc van elf dertig van tien , cn zevcn-cn-dcr,

neemen, waar van dc

ftoffe van Alexan- tigh van negen riem-rcyen waren , voorts
was de reft van grootte tuflèhcn de drie
In den Jare 1 5 99 zyn een maal tc gclyk, cn vier ricm-rcy Schcepcn : welke Vloote
in een Vloot , tot Amitcrdam aangekomen uit dc grootfte Schcepcn beftondt, daar
zes hondert en veertig Schcepcn, geladen in dc oude boeken van hebbe geleezcn.

drie over landt wiert gebraght.
.
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met het gevaar der zee , maar zonderlyke
Boek, hoe Ca/ar duizent Scheepen, d'EJvc gemeenfihap. Onweer u hen voordeelig ; want
dan overvallen zy eenen temflen vjandt : en
ai', in zee zondt.
Dc Vloot , die Germanicnt tot voor dc fii/te firekt hnn tot mnjte ; want zj dm van
Elve door zee heeft gebraght, fchynt aan een maghtiger vyandt nut betrapt komen werdces of geene arm van denRhyn gebou wt den. Met vrengdefiaan zygevaar mt , te midte zyn geweeft ; want hy deede dc zelve den van de onbeznifdegolven, en blinde klippen,
langs den Yflel afzakken fchoon andere op hoope van een goede nttkomjl. Van deeze
zelfde Saxen fprcekt *JA€arceUtnm aldus :
1 taande houden dit zyaandcZuider-zcc,
certydts het meir Flevnm genaamt , getim- Boven alle vyanden zyn de Saxen te vreezen ,
om hunne raddieheit. Dc Schcepen dcczer
mertwas.
De CbMccrt, een Duitfch volk, zeght Saxen , of Nederlanders , zyn overtrokken
Toeans y in zyn negende Jaar-tydt Bock, gev/ceft met buffels huiden , cn opgchaalt
pleegden met licht vaar-tuigh , onder hun met leenigc cn buigzame houten , hoewel
Vloot-VOOgt GannafcHJ, die een Cantnefai, ftyf opgdpannen. Sefim zeit daar van alof Noort-Holkndcr was, grootc rooverye dus : Navtgta juntlts femper optant pellibut
op dc Franfche kuiten daar zy-lieden zeer Corioque vaftum ftpe percHrrnm folum. Op
Duitfch gezegt : Zy maken Schcepen van
vermaart door zyn geworden.
Men vindt indeVriefchehiftorie, hoe by een gevoegde vellen, en zeilen met de
zeker Nederlandts Zcc-roovcr , Ut manui huiden over de woefte zee. Maar de kieroofde, len deezer vaartuigen wierden van ftcvigh
zee
—
genaamt,j acht jjaren lang
D op
g
en groot aantal Schcepen , en merug- hout gemaakt, gelyk Cofar getuigt. De
meteen
te van Hollandtichc, Vricfche, en Vlaam- ryzen , daar van men dc zelve te zamen
vlogt , wierden gewcikt, om des te buigfche ballingen.
Nazanm getuigt: dat de Franken,Saxcn, zamer te zyn. De geftaltc des Schips was
Hollanders en Vriezen , die hy zeght dap- voor en achter ecnderley. Dc riemen wierpere kryghsliedcn geweeft te zyn , het den over en weer geleit. Zeilen gebruikSpaanfche landt te water, over den groo- ten zy zelden met hunne riemen alleen
ten Oceaan, quamen beftooken. Ook vie- togen zy over zee.
Als Corolm Magnmt Keizer was, is Godelen zy den Romeinen , toen Diocletiantu
het opper bellier hadde , zeer laftig te wa- Jhd 9 Deenfch Koning , met twee honden
bemande Schcepen dc zee over gekogedenkt
wel
Mamertuu
ter, gelyk
>
volgens CLmdiantu, Nee littore toto , profpt- men , en in Vrieflandt gevallen
Saxons
Ventnrum
vtntu.
Dccncn befprongen mede een maal
dubtu
Dat
Dc
cerem
,
is: Enmcnkondcby wifpelturigc winden Vrieflandt met twee hondert cn vyftigh
van ftrandt den Sax niet zien komen. On- Schcepen, beroofden en plunderden her
der welke Saxen de Vriezen , Groenin- landt tot Uitrecht cn Nimwcgcn toe. Van
gers, en omleggende landtaart , gerekent welke maght der oude Decnen Crantzuu Lü.B.e.14.
zyn geweeft. Van deeze ftoffe ziet by den zeght als volgt Op een Floot van twee honvermaarden Palurruu, die vecle gedenk- den en zefligh Deenfche Scheepen , fireden
waerdige 2fee-toghtcn en flagen ophaalt, twaalfduizent mannen met alderhande pyltn.
Waar uit hunne grootte te beze ft en is.
in 't brecde.
SuUntm ApoSinaris fprcekt wydtloopig
Van AU dda , Dochter van Syvard , Koin zyn zefte brief des achtftenboeks, van ning der Gotthen, wert verhaalt, dat zy
fterke
Zee-toghten
der
wiert van Alphns Zoon des Decnen
eevrydt
rooverye
,
de
oude Saxen , die , nevens de Franken , van ichen Konings maar zy weigerde hem ,
1
randen
aficheepende
luft hebbende in het veghten , waar toe zy
de Hollandtichc
wydtenzydt dc zee-kuftcn in roere ftel- eenige Schcepen tocruftc, welke zy met
OmJi sarm den : Zoo menig roeijer , zegt hy , ah gy zift, vryftcrs bevolkte , daar zy op zee mede
xym harit
we menig l loot-voogt y en opper zee-fihttimer, roofde: (want het zce-roovcn fchcen toen
deniet voor u te hebben. Zy gebieden , gehoor- heldtdadigh cn gcoorloft te zyn) dochzy
zamen , en onderwyzen aue tegeljkj leeren bet wierdt eindelyk van andere zee roovers in
zee-voren , en rooven , van den imnflen tot den een haven bezet, cn overwonnen} deeze
meefien. Waarom het reden heeft , * te verma- dan verkooren haar tot hunne Schccpsnen van wel op u hoede te zy». Zy vallen on- yooghdefle. Alphm echter, zyn liefde niet jih.u*.
verdacht aan , zyn meet , vlieden voorzichtig , konnende verzaken, zogt haar op, voegde
7 '••«»•
noaken weinig werk van hun tegenjhevers , en zich met de roovers, cn bewoog haar dus ,¥'*,vm,
in zyn
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vellen den onbedachten ter neer.

Zoo hy jaagt

,

tothethuwelyk.

De
DariMi zondt een Vloot van zes hondert
zonder Schcepen in Grieken , zoo men geloof aan
zich ooit t''ontzetten zy hebben niet alleen ken- Uerodotus magh geven , daar hy twee maal

hy onderhaalt

:

z.00

hy vltedt t hy ontkomt.

gefiodige fchtpbremben verharden hen

,

(

hon-
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hondert duizent mannen op zette, behalven tien duizent ruiters, die h y daar in over
fcheepte. Ljfuu brengt het getal op vyf
maal hondert duizent mannen en CemeUms Nepos vermindert hondert van het getal der Schoepen.
Fournur zegt , dat men t'eeniger tydt in
vier Franfche Vlooten heeft getelt twee
duizent en zes hondert Scheepen, bchalvcn noch vyf hondert die na Syrien waren
ovcrgcfcheept.
DtodorMi meldt , dat StMtrotates, Koning
van Indien , vier duizent Scheepen te wa:

ter braght.

water en te lande aan , ten welken einde zy
inde Wielingen, op den elfden daghvan
Auguftus des gemelden jaars , met een getal van vier duizent Scheepen zyn geankert (zoo men geloof magh geven aan het
Memoriaal-boek van de dagelykfche zaken, geval en voor den Hove van Holland t,
Zeelandt, en Weft-Vrieflandt , beginnende den? January des Jaars 1434» waari
het getal deezcr Scheepen aldus uitge- e*tdruktftaatlIIIM). Doch Ptntm Henterm zegt, dat dcEngelfchen te dier tydt
1

by Cal ais met twintig duizent mannen landen , en Vlaanderen verwoeftcn. Na het

ToUu wil dat de VlooC der belcgh van Calais ( zeght hy voorts ) ftaken
Gotthen, welke van CLmduu wiert gefla- d'Engclfchen weder af met tien, of, zoo
Trebeüus

uk.

itf.

Scheepen beftondt. andere willen , met vier-en-twintigh duiAls AUrik^ Romen plunderde, wiertin zent mannen , waar toe zy een Vloot had- Me/mu.
Africa, van den Burgcrmeefter Eréututnm^ den van meer als drie hondert Scheepen.
een Vloot van drie duizendt en zeventigh De oude Chronyk , met zync diviuen,
Scheepen tocgeruft.
fpreekt van deeze Vloot aldus: het welke
Mdrcns PmmIhs zeght , in Indien , of Ca- die Engeljchen vernomen hebbende eftmmen
thay, in 't Jaar 1 2 76. op de vliet Caramora, terftondt over met ont*üjke veel Scheef en en
vyfticn duizent Schcepen gezien te heb- memnen van oorloge met grooten geluide vd»
febteten met den bujfen. Dees Scheepen dan,
ben.
Het Zee-varen der Ouden kreegh zyn aan welker groot getal by veelen wort gefrootften krak , als het Romcinfcne ge- twyftelt , zyn , na allen waarfchyn , meelt
iedt verminderde, de vreemden Itahcn klein vaartuig geweeft, om volk te landen,
verwoeftcn, en de Stoel na het Ooften ver- rivieren op te zeilen , en het landt alom uit
voert wiert: tot dat cindelyk deVenetia- te plunderen. In Hollandt en Zeelandt
nen weder 't hooft te water op ftaken , en was men te dier tydt dapper op zyn hoede j
na Alexandria voeren , daar zy hunne waa- en fchoon d'Engelfchen hun niet vyandtren te lande b ragt en , en aan de Rood e zee lyk aan taften , echter fchrcef men dubbelweder fchecpten,cn na Indien togen i wien de Heer-vaart uit, van de manlykfte die
men in den lande vondt , zoo wel der weld'andere Europifche volken zyn gcvolgt.
Edwdrd de derde , Koning van Enge- geboorenc als huis - luiden. Het geheele
landt , belegerde Calais met een Vloot van landt wiert met vuur- tekens en andere fciduizent S< ;heepen het geen Hendrik^ de nen afgebakent , om op de minfte ontftenzefte Bolonie met gelyken getal deede.
tenisvande nabuurige Oorlogs-vloot onIn het Jaar n?4. w Willem, Heer van der wapen te moogen zyn. Hollandt en
Egmondt, na Stadingcr- landt verrcift, Zeelandt beloofden elkandre met acht
(toen de Stadingen noch ongcloovig wa- duizent man onderftandt te doen, en des
ren) met drie hondert Scheepen , Graaf noodts te bate te zullen komen Door het
Florü te hulpe. Ziet hier van de Chronyk geheele landt wierden loop-plaatzcn aanvan Egmondt.
geweezen, en Hooft-luidcn over 't volk
MA Ad&t. In den Jare 1 170. heeft Lodewik^ Ko- verkooren $ welke in Noort-Hollandt zyn
*d Umi.
ning van Vrankryk , een vloot Schcepen
geweeft Gjsbrecht van Viafien , *Wt&tm van
Br/eren , en Otto van Egmondt : onder deeze
geruft.
wiert een ieder belaft, des noodt, zich te
In het Jaar 1 3 6. is een zware Zce-flagh pynen, en het hooft vyandtwaart te zetten,
voorgevallen tuflehen Stgefridm en Amlo, daar zy met haar zelfs lyf trekken zouden.
Vorften van Koninklyken bloede , die om Ieder van de vier Nooit - Holland tiche
de hcerfchappye (treden in welk geveght Hooft -fteden moeften vier Rabanden
drie duizent mannen zyn gevcldt, gclyk ('t geen vermeine ra-zeils Schcepen gein het Chromcon Regsnonu breedclyk ftaat weeft zyn) maken , en de ftadt Gouda drie.
verhaalt.
De Hollanders-, on gel art , wilden aan den
In 't Jaar 1 43 6 , als Philips Hertog van oorlog niet, en lieten dcEngelfchen met
BorgonjCjGravc van Vlaandcrcn,van Hol• Deere Wiütm wu de halve Broeder Tin Herlandt, enz. hcerichte, zyndeEngelfchen
togh IViUim mm Biytrtn de xeren-en-twintighrte
zeer maghtif; ter zee geweeft. Zy deeden
Graaf na Hollandt. Hy wa» de eerfte Heer van
den Hertogn in Vlaanderen den oorlog te Schagen, Tolgeni de Chronyk »an Zeelandt.
Vlaan-

gen,

uit twee duizent

,
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:

.

;

,

,
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Vlaanderen geworden $ fchoon Hartogh cui tendebat perrteeni fagitariü. Dat is
Hollandt uitroepen dee- Daar was een Prieltcr, die men een Paftory
PbiUpt alom
Dt Gratf
beloofde , na dat de Stadt over zoude zyn
•vm HtU*tUt de, dat hy alle de goederen der Engelfchen, diezy te water of te lande achter- welke onder het dek naerftelyk bogen
halen konden , aan hun fchonk die vogel- fpande, dezelve aan de fchutters op reivry makende, en om byftandt fmeektc: kende. Onder het flaan van 'deeze twee
t
waar van den eigen Brief, gefchrecven op Scheeps-raaghten wiert den Hollanderen
Ïcrkement , en by Ththps zelve onderte- veel hulp van boots-volk, en klein vaarent, heb gezien, als nu bewaart in de tuig, uit Watertandt toegezonden. Het
Boekerye van den hoogh*geleerden Heer grootftc Hollandtfch Schip raakte vaft \
W-Aèrüum Heftphalen naaukeurigh on- doch hier uit wiert met builen gefchooten,
derzoeker en kendcr van de Hollandtfchc daar de Gelderfchen ( die toen ,tcr tydt
noch weinig van het fchicten witten ) zeer
In het Jaar 1468. quamen tot Sluis in voor fchrikten, tot dat eindelyk de GelVlaanderen honderdt en vyftigh groote derfchen hare bogen van zich wierpen , en
het opgaven. Pteter va» Leeuwaarde» , der Zat y,ht
Scheepen uit zee aan.
n
Op 't Jaar 1 504. is een (cherp Scheeps- Hollanderen voor-ganger, wilde alle dc ^hp"geveght voorgevallen op de Zuider-zee, Gelderfchen de voeten (poelen , 't geen
tuüchen de Hollandtfchc en Gelderfche echter niet gefchagh } maar zy wierden te
maghten te water, gelyk rWbtm Htrmnw Monnikkendamopgebraght , en voor geit
AuguftynerlCanonik, in zyn La- geloft. Het getal der Gelderfche gevantynfch Bocksken van den krygh tuflehen gens beliep omtrent zeven hondert.
Naderhandt hebben de Gelderfchen de
Hollandt en Gclderlandt , gedrukt tot
Amfterdam, indenJarcMooUn'ibreedc ftadt Amfterdam wederom te water trachverhandelt. De Gelderfchen (zeght hy) ten te benaauwen, waar toe zy met een
quamen met een goet aantal groote Schee- Oorloghs- vloot op dc Diemer Meer vcrpen, die men Kogh- evers noemde, het fcheenen jen, meinende aan den dyk met
en boogh te landen, wierden van de
Zwarte water af, in meining, de Hollan,

dW

,

,

|

)

ders, die voorde Eem op hare ankers lagen, te verratTchen» doen deeze, des verftendight , en noch onvoorzien , lichten
*t anker , en gongen te middernacht door
onderwyl een Jacht naar Amfterdam zendende, om hun Vloot van buskruit te voorzien, 't geen de Vloot weder onder Watertandt beliep. Dc Hollanders hadden
teen meer als zes of zeven Bewapende
checpen doch zy overtroffen hunnen
vyandt indekonftvanftryden, en landen
aan het eilandt Marken ( 't geen ik door
het woort Mutje, in het oude Bocksken
dat zeer quaat Latyn is , verfta ) . Zy (lelden hunne kryghs-luiden te wedcrzydts in
de (checps-gangen fchrap. Het was Pitter
va» Leeuwaarden die het by 't lot te beurte viel, voor-uit en den vyandt in 't gemoet
't geen hy loflyk volvoerde j
te zeilen
want met zyn groote fprict, die vooruit
ftak , voer hy in het zeil van een der voornaamfte Gelderfche Scheepen , daar hy aldus vaft aan geklampt bleef. Dc Gelderfchen voghten meelt met handt- en voetbogen i doch de Hollanders wierpen fteenen , en ontredden de bogen die zy raakten. De bogen wierden van mannen , die

i

Eyl
urgers wakker afgeflagen.
Na deeze Hollandt fche watef-krygh,
(gaat den genoemden Schryver voort)

hebben dc Amfterdammers , na den raadt
van Spaanfche koopluiden, een Schip doen
bouwen , een Galeoot gen aam t , daar men
een geheel jaar over arbcide, op kofte en
inkomft van de Schutten deezer Stadt
het was wonder fnel in 't loopen , en bequaam ten ftryde: in vlughten en vervolgen hadt het geen wederga : als het voort
geroeidt wierdt llelde men daar twec-endertigh roeijers 00 als het zeilde, wierden
de zeilen zoo geftelt, dat geen Schccpcn
daar by konden houden. Van de bullen
zeght den Schryver aldus; Vueniac qaxerni
fingnlu , omnthm emnes camere acctmmdate.
't Geen müTchicn aldus te verftaan zy:
:

,

Daar lagen tachentig (tukken op ,

in twintigh bundels, ieder bundel van vier (tuk-

:

ken , zoo dat alle vertrekken daar van ver-

Behalven deeze bullen voer*
de het Schip twee groote pots-hoofden,
't geen gckx>ve weerbare mar (Ten geweeft
te zyn. Dit Schip hieldt men maghtigh
een geheclc Vloot alleen te vernielen. Het
gelode de Vracht fcheepen, om loon, door
zee , en was een fchrik der vyanden.
gefpanneo,
(tonden,
Schip
onder in het
Kort hier na ftondt den Gelderfchen
welke zy, gefpannen zy nde, naar omhoogh
op,
geen
ik
uit Vloot-voogt en Zce-roovcr U»r*
op gaven aan de fchutters > 't
Latynfche woorden befluite die met c l Schecpen de Weft-Vriefche
Sacerdat «rat efitt'capiende nrkt 'Pafteratmmlkuüen, opdeZuider-zec, beftookte, en
fuerat danatm , hufedmlofub tranftrt matiar- jde overwonnene dc voeten fpoeldc.
vult waren.

y

;

1
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I
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Zoo

heeft

men ook

,

en verhoogde de foldye der vlootelingen j
zoo dat zy te recht by de vreemdelingen
Herftclfter van dc Zec-faam , en Koningin
der Noort-zec wiert genaamt. Zy behoef,
dc geen Schcepen , gelyk haar Voor-vade'i-toorcnderzcl- ren dccden, van uitheemfche te huuren:
en kon inkorten tydt een Vloot, met twinter geheugeniflc

van het opzet , 't geen de Geldcrfchcn eer2'dts, in den Jarc 1573, hadden , van de
adt Enkhuizen met Scheepen teverraffchen , dat hun mislukte , d'ankcrs , die zy
Zttt dt tt-

VAUbM,.

ve

AnchorAm qtiam cernisferro préaft
Artes tfj'hnrur,
Gehey tMAS.

Dat

is:

Deez'inken.afgekapc toen d'aaoflag was gemift,
Getuigen, Geldersman, uw
lift.

In 't Jaar 1 5 8 j heeft men tot Antwerpen , op ecne markt-dag , tuflehen dc acht
nd. Mttermcn negen hondert Schccpen zien aankoC*. 11.
men.
Her.r:'.- Ram^ou verhaalt, dat de Koning
van Denemarken, op 't Jaar t < 87, meer ais
zes hondert Hollandtfche Schccpen in de
Zont aanhielt , die alle op een dag het Vlic
.

uit

LA.

gezeik waren.

In de (lag van Vlaanderen, zeeghaftigh
by Prins Manrus in 't Jaar 1 600, voor den
Staat volvoert, heeft men aandcezezydc
meer als acht hondert Scheepen getelt.
Inden Jarc 1610. voeren indetydt van
twee dagen uit deezc Landen tuflehen de
acht en negen hondert Scheepen, alleen
naar Ooften , bchalven vyftien honderdt

11.

,

Buizen.
Van dc Koning mnc Etixj&eth in Engeland t, zegt Csmdeniu , Engelfch Schryver,
het volgende : Zy ruftc een Schecps-vloot
toe , dc grootfte die Engelandt ooit zagh
van alle krygs- en zec-tuigh wel voorzien

tigh duizent mannen , t'zec brengen.

Zonar& zeghtvan JhUam den apoftaat, Tm.

3.

dat hy in den toght tegens Perfien zeven

hondert Galcycn (Tmemes), en vier honderdt van zyn eigen Vracht-fcheepen aan
kooien lcidc, of uit vreeze dat die hem in
de vlught moghten hinderen, ofwel door
auadc raadt van Perfiaanfchc overloopcrs
ie hem bedroogen , en wys maakten , dat
hy te lande, na 't vernielen van zyn Vloot,
Perfien beter zoude overwinnen
't geen
mislukte j want hy bleef 'er zelfs doodt:
cn men zeght dat hy , gequetft zynde , het
bloedt uit zyne wonde greep, na den hemel wierp, en uit riep, NAxjurener verzji:

dight m.

Onder LACAfentu, Byzantinfch Keizer,
zyn dc Roflcn , of Ruilen , met een Vloot
van vyftien duizent Schccpen, zoo Zojmt* Tm.
4. m
fchryft, tot voor Byzantium , nu Conftan- *«* Lat*.
nno polen, gekomen, welke tenmeeren-'^
deel

, door het Grickfchc vuur , van de
Romcinfchc Vloot wicrdt verbrandt en

verjaaght.

Waar mede dan genoeghzaam bcfiooten
werdt, dat men oulingsvan het Schccpsbouwen ftaat gemaakt heeft , ook verre
van honk heeft derven fcheepen , en varen.

Zeste Hooftst

U K.

Wat d'Ouden waargenomen hebben in 't bouwen van hunne Scheef en.
hoe
ttsuhk

grnu
ftn

Sthti

7-pi

4ê

ttnjhjdt.

Oor

die toetakelden

flocgen d'Ouden acht
opeenmatclyke grootte in het
bouwen van hunne Schccpen.
Al te grootc Scheepen vallen
zwaarlyk te behceren: al te lichte Vaartuigen zyn zwak, werden licht ontredt,
al

en konnen klein gcwcldt doen.
Dc Schccpen , die uit bevel van Antonim
en CleofAtr* geboawt wierden , hadden
geen grootcr vyandt als hun eigen zwaarte, ftor us zcit van haar, dat zy niet door
zcequamen, als met een groot gehuil of
geraas van" water, cn gcwcldt van winden.
De Romeinen , zoo wel als de Grieken
trachteden hunne Schcepcn zoo licht als
doenlvk cn dienftig was tc maken , om den
vyandt des tc (helder te konnen vervolgen,
cn dc vooi flc in 't loopen tc zyn , als het de

,

en verderden.

noodt vereifchte. Een Schip hadt dikte
genoegh als 't weer- en wint-vaft was pyl
,
en fteen kon wederftaan , cn beftendig was
om'svyandts kopcre nebben aftewyzea.
Sterkte om kogels te verdouwen, ofzware
donder- buflen tc dragen, quam hun niet
te ftadc Men verkoos dan licht doch valt
hout tot den Schecps-bouw , 't geen op
zyn tydt gehakt, droogh cn wel belegen
was. Hier in begongen dc Romeinen dikmaal groote misdagen , dat zV 't hout velden , en dan aanftondts onder de byl braghten. Ca/at klaagt hertelyk over dc zwaarte
lA.i.b*L
zyncr Schcepcn. Vtjffit zag beter toe , die
zyn Schccpen van wel belegen dennen,
boich-wilgen , tamme pyn cn elft timmerde. Het hout wiert in de Hcrfft gcveldt
en zulks binnen een tydt van acht dagen.
Spy-
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zen hoogh na achteren op 1 doch in 't geeen geklonken waren , vondt men by hun vegt wiert het dak en de zyd-planken nemeer van koper gegootcn, als van per gc- der gelcght. Arrtanm zegt De Ktntng Het
ifKC tente afnemen ah hj in de vloot tfMAm , op
fineedt.
In ftè van teer , begooten zy de Schee (Ut ieder hen» z.9U<U tien. Dces hutte komt
Ent hrjl
\»éfcb pen met heet wafch , of bcftreeken de zel- bydeSchryvcren dikmaal voor, onder de
toegemaakte kalk j daar dan een naam van eet- of fl aap-plaats. Zy was veelv^bwür' vc mct
jTstbZfa verw op gckgt wiert , na welgevallen van tydt» met brandt- en ander fchilder-werk
demcefter, 'tzyroot, geel, groen) enz. van binnen opgemaakt , cn gewydt : dérMen heeft ook van oudts de Schcepen bc- halven die iets af te bidden hadt zich daar
ftreeken met zeker aluin, dat het vuur wc- vervoegde. Waarom ook deLatynen dit
derftondt j als ook met Mtltum 't geen fcliips deel den by-naam van eerwterdirh
zoo wel merrie , als roode aarde vertaalt §aven 't welk ook noch tot op heden by
kan werden. Het afphalt , 't geen van 'Italianen gelyk als voor een vry- plaats
oudts, gelyk noch heden, in't mcir van gehouden wert.
Sodom wert gevonden , wiert gebruikt
De maften kon men in meelt alle Scheeom de Scheepen te beftryken , als ook de pen neder leggen j gelyk als uit Rhodü ArS py k crs

:

,

,

:

doode lyken.

gtn*Mtic* tebefluitenis.

Een Schip , eerft gebouwt , wiert in een
Om de vyanden fchrik , en den zwakken
dok, of elders, eentydt lang vertuit, om eene ontfteltcnis aan te brengen , tooide
te befterven j want zv oordeelden , dat de men oulinx de Scheepen zceraanzienlyk
varfche Scheepen lichter lek wierden, als toe. Al zedert dc tyden der Trojanen wier- Huwend.
den de boegen verrailioen-root geverwt ;
die belegen waren.
Als een Schip af liep , wiert het zoo wel welke verw het zee-water beft verduurt
AUtm
scbifflttpt als de timmerman zelve met vreugt-kranf- of ook wel zee-groen aan voor-loopers en
mb<t heilet
fcn omhangen : het wiert dceze of geene kondtfchap-haaldcrs, om des te» minder
Godt toege wydt i 't geen een Pricfter met verkent te werden ; naar dien root , of wit,
veele gebaerden tcwege braght, die dan 'tgecne mede hier toe gebruikt wiert, te
een brandende fakkel in zyn handt hieldt, veel af ftak.
Tc Smirna wert zeker leem gevonden,
met brandende zwavel , hier toe vermengt
't geen van oudts veel gebruikt wiert om
metcyers.
Aleer de nieuw gebouwde Scheepen dc Scheepen mede te verwen. Ten tyde
wierden gebruikt toctfte men de zelve, van Pbniw hadt men daar een pap toe , van
om van hare fterkte, zwaarte , vlugheit in loot, ceruis, cn edik. Uitgebrande mar't varen , enz. verzekert te zyn. Gelyk de mer , hamerflag , en kai-ftcen , getempert
rocijers fteedt» mede gcoefrent wierden, met edik, gaf een pap, daar mede men de
Scheepen beftreek.
zoo in roei-fpeelen, als anderzins.
Schild er-konft wierdt voortydts op de
De Scheepen wierden of platbodemt,
of gekielt gemaakt. De lyf-houten en flut- Scheepen ingebrandt 1 een konft die nu
ten noemden zy ribben, die uit een ftuk verlooren is. Plinims zeght dat het wafch
gemaakt wierden , als het doenlyk was. 't geen op de Schcepen gedroopen wiert
Weinig boven den bodem , of kiel , quam zeer heelzaam is geweeft , als het oudt
een zoldering, of laege verdieping, 't geen was, cn zoo lange op dc huidt gezeten
hun voor een durk diende , om het indrin- haddc tot het zee-zout daar in gedrongen
gendt water te bergen j waar op zy weder was.
De Schcepen wierden niet Hechts eeneen looze kiel leiden. De ribben wierden
in de kiel met knies wel vaft gelcght. Het parig gcfchildert , na datze wel bcftreeken
binne-werk was zeer licht opgehaalt. Bui- waren met vet van zekere zee-gedierten §
ten om langs fcheeps leide men houte zoo- maar men vertoonde daar veclerhande wemen, twee of drie hoogh, om 't Schip te zens op van Goden en menie hen. Hier
binden. De riem -gaten in het boort kon- ftondt een geclc Mmerv» daar een gulden
den met dekzels geflootcn werden. Ach- Apol, ook Caftor P»M*x, cn de Zee-godt
ter , voor 't verblyf des Opper-hoofts was Nerem. Ginder zagh men veclerhande gceen ingang van een halve mans hoogh te in fchiedenuTen, gaftcryen, brandt-mytcn
het boort gehakt. Op het voorhooft van ftryden , huizen , hoven , kruiden , dieren
'

,

,

,

't

Schip zagh

men

dik maal s gedaanten of alderhande fnakcryen, krullen en bloemen.

wezens van Goden en Godinnen ft aan. Het gene waar van het Schip zyn naam
Eenige Schcepen hadden twee voor-'fte- droeg wiert voor of achteraan eefchildert,
vens 't geen een vondt van Mmerv» was 't zy net Godt , ment c h , beeft ,Tielmet , of
of by de oudtheit wiert verdicht te zyn. ecnig ander merk- teken was , als boven is
Dc ft er-plecht , en de hut , of kajuit , ree*
z*i
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was het pek genaamt, daar de
Scheepen die een Vloot-heer droegen , Seh«fm
G
Zec-fcheepen mede geftrceken wierden} of die bellek waren om eenig heiligh werk J
J^ *£
't geen zeer hcelzaam wiert gehouden: dit te verrichten , wierden zeer prachtigh toedroop uit een boom , dien de baft hier toe gctakelt.
wiert, n,jj,
geopent wiert, aan die kant daar 4e Zon
De Vaar tuigen die de Priefters over
hem meeft befcheen omtrent een el hoog voerden na fuptters vraagh- baken , heeft j££ï?
van de aarde af > waar van in 't breede op men niet alleen verzilvert, of verguit gC- grmtrn
de aangewezen plaats te leezen ftaat.
zien i maar hunne nebben zelfs verrykt r^'S 1
Na by de ftadt Hyt in Irak , of Chaldea met louter zilver, gout, en elpen-been:
aan den Euphrates, zyn fpring-bronnen de fpiegel met edefgefteente en de zeidiegeduuriglyk, met groot gelui t , doffe len , met purper zyde geweven, die 's Keials pek , of teer , of lym-pck , uitwerpen
zers eer-naarnen droegen, wierden zeer
daar de inwoonden noen heden de vaar- koftelyk met draat-werk ingeftikt. De
tuigen mede beftryken en bepekken. De riem- grepen waren heilagen met zilvere
befte lym-pck is van purperachrjge verwe, plaatcn , en dc touwen gedraait van het
ZOO Avicenna zeght.
Jynfte katoen.
In Hollandt wert het dunne teer, of pek,
Zinnc-becldenwieTdenvecl tot cieraat
en in Engelandt het dikke gezogt , om de op de Scheepen buitewaarts tegens dc zyScheepen te toeren , of te pekken. Het den aan geftelt, als van WalvifTchcn, grooZtfijf*

IMf.il.

^

:

dunftc dringt het moeite in , het dikfte be- te Zee-gedrochten , en Zee-draken , daar
waart de bovenfte korft van 't hout beter.
zy dc Ooftcrfche, Wefterfche, en Indifche
De Schceps planken wierden veel met zee mede wilden uitbeelden. Zelf den
bewalchtc zeil-docken gedekt , en de ree- Oceaan wiert op de boeg verbeeldt, inde
ten belegt met dun gcüagen loot.
gedaante van een gchoorent hooft, als de
In Indien weet men heden een pap te al ve Maan en zulks , om dat (zeiden zy)
Eeufspm
Indien dutr maken van fyn geftooten riet, kalk, en olie, dc Zee alle zeven jaren eenige verandering
mm Stktt- daar de Scheepen mede werden geftrce- maakt. Dc Griphioencn, die daar mede
fxnrntdtbtwierden op gemeden, geven het ontftelt
ken , 't welk verrotting weert.
firjis.
Achter op dc Scheepen vertoonde zich aanzien , en de verwoedtheit der ontlui gemcinlyk een pluimsgewys vercierfel van migc baren te kennen. De bruiloft van
uitgemede berderen, welks geftalte was Thetu wierdt aan den hemel des voor-ftcvens, ofelders, gefchildert. Neptmn ftondt
als hv letter A op dc plaat weit vertoont
het ftak uit op d'achter-ftevero knop , ofte daar met zyn drie-tant op , om dat de Zee,
tentken
waar
na
de meining der Ouden , in drie maal zeHooftmans
weder
van het
>
een opgeregte ftok tegens aan ftondt , daar ven dagen zich ontroert , onder wiens voeeenveelverwige wimpel omgeflingert af- ten het hooft van den Stier ftondt , als een
waaide i doch althans uit den purperen by dier dat zich in 't bruizen van de zee bedie Van Athencn. Boven de fteven , tegen geeft. Dc beelden van #wen Ofiru wierden
de rugge van de voornoemde hutte aan daar aan mede niet vergeten , met een vliewiert veeltydts de borft en hals van een gende Gryphiocn aan dc voeten, die het
gans , of zwaan , in gefheden beeldt- werk hooft als een ar ent heeft, en den hals als een
Decze vogels wierden voor draak , het lyfvan een hond t , en dc voorfte
vertoont.
waarburgen gehouden , van niet te gronde poot en als ar crus klaauwen , met de vleute zullen gaan, als elders noch eens hebbe gelen van een vogel. Ifii wierdt voor beaangeroert hier om wierden zy vertoont fchermfter van dc Scheepen , die in zee
en achterop gezet 't geen de Scheepen, zwerven, gehouden voor wien daarom
wiens hol den buik van een zwaan niet on - een lam byonwêer wiert geftagt. Mtnerv*
gclyk was , geheele vogels deede fchynen wiert op de Scheepen gefneden , om dat zy
te zyn. Een zwaan in zee te zien, hieldt voor de vindtfter van de Scheepen wierdt
men voor een gewis teken van niet te gehouden : of in plaats van haar wiert Trtgronde te zullen gaan. Deeze halzen wier- ton, haar Trompetter, daar op geftelt , 't zy
den verguldt , ofverzilvert , of ook flechts alleen zyn aangezight, of wel het geheele
geverwt, en gepekt. Als een Schip zegen lichaam zelf, op den hoorn blazende. Nebehaalde, of een goede reis gedaan hadde ren* en Pdemont wierden van andere mede
behong men het met laurier, eik , en klim ; gefheden, of gefchildert op de Scheepen.
't geen ook gefchagh op het fee ft van de Op de Scheepen die Keizer Trtjéumt deede
geluks Godin , wanneer *t zyn eerfte togt maken zag men dc beeltenis van Hercules,
zoude doen , en anderzins.
Béucbtuy en Neptuin verbeeldt. Anügonw
Dc ricm-gaten wierden buitens boorts ftelde Zon en Maan op zyn Scheepen. Met
met een zoom omlegt , die de geftalte eens het beeldt van Hercules wortdemagtvan
ooge hadden.
:
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Valeriw Flaccus verdicht, in zyn vacrzen, kiel ü de nebbe. Dat voor aan , by het oogh
aan het Schip Argo veel fchoon fchildcr- van 't Schip, de naam des zelfs zomtydts
werk, ter plaatzc daar hy aldus aanvangt met groote letteren gdchrcevcn fbondt, is
infgelyks uit deezen Pollux te befluiten.

tefpreken:

—&

Lumtna
res

,

Om

de kiel van 't Schip wierdt buitewaarts een huit geleght , op dat de zelve
verfchoont zoude blyvcn.

ut tenuesfubiere, latentia cera,
piflura varto Juperaaatt

hotio-

&C.

Geen rymloos

kan werden

Dat de Scheepen vaftc deks gehadt hebben , 't geen heden van eenigc tegen gefprooken wert , is klaarlyk te bczeffen uit
daarveelerhande fchtlderyenby. Hterwortde den genoemden Schryver, in de aangetoogehoopte Thetis , op de Tyrrhentfche fchoude- gen plaats. Aan de voor-fteven, zeit hy,
ren zjttende tn Pelcos brmlofts-bedt gevoert jhndt een zit-bank., door van men roeijen kon
en by de achter-fteven ft aken balken t'zeeen heeft den Zee-do/phyn gevat ; deeze zwygt
en xjtcht , om dat Acnilles met grooter wtert waart uit.
gebooren als Jupyn. Waar na Panope volgt
Het grootfte Schecps-zcil was Acatium
met haar zjtji er Dotoj en mfgetyks Galathea genaamt. Dolon , of Lipadm het kleinfte.
met blo vi e armen van de golven op en neerge- Eptdromm was een zeil dat na achteren
dreven. De opene Cyclops roept de fpelonlten ftondt , van middelbare grootte.
weder van de Stciltjcbe Jirandt. Daar tegen
Als de Schcepen toorens m oeften voekomt vtutr en een beddeken vangroene bladen ren , wierden daar toe zware balken in den
en tafel-gerechten , en wjnen nevens Eacides overloop gelcgt , om de zelve te ftutten.
Eudtaum , zeght ToUux , was een gat
met zyn Gemaltn onder de Zee-goden ; en tn
het drinken floot Chiron op de luit : Pholoc 't geen open gedaan wiert als men 't water
aan d'andere zyde, en RhaetUS, uitztnntgh uit het Schip wilde trekken. Waar uit te
't

vertaalt:

Zoo

aldus geheel

haaft het weeke w^ch de ver, zoo voeght hy

borgene reeten hadt ingenomen

,

,

l

,

,

,

,

,

wjn , en bet baaftig veghom deTbracifche maoght s doet de kroezen
en tafels vliegen , met de autaren der Goden
en de kannen , voortrejfeljk^ bj de Ouden gewrogt. Hier ts Pclcus de befte met de piek_;

befluiten ftaat , dat

door et overvloedige

water mede

ten

uit

men

het vuile fcheeps-

de Schcepen gehooft of

gefchept heeft.

Zommigc Scheepen wierden van bin.nengeftut, ofgefpalkt, andereniet.
/Lfnn, die met bet zwoerdt al gekeend
Alle Scheeps-amptclingen hadden metgezellen te fcheep , die by hun aflyvigheit,
woedt. De zware Monkus draagttden
H/mnenden Ncftor op zynen onwtlligen rugh. of afzyn , den dienft bcklecden.
Scheen-harnaflen zyn van oudts een geClitus doodt Aöorem met een brandenden
etki Ncflus vliedt op een zwart poert. Hip- meen zee-wapen geweeft.
patUS verbergt zyn hooft met ledtgh gout tn de
Als de Scheepen aan de wal lagen wier- ponx l. jo.
tAiclcntfche tapyten van Meden : hier over den zy aan de fteven valt gemaakt , die daar
ftaat ALfons zoon verbaaft , hoewel mannen toe doorboort was.
daar tn verwondert mogen zyn.
Hooge Scheepen , dik van hout , wier- n (W caf
fi*. 48.
De nebben,van yzer of koper, die fcherp den pryzelyk geoordeelt.
voor uit ftaken , vertoonden zich boven
De Schcepen der oude Franfchen waren
water aan Schecpen zonder ballaft * doch grof en groot gebouwt ; gclyk oulinx
aan diep-gaande Schecpen meeft onder mceft alle Schecpen , behaJven die der
welke nebben , of Grieken en Romeinen waarom zy mcin- Dun c»f
't waters oppcr-vlak
galjoenen , in de oudtfte tyden boven wa- den de lichte Romeinfche Scheepen met
yjjjjjj'
ter, en half wegh fchips wierden geftelt. kloeten in de grondt teboorenj de kracht fajugbtufDan als men zag dat debrcuken, die zy dus der riemen noch niet te recht kennende, fibtn c*jar
n
quamentedoen, zeer licht herftelt wierOnder het Romcinfch gebiedt heeft
den, heeft men die laegcr doen zinken, men Schecpen gezien, die met oflenhuiom, door het quetzen onder water, den den, der gêftalte als een rondt fchildt, opvyandt meer fthadc aan te brengen : hier geftunnen waren, welke dienden om vo!Ik Dim Caff.
**• 48
van is Anfto, te Corinthen,vinder geweeft over vlieten en meiren te voeren.
de
meukt e
dccs was d'ccrftc die de Scheeps-nebben,
Alle Scheepen wierden voor met koper
beofpunten, kort , laeg, en ftevig deedc tim- of yzer beflagen, omdestebeftendigerte
meren.
zyn , wanneer zy by ongeval tegen landt
Dat de Scheepen van oudts een kolzem, of zandt quamen aan te ftooten.
ofteboven-kicl, gehadt hebben, ftaat uit
Een groot gedeelte van eenvoordeeligh
tjh. i.cup. 9. '/uïtm Pollux klaarlyk te befluiten, daarhy| Schceps-gcvcgt beftondt in 't wel ftieren
men
van de deelen des Schips fpreekt. In dit van de Scheeps fouit , of galjoen
kolzem was het galjoen, of roftrum t in- imoeft goede acht nemen dat de vyandt in
geent De uitgang zegt hy , van de tweede de zyden , cn op zyn zwakft wiert getrofhier
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waarom de voor- wint cn ftroom zeer zyn meeft open geweeft, en voerden aldicnftigh waren. De ftcvighftc Schccpcn Icenlyk op dcezc plaat zen half-verdekken.
Dc voor-boegen, zeit Liluu GtrtLbu,
braghtcn dc mceftc kracht by. Het was

fen s

I

konft de Scheepen zoo tc 1 tieren dat zy al- ftonden breedt uit , cn wierden van zwaar
tydt roet de punt ludcnvyandtftondcn, hout getimmert , om het botzen van het
orn den fchok niet in de lendenen tc kry- water te wederftaan.
Maar Germamcm , zoo Tacitm getuigt
gcn. Dit hadt ThtmtjiocUt zyne fcheepelmgen wel ingeprent , als zy de Perfcn flag timmerde in Ncderlandt korte Schccpcn,
zouden leveren i wes zyopdevyandtlykc met breedc buiken, doch enge voor- cn
vloot van Xerxes niet los gingen ( want zy achter-boegen.
hadden lichter Scheepen als dc Perfcn ) als
Dan namaak maakte men een lichte zolmet een uitlandigen windt, die daar ter dering over 't gehecle Schip heen , daar de
plaatze op zekere uuren des daaghs waait
kryghs-lieden op gcftelt wierden ; welke
in goeden fchik gefloten, en wel gefchaart.
In dit gevecht hadt Artemiji* , e hoon een
vrouw, zich het heldhaftighftc onder de
Pcrfen gehouden en van der Grieken zydc Amymuu ; waarom hy Némméuhm , dat
I

:

Cu aft oma genaamt wiert.
Zomtydts wierden Serve epen , aan welk

in 't Grieks

i

men voor cn achter fl echts een kort verdek
zag, met horden, leder, ofgevlogtetou-

werk overfchooren, op dat de roeijcrs daar
onder vrymoghtcn zitten j 't geen by C,
Van Demigtréu, Scheeps-hop- uit oude gedenk -penningen verbeeldt,
mandcrRhodkrs, wert gezeght, als van wert getoont.
Tegen dc Schccps-zyden aan , een weieen beiachelykc zaak, dat , als hem een
vyancks Schip met een fcherpe kopcreneb nig over hangende , of liever op de boorte keer quam , hy het achter-deel van zyn den , omtrent het achter-deel , half binneis

Schceps-ftrydcr,by uitftekentheit, wiert

genocrat.

Schip daar tegen zotte ; een merk-teken
dat hy zich den Schoeps-iVydt niet vcrGclyk mede van C*lvifi*s werdt
gezegt, die dwaaflyk in den Pompcjaanlchen zee-krygh zyne Schccpcn op ftrandt
zette , met dc punten voorwaarts, om het
botzen van dc vloot onder Menecrttes beter te wederftaan : 't geen zyne ondergang
veroorzaakte j want aldus kon MeneerAtet
zyne Scheepen doen botzen, en, weder
tc rug halende, de fchok hervatten. De
Scheepen wierden door dit botzen dikmaal heel van een gefcheurL, zoo datze te
gronde gingen ; gclyk daar van veel vooreelden ui dc Hiftonen werden geleezen.
Oorlogs fnuitcn zyn meeft driepuntigh
gewceft. Aan Ucht v aar-tuig , fchoon het
ten oorlog diende , zag men deeze nebben
ftondt.

niet.

Veele Schccpcn vindt men voorzien geweeft te zyn met lange vooruitwekende
balkon, boven dc nebben, gclyk by letter B op dc plaat werdt vertoont, die,
myns oordeels , beweeglyk zyn gewceft,
cn voor rammen hebben geoient, welke
menuitftak, en na zich trok} want, zyn
zy vaft geweeft, zoo zyn dc puntige (huiten, die mengemeinlykopde
Penningen daar onder ziet ftaan , onnut
onbruikbaar , en te kort geweeft om ccnig
Schip te genaken, of met zyn fcherptete
quetzen , daar zy anderzins toe dienden
waaromvaftelyk tegelooven ftaat dat zy
los, en niet vaft opdc Schccpcn zyn geweeft.
Wamt At
krygibuitn

1

en half buitewaans , wierden zomtydts
kleine ftorm- en ftrydt-t oorentjes gezet.
De toorens, daar men te fcheep uit vogt,

wierden voor of achter op het verdek gecn zeiden in de midden van het
Schip. Het hout hier toe wiert te lande
opgemaakt, en in een gevoegt \ doch dan
weder gefloopt , en in 't ruim van 't fchip
bewaart , om des noodts en nuts , op het
verdek tot een tooren opgerecht te konncn werden. Zomtydts wierden zy vaft en
voor altydt op dc Schccpcn getimmert.
deeze te vernielen was geen ander
middel als daar vuuty ballen in te werpen,
en de zelve zoo aan brandt te fteken.
tyfUxémder de Groot belegerde de ftadt
Tyrus te water met grootc ichceps-toorencn , die hy op vlotten timmerde.
plaatft ,

,

Om

Het getal der fcheeps-toorenen fteegh
nimmer hooger op als tot het getal van
drie, ofzelden vier.

Dc vertoonde geftal-

ten onder letter D, houdt Gehxjm fcheepstoorenen gewceft te zyn.
Uit dc Romeinfche Hiftorie van Meep hor ms Gregor**

kan bewezen worden dat ub.y (*p+

men zelfs ten tyde van de Conftantinopohtaanfehc Chriftcn Keizers fcheeps-toorenen in t gebruik heeft gehad tj alsook de

grootc maft-korven , daar fteenen en pyien uit geworpen wierden. Van Toorcnfchcepen fprcekt rirgilms aldus
^^ff^f^d

m

&%t&T'

'

Tanta molt vin turnt is pupptbus

j^£^jtff^did

in ff ah t.

Voonnaals wiert uit het voor- cn ach- Dat is: Gy zoudt meenen dat deCycladigevoghteni want dc Schccpcn fche eilanden afgerukt in zee dryven, of

tcr-fchip

dat
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egen elkandrc aan ko- befchadigen. Behalven deeze voerden zy

men

noch andere yzere werk -tuigen in de
, met zoo gr 00 ten gewelde
de mannen de getoorende Schee- maft, dieze van boven neer op'svyandts

ftootcn

vallen

Scheepen bonfden. Van ftink-potten en
v u u r- pylen was toen al geen gebrek.
Trompetten en fchalmeyen, die men by
optogt
, of gevegt , deedt op blazen , waUi.,6,
ren noodigc werk-tuigen tefcheep. Hier
in ftak Koning Hitro overmatig uit. Deezc fchalmeyen , zoo Ptitóét getuigt , deede
Ptftut 't eerft van koper maken.
met al den wapen-tuig , van boven neder
De roei jets , die op banken zaten , niet
cn in 't water bonfden , om de Scheepen te ongelyk de hedendaaghiche roei-banken
ligten, en gezwinder te konnen vlugten.
vernachten daar,alwaar zy daags arbeiden.
Aan een munt van Nere y daarop ftaat Deeze waren, zoo wel des daags als des
Aivtntm AugmfH , ziet men voor en achter nachts, met ruige boks-vcllen bekleedt.
MPêêêm. een ftrydt-tooren : doch meeft tydts ftonRondtsom de riem - banken was een
den de t oorenen aan de fchecps-zyden.
breede gang, om bequamclyk van d'eene
niol
Men meint dat tAfehpp* de Tooren- bank tot d' andere te konnen gaan.
mt.ua.
fcheepen eerft ervonden heeft.
De riemen wierden ra 't ruim neder geUb 19. (.17,
Mcir- cn binnc-water-fcheepen wier- lcght als men huns niet benoodjght was
den vaak aaneen gehecht, daar men dan deeze wierden met zeden en koorden aan
groot e kryghs- tuigen en gevaerten op 't boort valt gemaakt, en veeltydts met
rechtede , om Zee-fteden te beleggen , en platen van koper of yzer beflagen. Die
te bevegten , gclyk als uk verhevene eilan- van 't rechtfte hout gemeden waren, dat
den y daar men zware ftecnen , vuur-kloo- zonder quaft was , en na het Noorden over
helden, wierden voor de befte gehouden.
tcn, pylenenjavelynen uit wierp.
het water uit de riem-gaten te weeWanneer Rhodus door Dememtu bekScheepen
aan
ren, wierden de zelve met ruige bceftewas, liet hy verfebeide
odere binden, en bouwde daar ftorm- vellen rondtom de riemen geflopt.
De ltu uren wierden, gelyk als de rie- un mr.
toorenen op, en voor de zelve een dryfwal , of hoogh verheven vlot , zoo dat die men, (wien zy ook niet ongelyk waren ,
uit de Stade de daar achter fchuilende als dc plaat by E uitwyft) wederzydts aan
Scheepen , cn kryghsluidcn , niet konden de boorden gebonden, gelyk zulks te bepeuren is uit de Handelingen der A pofte- Csf. 17:40.
hinderen.
Sciftê het infgelyks een maal in den Pu- len, alwaar ftaat dat de (chippers, die het
nifchen oorlogh de Roomfche vloot vier Schip , daar Ptmlm op was, beftuurden , de
dubbek aan elkander binden die echter, roer - banden los maakten. Ieder boordt
door aangeüagenc yzere handen, vaneen droeg' er een : of zy wierden een aan de
gefcheurt wiert.
voor- en een aan d'achter-ftcven geplaatft,
Wanneer Mmctïïtu Syracufe hadde be- in Scheepen die geen verfchil van voor of
J
legert, decde hy acht Scheepen aanmal- achter maakten. t Klein vaar- tuigh hadt
,
kander vaft maken, waarop hy zware maar een ftuur*bordt , ofriem t geen dan
ftorm- en krygs-tuigen bouwde.
achter aan hong, daar men al wrikkende
zekere
krygs-tuigen
hadt
ook
het
anker
was
in
Als
geworMen
mede ftuurde.
gebruik, Delphinen genaamt deezc wa- pen bondt men de ftuuren hoog op, als
ren Scherpen zwaar} men maakte die aan ook de riemen , gelyk uit Amwnaniu wort
de rees vaft, en liet de zelve , als 't doerdyk bewezen. Het ftuur, dat namaals achter
wat, 00 's vyandu boort vallen , welke met aan de Scheepen (gelyk noch heden) wiert
alleen net volk verpletten, dieze raakten, gehangen , hadt de fora» van een zeiflen >
rnaar ook de Scheepen ichonden, en in de waarosn het by de zomneige de naam van
Zmtck heeft bekomen , 't geen indeDori', daar men fehe rpraak een zeificn betekent.
t'fchcep zeer zware pylen mede uit wierp.
Voorop dc boegk ftoadt een fcheepsHtrftguut waien yzere weer -haken, cicraat , 't geen Acnftin* was geheten , dit
di* inde Scheepen geworpen
om de zelve na zich ten:alen.
n cn , die aan zommige Scheepen krom geAQrr was een werk-tuigh dat in de ma* bogen waren, andere ftak en recht uit als
hong* gelyk een ree, met twee vzere hoof- rneflen ofte poken, breede degens, landen: hier mede witten de Ouden te ram- ciea, partczanen, en braat-foeten andere
5
i, en de Scheepen van hun vyandt te • bekken waren gelyk eer

pen aan.

De fcheeps-toorenen wierden op houten gezet, dicweinigh over 't water quamen te fteken , 100 9VMé> getuight.
Dat de fchceps-toorens hebben konnen af
genoom cn werden fchynt uit Dttn te mogen werden befloten , daar hy zegt dat de
lchecpelingen van Amtnim de toorens,
,
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Wat

andere met Rams - hoofden verzien , en
koppen van onderfchcidelykc Zee -draken.
Dc Schcepcn wierden vceltydts voor op
met een heimet , of den ftorm-hoedt van
Mmerv», geciert, om dat zy geloofden
dat het Oorlog-fchip , op ingeven van Minerva , by Fuik*™ was gefticht. Met Tritons, die op trompen bliezen , wierden dc

Znhn.

deeze waren geweven van
hennip , vlas , ofte riet , ofook wel van beachter-zeilen

:

zamen genaait. Der
was rondt,vicrkant, of drie-

reide beefte-huiden te
zeiver geilalte

hoekig.
zeil

In

lliltc

zetten zy een dricpuntig

op, met het fmalftc endtom laag, ca

het brcedtfte om hoog.

Een volmaakte wyzc van zeilen te bellieren ontbrak den Ouden evenwel zy
hadden touwen waar mede zy die om haalden en over endt hielden , ook fpaken daar

Schcepen op veel plaatzcn ook verciert.
Neptmn zelf wierdt daar aan vertoont,
rullende aan zynen drie-tant. De Doren
verbeelden vceltydts op hare Schcepen
Godt Neptuin , de Neretdes , Glattcns, en andere. Aap dc Grickfche Scheepen zagh
men dc dochteren van den Oceaan , 7*W,
Panepe , en Ga/athea. D'Egyptenaren fncden of fchildcrden haren /Ju op hun Schcepen , voorts fticren , ganzen, rammen, dolphynen, en honden. Dc Tarcntcrs een
paerdt, dolphyn, en Tar*ntet, den zoon
van Neptuin. Op fnel-loopende Scheepen
fiicedt

dc zeilen betreft, zy voerden 'er

onderfchcidelykc , hooge en lage, voor- en

:

zy die mede uit hielden.
Vreugde-zeilen wierden wit gevcrwt,
andere graauw , ofte ook wel zwart.
Alexunder Magnnt was d'ccrltc die ZVne
zeilen veelverwig befchildcrde.
Nero deedt hemels-blaauwe cnpurpcre
zeilen maken. Zulks deedt ook cleopatra,
bezettende dezelve met Zon, Maan, en
Hemels-Herren daar van by Pümm ftaat
:

men vecltydts dolpnyncn.

tc Ieczen.

Op dc maften Honden korven, hclmcts-

Men zette zeil boven zeil ,

zegt Tlintmt, Ub.

19.

gewys die met ftryders wierden vervult en d aar-en -boven noch voor en achter , en
wanneer men flocgh, bekleedt met ruige op zoo veel manieren tergt men de doodt.
Dc maft ftondt in 't middel-punt van het
hondts-vellen. Op de maften van Koop,

men hoctjens van
Mercnrmt. Het woort Maft , of ma/nj op
't Latyn , fchynt van het Latynfchc woort
ma/urn, een appel, zyn oorfpronk bekomen
te hebben, om dat oulinx op dc toppen van
de maften ronde appels , knoppen , of korven , appels gelyk ftonden.
Buiten dc Oftienzer poort te Romen
niet wydt van denTyber, ftaat een oudt

Schip , recht op.

vaardy-ichccpcn fteldc

hellende.

uit

EpÜM

blykt.

De maft wiert , volgens Calcagninnt, zoo
hoogh gemaakt als het Schip lang was.

Dc maften wicrdcn vceltydts omwonden met t'zaam gedraaide hennip, diebcftreken was met kalk en olie.

fmfu

I

Touwen wierden by oudts van Iedere
riemen gcvlogtcn ; doch namaals van hennip , papier, heefter, boom- fchors, en vlas,
als hedendaags j ook wel van boom-bladeren, riet, Spaanfchc helm, verkens borftels , en wilgc teencn. Navmm fitnes ex
Sparto ohm , zegt Plmmt. Dat is De touder Schccpcn waren ecrtydts
braam , of Spartin* gemaakt. Spsrtttm is
braam , of helm , gezegt.
DicvanAthenen, dcMaflïlicnzers, en
Rhodianen, maakten by noodt de Ichcepstouwen van vrouwen hair.
In llê van touwen , daar dc ankers aan
vaft wierden gebonden , zyn by die van
Vcnetien oulinx vzere of Iedere kettingen
18.
gebruikt geweeft, zoo Menfitm getuigt.
Ankers zyn voortydts gemaakt geweeft Anka$.
van fteen , daar na van hout , met koperc
knoppen voorzien, om tc beter in de gront
tc zakken , en dc Schcepen ftandt te doen
houden, encindelykvanyzer.
:

,

Dat de maften oulinx met touwen en
ftaggen aan de Scheepen vaft zyn geweeft,
dieftyf of flap aangezet konden werden,
C4p.3j.-i3.

alleenig

fpocden, wierden de zeilen t'huis gelaten >
want men voght nooit met ftaande zeilen.

,

gedenk -beeldt , Neptuin toegewydt , daar
men Schecpkcns onder aan gehouwen
ziet, welkers maften zeer achter over zyn

Wanneer men

om tc ftryden uit voer, en niet om wegh te

Ieder Schip voerde binnen boort twee
of drie zware en onder fcherpe tuin-ftaken, die men binnen dc havens, of in ceni§e baay , op llrandt in d 'aarde boorde , om
e Scheepen aar. tc binden, of met yzcre
Mui.tf, houden zommige, wasd'eerfte
en kopcre haken aan te Haan.
die de ankers heeft gebruikt.
Trappen hong men tegen boort aan,
Dc ankers wierden ter zyden tegen het
om in en uit tc treden.
Schip buiten aan gehangen , en aan een
De pompei; , daar mede men het water ftok , die tegen het boort vaft ftondt , geuit het Schip trok, wicrdcn los mede gc- bonden, gelyk uit d'ovcrgcblcevcnc gevoert , en in het ruim neder gel egt , tot dat ftalten van Schccpcn in marmcr-ftcenen is
men die van nooden hadde.
te zien.

Men
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wierden gemaakt , ( zegt hy ) zyn eens zoo
als breedt gewecit. Zoo dit waar is
achteruit.
Zy gebruikten ook grootc korven , die hebb en zy in het bouwen zeer gedwaalt
want
men,
met
lange Scheepen gaan belt door het
onder fpits uit liepen, welke
iteencn gcvult , buiten boort wierp, en water.
Keizer Trajanut, als hy een vloot geleivoor ankers gebruikte.
D'yzcre ankers hadden eerft flechtscen de , voer in een Schip 't geen van vier anerm, tot dat Anacharjis de tweede erm daar dere Schccpcn , die 's Keizers vlaggen
by cpvondt. Hare geitaltewas, als byde voerden, wiert voort gdlccpt dit hadt de
langtcvaneen groot drie-riem Schip, en
letter V te zien is.
Zelden vindt men ind'oudc ovcrblyfze- de wydte was gclyk een HoUtu , of wydt
Egyptifch Schip Itak hooge toppen op
len ankers met dwars-houtcn verbeeldt
ftclle echter twee daar van op de plaat ten cn drocgh 's Keizers naam , met gulde lettoon , zoo die op oude gedenk-penningen teren gefchreevcn , aan de mail.
Men heeft Scheepen gevonden, die met
vinde.
Op d'ermen der ankers wierden veel- quabbcn en vleugels verzien zyngcweell,
tydts ringen geklonken } waar van men cn dat tot nabootzing van vitten en vogels:
het gebruik beter gillen als voorvalt we nier van behielden dc Sidonicrs htren
ten magh. Het nc vcn-itaandc vondt ik in naam ) want Sidon , of Sidomos in de Phede Fi-ancifcus Kerk tot Romen uit wit nilchc taal een vis betekent enzülks om
marmer verbeeldt wiens gelyken ook te dat zy den Schceps - bouw van dc villen
hadden ontleent.
zien is in bet Onder Mtr dtfebe Romen.
Hoe afzienlyker dc fcheeps galjoenen
Men plaatlte de ankers bv de fchecpsnebbcn, daar zy aan een uitlickcndt hout waren, hoe de zelve hun pryzclykcr zyn
hongen.
gewecit , poogende daar mede den vyandt
Een anker,'t welk tot in d'uitcrftc noodt af te fchrikken , cn te verbluffen.
bewaart wert, wiert het bei/^e genaamtj
Het geen waarvan het Schip zyn naam
zoo zommige willen, om dat het bvtydt drocgh , 't zy het een Godt , menich, wolf,
Neptuin
tocgewydt
aan
wiert.
hondt,
leeuw, verken, of Hier was, flak
van noodt
In Itc van touwen wierden vecltydts vccltydts voor uit, boven dc fcherpe nebyzcre kettingen gebruikt , die mcn'aan punten, of galjoenen, wiens naam met
d'ankcrs floeg.
letters daar onder gcfchildcrt of gefneden
Dicp-looden , van gefralte gclyk men ftondt op een uitgeftoken hout, 't geen
die hedendaags maakt, zyn ook in gebruik ook wel achter aan gehangen wiert, daar
gcweelt
men ter zyden aan ccn oogh Helde , gelyk
By Itorm wierden de Schccpcn van voo- by letter
in de naafl aanftaandc plaat is
ren tot achteren , cn over dwars , gebon- tc zien. Dc naam van 't Schip wierdt ook
den , op dat de fcheeps deelen des te beter dikmaal op een rondt bordt gezet. Het
aan elkander zouden gehecht blyven.
Schip, 'tgcen PaM/tu van Malta voerde,
Boven op den overloop, inde planken, drocgh dc naam van Cuftor cn PoIIhx.
*8.
zagh men vierkante gaten, waar door zy
De Scherm-godt wierdt voor ter zyden
alle kleinigheden van onderen na boven op aan gcfchildcrt , of gefneden
gelyk
eedts
,
Célxmb»- haalden, dieze ColumbArtA^ of dujvc-kot- is gezegt, endat op die plaats daar de letri*,*ftté»' ten noemden. Doch ccnige mcinen dat de ter
inde volgende plaat gcllcldt is, of
ttt-kttttn.
duive-kottcn
Hém-gaten
zyn genaamt gc- ook wel achter aan. Het Schip daar Europa
weeft. Andere willen, dat door deeze dui- mede vervoert wierdt hadde
frp-ter tot
vc-kotten de kooijen zyn tc verftaan gc- Schuts-godt, cn tot ken-teken een Uiers
wceft.
kop.
Ieder Schip dat t'zcc gong voerde een
By d'cerftc Schccp-bouwers hadde ieder Stherpm
vis-kaar , of houder, mede. Ook wierden volk een eenigen Scherm-godt
'"
, tot al hun
de Schecpen rykclyk mrzien van riettc Schecpen die zy bouwden. Lange daar
na
1*
papicre, ofte ooom-bladc matten, om de is het eerft op gekomen dat men
ieder ZLp
matroozen mede tc dekken , en voor bult- Schip een byzonderen Schuts-heer
toczak ken te dienen.
wydc , cn op droeg.
Het zoete water wiert te fcheep mede
De zcitig Schecpen van Thefim ftonden
C>crt in glazc potten, die onder op den alle onder 't belcidt van Ta/Jas.
em geplaatft wierden.
Dc koopluiden kozen veeltydts Godt
Dc Vracht-fcheepcn, zeght CthmCal- MercHMr, cn de krygsluiden Man, voor
cagninw, zyn by oud ts driemaal langer als hunne Schcrm-godcn
j cn ieder verkoor
breedt geweeft } doch de Krygs-fchecpcn, eenen
, die hem dachte dat zyne zaken
cu die gcene welke op het liid loopen meelt begunlligcn
zoude. Zy hielden dcc-
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wierp d'ankcrs zoo wel voor

als

lang
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xc bedden in zulken waerdc, datzediein
ja in hun byzyn
t^clt van noodt aanbaden
gcfchieden alle verbonden en rcchts-plegingen te fchcep. Zoo wanneer binnen
lcheeps boort iets gefchagh , waar mede
men zich inbeelde dat hunne waerdigheit
wicrt gefchonden , zulks moeft verzoent
werden , 't zy met offer , 't zy met ftraffen
der mifdadjgc, ofte ook met plengen van
mcnfchen bloedt. Deeze wierden zoo hei;

In 'tPrinfdomOrange ziet men heden z**»-t*%
noch een opgereghte Zcgen-boogh , ter "
eer en van Cajia M*riw, Roomfch Burger- ™£
lln\i£,
meefter , die , in den jare des werelts } 8 5 o,
na den opbouw van Romen 650 jaren, en
voor de geboorte van onzen Heiland 1 1 1 x
jaren, de Holfteinders, Nederduirichen
en Walen verflocgi welke buiten hun va»
derlandt , ten getale Van drie maal honderc

duizent mannen, behalven wyven en kingehouden, dat, wanneer men over- deren, vruchtbaarder en aangenamer ge-

ligh

wonnene Scheepen verbrande, hun tci- weftenquamen opzoeken, om hen neder
kcns, en Goden, akydt daar afgcnoomcn te flaan. Deeze volken dan wierden van
wierden.

Doch dikmaal zyn dees Scherm -goden
en merk -tekenen zonder ondcrfcheidt geplaatft geweeft: en de Scheepen voerden
zelfs vaak de naam van den God t wien zy
tocgewydt waren ja de beeften die op de
boeg Honden krecgen eindelyk den naam
van Defchermers enbefchutters der Schcc:

pen. Sentc* zeght dat tot Romen zulken
pracht hier in wiert gepleeght, dat deeze
verbeeldtzels van louter elpen-been gemeden zyn geweeft. Op den uit-togt bchong
de zelve met groene krooncn, en cikc
i

hem gantfchelyk vcrdelght, nevens haar
grootc Scheeps-magt, die zy op de RJiofnc
te water hadden gebraght waar over men
in dees praal-poort, behalven het landt wapen tuig , zee werk- en wapen- tuigen van
:

d'overwonne Scheepen

in

marmer gehou-

wen ziet. Nevens het wezen van Msnm ,
den. overwinnaar zelf, en dat van zyne

Waar-zegftcr en Raadts-vrouw , ftaan de
fchecps deden,

als

fchildcnj roeren

•

ka-

anken, fchyven, riemen, maften,
vlaggen, pvl-kokers, enz. byroy
uit den ftecn afgelchctft en nagchaalt, hier
bels,

gaffels,

H, in de nevensgaande plaat. De Heer Sp*n fpreekt van
deeze Zegen-poort aldus: Detropheén,
of zegenpralingen , die men hier op afge:eldt ziet , zuilen eeuwige geheug-tekenen zyn van de overwinninge van Man™,
en Gamba, tegen de Cimbren > waar van'er
twee honden duizent op de plaats doodt
bleven, en tachentigh duizent gevangen
wierden. Tot Romen zyn geen Zegenbogen zoo groot en zwaar als deeze , noch
ook geen zoo trots en hcerlyk \ wammen
ziet op deeze een tal gevangene Konin§en, en wapenen veder volken opgehoopt
'eenopd'ander. Veellicht heeft men tot
Romen zoo grootc Zegen - poorten niet
derven opreghten, om Bet volk daar door
niet oproerig, en nydigh tegen de Gezaghebbers te maken. Het zy hoe het wü , die
van Titut , en natmus zyn van zoo grootc
zegen niet alsdeczeseerftc, noch van zoo
grootc overwinninge als van de tweede.
De naam en van deeze twee Burgermeefteren ziet men noch halfgefchrecven cn uitgebeeldt aan een boog van deeze Zegenpoort. Aan een zyde ziet men Romen zegenpralen , hebbende het hooft omringt
van ftralen, om daar mede te betekenen
dat zy heerfchte alwaar dc Zon op gong.
Aan een ander ftel ziet men de gedaante
van de Wichdaarfter Manke, de Pythoncffe , houdende de vinger aan het oor.
MariHi voerde haar mede in het leger,
om de uitvallen van dc flagen tc voorvertoont • onder de letter

sttHÜJtrdt*.

Als het tydt was om tevegten ftakende
Vloot-hecren voor op purper c vlagh-ftandaarden uit , anderzins heten zy die achter
van de kampanje waaijen , daar gemcinlyk
een arent , en net ken- teken hunner benden , nevens ftondt.
Byzonderlyk was dit noch in Admiraals
Scheepen, datze voor of achter verhevene
hutkens , of toorenkens , hadden ftaan , die
dienden om tekenen aan andere Scheepen
uit te geven , feinen te maken , en aanfprakc den volke tc doen , 't zy aan die van zyn
Schip alleen, of aan alle vlootelingen in 't
gemein : wanneer dit gefchagh , zond
men uit ieder Schip zeker aantal mannen.
Hier hadt de Vloot-heer zyn zetel : hier
fprakhy recht. Des nachts wierden lichten in 't wandt en aan de maften opgehangen, daar men ieder Schip in zyn rang aan
bekennen konde.

Wanneer de Scheepen op ftrandt Honden , wondt men hen af, met rollen , Ph*Unges genaamt * en zy wierden binnen de
havens gehaalt met werk-tuigen , die men

Aan de Romeinfche fcheeps- werven
zagh men fteedts ruimepakhuizen , opgevultvan alle krygs- en fchecps-tuigh , nevens een groot getal arbeiders , daar de
* Twee-mannenhet gezagh over voerden.
Deeze hadden zorg over ftrandt , vuur-baken , en kyk-toorens , daar zy grootc pragt
in toonden, die veekydts van witte ftecn

1
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opgchaalt wiaden.
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Ouden Schip-vaart fpreekt dc
Hoewel de Viiflchery in

Attdu als volght

:

de Zee alle jaren overaleenen ongeloofH ken grootcn fchat den menfehen in
brenght, zoo is de zelve nochtans by de
Schip-vaart niettegelykcn, welken nuttigheit zoo groot is , dac men de zelve met
geen penne kan befchryven. De Schipvaart is tweedcrley, namentlyk de Oude
en de Nieuwe , welke wy daarom alzoo afdeden, om dat de Ouden in voortyden zoo
veele en verre gelegene landen niet bezeilt
hebben , en van wegen haren handel op dc
Zee zoo beroemt niet zyn geweeft gelyk
tegenwoordigh de Europifche volkeren,
inzonde rhcit de Spaanfchen , Hollanders
Zeelanders, Vriezen, Engelfchen, en Franfchen, welke natiën ongdooflykc dingen
op het water verrichten, cn rond ton de
J
Schede werelt zeilen , t geen by de Ou,

7

i

Wy

envooronmoogelyk wiert geacht.
willen deezer Schip-vaan en met een kleine befchryvinge alhier te zamen vatten,
rwr

(Wn

Wat nu der Ouden Schip -vaart aanSat, en wie eigentlyk d'eerfte vinder der
hcepen zy geweeft, kan men, van wegen de onzekerheit der oude Schryvers
en inzond erh e t der Poëten , niet zckcrlyk
zeggen , of fchryven , behalven dit , dat de
heilige Schriften betuigen van Noth, die
door Godts bevel de Arke ge bouwt , en
hem met zyn gantfeh huisgezin , en veelerky dieren, daar in begeven heeft, opdat
hy niet door de Zondt-vloet, met het overige menfchdyke geflacht, 't welk zich
van den Geeft Godts niet wilde laten rcgeeren , jammerlyk om quame , maar , tot
i

geleght
'Pbyjicéty

Dbbl.

77

en zommige hebben die den
zommige den PhtlofophuprtRtc*,

,

of A/trili, roe-gepaft derhalvcn mogen
dezelve met reent fabulen genoemt worden j want men kan gantfeh geen rechte,
waarachtige hiftorüchc grondt daar in be:

fpeuren.

Veele fchryven GImmc» dc vindinge der
Scheepen, en de kon ft van 't zeilen toe ,
en zeggen , dat hy het Schip Argo , in den
ftrydt tuflehen 'f*fo* cn dc TyrrhencTs
geregeert heeft. Van Proteo wort ook veel
gefabu eert , en gezegt , dat hy in dc zeilkonft zeer ervaren was , cn , wegen de zon derlyke wetenfehap en kennuTe der natuur
van de Zee, en het weder, onder dc Zeekalveren zyncwooninge gehad t en zich
in allcrley gedaanten heeft konnen veranderen. Deeze luiden zyn miffchien door
hare oeffeninge beroemt geweeft , en derhalven van de Fabel-dichters onder dc Goden gerekent geworden , zoo dat niet zekers daar van kan verhaalt werden. Doch
deeze volgende zaken fchynen de waarheit cenigzins gelyk te zyn:
De inwoonders van het «landt Creta
hebben in voortyden eencn Koning gehad t, met naamc fnputr , die dc Zee-roo1

,

vers heeft

Afms,

bedwongen

>

welkers Zoon,

die van At henen in een zee -ftrydt

overwonnen , en gedwongen heeft

jaar-

lyks een tribuit te betalen. De Phenicers
zyn de cerfte geweeft , die met hare koopmanichappen de geit-zucht (een oorzaak
van alle quaat) in Grieken-landt gebracht
hebben. Thefem heeft den T**r»m , dien
den Koning Minos als Admiraal over zyne
voortplanting des menfchclykcn gedachts, vloot geftelt hadde, overwonnen, en in
behouden zoude worden. Waaruit men zee geworpen) waar van de fabel van den
zien kan dat de lieve Godt , ten profyte van Mmotduro haren corfprong heeft. Op die
den menie he het gebruik der Scheepen zelve tydt heeft DetUlm gelceft, die Mide wateren den menfehen ecrftelyk in nos van Creta is ontvlooden het welke
2p
en zin gegeven heeft , op dat zy zynen zoo moet verftaan worden , dat hy heul
zegen en gaven, zoo wel té water als te met zyn Schip is ontzeilt j want door de
lande, rykelyk mogten genieten.
vleugden verftonden zy de zeilen. By
Deeze hiftorie van No*b hebben dc Efchllm fchryft Promet hem zich ZClvCU de
Poëten zonder rwyffel met hare d ui ft ere vindinge van de zeil-konft toe: denwelfabulen uitdrukken, en den Nul» door ken de Rhodicrs nochtans die eere niet
haren SMttmmm willen te kennen geven willen toegeven , maar haar zdven voor
Nuts drie zonen, Scm, ftpbtt cn Chtm, de cerfte vinders van de zeil-kunft uitzyn geweeft fupiur t Neptmnw en Tinto. geven) en zyn door hare wetten, die zy
De nakomelingen van Sem hebben gantfeh op de Schip-vaart geftelt hebben , zeer
Alk, met de naafte eilanden , ingenoomen. beroemt, gelyk de Hiftorie-fchryvers en
Die van ?*fhet hebben zich in Europa , en Rechts -geleerden betuigen, dat Zulke
dc eilanden van de Middelland tl the Zee wetten haren oorfprong van deeze genoobegeven. CIoawu kindes kinderen hebben, men hebben. Daar tegen zeggen de Phehaar tot een eigendom , Africa verworven. nicers , dat haar deeze eere toekomt , als de
waarvan het Ionifche meir den
Van deeze drie, als ƒ*/>»/«, Neptmnm, en welke
Plttto , hebben de Poëten zeer veel gefa- naam heeft , uit Griekenlandt in Egypteri
buleert) welke fabulen dc Philofophcn, hebben over gevoert, en dc twee Polen
«cn icgdyk na zyn verftandt, hebben uk* aldereerft onderfchciden. Dc Cares , welkc
3
,

:
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kc certydts Heer en van de Zcc genoemt
wierden, deCorinthcrs, jEgineten,Tyriers, enEgyptenaars, een icgclyke natie
voor haar zclvcn begeert den roem van
dccze vindinge te hebben. De Boeotii plcgen hare Scneepkcns uit dikke (lammen'
van boomen tc maken , met oflcn-lcdcr tc
overtrekken , en met riemen voort tc dryven. In de Roode zee heeft men eerft met
I

I

1

j

!

j

dewelke van!
den Koning Erjtbr* (na wien decze Zeel
Erjthrum is genoemt ) zyn gevonden ge-

vlotten

begonnen

weeft.

Men

tc varen,

mcint dat de Platxcnfcrs dc

vinders van de kleine Scheepen zyn. Andere fchryven , dat dc Myfiers en Trojanen

met

vlotten plegen over den Hellcfpon-

tum te varen. De Britannen hebben

hare

van taaije ryskens t'zamcn gcvloghtc
Scheepkcns met leder overtrokken. Voorders vindt men ook in dc Hcidcnfchc
hiftorien der oude tyden, dat de Corinthcr Amtmoclts, welken 'Pofydorut Ptrgilius Amodem noemt , dc Galeyen met
drie roei-banken , die van Achenen met
vier roci-backen , dc Salaminifchc Ntfiüon
met vyf , Zenazorat met zes , Mnejïgeton
met acht en tien roei-banken gemaakt
hebben: daartoe heeft Alcxander M*gn*s
noch vier banken gevoegt : PtolonuKs Sater
heeft vyftien banken op de Galeyen geordonncerti welk getal van Demttrto, Antigom Zoon , verdubbelt is : Ptolomtm PhiUdelpbtts heeft die op veertig, en ThilopMter
cindelyk op vyftigh gebraght. Dmmu is
aldereerft uit Egyptcn in Grieken-landt
aangekomen, en van den zclvcn hebben
de Grieken den naam van D«hm gekregen,
daar men te vooren maar vlotten op het
water gebruikte. Nthu plagt zyne Schecpen van papier, biezen en riet t'zamentc
voegen.

Ook zyn verfcheide gedaanten van
Scheepen van onderfcheidclyke natiën gevonden geworden , gelyk men uit dc oude
Hiftorien vernemen kan. De Egyptenarcn
hebben onder de regecringe van Sefoftrü
het eerfte lange Schip gezien. Hippuu
Tjritu is de eerfte Bouw-mcefter van de
grootcLaft-fcheepengcwecft. DeCyrenenzers hebben kleine Aakskens gebruikt,
dievandeLatynen Ltmbt genoemt wierden, en zeer Inel in \ water voort varen.
Dc Phenicers hebben de Cjmb**, of Boten,
in gebruik gehadt. De Circerot , een grooten aart van Schecpen, hebben de inwoonden van het ei landt Cyprus eerft gevonden} endeDuitfchcn, dewelke aan den
Donau woonen , de Ltntrts , of uitgeholde
VüTchcrs booten» gclyk ook de lllyriers
de ScMphoi , de welke noch eenen byzonderen aart van Booten zyn. Der HtppsgmMm

Hipptgog* genoemt
worden, en, na de meiningc van Frftiu,
Pacrde-l'chcepen zyn , in de welke men
paerden voert, zyn de Salaminers de eerfte
vinders hoewel andere zeggen dat Dunw, der Pcrfen Koning, de zelve alder,

:

de paerden daar mede in
Thracien over gefchcept heeft , als hy, met
een ongelukkigcn uitflag , Mtlttadei in het
Morotonifcheveldtaantaftc. DeThafiers
hebben lange bedekte Schecpen gemaakt.
In Lydien heeft Pjrrhonm het eerfte vlot
gemaakt , en hem daar mede op het water
begeven. Enfebtm fchryft , dat Vfi de eerfte zygewceft die de afgehouwc boomen
met vuur tot den Schip - bouw bequaam
gemaakt heeft. Gnphon dc Scyther is dc
eerfte vinder van de gcfnavclde Scheepen
gewceft. By Athemutm leeft men , dat de
grootc Schecpen Cjc/odes of *Aïthn* dat
is, eilanden, of bergen, zyn genoemt geeerft gebruikt , en

,

,

worden.
Al hoewel d'Oudcn de middelen, om dc
Schip-vaart wel en wyflelyk aan te ftellcn
die men* hedensdaaghs in gebruik heeft,
niet hadden, en met zoodanige n ervaring
cn wetenfehap van de zeil-konft niet begaaft zyn geweeft, zoo hebben zy haar niet
tc min ook op dc Zee gewaaght , en hare
reizen te water verricht > want inde oude
Hiftorien zyn verfcheide togten beroemt
de welke doch meeftendeel, met de fabulen der Poëten vermengt, niet zekers aas
zich hebben als daar zyn de krygs-toghten ter zcc van B»cchm , fafin cn Htrcum }
als mede de vervoeringe van ft, Emrop*,
Mede» en van dc fchoone Helm*, welke
van Ptrü is wegh gevoert geworden , daar
op dc Grieken met haar gantfehc maght te
water in het Koningryk van Trojen zyn
gcvloogen, en de ftadt Trojc belegert heb:

,

,

ben. Bdcchms regeerde tc Nyfa , ccn lfadt
in Arabia Fclix , en heerichte over dc inwoonders van dc Perfifchc en Arabifche

Battti
lrr

m-

«*•

oever , als ook over gantfeh Syrien } maar
nadat hydc Anadnen uit heteilandtDia,
of Naxo , haddc'gcrooft , is hy van de Tyrrhenifche zee-roovers , dicht by het zelve
eilandt, overvallen, overwonnen, cn gevangen wegh gevoert geworden, die hy
met wyn zoo dronken maakte , dat hy haar
bequamclyk met een Aak ontfliptc , en na
huis quam, alwaar hy den Arabiers cn Phenicers den Koophandel, Schip -vaart, cn
dccze redenen
Stcrrcn-konft leerde.
hebben de Grieken, hem tereeren, terwyle hy drie jaren met decze reize haddc
toegebragt, dc SacraTrtetenc* aangeftelt.
Dc Phenicers zyn daar na met hare Scheepen, met koopmanfehappen geladen, in
Grickenlandt gevaren, cn hebben /», de
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Dochter van Inachuj, gerooft. Dc Crc- van Phrjxm met cencn vergulden Ram zy
ten zen hebben daar tegen Europa , de verciert geweeft. Veele mcinen, dat dé
Dochter van Agenor t uit Phenicien met trcftclykc goudt-mynen , welke certydts
gewcldt wederom wegh gchaalt > want in Colchidc beroemt waren , tot deezc faals Jupiter der Cretenzer Koning , het be- bel van het gulde Vlies oorzaak gegeven
drog h der Phenicers, 't welk zy Inacho, hebben. Eindclyk vindt men 'er ook die
door het roovcn van zyn Dochter, bewe- haar laten wys maken , dat by den Koning
vcj zy gczen hadden , merkte, is hy met zyn Schip, ts£ta in Colchidc een Rams - vel
wclkersvoorfte deel een os gelyk was, in weeft, waar op de konft van den Philofogevaren, en heeft zich dc boven phifchen Steen temaken, of het vcrandePhenicien gevaren
verhaalde Europa bemagtigt: waar uit de ren van flecht metaal in fyn goudt , gefabel haren oorfprong heeft , dat fmpiter fchreevcn was. Ook zyn 'er andere, die
zich in een os of fticr zoude verandert, en|gcloovcn dat Phryxut den Koning <sfr*
Europa op zynen rugge over het water met een ongelooflyken fchat zoude toegevoert
hem wegh gevoert hebben. Dc Argonau- hebben, den welken zy onder den
tcn, welke na zommiger mcininge twee- van 't guldc Vlies verftonden.
Na dcczcn togt der Argonauten over de Der Grieken
en-vyftig , of vicr-en-vyftigh in getal zyn
geweeft, waren voorname Grieklche Vor- Zcc in Colchis , volght de rcize der GrieTt*1 *'
ften cn Heeren , die van ralerio FUcco , Or- ken te fchccp na Troje. Deeze begaven
phto en Apoüomo verhaalt worden , onder haar met een Schccps-magt (met welkers
welke de voornaam (te zyn Jafon, die haar toerufting zy een grooten tydt tocgebragt
Ovcrftc was , Tjphu Cafior, Pollux, Her- hadden ) van elf hondert cn veertig SchecHyLu t Telamon y Thefew, Orpheus , pen over de Zcc na Troje, welke ftadtzy,
cmles
NaMpltKs, Mopfus Zeres en Calaü; deeze na een tien-jarige belegeringc , met lift m
lieten een groot , cn, wegens zync grootte, haar geweldt gebragt hebben. Dc oorzakc
ongcwoonlyk Schip bouwen , by den berg van dcczen oorlog was , dat Parn dc Zoon
Pcuo, het welke zy Argo noemden, van van den Trojaanfchen Koning Priamut,
het Griekfche wobrt «<>*V, 't welk fnel HeUna dc Huis-vrouw van Menelaus, Komet dit Schip zyn zy uit het ning van Sparta, wegh gevoert hadde van
beduidt
landtfehap Thcflalia in Grickcnlandt, over welken oorlog h veel faoulcn by Homerus ,
landtfehap Colchis, 'twelk en andere Poëten , zyn te vinden. Hier uit
het
in
de Zee
met zync grenzen aan het Pontifchc mcir zyn de langduurigc reizen van Vljfles cn
ftiet, gezeildt, wegens het gulde Vlies, fALne.u ontftaan, welke van Homero in
*t geen zy in haar gewcldt hebben gebragt, Griekfche , en van Vtrgilio in Latynfche
benevens Medea , de Dochter des Konings vacrzen befchrecven zyn.
Maar na dat die van Aflyrien de Monar*AEu, die op fafon verliefde, haar vaderlandt verliet , en haar met hem op dc vlugt chic , of Heerfchappye , verlooren , cn aan
begaf. Van dit guldc Vlies zyn onder- den Meden, van waar zy aan de Perfianen
fchcidelyke meiningen der Authcuren, is gekomen, over gelaten hadden, zoo
wat het doch cigentlyk magh geweeft zyn. hebben de Perfiaanfche Koningen haar
Thrjxus, deZoonvajl Athamantu cn Ne- ook onderdaan Griekenlandt te bemagtiphele* , die, na het affterven van zyn eigen gen , waar door tuflehen beide ook grootc
Moeder, dcheimelykc liften zyner Stief- togtentc water, en Schecps-ftrydcn, zyn
moeder Inm zeer vreefdc, is met zyn Zufter voorgevallen.
Die van Athenen hebben de wolle-wc- Die vm
Hedey op eenen Ram , die gulde wolle hadde, welke hem tc vooren van zyn Vader, verye , cn het gebruik van den wyn cn olie
of, zoo andere willen, van zyn Moeder ver- gevonden ook bemoeiden zy haar , meer
als andere natiën, met het Borgerlyk-en
eert was , over den Pontum gefwommen
alwaar HeMe, door de onftuimigheit der Krygs- regiment in een goede ordeninge
baren , van den Ram af geftooten , cn ver- tc brengen. Voor Deucaltons tyden was
dronken is , waar van die Zee den naam Cecrops haren Koning. Na den Koning
van Hcllefpontus gekregen heeft i maar Codrus hebben zy gecnen Koning meer
hy Phrjxut is gelukkelyk by den Koning gchadt, zoo dat de ftadt Athenen jaarlyks
tAlta aangekomen, en heeft aan Jupiter den van zekere Overigheden geregeert wiert
Ram opgeofFcrt , of, gelyk andere willen maar zy hadden noch gcene wetten, voor
de Huidt met goude wol in den Tempel dat Solon de Regecringe in een zekere oropgehangen. Nu willen zommige zeg- deninge ftelde , het welke in de zes-engen , dat deezen Ram goude wolle heeft veertigfte Olympiade gdchiedc. Daar op
gchadt. Andere zeggen , dat zyn Vel met volgde den kryg tuflehen die van Athenen Htrem «rA
goudt gevult , of ten minften bedekt zy en de Megarenzers , in welken dc Veldt- "t
geweeft. Andere willen, dat het Schip ovcrftc van Athenen , Pififhatus genaamt
dc
,
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de Schecps-maght der Megarenzcrs ., door
een oprlogs-lift, overvallen engenoomen
heeft. Dccicn Ptfifirdtm heeft hem zclvcn
daar na , door cyrarinyc , van dc ftadt Atheoen meefter gemaakt , den welken daar na
zynen Zoon DtocUs , en daar na den anderen Zooo, Hsfpuu, in de regeerinee zyn
gevolge. Deezen ffippmm hebben aie van
Athcnen van zyn Koningryk berooft , en
uit de ftadt verdrcevcoj zoo dat hv hem
tot den Koning D*rtw in Perfien begaf,
en den zeiven tegen die van Athenen ophitfte daar uit den kryg tuflehen de GrieOfflgflaC ken en Peruanen ontftaan ij. D*n*j voerde zyn leger met Scheepen uk Afia over in
Gntkn tm
Grickenlandt » denwelken die van AthcPrr/üme».
nen, onder den Vckk-ovcrften ThamfiocUt t tegen gekomen zyn, en het derde
deel van zes honden duizent op de Marathoniichc velden verflagen hebbende , de
refte wederom na hare Scheepen te keeren
gedwongen hebben. Toen ter tydt is dc
tyran Htppuu doodt geblecven , en D*rmi
als hr weder een veel fterker leger vaerdig
maakte, geftorven j den welken zynen
Zoon Xerxes volgde, en vyf jaren met de
:

tocruftinge Van net krygs-heirtoebragte
daar op nam hy den zeer machtigen toght
in Griekenlandt voor , in welken drie hon-

den en tachtig Grickfchc Schcepen deeze
groot c Perilaanfcbc zee-magt, beftaandc

m veertien honderdt

Epidaurum met veenigh
Scheepen belegerden , de welke de Connvyf-cn-zeventigh
Scheepen te
thers met
hul pc quamen, maar niet te min van de

dat zy de ftadt

Corcyreers geflagen wierden.

Het

vol-

jaar ruften die van Connthcn, met
hulpe van hare Bondtgenoocen , eenmagtigc vloot toe, waar over de Corcyreers
hare Gezanten om hulpe na Athcnen
fchikten , en tien Galeyen verkregen. De
Corintheren hadden , met hare Bondtgenootcn, honden en vyftigh Schcepen by
een gebraght : waar tegen de Corcyreers
met nonden cn tien Scheepen uit quamen.
Hctgevegt is beidcrzydts zoodanig afge1 00 pen , dat zich nicmandt de overwinninge hadde tc beroemen. De Atheenfche
Galeyen vermengden haar wel niet in het
gevcght, gclyk haar bevolen was, maar
quamen alleen den noodtlydendc Corcyreers te h u lp e, cn verhinderden des vyandts
voorneemen het welk den Peloponnefifchen krygh tegen die van Athcnen verwekte , welke de Corinthcrs , wegen de
gezondene hulpe aan de Corcyreers , en
Perdtcau , Koning van Macedonicn , zynes
Broeders halven, met wicn die van Athenen ccn verbondt opgcreght hadden,
v v and t waren , cn dc Laccdcmonicn hare
groote eer beny deden , om dat die van
Athenen zich op haar maght cn geluk v erhovaerdigden , het geene die van Laccdcmonicn niet hebben koenen verdragen.
Deezer oorzaken halven is die van Athcnen , door Gezanten , van die van Laccdcmonicn den oorlog aangezegt geworden
en de gantiche Pcloponneius , bchalven de
Achivi en Achxi , die haar onpartydigh
hielden , heeft den oorlog tegens haar aangenoomen. Die het met malkanderen tegen die van Athenen hielden waren dc Lacedxmonü, Corinthii, Megarcnfcs, Sycio-

gende

;

Scheepen, hebben
overwonnen. De gchcele maght van deezen Xerxes te lande is van gelyken by Therm opvli s gebrooken , cn verflagen geworden van de Uacedemooiers. Door de grooteeer , en den machtigen roof, welke die
van Athcnen in deezen krygh verkregen
hebben, zyn de Grieken in groot» oncc
nighcit geraakt, zoo dat dievanLacedevmt
Du
Lattdtmtmonicn , dc welke de groote maght cn
men wtrJra overwinningen van de Athenienzcrs bevyamttn linydt hebben , al dc andere Steden aan haar nii, Pcllenenles, Hein Ambraciotz, cn
gen dit V4»
zydc trokken j maar die van Athcnen ver Leucadii, welke de Scheepen, eeniegelyke natie na zyn vermoogen, uitruil eden.
maghtige volkeren dan , welkers Regee- De Bceotii , Phocenfes , Loc r , Ana&orii
rmgen door de wetten van Solo* cn Ljcnr- Leucadii, Patrenfcs, Myccni, Meflenii,
gm ineentreffelyke ordening gebragt wa- Coronci, Me t o n en les, Elei, cn andere veel
ren, begonnen malkanderen in de hairen diergelyke, bezorgden dcruiteryc enhet
te taften, en ccnen harden kryg tegen m al- voet-volk tot den kryg. Met die van Athekanderen tc voeren, het welke gcfchicdc nen hielden t de Chu , Lesbii , Plataeenfes,
tuftchen de tacbentighfte en vier -en Meflenii , die in Neupa&o waren, de meetachcnrjghftc Olympiade. Hier na is den rt c Acamanes , de Corcyrenies , Zacynthii
krygh te water tuflehen de Peloponnezen Cares aan de zee, hare nabuur en de Dores,
jiotn erjgo. cn de Grieken gevolgt, welkers oorzake de Iones, Hellefponti, Thraces, en alle
deeze was Epidaurum , een ftadt in Ma- eilanden, behalven Melo cnTera, die in
cedonia, aan de Ionifche zee gelegen, 't Ooften aan den Peloponncfo leggen.
wierdt van de Barbaren bcvoghten j doch Deezen oorlogh heeft over de zeven endievanCorinthcnquamen dc ftadt tchul- twintigh jaren geduun, in de welke meer
pe: dit verdroot dcCorcyreers zoo zeer, Hagen te water als te lande zyn voorgevalterwylc zy het zelve gewcigen hadden, len. Nu hadt d'ccnc party d'overhandt , nu
dan,
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toe dat het eindelyk zoo verre Thebanifche, de cerfte en twei

dat die van Atnenen, in het demon c hc , als ook de Tcgeatifchc
derde jaar van de drie-en-negentighfte ftaan, zoo dat men wederzydu
Olympiade, van den Lacedemonilchen derlyke veranderingen desgeluks geftreVeld t- ov erft en Lyfan der zyn overwonnen den heeft, tot dar/er eindelyk tuflehende
om vreede hebben moeten bidden, en zien Grieken, omtrent de honderd t en vierde
dar de muu ren der wydt-bcroemde ftadt Olympiade, een vreede is opgerecht. DeeAthenen neder geworpen wierden. En de- ze oorlogen hebben de magt der Grieken
wyle zy van hare vy and en dertigh Mannen zeer gez wakt , hare Regeeringen allengsbcquamen , die haar regecren zouden , en kens r/onder gebraght, en dc Koningen

Bekomen

is,

ii

dezelve door hare tyrannye veel menfehen van Macedomen den wegh tot de Monarom het leven bragten , zoo zyn de borgen chie, of Heerfchappyc, gebaant.
PbiJypw , namaak Koning van Macedo- pbiüffmt,
i Argon enThcban gevlugt,
alwaar zy niet alleon wel ontfangen zyn, nien , is van zyn Broeder Alexsndro den
Mt(<émt*
in gyzehnge gegeven , en in het
ook
hope
verkreegen
van
Thebanen
r
wederom
vreede in haar vaderlandt te zullen huis van den beroemden Philofóoph en
EpAmuuntLu
opgetrokken
j wane- TrMhludm, een tamek/ke Veldt overfte
magt van de verjaaghde borger» verzamelt geworden. Deeze heeft tuflehende honhebbende , heeft die dertig Tyrannen e in - den en zefte en de honden en elfde Olymdelyk uit dc Stadt gedreeven , dat in het piade zync maght wydt uitgebreidt , de
tweede jaar van dc v ier-en -negentien ft Grieken hier en daar onder zyn jok geOlympiade grfchiede.Ondmuflchenheb- bragt , en eindelyk die van Athenen overben die van Theben en Corinthen hare wonnen j waar door de groote heerlykheit
Gezanten naLacedemonien geichikt, en en magt der Grieken is komen te vergaan.
een gedeelte van den buk, die zy inden Hy heeft meer met Uilige praéryken als
voorgaanden kryg bekomen hadden , ge- openbaren ftrydt zync vyanden overwonvordert, door dien zy, zoo wel als die van nen, en geen beloften gehouden. Alex*n- AUumd*
Lacedemonien , het hare daar by gedaan derde Grtot is hem in de Regeeringe ge- JtQmt.
en de krygs onkoften helpen dragen had- volght: die veel oprechter in alle zyn doen
den: het welke haar die van Laccdemo- gehand cl t en de Heerfchappyc, of Monicn affloegen , en een groot e verbittering narchie , gelukkelyk uitgevoen heeft.
maakten > want toenmaals waren die van Wie zync magtige en ongelooflyke daden
Lacedemonien , wegens haar groot geluk, begeert te wecten , dien willen wy wyzeer opgeblazen , en begonden na de heer fchappye over gantfeh Afia te trachten.
Maar als Cyrm met Artsxerxtj , Dan, naMaar na dat deezenmagtigen Monarch,
volger, oorloghde, zyn zy hem te hulpe in het dertigfte jaar zyns ouder doms , omgekomen, en nebben Ttfikphernem t eene trent het eerftc jaar der honden en veerder Veldtoverftcn des Konings van Per- tiende Olympiade , is vergeven geworHen , met geldt omgekoft , zoo dat de Ko- den , en zyn leven tot Babylonien gecinning den Veldt-overfte der Athenicnzers dight heeft, zoo is de Monarchie na zyn
Canon , die hem toenmaals op het eilandt doodt wederom gebrooken, en door de
Cyprus onthielde , tot Admiraal over zync oneenigheit van de groote Heeren , die
vloote aannam : dceze was zyn vaderlandt AUxandro gedient hadden, in verfcheide
zeer toegedaan , en terwyle hem de gclc- dcclen gedeclt geworden. Terwyle deeOricnten oorlogde , zoo
gentheit om het zelve te helpen, en zich zen Ate.x ander
aan die van Lacedemonien te wreek en, hebben de ALtoli , en die van Athenen , in
ftict
heeft
oncKcnlanat
nieuwe
oproermgen gehy
hem
dies
,
de
handt
te
aan
gewilliger in deezen handel vinden laten, maakt , welke volkeren , nevens eenige anop dat hy het zelve , 't welk hy door zynen dere , na hare oude vryheden haakten.
ongelukkigen ftrydt in zoodanigen noodt Doch deezen krygh nam geen goet einde |
gebragt haddc, door de overwinning we- want die van Athenen moeiten haar wederom mogte verloden het welke ook al- derom onder het jok begeven.
zoo gefchiedcj want hy heeft de SchecpsMiddeler tydt zyn die van Syracuzen in
magt der Lacedemonien, onder den Ko- Sicilicn, en die van Carthago in Africa,
ning AgtfiUHi byGuidogeflagen, eg dus gclyk ook de Romeinen in I taliën , maghde voorgaande magt en vryheit der Athe- tigh geworden. Het Koningryk Siciüen,
nienzenherftelt. Door deeze zeege zyn'er cn die van Carthago, hebben lang om het
veel Bondtgenooten van de Lacedemo- hooghfte gebiedt gevoghten , zoo dat dan
nien op de Atheenfche zyde gevallen, en dceze, dan gecne party onderlag* totdat
verfchcidc oorlogen, als de Arcadiichc
eindelyk de Romeinen quamen , en, om,
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trent dc hondert en negen-cn-twintighfte
Olympiade, in her 419 jaar na dc opbouwinge der ftadt Romen , haren Burgermeefter Apptum CUndiHm , voor dc cef llc
reizc , met alle haar kryghs-maght over dc
Zee in Sicüien lchiktcn, die den Koning
cn hem tot een BondtHicro overwon
,

Eerfi kot
trr zet
/

vm

mmmt*.

genoot des Roomfchen volks maakte.
Toen ter tydt hadden dc Romeinen noch
zc ifs g Ccn 's c h ccpcn ? /00 J at Z y j c Scheey^p j c Larcntincrs, Locrcnfcrs, cn
Ncapolitancn,om over te fcheepen , moeIn het 493 jaarnade oprt cn gebruiken.
bolt wingc der lïadt Romen, toen C. DmiIntt cn Comci.'M} Burgcrmccftcren waren,
hebben de Romeinen hare ecrtlc Scheepsvloot, beftaande in honderdt gcfnavcldc
Scheepen, en zeventigh Galcyen met drie
roeibanken, tc water gebragt. Dit is de
cerftc kryg der Carthagmcnzcrs geweeft
tuflehen haar en dc Romeinen ontdaan

wegens het Koningryk Sicilien, in welke
die van Carthago cttëlykc malen onder lagen, zoo dat dc Romeinen cindelyk voor
namen met hare Scheepen in Afnca over

hondert envyftigh groote Scheepen, die
den Karthagincnzers wel groote fchade
dceden , maar in het wcdcrkccrcn na Sicilien door een groote ftorm zoo veel Schccpen verboren, dat'crvan de drie hondert
en vyftig Schecpen maar tachtig over bleven. Deezen kryg heeft vier cn-twintigh
jaren geduurt , tot dat cindelyk die van
Karthago, by jÊgula, van den Roomfchen
Burgcrmeelter Lmmio , in het 5 1 z jaar na
de opbouwinge der ftadt Romen , gcllagen wierden , cn honderdt cn twintigh
Schcepen verlooren , van welke dc Romeinen zeventigh veroverden , envyftigh
in de grondt boorden. Daar na wiert tuflehen beide partven een vreedc gcflooten.
Een tydt lang hier na is den tweeden 7W&
Karthaginenfifchen krygh gcvolght, dic^4,,*-f'"
voor het 5 } 5 jaar na dc opbouwinge der "^'^
Dl
ftadt Romen zyn begin nam. Na dat Hannth.ü de ftadt Saguntum, inSpanjcn, ingenoomen , cn zyn krygs-magt in Italien
gevoert haddc, heeft hy acht ièn jaren lang
dc Romeinen met gcwcldt geregeert , toe
dat cindelyk dien krygh door t*bl. Snpto
wiert gecindigtj want als hem Sapio met
een groote m;igt in Africa begeven haddc,
om een verandering in dc zaken te maken ,
was Il.wmbAl genoodtzaakt Italien te verlaten , cn wederom na Karthago tc varen
alwaar hy by Zama van Sapto gcllagen
wiert, zoo dat die van Karthago voor de
tweede maal zeer harde voorwaarden ingaan , en om vreede bidden moeftcn.
Hier navolgde dc Ulyrifche , cerfte Maccdonifehc , Svrifchc , Crctifchc , cn tweede Maccdonilchc krygh , in welke dc Romeinen over al , zoo wel te water als te lande, treftclykc daden uitgericht, cn hare
macht geweld igh uitgebrcidt hebben.
Dcwylc nu de ftadt Karthago middclcr unt/le
tydt adem gelchcpt haddc , cn dc goede K*nb*giruftc niet langer verdragen konde , ook de
ftadt Romen gelyk als een doom inde 00- 7*
gen was, zoo heeft cindelyk dc Raadt der
ftadt Romen bcllotcn , dc zelve gantfeh tc
verdelgen, cn zulks door Sapio lAEmUiMuu
in 't werk geftclt , welke dc ftadt Karthago, nadatze 700 jaren geftaan haddc, in
het 606 jaar na dc opbouwinge der ftadt
Romen , cn in 't laatftc jaar der 1 5 8 Olympiade, t'eencmaal verwoeft heeft.
Wat voorders der Romeinen oorloghstogten tc water aangaat, inde Hirtoricn
vindt men de volgende , als dc Achaifche
Balcarifchc , S:irdonifchc , Cilififchc , ofdc
eerftckryg tegen dcZcc-roovers, dcMithridatüchc, Sartoriaanfchc , tweede ( >ctifchc, cn dc tweede , derde, en vierde
'

j

1

|

cn dc Carthagincnzcrs in haar
eigen landt te bezoeken. De Romeinen
dan hebben, onder dc Burgcrmccltcrcn
Af. Aitdto Rfitth cn L. Af. ml: o fvffi hare
Admiralen, in het 497 jaar na de opbouwingc der ftadt Romen , een maghtigc
Scheeps-vloot , op welke hondert cn veertigh duizent mannen waren, in Africa gcfchikt } cn men kandc grootte der Schccpen hieruit wel afnemen, doordien op elk
Schip drie hondert r,oci-kncchten, cn hondert cn twintigh foldatcn , die de Latyncn
CUJfijnos milties noemen, waren. Dcczc
En/te Kmt- zyn de Karthagincnzers met een Scheepsrib'!""^mag t j j n de hondert cn vyftig duizent man
ftbt krjgb. fterk, bejegent , cn hebben met de Romeinen, by Heraclca, den ftrydt aangevangen,
maar den zclvcn vcrlooren , zoo dat dc Romeinen vyftig Schccpen veroverden, vicren-zeftig in dc grondt boorden , endercll
zich op dc vlught moeften begeven. Na
dcczc overwinning zyn de Romeinen in
Lybicn , by Afera*™ voor-borg , gelandt
alwaar zy dc ftadt Afpidam innamen, cn
Karthago belegerden. Maar na dat Afanlim weder na Romen getrokken , en R'&*lm met veertig Schecpcn , vyfticn duizent
voet-knechten, en vyf hondert ruiteren,
voor Karthago gebleven was, hebben die
van Karthago , met hulpc der Laccdcmoniers, cn de maght van Xanttppus, haren
Ovcrftcn, Revrnhts gcflagen , gevangen
cn dc overige Romeinen deftadt AÏpida
bezet. Da;ir na zyn deezen tot hulpe gcfchikt twee andere Burgcrmccftcren , als kryg , die zy tegen dc Zcc-roovcrs hebben
M. tAEmihut en Servmi Ftthiut , met drie
te ftcken

,

,

m

'

gen»
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Daar na volghdc dc Schccps .ftvydt van

'

]mUm Cxftr tegen dc Fran^oizcn cn BriJulm o- tonnen > als ook dc Burgerlykc krygh te
Pm- water cn te landt van Tompe/us cn Ctfxr.
Wat in dcczen oorlog, cn voorders, na den
ondergangvan Pompcjus, zy voorgevallen,
kan men in de Hiftorien genoegzaam leczen. Hier uit blyktdanklaarlyk wat magt
dc Romeinen toen ter tydt gehadt hebben want Pompcjus bragt uit Afia , de eilanden Cycladcs, Corcyra, Athcncn , Pon-

I

fir tn

I

W'

to, Bithynia, Syiia, Cicilia, Phcnicicn,
uit Egyptcn , over de zes hondert grooSchccpcn by malkander, cn wiert noch-

te

,

gupn

at

sur; ui An-

Otlavitu Augujius

nagelatenc

,

Weduwe

van Af.trcetlus, Otlavu genoemt, getrouwt
hadt , zeer harde vy anden geworden. Den
cenen klaagde dat Amontus zyn Zufter verachte, ende Koningin CUopatra aanhing.
De andere zcidc dat Augujius met gewcldt,
tegen zync beloften , Leptdns niet alleen
van dc Provincie van Sicilicn, maar ook
van zyn eer cn gezag berooft, de tot den
Siciliaanfchcn kryg over gefchiktc Schccpcn opgehouden , cn aan zvnc foldatcn
geen akkers uitgedcilt hadde. Na dat
deeze zake nucindelykmcternftgcmcint
wiert , zoo heeft Auguflut een Oorloghsvloottcrzcctoeqcrult, welke beftondt in
twee hondcrr :w\\ ftighGalcycn van drie
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op de

Cleopaira

vluglit moeite begeven. Dit is het einde
van deezen kryg gewcefl: : Antimat bragt
met zyn eigen zwaert om , en
Cleop.ur.% (om datze niet levendig in dc handen harervyanden zoude vallen heeft een
fenynigc flangc , A)f>n genoemt, aanhaar
lichaam gezet, door welkers beet zyhaar
zclvcn van het leven beroofde
Na dat deeze twee , te weten Leptdns en
Antomus, aan een kant waren, heeft dc
Keizer Augxftus Z) nc Monarchyc bevcftight ; cn zedert zyn'cr, in dc tydt van
meer als drie hondert achter een volgende
jaren , tot op dc tyden des Keizers Conflantmi Magni , weinigh aanmerkclyke zaken
na welken tydt het
ter zee voorgevallen
Roomfchc Ryk ccn krak gekregen , en
eindclyk zyncn glants vcrloorcn heeft.
Onder dc rcgccringcn der Keizeren Ard R m'
cadu cn Honorn, hebben de Vifigothen aan "
^
den Donau cn in Thracicn, onder harcn > " 3

zich zclvcn

)

cn

tans van Cxf.ir gefhgen , in het 705 jaar na
dc opbouw ingederftadt Romen.
Na dc doodt van falius C*f.%r , heeft de
Keizer Atmtftm \ cel met C.-.j]ius cn Brutus
dewelke fn!imCx(.ir op het Raadthuis tot
Romen vermoort hadden , als ook met haren aanhang, CC doen gehadt, zoo dat 'er
ook toen ter tydt verlchcidc Zee - Haffen
zyn voorgevallen , die dan op d'ccn, dan
op d 'ander zyde ongelukkig af liepen , tot
dat eindclyk dezelve party gantichclyk is
onderdrukt geworden. Maar na dat dit
werk van Odavto Augufio C*ftre , Mare*
Antomoy cn Lepido gelykerhandt uirgcvoert was, zocht zich Ltpidtn mccilcr van
het Koningryk Sicilicn tc nuken j doch
hy wierdt van Augufto aangegrepen , en
overwonnen. Hierna zyndc twee Zwagers, Ottavms cn Antomus, die, na dc doodt
jryncr Huisvrouw Fttlvta , dc Zuftcr van

I.

ïlagh verloor, cn zich

|

:

'

Vcldt-OverÜcn AUnco de ltadt Romen
ingenoomen. Dc Gothcn cn Vandalen
hebben ook ecnen inval in het Roomfchc
Ryk gedaan, en veel Steden vermceftert.
Dcczc zyn dc Longobardcn gevolgt , die
ccn langen tydt in ltalien mecltcr geweeft
zyn. Van gclyken heeft AttiU met zyn
Hunnen gantfeh Europa uitgq^londcrt.
Ten ry dc des Keizers lleracus omtrent
den jarc onzes Hecrcn en Zaligmakers Jcfu
Chrtfit 600. zyn dc Saraccncn voor den dag
gekomen , welke het Roomfche Ryk ook
,

,

ccn vleugel uitgetrokken , cn eindclyk het
magtige Turklchc Ryk voortgeplant hebNa dat nu hier endaar, zoo te water
als te lande , verlchcidc flagen zyn cefchiedt , zoo is eindclyk het Oolterlche

ben.

Ryk,
ftadt

als

Mjhumcd,

in het Jaar

1453, dc

Conftantinopolcn vcrmccftcrdc , in

de handen der Turken gevallen. Het Ryk
in 't Wcften hebben dc Francoizen in haar
gewcldt gebragt , en onder Ctrolo Magno
opgericht. Dus verre den Aüm.
Men zoude billyk in dit Hooft-ftuk verklaren dc namen vccler deelcn cn werktuigen der oude Scheepen , als Fort , Tumicts Artemon, Acmhs, Dolon, Ltpsdum Epi,

,

dromus Sypparms , Cafteria , Afedsus, Carcbe,

bemant met acht Le- ftum y Cornua, Maleola, Chalatorti t Ptnnt y
gioenen, of regimenten, en vyfvacndcls. Cataptrates Lines , Hauftrum Tarolcones ,
Amontus hadde hondert en zcltig Galcycn TonJtlU , Segefira i Troptdts> Phalos, Lcsbium,

tot zes roci-banken

,

,

,

van vier tot tien roei-banken, die voor cn
achter met toorens verzien waren , cn daar
nevens noch een groot getal andere Scheepen. Het Hooft-fchip, of den Admiraal
van Antonimt, daar dc Koningin Cleopatra
op was, hadde purpcre zeilen. Deeze twee
magtige Vlooien hebben malkandcren by
Attio aangegrepen , alwaar Antomns dc

Chtdccnetesy Cltlopodtttm,

bolnm

,

Delphis , Stolos

,

Em-

Troembolu ,

Acroftoltum

pbraflon , Rbtnoteria , Chelyfma

,

,

Nau~

Gaftra,

pbimctriHtn , 'Paxtllt, Hjptrtfmm

Am-

Afconta 1

,

Adfrlhnm y Lora,ClettLt y Selma y t^£ax Rbt,

a Hypoz.om*

Afhndiitm , Apblafia , Tarfhs,
TorcuLu, Colus , Eptfionta , AmboLx Symbola,
.

,

,

Antjls, Pjrg»chi, Canonia, Stathmtd^Antlon,

L

;

Strg.t t
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een hout betekent , dat dwars over 't Schip
ftondt, en aan beide de ftuurenvaft was,
om de zelve gelykeh/k te konnen keeren
en wenden , enz. doch alzoo zulks rcedts
volmaaktelyk van den Heer Schefems , CWin 't Latya
, 7%«- /ukj CuUaonwxs, cn GjrtüUu
Spond* , PerittnéL* , PrjmnejU ,
récimm, EUcMt lenen , Carcevt* Cermchi, is verricht , en uitheemfche woorden, daar
Ch emjc hs Anch orale S. mi des , C)c// , Melor- v ari ons de zaken niet al te wel bekent zyn ,
ch$u, NMtm*cha $ \ geen lange fcheeps fpicf- in 't Duitfch te vertalen, niet en voegt , zal
fcnzyn: O****, 't welk , volgens

tsfmpkijïomt ,
Sttgé, Ndf$trt , iAmphih
Der es , CelUrimm Her/mus,
Heter ofiomi
Epagonu , ErgatA ,
, Pedulion , Gvm&i
Hyjhdocen, Dnocbus Didjmms M.tjchuU
Ehmoterta EdolsA, 'l remata, Ttvatrattitj,
,

,

j

,

,

,

,

,

AmM

,

,

,

,

,

,

Zevende Hooftst

U

K.

Toeftandt van bet Scheefs-timmeren na den val des Roomfchen gebiedt.
fVyze van den Scheef s-bouw voor anderhalve eeuwe.
,

Et Scheeps-bouwen heeft zon- nomen) waarom van de Scheeps-bouw,
der twyfèl gcblocit van veele na den Roomfchen val , weinig valt te zegecu wen her , cn van den beginevenwel een recx van oorlogsSen. Ik zal
ne af, zoowel by Barbaren, of aden, (waar van de kennis ons ter naauUitlanders,als by de wel gemanierde Grie- wer noodt is over gebleven ) der gener die
ken, en Romeinen, fchoon de fchik van na den val van Romen voor de mach ttgftc
hare bouw-konft, by gebrek van gedenk ter zee gehouden zyn, ophalen) daaruit
ichriften, ons niet nagelaten is: daar die men dan zal konnen befluiten in wat ftaat
van Romen zeer fchuldigh aan te achten de Scheeps bouw zy geweeft, terwyl de
zyn , welke niet wilden dat iets zoude over Romeinen zwygen , en het bouwen by hen
blyven, 't eccn zyn oorfprong cn begin zoo is verflaauwt , dat ons daar van zelf by
onder hare hcerfching niet hadde genoo- fchrift niets nagelaten is.
De Saracyncn, een volk, gekomen uit s*racynt»
men ja alles , waar van d'eer uithcemfche
meefters toe quam , wiert by hen verdelgt. hetuiterfte van Arabic, zyn niet te vree-/**" * **
wr
Hier om is t dat ons maar een fchaduwc den geweeft met de Romeinen uit Fgyp-^*"*
****
van de Scheeps-daden , der gener die bui- ten , Syrien , en geheel Africa , te jagen ,
ten Romen hun byzonder gezag hebben maardorften zelfs na her gebiedt over de
gevoert , over geoleven is. In Romens zee ftaan) waartoe zy met een maghtige
jeught belandend' Indianen al in Spanje, vloot afquamen. In 't Jaar 65 5 na Chrtfttu
end' Afrikanen in Duitfchlandt , met hun- geboorte ftaken zy by Alexandria in zee,
ne Scheepen * doch wat geftalten decze en liepen Rhodus, Candia en Cyprus af.
Scheepen hebben gehadt , en op wat wvzc Tc vergeefs gong Keizer Conft*nt hen te
zy over de zee zyn gekomen , is ons onbe- keer) want zyn vloot wiert vernielt. Na
I

[

;

'

kent.

De Cananecrs, verjaagt van d'Ifraë-

liten, vlooden te

water heel na America

toe, zoo de vermaarde Home gevoelt*
maar wat Schoepen zy gevoert hebben, en
wat (treek gevolgt , blyft ons vcrhoolcn.
In 't duiken van 't Room ich gebiedt begonnen de Barbaren, (dus by de Romeinen, ten hunnen aanzien, genaamt) of
üitheemfchen , het hooft op te ftcken,
ruften groot c Vlootcn toe , cn bouwden,
trots den daal enden Romeinen, zeer aan
zienlyke Zcc-gebouwcn ; 't geen ons de
daden, by hen te water uitgewerkt, genoegzaam verklaren, en getuigen. De volmaakte wyze echter hoe zy bouwden, en
de ecftalte harer Vaar-tuigen , blyft ons
verborgen, by gebrek van fchriften, veroorzaakt uit onkundigheit , die by hen
toen wiert gevonden: welkedom- en nalatigheit met grootc fchreden tot omtrent
drie honden jaren herwaarts heeft toege-

het bevcgten deezer zege vielen zy in Sicilic, Syracufc, en andere omleggende geweften , dicze alle in kolen zetten , cn met
fj^zurf.'
Scheepen , opgepropt van buit , te rugge
keerden.
Een leef-eeuw hier na rufte deeze zelve
hnd taart een grootc Zee-vloot toe, daar zy
een geheel hcir kryghs-luiden op zetten,
dieze door dc Straats engte voerden , en in
Spanje te lande bragtcn. Dit liepen zy af,
en verdorven het ) nevens een groot gedeelte van Vrankryk , aan de Middellandtcn 't cn ware Karet
fche Zee gelegen.
Martel t Hertog indiclandtftrekc, haren
loop geftut hadde, geheel Vrankryk was
hen miïïchicn ten roof gevallen. Hy dan
maakte een groote nederlaagh onder dee:

zenhoop, deedt hundewyknecmen, en
duizentman. Corfica echter, en Sardinië,
moeiten het ontgelden) welke eilanden

zy
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zy beide overweldigden. Dit volk greep
noch groot er mocdt j want zv fcheepten
weinig tydt daar na met een vloot van drie
hondert groote fcheepen uit Afia inEuropa over, daar zy Conftantinopelen twee
jaren lang hebben belegert , 't geen zy ook
verovert zouden hebben, 't en ware, te
gretig na buit , een groot gedeelte van hun
volk Bulgarien in hadden gezonden * daar
zy het hooft (lieten, en, te rug na Conftantinopolen willende, met Scheepen, met al,
door ltorm, zyn vergaan , 't geen hun makkers van Conftantinopclen deede deizen.
Zy toog en echter van daar na Arles in
Vrankryk,'t geen zy uitplunderden j doch
konden 't niet behouden. Ter zee bleven
zy evenwel mcefter. De Grickfche Keizer, noch Koning in Vrankryk , dorften
iets tegen hen beftaan.
In't ïaar onzes hcils 8if. verfcheenen
de Saracenen weder ontrent Sicilien met
een zeer groote Zce-magt , alwaar zy des
Chriften Keizers vloot ontmoeten, en verfloegen zeftigh Venetiaanfche Galcyen
:

die den Keizer tchulpc

waren gekomen,

fncuveldcn alle j mitsgaders een groot getal Laft- en Koopvaardy- fcheepen. Na

welken flagh zy naar Afnca toogen , om te
kal eraten, Ancona in 't voorby zeilen aan
kolen zettende : en na dat hare Schccpcn
van leef-tocht voorzien , en ten vollen hcrftcïdt hadden, keerden zy ylings weder,
Si- en wonnen Sicilien j 'tgcen zy ook twee
hondert jaren hebben bezeten, en daar uit,
gantfeh Itahcndoor,grouwlyk hebben gewoedt. Zy liepen Romen en geheel Campania af, vcrwoeftcn Genua, en voerden
een ontelbaar getal menfehen voor flaven
naar Africa toe. Zy onderhielden op de
Spaanfchc kullen een vloot van twee hondert en zeventigh Scheepen , en niet wydt
van Conftantinopolcn een getal van drie
hondert, behalven alle ha Vaar- tuigh
't geen op de Franfche kuftcn fteedts af en
met welke Scheepen zy het
aan hicldt
gezagh op de zee langen tydt hebben behouden. Van dccze Schccpcn magh men
klaarblykclyk gi(Ten dat zy fterk en hecht
getimmert zyn geweeft , om dat zy een be:
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hoe men Scheepen bouwen zal , om de Saracenen te beftryden , en zeght dat daar in
de midden ftorm-toorens op moeten ftaan,
met huiden omhangen , op datze 't vuur
wederftaan zouden > zeer afzienlyk gcfchildert , en met veel vlaggen en wimpels
geciert,

jagen.

omdenvyandt een fchrik aan te
zegt hy , moet men

En in 't flaan ,

veel geraas

maken.

toorens , moeten

De kaftcelcn, of ftorm-

xx voet hoog zyn , welke

men ook moet konnen verzetten en wegh
nemen. Hoe langer Schip, hoe pryzeiyker.

De Chriftenen, zeit hy vonders , moeten
wel voorzien zyn van klein vaar- tuig, om
de Saraceenfche duiken te wecre n
Van de Scythen leeft men , dat zy in den
J are 41 z. Romen hebben overrompelt en
verwoeft. Deeze braghten twee duizent Zet tn4£ bt
weerbare Scheepen in zee , en hepen eeni- 4NM Stytbit.
ge eilanden inde MiddelandtfcheZee af*
maar Creta, en Cyprus, daar zy langen tydt
met hunne Scheepen voor gezet lagen,
hielden 't voor de Romeinen. Scythie is
een landt, 'tgeen grenft aan de Cafpifche
zee , niet verre van Aftracan zoo dat zy
noodtwendigh aan de Zwarte zee, welke
hen het naaftc water is, hunne havens en
timmer- werven moeten gehadt hebben.
Drie maal hondert duizent mannen braght
.

:

dccs Scythifche vloot in Italicn over.
Herdcttunm deede tot Karthago een
vloot uitruften fterk drie duizent en zeven

hondert Scheepen, daar hy Honontu , die VÜ0t KM
éüélmu*
't gebiedt te Romen hadde , mede te keer
en zrvat
toog: 't welk hem qualyk verging j want
zyn vloot wiert verflagen en fchoon Heracltantu het gevaar zelfs ontquam , zoo
wiert hy echter op zyn wederkomft tot
:

Karthago doorftootcn.
Onder Keizer fMfimUnms rufte Belliutri$u een Schecps-vloot uit , om de Wanda-

Rtüixjtrmi
rvff irn vltét
t$t

ra

f*tgt
len het hooft te bicden, die zich meefter
dreigden te maken zoo wel te water als te Sfbufi.
lande.
deede de zeilen op de Scheepen
,

Hy

der Vloot-vooghden root verwen, ftelde
nacht-lichten achter

op de kampanje van
werk-

ieder Schip , en bragt vcelc fcheeps

tuigen weder in trein , die uit het gebruik
en in vergetenheit waren gekomen. Zyn
fcgh van twee jaren konden uitftaan ook vlootelingen , het water ongewoon , bedat zy zeer groot zyn geweeft, om dat men gonnen te muiten , en wilden niet te gelyk
leeft datzc veel volk nebben gevoert, en met de zee en hunnen vyandt ftrydeni
zeer groote oorlogs-tuigen droegen. Doch waar om Btützjtritu duldc dat men de voet
het is niet waarfchynlyk dat zy volmaakte- aan 't landt zette , en de Wandalen in Afrilyk na de konft uitgewerkt, of na een be- ca gong beftoken : 't geen hem wel daagpaalden fchik gebouwt zyn gewceftj want de} want hy keerde met zegen weder te
men heeft de Saracenen althans voor rou- rugh.
Tc deezer tydt dienden de Krygs-fcheewe volken geacht , die hen nimmer op
kondig arbeiden hebben gclegt.
pen meer om legers van 'tcene landt in't
M*r mm StntitMt , in zyn Bock gen aam t ander over tc voeren , als om zee-flagen te
:

bitrftcretarMmFtdiUnmcrmcH, geeft lcffen doen.

L

3

Niet
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Niet tegenftaande de Schecps-bouw ,
nadekonft, tc deezcr eeuw gantfchin't
onderfpit lagh , zoo heeft het echter nooit
aan dappere mannen ontbroken , die hare
verftanden hebben befteedt in't uitvinden'
van konftcn , en werk-tuigen , dienftig in
den oorlog ter zee.
CalLmau , de Syriër , wift vuur-ballcn te
Krtubt wa
ht xttmaken,, die onder water de fchceps-kielcn
fchceos-kielcn
maken
brandende doorboorden.
I

Infgclyks wiert HoHandt en Vrieflandt
van de Noordtfchc Koningen, Rorick.,
Ordwig, RoeUtfy en Inguxr , met grootc
Schccps-maghten beftookt.
In 't Jaar 851. hebben de Noormannen,
met een vloot van twee hondert cn vyftigh
Scheepen , Wcft- Vrieflandt geplondcrt,
en S' Adelberts Kerk verwoell en neder

getrokken.
De Hunnen waagden tc dier tydt een
Keizer Konflamjn verjoeg en verfloeg Zcc-flagh tegen dc Venctiancn, dien zy
door hulp van dit zee-vuur, de gchecle vcrlooren.
Schecps-magt der Heidenen , zyn tcgenDc Mooren dorften nu ook met een MornnverrnUm~
ftrevers.
Schceps- vloot in Vrankryk en Lombar%£
Wanneer , ten tyde des Keizers Leo dyen landen.
dcTurkfchc Keizer Solyman ConftantinoDc Schccps-bouw was nu zeer in verpolen met drie duizcnt Schccpcn beleger- val. Miflchien zyn de Schecpen van gede , vondt men op de zelve grootc bullen il al cc gewceft , als onder letter I , op de
die vuur fpoogen > ook fpuitcn , die gloei- nevengaandc plaat , wert vertoont. Dit
jende kolen , zwavel , rook cn damp in Schip was een onweerbare Laft-drager,
's vyandts Schccpcn joegen.
zoo men fchryft , die menfehen cn paerden
Stinkende vuur-pottcn zyn ervonden in voerde.
den Jarcyly.
In den Jarc %66. zyn dc Deenen met OtDttwn
Op zek eren tydt verloor ^nfliniantu drie- een Vloot van drie honderdt en vyftigh
v
ƒ
dru- en-zcvcntigh duizcnt mannen , uit een Scheepen, onder het belcidt van Hubba mdtrtfLaM»
Schceps-vloot die door Ichip-breuke qua- cn H*ldon, Vloot-vooghden, na Engemcn te fheuvclcn waar uit men van de landt over geftoken j 'tgecn zy voor ccn *T_*f*
t«rm
tbttfm
menigte ofgrootte dier Schcepcn oordee- groot gedeelte verwoeden, en uit rooflcn kan
welk verlies, door ongunft des den. Van daar wenden zy hunne kielen
volks , hem zyn leven koftc.
na Vlaanderen, en toogen zoo na Parys,
Hammat , Hooft der Saracencn , voerde daar zy 't alles op flocgen wat hun voor
een vloot na van vier hondert Scheepen quam j waar van noch heden , zoo men
die alleen wapen-tuig cn noodtdruft droe- zegt, dagclyks in de Kerk vandc heilige
Geneveva totParys, in d'avondt-bedc , op
gen.
Op 't Jaar 8 o 5 viel een zware Zee-flagh 't Latyn gezongen wert , *furore NormanZttfUgh
voor tuflehen Pipyn Koning van Vrank- normm Lber* not Domme: dat is, Vcrloft
m ryk , en het Venetiaanfch gemcene beft ons Heere van de woede der Noormanzynde dit het drie hondertfte jaar na d'op- nen. Dccze dan gongen alle Zec-kuften
bouwingvan Venctien. Byde Venetiancn in Europa fchuimen , geheel Italië en
was toen alleen klein vaar-tuig in gebruik j Spanje door, zelf tot dc ftadt Conftantiwaarom zy vandc Franfchcn voor vüTchcrs nopolcn toe.
gcfcholdcn wierden doch zy zegen-praalIn den Jarc onzes hcils 888. hadden de
den evenwel over den Franfchman. De Noormannen de ftadt Parys lange beleScheepen der Franfchcn voerden zeilen, gert -maar wanneer zy bemerkten dat de
engeen riemen maar die van de Venetia- ftadt voor hun onwinbaar was, en die van
ncn tc gclyk riemen cn zeilen, 't Italiaans binnen dc vliet befloten hielden, zoo dat
Scheeps- gebouw was na de konft uitge- zy met hunne Scheeps-vloot niet konden
voert i doch het Franlchc te dier tydt grof, voort varen , hebben zy alle hun Scheepen
cn zonder cenigc gclykdeelighcit.
over landt getrokken , twee duizcnt fchreOp het Jaar 809. gefchiede een grootc den verre, en die voorby de ftadts vaftigZce-flag tuflehen Gotrik^ Koning van De- heden weder te water gebragt , en zyn zoo
nemarken, cn de Hollanders cn Vriezen. voort gevaren , plondercnde het gchecle
Gatnl^ bragt twee hondert Oorlog-fchec- landt door. Welk padt zy , op hun te rug
pen in zee hy was de Zone van OdtlbtLU , reis,methare Schcepcn, ged wongen wierDochter van Koning Radbodm.
den over landt weder te kiezen , na dat een
Godjrtd t Koning der Deenen , fchcepte geruim jaar in Borgondicn hadden huis
GtJfrii,
Deenli
^ cczcn tydt met een deel Schocten, en gehouden.
ï£k
Wat het aakzei deezer Noordtfchc
fl^wLwé pl at gfbodcmt vaar-tuig, de Zont uit, en
lande in Vrieflandt aan j dat hy af liep , en Scheepen belangt, daar van hoort men de
verdorf. Naraaals wierdt Godjhd door zyn oude Engelfche Chronyk, in het lof van
eigen volk vermoort.
Koninguine Emma , aldus fprceken „En
,
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„wanneer Koning Swetn in Deenmarken Schcepen zvn geweeft , en wat grootte zy
„af ftak, omEngclandt te beftoken, be- gehadt hebben , is duiftcr doch d'Engcl„ klam hy met zyn geheel en ftoct de ge- lchcn zeggen dat het alle zware en weer:

„toorende Scheepen.

De

Scheepen der bare Schcepen zyn geweeft.

Rogerm en

„ Vloot - vooghden wierden door kopcre Hovedtnm zeggen , dat deeze groote
„nebben van de andere onderfchciden. Schecps-maght in 't Jaar 959 was tocge„ Hier zagh men g u 1de leeuwen achter op uit , te dier geval , om Malatfim die , ger

„ ftaan , gins gefneden vogels op dc top„ pen der maften, ofwydt gapende draken,
„ die vuur fchcenen te fpouwen , daar we„dcr gegoten mannen, levens grootte,
„ die van zilver en gout blonken , ook ftic-

,

, op 't water heerfchtc , en dc
zee alom onveilig maakte, te verdaan* gelyk gefchag. Van deeze Koning Edgard
fchynt het zeggen der Engelfchc Koningen lier te komen QuatMor maria vendico.

lyk Nrptutu

:

„ ren , die fchecnen te floten en te bulken. Dat is Ik fchryve my vier zees toe. Om
„ Met delphinen van fpiliauter pronkten zyn maght te water meerder luiftcr te'ge„de hakke- borden. De fcheeps zyden vcn, verluftighdc hy zich zomtydts in een
„zagh men befchildert na dc befte konft. Spcel-fchuitje op het water , daar hy zeven
:

„Dc

tekens waren verzilvert, of vcrgult. van zyn onderhebbende Koningen in dce„Orwjcr allen blonk het Schip uit 'tgeen de rocijen, zelfs het ftuur in handen hou-

„ de Koning droeg j waar van het beter is
„ dat zwygc, als weinig fpreeke. Dc vloot
„ wiert in drie gelykc declcn gefchaan.
„ Het Konings Schip bchielt dc midden.
„ De zee fcheen te fchuimen van het (laan

dende.
En dus is met voorbeelden klaarlyk getoont , hoe men van dc Romcinfche tyden
af tot omtrent zes hondert jaren herwaarts
het Scheeps-bouwcn bcyvert heeft. Doch
„der riemen: en de Zons ftralen fchecnen wat geftakede Schcepen gehadt hebben,
hoe zy door zee gekomen zyn, cn na wat
door
weder
het
af
„verdubbelt te zyn,
„ftuiten op het gout cn zilver, 't geen op Hemels-baak de Stuurmannen zagen, of
einigh voordcr in zy dc ftranden volghden , dan of zy dwars
„ de Schecpen lagh
het voornoemt oudt Gcdenk-fchrift ftaan overftaken, blyft ons, by gebrek van gedeeze woorden: „ En wanneer de rocijers denk-fchriften , onbewuft.
Men hoeft zich dan niet in te beelden
„ bcftelt waren , beval men de zeilen aan
„ dc winde Waar uit te bcduiten is , dat dat dc naauwkcurige Scheeps-bouw een
vondt
zy dier eeuwc wanneer de zeil-fteen
gebragt
wierden
door
zee
Scheepen
deeze
.

W

in Europa bekent geworden is , of toen de
met riem en zeil.
De zelfde Chronyk fpreekt noch van een Portugcczcn cn Spanjaarden de nieuwe
tocgcrufte vloot der Nooren , onder Ko- werelt vonden. Home wil dat America bening CnntOy die te Sandwich aan quam. varen zy geweeft , kort na dc Zondt-vloct , *"
Alledevlootelingen hierop (zegt hy) wa- van NoAchs nazaten, ook namaals van

dc^*
*
ren van Adel: men zag daar flaat, burger, Phcnicicrs , Karthaginenzers , en andere ,
noch ccnigh vry gelaten. Deeze Schee- ja van dc Chinezen, cn Scythen, lange voor
pen waren zeer gepronkt met alderhande dc komft der Spanjaarden.
Men meint dat d'eilanden van Kanarie / ***rifti»
beeldt- werk , 't geen verguit was \ zoo dat
het aanfehouwen alleen een vyandt van al lange voor het heerfchen der Romeinen " landtn
tVërat '
bevaren zyn geweeft , die zonder bequamc *' '
fchrik zoude doen deinzen.
Op het Jaar 990. zoo dc Hiftorie-fchry- hechte fchecpen , en goede kenniife ter
FJgarJ,
vers getuigen, onderhicldt Edgard, Ko- zee , niet waren aan te doen.
Van het Jaar duizend dan , na onze ver- stbttptningvan Engclandt, ceftadigh een vloot
van drie duizent en zes hond ert Scheepen loflinge, tot het Jaar twaalf hondert, is*»*» f dm
duizent
dc
declcn
entwee
Scheeps-bouw , na de konft , verdooft , jj*"
drie
gefchaart in
j
évu dauxjnt hondert bewaarden de Oofter kuftcnvan en gclyk als verftotven geweeft. Gccnc
Stbttfm, tn
'teüandt, zooveel ook het Noorden, cn fchriften, myns wetens, melden ons, dat
brutili^mg
d'overige het Weften. Na den uitgang in die twee gcheele leef-tyden eenigh veriMm zjn
van Paafch vier-dagh tradt hy op d'Ooftcr maart Scheeps-gevcght voorgevallen zy,
vloot , die aan de Teems lag , en voer daar noch dat men groote en konftigh uitgcmede na het Weften van zyn landt , tot dat wrochtc Scheepen te water heeft zien
was het d'yzcre eeuw, en
hy de vloot, die daar de wacht hadt , beje- brengen.
gende , waar op hy dan over tradt , cn zich de tydt dat konftcn en wetenfehappen bena het Noorden keerde , van waar hy met graven wierden. Slechts leezen cn fchryde Noorder vloot het overige van 't eilandt ventckonnen, wiert voor gclccrthcit geom zeilde, tot aan de Teems toe: dusvei- houden welke domheit roet groote fchreligde hyzynezec-ftranden, cn hieldt alle den daeelyks toe nam , cn langen tydt d'oroovers buiten.
Van wat vorm deeze verhandt gehouden heeft.
;
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Doch zcdcrt het Jaar 1 100. na de vondt, te, zynde het derde van dc kiels lengte,
of kennis in Europa, van 't wyzen des zeil- weinigh min of mccr§ welkers top-punt
r
fteens na het Noorden begon onze kond voor het middel-punt dient, daar de ftevcn
weder te blocijen cn toe te nemen, en is al- wert uit getrokken. Doch dees middellengskens , tot op heden, in hoogcr top gc- ftip wiert een weinig hooger of laeger geftcgen. Daar toe heeft niet weinigh gehol- nomen, nagdegentheitvanhet geoouw,
pen de yver der Koningen in Portugal , als om dat zyn hooge of laege ftandt het ftcvan Johan d'ccrfte, Don Heringa, en Don vens vallen bepaalt.
Atfonfo: deezc ontdekten Moorenlandt,
Zware en wydc Scheepen vercifchen
toen onbekent, en voeren met zwaarge- lange (tevens , maar fmallc Schcepen wierbouwde Scheepen , Africa om, tot in Ooft- den met lange ft evens zeer verzwakt , na
Indien toe. Als mede het opdoen van Ame- het oordeel der Bouw-meeftcrs van dien
rica , door Columbm de Genuezcr , onder tydt. Het middel-punt evenwel, daar de
debeftiering
ftevcn uit getrokken wiert, behieldt men
—
n van
O van Ferdtnando, Koning
ir\-' nnmini^A
Nubeooft
v^rftnnHffV
in ë*nn
lint*»
irm
Kaftilie. Nu
begoft ieder rvn
zyn verftandt
althans in
te alrhnn«
een recht
opgaande linie,
van
wetten , tot bevordering van de Scheeps- wat geftalte dc Schcepen ook mogten zyn.
bouw. De begeerte na fchatten , uit verre 'tWaseenvafte regel dat het uitfehieten
landen , porde hoogc en laege ftants-man- van de fteven nooit minder moghte *yn als
ncn aan om Scheepen te bouwen, die men vyfzcftc van dc hoogte tot den overloop,
nu magtigh was te beilieren, zoo wel by en nooit meer als dccs hoogte cn een zeftc.
helder als duiftcr weêr, zoo wel by nacht
D'achter-ftcvcn valt achterover} doch
als by dagh.
Van Schceps - bouw , en is niet rondt, als de voor-ftevcn is, maar
Schceps Kruis-vaartcn tegen d'ongcloo- lyn - recht. Hy fteckt hooger uit als dc
vigc in het Heilige landt , ziet by M 'echeltu, voor-fteven, prachts halve, en wordt boin zyn Boek, Gefta De» per FrAttcos genaamt, ven brcedt uitgetimmert , op dat het een
die daar in 't brcedc van Iprcckt.
fterkte gelykc. Hy helt achterwaarts over
De Vriezen komt de lof toe van de hcr- omtrent het vyfde of wel het vierde deel
Vt runen
l immeren
(lelde Schccps-bouw in Ncdcrlandt , ZOO vunzyne hoogte.
dit te doen, zoo ftek
«EmmA? dc meeftc Schryvers willen. Zy zyn d'ccr- een krings vierde deel hooghtc gelyks de
titdtrUné fte die de vaart op dc Zont en Ooft- zee , na ftevcn, gehaalt uit dc voet van dc fteven,
nsJtdm/lert d'yzcrc eeuw, hebben herftelt, vooralle overendt, deelt dan
hetzelvige in zeven
andere buiten Beltifchc volken. Hiervan deelcn, en laat de fteven een zevende van
daan hebben de voor-rechten der Vriezen genoemde vierdedeel krings vallen dut
j
in de Zont, Denemarken , en Schoonen, zal het vcreifchtc uitgewerkt zyn,
gelyk
hun begin. Of liever, om dat zy de Noor- als op de plaat by A magh gezien werden.
der Koning byftandt te water hebben aanDereden, waarom de ftevens zoo verre
geboden in zync oorlogh , gelyk d'oude voor uit ftaken , wiert gezeit decze tc zyn
brieven, van den Jare 1368. by Koning om dat de Schcepen daar op beter zouden
Alben hun verleent, getuigen, dictclee- vlotten > 't geen d onden-inding nu gelccrt
zen ftaan in de Vriefche Hiftorie van den heeft valfch te zyn.
vermaarden Heer C. Scbotaniu. D'ecrfte
Op de kiel , die veel grover en zwaarder
koophandel is by hun aldaar met koorn ge- wiert gemaakt als men heden doet wicr,
dreven , 't geen zy in Vrankryk , cn elders, den ftaert-ribbcn ingeënt , dus
genaamt
gongen venten. Hunne Schcepcn tim- om hare boghten en kromten, anders PU*
t
merden zy laeg in dc midden , voor en ach- ofte exters, in 't Latyn geheten waarvan
}
ter zeer hoogh , en achterover hangende
daan het woort
in onze taal, onder
dc dekken wierden met bereidt leder be- de konft-woorden fchynt tc
komen. Deckleedt, 'tgeen daarop gefpykert en vaft ze ribben wierden van binnen
met hoepen
gehecht wiert.
en banden te zamen gehouden. De ribocn
Omtrent het Jaar 1 5 zo , dc derde eeuw zyn groot of klein, zwak of fterk, na de
Scherfthuw -wéér na dc kindtsheit van'therftelde Schceps plaats die zy in 't Schip beflaan. Op
het
kerflelt.
bouwen, vondtonzekonft zich reedts in wydtfte van 't Schip zyn dc ribben meeft
hoogen top geftegen. Men bouwde nu al gebogen.
na voorgefteldc wetten envaftemate, geMen bevindt nu dat Scheepen met
lyk als hier vervolgens wert verklaart.
kringhftukkige dcclen de fterkfte zyn,
De voor-fteven fchoot mceft altydt uit waar van in dien tydt het tegendeel wiert
Nm Wet
met een kringfeherondtheit, en een der- gelooft : hierom bouwden
zy hun Schceden-deel van de kiels lengte na vooren toe, pen buitcwaartsplat,
enhockigh.
zynde de hoogte van het Schips bovenfte
De ribben , ofte het inhout , ter plaatze
ttnbwd*. overloop. Uit het hooft van de kiel wiert daar het Schip op
zyn wydtfte is , wert de
'~ linie opgehaalt,
tot dc gegevene hoog- meeftcr-rib genaamt. De ribben befton-
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van meer {hikken aan venshooghte ; welke
elkander gelaft. Het onderfchcidt van \geBmm in 't Latyn wiert genaamt
buik-ftukken, ftutten, zitters, en oplanDe plaats, van deezen hoek af, tot aan de
gen, was nu noch niet bekent. Van de kiel geroemde kiel-gang, wiert ha enge getot boven aan "t boort toe was dees inhout- naamt , om dat net Schip daar bykans plat
rib gebogen , gelad, en gekromt na den was , en geen holte hadde. Zulks gefchag
om achter fchot aan het water te geven.
De grootfte Scheepen hadden twee of Nu leert d'ondervinding dat kantige en
vier meefter-ribben , 't geen te wege bragt hoekige fcheeps deelen , die buiten uit kodat het Schip te midden op zyn wydtftc men , fchadelyk zyn , en het Schip onfterk
van een en gelyke wydte was, zooverre maken, om dat de zee daar meer gcweldt
dees meefter - ribben , die op een zelve opkan doen.
wydte uit ftonden, quamen te ftrekken.
De voor-ftevcn, by de Meefters van dien
Op kleindcr Scheepen zag men alleen een tydt het mes genaamt, hadde eenflapert,
meefter-rib , 't geen het Schip maar op een of tweede binnen-fteven , die daar tegen
korte plaats het wydtfte deedc zyn.
aan quam , mits dat weinig holte Tuflehen
Als de ribben waren geftelt, en geënt beide bleef , welke gehecht was aan de
op de kiel , wiert een verheven kiel -gang kiel-gang, gelyk de buiten-lieven aan de
na beide ftevens toe ftrekkende, gebouwt kiel zelve. De binncn-fteven was korter
't ge ene met ons hedensdaaghs vlak fchynt als de buiten-fleven, die in een linie met de
over een te komen , tot maat dienende van bovenfte overloop legt, gelyk blykt uit het
de hoogte der ftaert-ribben , die op de kiel af beeldtzcl , vertoont by letter C.
ftaan, en haar ter zyden uit fpringen. DecAls de kicl-gangen geleght waren , dan
zes kiel-gangs vlak , ofte bodem, dient wierden de ermen met hare ellebogen daar
mede voor gront-flagh van de ermen , met zoo opgevleit, dat zy boven alle van een
hunne ellebogen, 'tgeen korte inhouten zelve hooghte quamen te zyn, fchoonzy
2yn , binnen de groote fcheeps-ribben , onder reczen , en daalden , na de hooghte
vaftigheits halven. De bovenfte bogt heeft van de kiel-gang. Het getal van deeze ribde naam van elleboog en het endt , dat op ben vondt men gcmeinlyk zoo veel als dat
de gang of bodem legt, denaam van erm van de groote ouiten-ribben. Wanneer
Dees bmnen-ribbcn komen zelden hoogcr het Schip meer meefter-ribben heeft als
als op de helft van 't fchrps hol. De plaats, een cenigc , zoo beginnen de kicl-gangen
tuflehen dees bodem en de kiel, was ledig, eerft daar deeze grootfte ribben ophouen onnut , en wiert gebouwt om het Schip den } vangelyken ook de ermen met haar
een goede geftalte te geven. Hoe hoogcr ellebogen en de ftaert-ribben beginnen
dees gang boven de kiel quam , hoe dieper daar de kiel-gang het hooghfte is. Ieder
het Schip in 't water zonk } want onder ftaert-rib hadde het derde van een erm met
dees bodem maakte men het Schip zeer zyn elleboogh.
eng , om 't water te fnyden , en daar in te
Daar de kiel-gangen het hooghftc zyn,
zinken.
ftaan de ermen het dichtftc aan eÖcanderc >
D*achterfte gang was op zyn hooghftc en daar de kiel-gang het lacgdc is , daar is
een twaalfde deel van zyn lengte verhe- hy ook het breedtde , te weten , midden in
ven de voorftc gang op het hoogde een het Schip.
achtiende deel van zyn lengte. Ieder gang
Aan dc einden van de kiel-gangen, na de
is een derde van de kiel lang j alle het wel- voor- en achter-deven toe, zyn de ermen
plaat
de
befpeurt
in
kan
letter
B
een
derde fmalder als by dc meed er-rib
ke by
midden in het Schip welk van de kielwerden.
kielgang
na ach- gangs gront gevolgt wert, gelyk by letter
Op het einde van de
teren toe, verengt het Schip, en de kiel
gezien kan werden.
Dlar na leent men achter planken, weryft daar zeer hoog op i zoo dat het Schip
achter om laegh gecne holte heeft , maar derzydts van de laatfte erm , of liever uit de
geheel plat is: waarom de ribben, die daar hoeken van de laatde erms ellebogen af,
op de kiel ftaan, korter zyn, en met hare fchuins op , tot aan het fluiten der hek-ribonderfte einden hoogcr komen te ftaan. ben toe. Deeze dienen daar tot Aeunfel
Deeze worden bcflooten met twee rondt- van d'overige ryzende ribben , welke met
achtige hek - ribben , ftaande boven zoo hare onderfte einden in deeze planken , en
hoog als al d'andcrc ribben > welke weder inde onderde ftaert-ribben, vad geklongedekt worden van een dwarfche hek- ken zyn, en daar in fluiten. Deeze planken
ftut, op de hoogte van den bovenden ovet - werden terecht het wapen-vlak genaamt
loop. Dees genoemde hek-ribben loopen om dat zy d' onderde daert-ribben , en boonucrt'zamcn, op een derde van dc de- venfte opgaande ribben, t'zamcnverbinden,
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den, engelvk al» met ftevigheit wapenen.

Zy worden lyn-recht getrokken.
Minder zyn de planken,

na vooren toe, van de kicl-cangi hoogte af,
geleght worden | en de ftaert-ribben zyn
hier ook zwakker, welke buflarden genaamt zyn geworden. Dee» auamen ter
zyden aan de wapen-vlakken uit , en gongen lyn-recht , fchuins op , na boven en
zoo hoogh, tot daar de opgaande ribben
haar aanvang namen die in deeze , en in
de vlakken ineelyft zyn gewceft.
Het vcrfchil tuflbhen de middel-ribben,
ofte inhouten , en de ent-ribben , die gemaakt werden van de ftaert-ribben , te zamen met de boven opgaande ribben , is
geen ander, als dat de middel-ribben twee
maal , en de ent-ribben eens gebogen zyn j
decs op de hooghte van het vlak, of kielgang , en weder weinig hooger ; die boven
de kiel-gang, weinign onder de tweede
boght van a'andere ribben : het geene te
befpeuren ftaat uit de prenten D en E.
* d'even-redcn , of gelyk-dcclighcit, te verklaren, die de ribben tegen elkander hebben , beziet de plaat by letter G,
waar het Schip by de meeftcr-nb doorgcfneden is , en om gclcgt ter rechter en ter
(linker zydc , vertoonende aldus d'cvendeeligewydtedcs Schips van voor tot achter toe. Van de middel-rib of meefter-rib
af, tot d'eerfte rib achter de kiel-gang,
verengt het Schip een derde van zyn wydte, dat is wcdcrzydts een zeik, zoo wel
boven als onder.
Van vooren fluiten de ribben het Schip ;
maar van achteren gapen zy wydt van elkander , om een hakkebort in te voegen , en
dat op de helft van de wydtc die het Schip
heeft, daardckiel-gront na achteren eindigt i welker mate in de verbeelde gcftalte
gezien kan werden, zyndc
en
by
aangewezen met cyffer- letters , en woorden , tuflehen en tegen de ribben aan.
Scheepen dus gehoekt , en fchielyk vernaauwt , of ingetrokken , maakt brofle
Scheepen, zoo ons de hedendaagfche on,

Om

G

De

tuflehen-ftandt, of ledige plaats tuffchen de ribben in, was mede ongevaar van

die verheven een fpan. In groote Galjoenen wierden de

H

De ribben
wierden van binnen met planken geftyft
tot bovencn toe in cenigc Scheepen van
onderen af in andere flechts van bóven de
kiel-gang af. Ook wiert om het geheele
Schip een huit gehaalt , vier of vyf vingeren dik. Berkhouten wierden aan de
Scheepen niet gclecht, gelyk men heden
doet. De roeten vulde men met werk, in
heete pek gcdompclt
en het geheele
Schip beftreck men met een pap van gefmolten pek, en gal , onder een gcüagen.
Loodc plaatkens dekten de buitewaartfte fchecps voegen , om alle ineetinge voor
ribben dikmaal verdubbelt.

:

:

:

te

komen.

Het Schip moefte van buiten glat zyn
zonder dat iets uit Hak , 't geen de vaart
konde verhinderen.
Kooi jen, en kamers, Honden voor en
achter onder den overloop.

De

Scheepen wierden voor breedtachtig uitgezet, waardoor geoord eek wiert
dat zy het water beter ter zyden af wierpen, na het voorbeeldt van de water-vogels , die in het zwemmen eea breede borft
voor uit ftcken.

Niet onaardigh wert een geheel Schip
by een vogel , of vifch, vergeleken : de
ftaert het uier verbeeldende} en de vinnen, of vleugels, de zeilen. De Ouden
vergeleken de Scheepen by voccl* , of gedierte dat te water en te landt leeft. De
gcftalte van het hol des Schips zeiden zy
van den Dolphyn te zyn ontleent.
De Poëet Offumm ('preekt in zy nc Gedichten zeer breedelyk van den aart der
vüTchen, die hare geftalten aan de konft
van 't varen hebben gegeven. Scheef en ,
ZCgt hy, zjn nis wtgenen, dit de Zte beryden
enhy ,
kpmen

t
,

u Godt

,

wortgt-

,

t' tarnen

broght

enz.

,

af'mt fterfeljktjutt

ü welfitmtgewteft du de kracht der

vtfehem

bondt

,

en tot een Schip over

Vaan het visken NantUm wert verhaak ,

H*t

vkjm

***

dat het zachtjens tot aan het waters opperHctfpoor, daar de maft met zyn voet in vlak ryft , daar het zich dan ruggelings op- JJJ iJT*"
komt te (laan, vertoont by letter H, is heft, en al het water door zeker buisken uhet^km.

dervindinge

leert.

aanmerkenswaerdig, traande op de kielgang, langs fchccps,tuüchen de meefterrib, en het eindt van dachterfte kiel-gang":
de maft ftaat in een holte, en dat recht op.
Wat de dikte der ribben aangaat, die
wierden genoomen na het gebruik der
Scheepen, ook zoo hun getal. Scheepen
die men op wichtige lallen aan leide , vereifchten veel en zware ribben. Aan een
Schip, lang over ftcv en 1 3 5 voet , maakten
zy de ribben ftyf een fpan in *t vierkant.

zyn lyf fpout , om , gelyk een droogh
Schip, beter te vlotten i daar na recht het
zync twee voorfte vinnen op , tegen welke
het een vlicaken fpant, 'tgcen hem voor
een zeil dient , gelyk zyne twee andere
vinnen voor riemen onder in het water
ftrekt de vyfde en middelfte vin , of ftaert
hem voor een roer. Indien het, dus zeilende, by geval eenige dryvende ftrydigheit, of bdetzel, ontmoet, ofvreezende
uit

te

werden,
trekt
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dompelt zich Echubu , geheten. Het Schip daar Keizer
CajMj op voer , 't geen met riemen van
ken heeft d'ccrdc Scheeps-bouwers voor Arturien in Antium wederkeerde, wieit
Poëten
inlgclyks,
zeggen.
gedient
zoo
de
mecderes
,
na 't voorgeven der Ouden, door
By de Ouden is het fentis toegeëigent ge- dit visken in de zee opgehouden. Bywcik
weert. Dit visken NaMttln* wort van ecni- geval , gezien wordende dat uit de geheele
gc Tompthu , en van andere Namclej, 'Poly- vloot alleen her. Admiraals Schip wiert wcpm en Namphm genaamt. De Salapiners derhouden , men terdondt zocht na d'ooren Saguntincrs beelden dit flak-visken in zaak daar van, en men vondc dit visken
hare munten uit, nevens de gedaante van achter aan het roer hangen t niet zonder
een Sch ip, of des zelfs galjoen. De N edcr- froot misnoegen des Keizers, dat een
landcrs, die dees Namilm op de reizen naar
eesje zoo veel vermoght als vier hondert
Ooft-lndien veel ontmoeten, geven het de rocijers. Doch het fcheen geen minder
naam van He^unii/e , om dat tic vinnen die wonder-werk, dat het zelfde visken, echy op lleekt de gellaltc van een bezaan- vangen , en midden in de Galey zynde,
zeil niet ongel yk zyn.
geen vermoogen of kracht meer haat om
Nertia is een feert van gehoorende Zee- die te wederhouden. Die het zclvigc in 'c
(lakken , dat groot vermaak fchept door Schip gezien hadden, beveitigden alle dat
zee te gaan , even als een Schip , met zyn het was als een groote zee-dak. Decze
opgclfrckt huisjen nu na dees dan na die Remora wort by zommige Odtnohonte geheten. Het wiert in den Tempel van de
kant wendende.
^Cmtiantu zcit dat in de Zwarte zee Cnidifchc fenm gchcilight. De Grieken
fchelpcn gevonden werden , een rondt zeggen , dat het de vrucht aan een dragenSchccpkcn niet ongclyk , daar zich zeker de vrouw , die een misval dreigt te krygen,
fchelp-dierkcn in begeeft, die dit horen- behoedt , en binnen doet blyven tot de bcken als een fchuitjen gebruikt: met twee hoorelyke tydt. Andere zeggen , dat het,
lepeltjens , of vinnctjens, roeit hy het zelve gezouten , en aan een barende vrouwe gevoort, die hy by tydt van dorm voor een bonden, de vrucht helpt afzetten , engcmakkelyk doet baren. De Remora , die het
roer gebruikt.
Men zeght dat'cr Schilt-padden gevon- Schip wedcrhicldt, 't geen met edele jonden werden die hare hoorenen , in lt£ van gelingen was geladen , die men lubben
wilde , uit bevel van Penander , om gefncriemen , weten te gebruiken.
Van de Egel wert mede gezegt , dat zy dene des Dwingclandts te zvn, hadt een
het fcheeps - balladen aan de zee - luiden eenvoudig uitgeholde mondt, vry wydt,
heeft geleert v want zy weet met eenige niet ongclyk het Purper-visjen. Terwyl
ftcemjens , als'cr ten ftorm voor handen is, dan dat het Schip dus aan het eilandt Sazich zoo te laden , dat zy van de golven niet mos vaft gehouden wiert, ontvluchten de
om en om wert geftneten , maar evenwich- jongelingen in Pcmu Tempel , 't geen een
vry-plaats was. By de Chaldeen wiert dit
tigh op het water dry ft.
In Eihiopicn zouden Draken gevonden visken Remora , 't geen onder de viflehen
werden die zich te water weten te bcgc Alitrices werdt getclt , Agada , of Sagada*
ven, en, drie of viertegclyk onderen in geheten. De Numidiers noemden het Maclkander gcvloghtcn zynde , en met de ga/ia t gclyk Saluflius verhaalt, welke zegt
hoofden om hoogh (lekende , na andere dat het van een langwerpige geftalte is
landtfehappen zeilen , om voedtzel te gaan waar van in 't breedc by Anjhteles Oppitop zoeken. Dit gedacht van Draken wiert ntu L$tcanm , Plmtarchtu , PanptniM en anby de Ouden Afcachué , of A{c*ttu geheten, dere, wort gefprooken.
Weinigh dan voor decze boven gemel- StbttpiStb.
en van de Dichters aan den Ethiopifchen
Oceaan toegeëigent , ook in het Hcmel- de tydt bouwde men Scheepen die voor ****
en achter hoogh opftcgen , en dat in dej^'
fclie gewelf by het Schip gcplaatft.
't Geen Phmm verhaalt, dat fchelpcn rondte, zeer wanfehapen. Andere waren
gevonden zouden werden daar een geheel zeer breedt, achter plat, en boven fpits
menl'ch m kan daan , en met de zelve, toe gaande , of ook wel achter fpits toe
mits een andere Ichclp over endt dekende , gaande , tot op de helft van de geheele
voort zeilen, fchynt verdicht. Als mede hooghte , en dan weder verwydende, zoo
het geenchy zeght van het visken Remora J dat de hut boven zoo breedt was, als de
dat het Schip 'twelk Amonim voerde in' konftapels kamer onder, en de kajuit zeer
zee dccdc dil daan. Welke kracht de (lin- fmal. Men zagh mede Schcepcn die achkervoet van een Schilt-padde mede zoude ter plat waren , en evenzydigh oprezen.
hebben, als zy in een Schip geworpen was. Dcezc Schcepen voerden twee bezaansDcezc Rcmóra won anders Echemdet, en maden, met een lange fprict, die achter uit
i
dak.
trekt het zyn lichaam in , en

lichtelyk na de gront van

't

water. Dit vis-

-

!
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welke diende om d'achterfte bezaan
uit te voeren. Uit de mars boden zymet
builen tegenweer. Het Schip was voorts
piatzydign of ook wel rondt gelyk een
ton : en men zag daar een voor- en achter
kaftcclaan, wel dicht beüootcn , boven
dakswys toe loopendc, of ook wel vierkant
en plat , verdeelt in twee verdiepingen.
Eenige hadden op den overloop geen hout
voor fcheens , 't welk by quaat wéér gevaarlek was om af te vallen. Andere gongen flechts fpits en platzydigtoc, zonder
pen, of galjoen.
ftak,

>

,

Behalven deeze vindt men af becldtzels
van Schcepen, gemaakt te dier tydt wan't gebruik zyn
gekomen , die rondtom , op een overhangende galdery , 't kanon hadden geplaatit
tuïïchen de riemen in. De kajuit is geheel
overhangende, daar men, ineen galdery,
buiten om gaan kan. Dceze voerden drie
maften. In ftê van een galjoen voerden zy
een zware pen voor uit , aan de boegh , die
rondt was, en op zyn eindt weinig breedcr
y%L Mm- als dicht aan het Schip. De bak , of het
voor-kafteel, komt voor over 't water te
hangen, ruftende op een zolder van fchuins
opgaande ribben , welke uit de boeg voor
uit fteken , die op een middel-balk , mede
uit het Schip ftckende, quamen te ruften.
B uit c waart b tegen de hui t van 't Schip aan
washetbeleit met dunne ribben , van onder tot boven toe. Vinkc-netten wierden
over de Scheepen gefpannen , gelyk als
men hedendaaghs mede dikmaal ziet, met
dit verfchil , dat d'onze op en afgenomen
werden, maar deeze altydt over net Schip
tefchooren bleven ftaan. Van achteren,
uiten om, tot omtrent 1 1 of i 4 voet lang,
aan ieder zyde, zaeh men overhangende
galdery en, of wandel-dreven, daarlchütknapen op ftonden : deeze galderyen wierden met klecden bedekt , ende fpiegel van
het Schip hong daar boven over.
Doch om weder tot de Scheeps-bouw
van voor anderhalf hondert jaren te keeren, zoo dient geweten, dat men toen
zommige Schcepen geheel open bouwde $
ook eenige met een verdek, andere met
drie , en de grootftc met vier. Het lacgftc
hol is gemeinlyk het diepfte gewceft, en
wel het derde deel van de gchecle hoogte
benevens een vierde van het tweede derneer de vuur-builen cerft in

den deel.
Scheepen met drie dekken zyn nooit
getimmertgeweeft onder de dertig palm
diepte : hun tweede hol bcfloegh in hoogte omtrent acht palm, zynde een matelyk
mans lengte ook zoo het bovenfte , te zanten zeftien palm ; d'overigc voor het onderfte hol en den overloop latende, die een
;

palm of drie opgeboeit was. D'overloop
was meeft altydt in de midden open, om
d'onderfteverdiepinge licht te doen hebben.

Men zag ook dikmaal , in Scheepen die
ten ftryde uit togen, een doft , van de kampanje af, tot aan dc crootc maft toe, om tegenweer uit tc bieden van waar dan het
geheele Schip wel overdekt wierdt met
horden of gevlochte teenen , die wederzydts aan dc ree -houten vaft gemaakt
moeiten werden : en zulks diende om
ftccnen , ftink-poticn , en ander wapen•,

tuig

,

Na

af te weeren.

was , en de
maakte men
gang, en rechte dc grootc ribben
op , die wel vaft in kiel , en gront , of kielgang, gedreven moe ften zyn. Het buigen der ribben gefchag op het oogh van de
meeftcr. Ieder ronde , en boog , na welgevallen. Dees Schcepen fprongen voor,
andere weder achter uit zommige maakten zy platzydigh , andere weder fchier
dat de kiel gemaakt

ftaert-ribben daarin geënt,

dc

kiel

:

geheel rondt. Doch in 't gemeen zynde
lcheeps zyden rondt gewceft: zoo dat de
middcl-lynvanhet fmalftc kring-ftuk van
het fchips zyde na om hoog , halt' zoo lang
zoude wezen als dc middel -lyn van het
fchips zyde over lang. De hoogte van het
Schip quam ten naaften by overeen met
zyne breedte : en zelden zag men Schcepen die brecder als hare hooghteVierdcn
bevonden. Het Schips hoog h te mat men
tot den overloop toe.
D'overloop was plat , en rees noch daalde niet, tegen 't gebruik van het hedendaaghfche Scheeps-bouwen.
Dc meefter-rib ftrektc d'andcrc ribben
tot een vorm , en richt-fhoer waarom die
ook d'eerfte opgerecht wiert. Na deeze
wierden d'anderc grootc fcheeps ribben
evcnredelyk gemaakt , tot de laatfte kielgangs rib toe, welke gemeenlyk zwaarder
gc bouw t wierdt als d'anderc ribben , die
d'overigc ribben, tot dc voor- en achtcrfteven toe, weder tot voorbeeldt quamen
te dienen. Dc ribben , over endt gcftclt,
werden vertoont op de plaat onder de letter F.

De doft, daar boven van aangeroert is,
wiert ter zyden befchootcn, enafgefchut
kamerkens en kaffert, die tot verblyf van
de fcheepelingen dienden, en berging van
fcheeps behoeftigheden. In deeze tydt
wierden alle fcheeps noodtwendigheden
boven in het Schip bewaart, en niet onder, gelyk men hedensdaaghs gemeenlyk
doet. Zelfde kombuis, botlaryc, en kelder, ftonden op den overloop van 't Schip.
Achter de doft, centree opgaande, zagh
in
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In klcindcr gebouwen verandert d'ecenborftwecring, zes palmen hoogh , op ven reden, of* gclykdecügheit. De hoog- •
te van de zelve is geen derde van de lengte.
ftondt , achter een weinigh uit (lekende
dit is de plaats daar men 's nachts de wacht De kiel gangen zyn op haar fmalftc fm alhielt.
Voor op de bocgh was mede een der als een derde van hun breedtfte en dit
kaftcel gebouwt , van gclykc geftaltc als breedtfte is weder brceder als het derde
het achtcrllc, 'twclk met lippen aan den van de mondt , of bovenfte fcheeps wydte.
De Boots zag men van vooren altydt het
overloop was gehecht , en luk met zyn
bor ft weering, hoog vyf Romciofchc pal- breedtfte te zyn, en zulks om dat men in
men , wcdcrzydts weinigh buiten boort. de zelve vccltydts d'ankcrs lichte , 'tgeen
Het kaftecl is op den overloop lang twee voor op gefchiede, waar toe plaatze nooderde van de hoogte der hek-nbben, noch dig zy geweeft. De grootte van de Boots
ftcekt een derde daar van voor uit over het wiert gefchikt na de Schcepcn tot welkers
water , zoo dat het kaftccl in 't geheel zoo dienft zy waren j want men berghde die
lang is als de hek-ftutten hoogh zyn. Hier toen onder het verdek als het Schip in zee
zyn der matroozen kooijen. Hier waakte was: waarom zy niet te hoogh opgeboeie
men nacht en dagh , altydt een man op de dienden te zyn. Voor ieder drie fpan lenguitl.yk ftaandc.
te geeft men de zelve een fpan wydte , de
Tedcczcrtydt hadden de zeilen mceftl lengte niet by de kiel, maar boven tuflehen
een vierkante vorm* doch lange, en bo- de ftcvens uiterftc punten gcrekent. Het
ven fmalle zeilen werden hedenbequaamft meefter-ribbeken wiert in de midden der
tcrwindtvang gcoordcelt.
zeiver gezet. De voorftc doft begint van
Schcepcn die minder hoogte hadden als d'achter kiel-gangs rib af , en ftrekt tot
gaf
men
alleenig
twee
vervoor aan de fteven toe. Het achter deksdertig palmen ,
diepingen. En wanneer zy onder de vier- ken is van de zelve geftaltc , doch weinigh
en-twintig palmen hoog warcn,haddcn de kort er. Hedendaags zyn d'achter doften ,
zelve nooit meer als ccn verdieping > bc- of verdekskens, vecltydtshet grootftc in
halvcn't hout voor fcheens, 'tgecn zeven de Booten. Achter en voor, op het endt
palmen hoog ftondt. Het opzetten van de van de kiel-gang, of geftreken bodem,
verdekken was toen noch in geen gebruik. krimpt de Boot een tiende van zyn midAan wederzyden van den overloop fton- delde wydte, en zoo fluit het voor- en achden Hellingen, daar men opgaan konde, tcr-fchip allengskens fcherp toe. De cront
die met het hout voor fcheens een hooghtc of de kiel-gang van een Boot was by de
hadden. Voor, bezyden de fteven, zag men mcefter-rib het breedtfte, het welke twee
twee gaten , daar het kabel -touw door derde van de bovenfte wydte , of mondt
der Boot was i welke bodem op zyn fmalgong , 't geen in 't kaftcel gebergt wiert.
Een Schip , als hier befenreeven is , ftaat ftc zoo breedt is als hy vingeren lang is.
Roei-fcheepen , niet zeer ongelyk aan
te zien by letter I, 't geen lang is hondert
en acht palm, of achtien maten, ecrtydts d'oude geftaltc, gongen toen almede in
zwang-, doch meer als vyfroei-reyenzagh
Rumcn geheten.
Dit wierdt voor een vaftc regel gehou- men nimmer. Ieder riem -voerder hadt
den, dat het Schips hoogte en wydte een een palm breedte om te zitten, en eencuderde was van dek iels lengte i en zooveel bit vierkant om zyn ermen te befticren.
Aan Vis-fcheepen , en diergelyk klein
viel ook de voor-fteven, weinigh min of
meer} maar 't vallen van d'achter-fteven v aar-tuig, wiert d'achter-fteven winkelrecht op gezet. Hunne wydte was gcwas maar een vyfdc van de wydte.
Het breedtfte van de gront , of bodem meinlyk een zevende van de lengte. De
daar boven van gemeldt is , onder de naam boeg ichoot negen fpan na vooren uit. De
van kiel-gang , hadde een derde van de grondt befloeg twee derde van de bovenbovenfte wydte , ofte mondt van 't Schip > fte wydte. D'achter - fteven ftondt drie
en zyn engfte weder een derde van zyn fpan hooger als de voor-fteven. Nimmer
was de grondt fmalder als de helft van do
breedtfte
Achter by het hakkc-bort is het Schip bovenfte wydte , of brceder als twee derde
half zoo breedt , als daar het boven in de daar van. Brceder Vis-fcheepen floegen
mondt op zyn wydtftc is. Het hooft van vaak om , en fmalder gongen al te diep , na
't Schip , of die plaats daar op onze heden- hun gevoelen. De ronding en fnyding des
daaghlchc Schcepcn de bak komt , is bo- huits geichagh na welgevallen , zonder
ven twee derde naauwer als onder. Achter maat. De kiel-gangen in deezc Scheepis het Schip boven eenzefte naauwer als kensryzen niet boven een palm. D'achteronder : doch dit alles is van grootc Schee- fteven is zwaarder als de voor-fteven om
het zwaaijen te verhinderen. De boegh is
pen gezegt.

men ccn plaats

,

het kaftccl genaamt , daar

Pnftrtit.
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boven rondt , doch een
ftcekt daar uit.

fnuit

,

die (pits

is

Hoe langer dc Scheepen

hoe voor breed er zyn , om het water des te
wydcr wegh te werpen.
In groote vlaggen en wimpels wiert te
dier tydt byzondcre pracht getoont , ook
fielden zy die in menighte op de Schee pen men zagh de zelve van ieder maft
ook onder dc marfch , van dc nokken der

geheel achter op ftondt , wiens roede door
een hout , 't geen achter over ftak , daar
touwen door quamen, achter uit wiert se-

trokken , voerende gecne kruis-zeils. De
poorten waren zomtydts rondt , en niet al«it vierkant, als hedendaags. In ftê van
3
e leeuwen , die men heden in meeft alle
de galjoenen hier te Lande ziet , wierden
toen vceltydts handen , of eenig ander fnywerk , gezet. Het gebruik van bram-ftengen was noch onbekent. Het groot zeil
was groot er , na gelang van het mars-zeil
Ruiten
als men 't zelve heden maakt.
wierden aan dc Schccpcn niet gezien. De
hooft -touwen wierden aan het boort met
juffers valt gemaakt. Achterom zag men
zomtydts loozc galdcrycn , ten cicraat , tot
half weg (checps. In plaats van regelingen
ftonden boven op het booit fcherpe fporten recht op. Ieder krygs-man ter zee ver- zut de Bediende toen ter tydt acht grooten daaghs. fi^T»*?
-joi EntMen vondt amptelingen te fcheep, diePypers, en Marflcls, wierden genaamt, heden onbekent. Laat dit van de Scheepsbouw, voor anderhalve eeuw gebruikelyk,

;

en bezaans roe, achter uit , ia zelfs van
De verbeelde gehier toe gebruikt , met hunne
,
d'onvcrgclykein
maat, zyn beruftende
lykcBoekeryevandcn hooggeleerden en
zeer vermaarden Heer Iutak^l 'offiui door
wiens byzonderc gunft de zelve nu gemcin werden gemaakt. In dc maiTch voerden zy eenigc lichte ftukken die daar toe
rondtom bekleedt was. Het half verdek
wiert vecltydts met kleed en dakswyze gedekt, alsook de bak. Twaalf groote riemen wilt men wcdcrzydts, des noodt, buiten boort te zetten. Het dak van de hut
was niet altyd^plat, maar het gong veclrees,

dc boorden af waaijen.
ftalten

,

,

tydts fpits toe. Zommigc Schccpcn voerden twee bezaans maften , waar van d'ccnc genoegh zyn.

Achtste Hooftstuk.
Hoe men hedendaaghs Scheepen bouwt.
een Pynas - fchip , bouwen gevolghtwert, hoe volmaakter,
(by gedachten gebouw l langjcierlyker, fterker , en wel bezcildcr het
lover ftcven 134 Amfterdam- Schip zal zyn.
Huis-bouw-konft ftaat op vaftc gronfchc voeten , en in al zyn dcelen
ontleedt, tot voorbeeldt dienen na wel- den i en gefchikte wetten : doch zelden
kers maat en gcftaltc, zoo dezelve recht [vindt men huizen waar in de wis-konftigc
verftaan won , men zeer lichtclyk Schee- maat in alles waargen oomen is j fchoon
pen van onbegreepen lengte en gebruik , ieder daar na tracht. Stofte , plaats , en ge(mtttatu mutandu
verandert het geene legcnthcit , brengen dikmaal wanfehikby.
verandert dient te zyn ) zoo wel groote als Dus ftaat het ook met de Schccps-bouw.
kleine, na vormen en toeftellen kan* want! Het gebruik, 't welk van oncindelyke
alle regels , even-maat en gelykdeeligheit, verandering is , dwingt dc Bouw-meefters
blyven van ccndcrlcyC aart op alle kicls maat cn wetten te kreuken. Menvolght
lengten , 't zy het Schip een kiel heeft die dan zoo veel dimftig, endoenlykp.
van 1 80 , of Hechts van 60 voeten lang.
Noortfchc dcel-haaldcrs laden het mecIk zal hier vaite grondt-flagen , cn wet- fte wanneer na den vierkante hellen. Ook
men
alle
ten hoe
Scheeps declcn , ja zelfs werden de maften bequaamft in zulke ruiecn geheel Schip , maken moet , genoegh- men geftouwt , die onder breedt cn evenzaam trachten ten toon tc ftcllcn. Hoewel hoekig zyn.
Kooren-fcheepen , cn die op ftuk-goer*fle fr*. echter waar is , dat het niet wel doentok is,
fmu is f*+ altydt dc wis-konftige maat ten vollen na deren aan leggen bergen 't meefte als zy
fyk te wt£c kotngn 9 wegens dc menighvuldige , cn rondtachtig zyn , cn veel fpringen.
&n
onderfchcidelyke kromme cn gebogen geOoft- cn Noorts-vaardcrs, die groove
ftalten, die men de houten aan een Schip waaren laden, zyn in 't gemeen grootcralj
geven moet. Waarvan daan het zeggen die ftuk-gocderen , wyncn , cncüergelyk,
komt, dat twee Scheepen , of twee men- laden: gclyk ook de Zout-haalders.
fchen , elkander nimmer ten vollen gclyKoopvaardy-fchccpen paffen beft boven
ken. Doch hoe naauwkeuriger d'cvcn- ("mal tc zyn , om met des tc weinig
maat cn gelykdeeligheit in het Scheeps- ncn beftiert tc konnen werden
Ier toe
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Vnütng werden die planken genaamt
Oorlog-fcheepen zyn boven cn in 't hart
van 't Schip brcedt , om tc beter te konnen welke men in dc fchecps zyden zet
Schut-vmlUng is het platte hout dat tufflaan , cn tegenweer bicden.
Een Schip dat dc Vloot -vooght voert fchen dc buflen in komt te ftaan.
Het Kolfem t 'x. welk op de zelve plaat
pall wel dat koftclyk is , en in aanzien allen
daar zyn voeging te zien is verbeeldt ftaat
overtreft.
Niemandt verwachte echter dat alle dat men anders een binnen of tweede kiel
Schecps-dcelcn , gcenc uitgezonden , tot zoude mogen noemen , is een zware balk
het minftc toe , wis-konftig zullen werden die langs het geheele Schip , onder , op , of
vertoont ftcllc Hechts die gcenc welke dc in den bodem legt , tegen de kiel aan, om
voornaamftc rang in 't Schip hebben , d'o- de fcheeps ribben , of inhoutcn , vaftighcit
vcrige volgen daar uit zonder even-maat.
tc geven , die daar in geënt zyn.
Spooren zyn ftcvigc houten onder in het
dan ccn begin van 't werk tc maken,
zoo gaan vooraf dc benaamingen van alle Schip, daar dc maften met hun punten in
dc voornaamc deden in 't aangetoogen ftaan.
Pynas-fchip , nevens dc afbeelding van
Balkr^agers, zyn planken daar dc balken
hare gcftaltcn , in 't by zonder, cn , zoo veel in leggen.
doenhf k is in 't Schip zelve aangewezen
SUmf -houten , zvn buitcnwaartzc knies
aan dc ftevcn cn 'tbark-hout.
tcrplaatze daar die vereifchen te ftaan.
Op de plaat a i werden rifebers verDe Broek,-ft*k}en , waar van dc plaat een
knie vertoont, komen in de fpicgcl, vaftigtoont 't geen zware balk-planken zyn
lm, 9*1 ii< dj c j n > t verdek leggen , daar de maft door heits halve.
zy "'
Oplangen, zyn houten, die hier en daar
"
gaat , welk gat met ccn zoom belegt is.
!'(} m. !;>>; ->.'. idt
pLinl^, OÏhoMt , IS hoUt, aan de fchecps zyden gezet worden
, op
of zyn planken , die op dc fchecps boorden, zekere afftandt van elkander , om het web
boven 't ra-hout , na achteren toe , worden tc fchccrcn, of het Schips lichaam tekrygezet, wanneer men Schccpen hoogh op- gen dccze werden ook Spant -flut ten genaamt , om dat zv het Schip gclyk als fpanboeit.
Zet-gang, is toegemaakt plank-werk) ncn, daar men d'overigc inhoutcn nabe't gcenc op dc hals van 't Schip, daar het voegt. Twee zitters , een buik-ftuk , en
fchips boort hctlaegfteis, na welgevallen twee oplangen , wert een lpant genaamt.
Stmnder is een inhout tuflehen dc wain gezet wort , cn weder af genoomen kan
werden \ 't welk gefchiedt om het Schip gers en huit deezc maakt men in Schcebeter tc fluiten. Het heeft op Schcepen pen die fchut voeren , of onfterk bevonden
vanoorlogh ronde musket-gaten , en een werden.
Zitters , zyn balken die op den bodem
deurtje, om ictsby, of door, op tc halen,
't geen gcflootcn werdt. In zommige lui- van 't Schip komen te leggen.
Regelingen zyn brcedeïattcn , die boven
ken, doch meert op Koopvaardy-fchcepcn,
zyn overdekte gaten, daar het kabel door rondtom het Schips boort , zoo wel achter
vaart.
als voor, gcftelt zyn.
Ra-honty is de bovenfte dikke zoom,
of LeghLyf-bouten , of Water-gangen
w.trir.gcn, zyn dikke planken, die in den welke men aan dc Schccpen ziet, die de
overloop , of op 't verdek , tegen 't boort boorden dekt , cn op dc hals van 't Schip
aan leggen, welke met bouts aan of inde het hoogfte hout is.
bark-houten, cn door dc huit, geflagen
Barkhouten, zyn dikke banden , die men
zyn. Dc ribben cn balken zyn hier aan met langs fcheeps in dc zyden ziet decze dieof
gehecht,
gedreven,
en in nen om het Schip t'zamen te houden.
zware bouts
Betmg-balken dienen om touwen en kagczwaluwt.
Schaer-ftek^en , zyn dikke, dochfmalle bels aan tc beleggen , en om ankers aan
planken , leggende op dc balken , van ach- vaft te maken. Dc groote Betmg dient mede
teren tot v ooren , vceltydts tot op een der- om het Schip in de boeg fterk te maken.
de van dc wydtc, wcdcrzydts langs fchecps
Kraan , is ccn hout dat voor uit het galin d ovcrloop met borftcn ingekeept hier joen over 't water fteckt: het anker-touw
lippen
gcvcrloorcn
in zyn dc ribben met
loopt daar over als het gewonden wert,
flootcn, tot valtighcit van den overloop, 't zy door een , of ook wel door twee Ichydie daar op gclccht wort. Ecnige komen ven. Daarby is een ander hout , Drukker
mede op de wydtc van dc luiken , cn be- genaamt, welk dient om het zelve te ftut(luitcn dc zelve. De Schaer- flemen die tcn. Het hooft des kraans wort vceltydts
achter dc maft leggen komen nader aan het cierlyk uitgcfneden. Bezyden aan de kraan
midden van t Schip, als die welke tegen komt dc kram , daar men een blok aan
dc luik-gaten aan komen.
hangt , om zware ankers te helpen lichten,
:
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waar van het touw op de bak over een
Het Omanum ftaat aan 't onderfte dek.
fchyf loopt , welke fchyf aan een balk vaft
Dc Therm ftaat aan het tweede dek, daar
is , die dwars fchceps over de bak legt , te- dc beelden met hare hoofden tegen aan
fen'tfchilt aan, om touwen van alom te komen.

Een Scinut

elcggen.

De

KImü is een gat io een dikke plank
boort tegen de lieven aan (laat
die in
daar het kabel door loopt , buiten om met
een bant beflagen.
XyVttlegger is het hout 't geen voor uit
fteckt, en dc lengte van het galjoen maakt
hier komt de kam in.
Slmt^fimkjens zyn houten die dienen om
d'een of d'andcr plaats te vullen , daar hout
liet

Dc

ftaat

aan het derde dek.

renfierkens op z.jde , ftaan

dc galdcry als in dc kajuit

Met

Knechts hyft

zoowel

in

7.clvc.

men dc

Dc

roes op.

groote knecht is breedt i voet 7 duim , dik
1 voet 6 duim , dc fchyven zyn lang 1 voet
6 duim, dik 2 duim, dc nagel is dik 2 duim,
dc gaten van het hooft zyn wydt 8 duim
hetnooft is lang 1 voet , boven achtkantig
gemaakt > de knechtjens , daar aan vaft
te kort fchict.
zyn dik 10 duim, breedt 1 voet, de gaten
Es is het hout 't geen op de rug van de lang 1 2 ; duim , wydt 2 duim , het hooft is
leeuw kit.
lang 7 duim , boven dik 7 duim , ftaan boTuflchende Worpen , in de fpiegels , ko- ven van dc groote 4 duim , cn onder tegen
men de poorten.
aan : hier komt vaak een bcting-balkjcn
Ktofen leghtmen om iets te fluiten, en dat aan elk endt met een boutje vaft is , zyn
vaft te houden.
hoofden zyn lang 8 duim. Dc knechts
Zitten leggen bezyden de buik-ftukken werden heden veel verdubbelt.
op den bodem.
Aan Httls-mafien belcght men touwen
Oplangen leggen op de buik - ftukken. A en B, op dc plaat, zyn kruis-houtjens
Oplangen ftyfop buik - ftukken gclcght daar aan hun plaats is op de hals van 't
Schip.
maken fterke Scheepcn.
Stekers , zyn inhouten in 't zogh , tegen
Hier nevens wert op dc plaat vertoont
een Spiegel, of Schip van achteren, op de
de zyden liggende.
Zogh-ft*t£en , zyn houtc gaffels, welke helft doorgefneden, om dat beide de zyvoor en achter tegen de ftcven aan komen den even-eens zyn > doch het wapen , dat
in ftê van gefcheide inhouten. De plaats het Schips ken-tcken onderftelt werdt te
zyn, wert geheel vertoont, om dat half
aldaar werdt het Zogh genaamt.
/<i:ik jhiL-i-e» liggen dwars bodems.
onkenbaar zoude wezen.
Tingel, iseenlaphouts tuflehen de kiel
Boven aan het fchot ftaat een Fom zoo
cn d'cerftc plank aan de kiel, om den bo- ook onder, voor het gapen van de planken.
De huts ribben zyn zoo lang als de baldem effen te maken: hierinwert een gat
gelaten , daar het water door loopt.
ken. Dc huts dcclen zyn zoo dik als het
De Kiel is op blokken gezet , als men watcr-bort.
Boven dc kajuits deur ftaat een booghje,
hem aan legt , wanneer men bouwens geen op de deur leggen drie klampen : zy
zint is.
Heksfinnen , zyn houten die boven de moet onder een weinigh wyder wezen als
fpiegels komen , cn eigen aan Pynaflcn.
boven , boven 3 voet J duim , onder 1 voet
duim, de klampen breedt 9 duim, dik
Het tfr^isbuitewaartskringftukkig.
:
Boeijen , is gezeght planken buitewaarts ij duim: zy is doorgezaagt j hetftukaan
van onderen aanbrengen tot aan dc kim- boort is breedt 1 voet de hengzeis hebmen toe, alwaar dc fchecps zyden het Boet- ben twee leden , het mul c ftuk is met een
,

,

:

,

;

:

f

genaamt werden
Merkers , zyn houten die men over de
luik-gaten legt , daar de luiken in de midden op ruften.

1

opdemiddelftcklampkomc
net flot te ftaan. Zoo wel hut- als kajuitdeuren ziet men dikmaal op dc Scheepen ,
gelyk portalen , voor uit ftaan , het geen,
Dc H<*ls-kl*mp is buiten aan het Schip, myns bedunkens, veel ongemakken na
daar het touw, de hals genaamt , door gaat. zich fleept, endaar om onpryzelyk. Het
Het Schu't is een ciëraat , dat voor dc tralie-werk voor dc hut , ten einde het verftuur- plecht , hut, en elders ftaat , waarop dek , is veeltydts t'eenemaal befchootcn.
het wapen van den eigenaar des Schips ge- Het eindt van 't booghje boven de deur
zet wert , dat men ook veeltydts voorte- moet wat luy zyn.
gen de bak aan ftelt. Men vindt zomtydts
Dc Mamiertng aan de pomp is van lapin zware Scheepen voor wel twee fchilden. pen of zeil-doek gemaakt hier gaat het

fel

grendel-flot:

:

Aan d'ondcr kant van 't onderfte hakke- water door.
bort, daar de beelden op ftaan, leght een
Boffen , zynbuisjens, waar door het waArchitraaf.

ter in zee loopt.

Twee
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om wapenen
Het kruis ftaat achter in de

rondtom klampen geflagen,
aan te hangen.

in groot e Scheepen.

De Huis-maft wert onderfcheidelyk ,

en

fpiegel

:

dit

wert geftreken , en de

1

van net rechte welf komen daarop
anders /'«-^^.genaamt, flaat het wapen tegen aan.
Het tweede dek heeft 4 duim bogt achis het hout 'tgcen het Schips boort dekt,
en boven fluit , opdat het water tuüchen ter uit , en is daar in de midden breedt
boort by d'inhouten niet in en loope : de 1 voet 1 duim, op het bark-hout B breedt

op tweederley aanzien vertoont.

Het ScbuH-dekj

balkjens, die daaraan inde plaat worden Si duim, en aan het eindt, 1 voet van 't
Schip, breedt 1 voet ii duim, dikqualyk
verbeeldt zyn d'einden van d'inhouten.
breedt 9 duim , op
Het Bos-banl^, of Dol-btrt, komt op de 1 duim „opzydeby
{tutten, tegen de regelingen, ftevigheits het ftutien
is het dek breedt 61 duim.
De hoek fpringt op , en uit. Voor op het
wil , opgebytelt , met verlooren lippen.
,

N

C

Met de P*l zet men de fpil vaft.
Waar toe een Sptl dient is van ieder bekent , waar om daar van zwyge.
Het R*ntz.oen-hout maakt achter de wydte van het Schip en fpiegcl.
Het Kinnebxk. fluit op de kiel.
Speetten, zyn zware over endt ftaande pylaars, die , nevens de balken , en beting knie, de gehecle beting maken.
De duimen van de poorten komen in de
kloflen, en de poort flaat onderlegen de
drumpel aan. De poort is van binnen gevoert, en met ruiten gefpykert : daar zyn
touwen aan vaft: , om hem op en toe te
trekken.

Het

Karviel-homt

komt

flutjen ftaat de fcheer-gang 1 voet van het
bark-hout af. Achter tegen 't hakkebort
en boven van 't bark-hout 1 voet 5 } duim,
is het knietje na vooren lang 2 voet , de
zyde dik 4 duim, breedt 5 duim. Vcele

Bouw-meeftcrs zetten hunne Schcepen
achter uit , en maken t daar hoog na welgevallen , en na dat het gebruik vercifcht
zonder wet.
Het derde dek ftaat midden in het tweede z voet 4\ duim , acn d'einden, by de ft u t
optcmeeten,! voet 10 duim, hctzclvei*
in de midden breedt 9 duim , d'einden zyn
breedt 8 duim , de zyde is dik 2 duim , aan

g legt het
langs fcheeps, van
tot

onder de einden van de ribben

H

:

H

Op de plaat is mede een Kajuit van bin-

nen te zien. A A zyn flylen daar pylafters
op komen te leggen, b b b zyn ngchels.
booghjens.

D

trezoortjes.

E

is

een

F een deurtje van een
om iets in te leggen. G een door-

wyn - keldertje.
kasje,

Benefrens

zigt.

G

1 voet, van I tot aan
is
breedt 8 duim, en in de midden dik z duim,
het dek van I tot
is lang 8 voet
duim»
5
de buite-kant is gefchaaft met een fcima.
Het c er ft e dek is dik z duim , in de midden by c breedt 1 voet z duim , aan d'einden a 1 voet 1 duim , gaat 7 duim voor by
de vulling) *t voetje, op zyde, is lang 5 voet
5 duim , breedt 7 duim , dik 2 duim , het
heeft nederwaarts eenweinigh boght, en
d'onder-kant ftaat even wydt uit het barkhout , het ftutje, aan 't endt breedt 6 duim,
leggende op het tweede hakkebort , is dat

de plaat afeebeeldt.

C

op 't bark-hout, het brcedtfte
G is lang 1 voet 8 duim, en

dit ftaat in daar breedt

-;

;-

H buiten de plaat zoude

;

kajuits deur zyn, hier, plaats halven,
uit gelaten: de ftylcn zyn breedt x duim,
dik i duim : de kajuits aeur is wyeft 2 voet

de

;

de grootc wyn-keldcrs deur is
duim
wydt 3 voet 6 duim: d'onder-rigchels van gecne waar op men leit , als men achter uit
het trezoortje ftaan uit de gront 4 voet , en ziet, en is dik 5 duim , ftaat 1 voet van het
b b is hoog 3 voet j{ duim , de middelfte b bark-hout, op de hoogte van 1 voet 4 duim
is hoogh 2 voet 7 duim: de pylaartjens, van 't voetje, en heeft daar tuflehen wat
of pylafters, die op de ftylcn leggen, zyn boght 3^ duim onder 't voetje, de fcheerbreedt 3 duim, dik 1 i duim, met geftreken gangen op het ftutjen zyn breedt 9 duim
fermetten het klein wyn-keldcrs deurtje, de boven-kant is hoog z voet z duim , achduim , boven de
daar men door tapt , is wydt 9 duim , hoog ter breedt 1 voet dik
het deurtje F is wydt 1 voet boght z duim , en achter buiten het bark1 voet
kajuit
-fchot
hout 1} voet aan de binnen -kant. Het
8 duim: alles ftaat van het
z voet 7 duim. Boven de deur van de ka- booghjekomt8}duim voor aan het ftutje,
juit , die h ier niet wert vertoont , ftaat een en het ftutje hangt f J duim achterover,
rigchel , om het flag van de deur af te kee- ook komt het booghje 1 j duim op 't barkren. En boven al dit binne-werk komt een hout.
In de galderyen maakt men heimelykrigchel, om de rondte van het boven-welf
te vullen. Boven de kasjens, tegen de heden, kaften, en uitkyk-plaatzen j zy diebannen mede tot vercierfel aan 't Schip. Een
fchotten aan, maakt men dikmaal rekken , met pylaartjens , om glazen en fcho- galdery, met eenvenfterdaarin, ftaat op
tels op te bergen. In de kajuit werden ook de plaat hier neven ten toon.
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De bank , die in de kajuit tegen het ach-

De gemaks pypen zyn van loot gemaakt,

tcr-endt van 't Schip Haat, is hoog i voet cn ha dekzcl
6 duim, dc ftyltjcs zyn dik, cn breed gaais-bck.

is

gclchaaft

,

niet een

papc-

de bank zelve is bóven breedt
Boven de ftuur-plecht, opdc kant van
i voet 8 duim , aan d'einden is hy breedt 't verdek, ftaat vecltydts cenboog, gclyk
het dek zei is breedt i voet als met letter
I voet 6 duim
op de plaat wert vertoont,
i o duim | dik i duim , 't geen mede op dc 1 voet verheven ; cn op de dcclcn lcit een
plaat, hier by gevocgfet , ten toon ftaat. lat neder , dik 1 { duim , breedt ) duim , hy
Aan ituur-boort ftaat oy
een bank, lang lcit 9 duim meer na achteren toe (wiens
i voet 8 duim , de middel-bank by letter A voor-kant by letter O ftaat te zien) als de
is lang i voet 7 duim , hier gaat het roer einden van de declen komen
de boogh is
door als men het in hangt ; en wanneer breedt 7i duim, boven dik 3 duim, cn onmen achter uit (chiet, kan de bank b wc- der 1 duim i dc pylaartjens onder de boog
derzydts opgelicht werden, daardc ram- zyn breedt 5 \ duim , dik z duim , dc gaten
paerden in gaan vecltydts wert in dc bank tuflehen de zelve zyn wydt 5 J duim.
by d een gemak -pyp gemaakt , 6 duim
In 't Ichot van dc ftuur-plecht zyn opevan de kant van het ftutje, en 1 voet van ningen , die het licht in laten , rondtom
boort , onder wydt 4^ duim , boven wydt met lyften geciert, welker pylaartjens ach1 6 duim.
ter met venooren lippen zyn , aangeweeMen ziet mede dikmaals luiken in de zen met letter P.
vloer van dc kajuit, waar door het roer in
Dit zyn de meeft voorname SchccpsEehangcn wert, in ftê dat de genoemde dcclen , die men byzondcr op 't papier veranken opgenoomen werden > doch by toonenkan. D'overige zullen beft bekent
zoo een geval moeten dc Schcepen achter worden, wanneer men haar in het Schip
zelve aanwyft $ waar toe ik het voorgeftefvry veel over hangen.
Binnen de kajuit, in het portaal, achter de Schip in gedachten, doorgeiheden in
de deur, zyn vecltydts trezoortjens, met verfcheide geftalten , ten toon ftel , als hier
i

duim

,

N

,

C

:

:

De kooijen in de kajuit worden heden
veel midden ingezet, zoo dat men die kan
uit halen , en 's daags, tegen 't dwars-fchot
De

volght.
In het langs fcheeps doorgefhtden Schip Sihtrpdttde achtcr-fteyen , B dc voor- lieven ,
is

*

A

1

van dc kooy
langs fcheeps, aan bak -boort, zyn dik cn
breedt 1 £ duim, ook zoo dc ftylen, de kooy kiel, dat eenlasie aan de fteven en aan de
is lang 5 voet 7 duim, het voorfte ftyltje kiel is, E is een knie op de kiel, die de fteftaat boven van boort 1 voet 5 duim , on- ven aan de kiel vaft houdt, F zyn buik«
der 3 voet 5 duim , het achterfte ftyltje bo- Hukken, die op kiel en vlak leggen,
is
ven van boort 1 voet 3 duim, onder 3 voet het kol zem , dit lcit boven dc k iel op de
is een hek -balk, met
1 \ duim De rigchels , die dc voet van de buik-Hukken,
kooy zyn , daar de touwen doorgaan , zyn een borft en zwaluw in de fteven vaft,
hoog i voet i duim, d'einden daar boven I zyn wurpen, die de rant zoen -hout en vaft:
zyn noogh 3 voet 6 duim , dc ftylen zyn houden , i i het broek -U u k , dit komt over
breedt 2 duim* endcrigchel, dié de voet d'einden van de rantzoen- houten op de
balken in 't ruim , L balvan de kooy maakt , is breedt 3 duim , dik achter-fteven ,
2 duim, wydt tuiTchcn d'achter-ftyl 10 ken van ' t verdek ,
beting-knie > om
duim, tuflehen de hanger wydt 3^ duim, de beting -balk worden de kabels vaft geen tuflehen d' andere wydt 1 1 duim, het maakt, en om de hoofden van de fpecnen
ftyltje onder de voet is wydt 6 duim. Het beleit ,
is een fpeen daar de beting -balk
boven (Ie rigcheltje aan de balkjens is wydt aan vaft is,
de rokke knecht, P de groo4 duim op den overloop lcit een lat tuf- te knecht) hier mede windt men ftengen
en
breedt
i
dik
duim.
cn raas op , Q.dc fpil , wiens voet vecltydts
fchen de ftylen in ,
Het venfter in de kooy komt van het onder op een boogh ftaat ,
het fokke
fchot van dc kajuit s voet , en uit den over- lp oor, daar de fökke-maft in ftaat , waar by
loop 5 voet, het is hoogh 1 voet 3 duim, een klos is , S het groote fpoor,
broodtwydt 10; duim.
konftapels kamer,
cn kaas - kamer,
De kooijen in dc kajuit werden mede
ftuur-plecht,
boog
de kajuit,
wel dwars fcheeps gezet, en dat boven dc of gat daar dekolder-ftok ingaat, als het
letters bbb op de plaat.
verdek te laeg is om de kolder-ftok te geDe drum pel , aan de binne-kant van dc bruiken, Z de hut,
het roer, ftel, en
kajuits deur , is dik z duim , en zoo breedt haaks aan het roer: de ftellen aan de ftealsdeftyleazyn.
ven, en dc haaks aan 't roer, zyn t'zamen
aan, infteken.
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banfpoor,
vanyzer, TS
den, die achter en voor aan het fpoor leghet
gen,
de bczaans knecht,
ft evens
vallen van de achter-fteven ,
de ftreek aan de achter-ftehoogte,
het twil,
zogh-ftukken,
ven,
poorten
daar de boeg Ipriet in leit ,
Y het fchot voor de kajuit , G Z fchot of
tralie-werk voor de Huur plecht, L A het
fchot voor de bak en 't kot, daar trappen
tegen aan ftaan , Y Y de groot c maft
fokkc-maft,
de bczaans -maft,
L B de boegh-fpriet , L deur en fchot
voorde hut , daar een trap tegen aan ftaat
zyn boften van d'onderfte overloop
boften van het verdek ,
zyn banden: van d tot f is het vallen van de voorftcven, QS is de beting- balk, by
gaat een trap na om laeg,
wyft: de
de boog
fuy wagen en roer-pen aan,
boven de ftuur-plecht, daar de traliën in
1, ZZ de trap voor de ftuur-plecht,
zyn luikjes,
is de kruit-kamer,
L F de pomp : by de groot c maft werdt
veeltydts mede een pomp gezet , die de
d' acht erdag-pomp genaamt wen , L
hu t Zomtydts maakt men boven hutten,
of, in plaats van die, hoender-hokken , op
de hut.
Op den overloop wyft het getal 1 het
luikjen achter de broot-kamer aan. 1 Het
luik jen van de broot-kamer. 3 Het bczaans fpoor. 4 Het fpoor van de fpil.
5 Een luikjen achter de maft. 6 Degroo-

CO

TZ

OM

GL
KK

GK

GM

G

HH

luik

de

NN
OO

QR

TTT

QT

KKK

LE

LD

G

.

tevifleher. 7 Het groote luik. 8 Het gat
van de fokkc-maft. 9 Het luikje daar men
fcharp of tets anders in weg legt) waartoe
ook het luikjen I dient. 10 Zyn fchaerIs de bot larve. De kombuis
ftokken.
ftaat op een hoogte met de botlarye , doch

n

aan d'over-zyde, waarom die hier niet vertoont kan werden : in Scheepen van oor logh zet men deeze op den fcheeps bodem
om laegh, dwars fcheeps. 11 Is het lvfhou t j dit leit aan wederzyde , op d 'einden
van de balken , tegen 't inhout aan , tot aan
de voor-lieven. Staat aan te merken , dat

Deel.

99

n

met

beting.'

21 Fokke vifleher.

23

Een

14 Beting knie : dit is de grondt >
doch zyn geftalte ziet by
en N. sj Is
een gat om op den overloop te dalen.
16 Diergelyke. 17 Het lyf-hout van't
verdek , gelyk boven gezegt van den overfpeen.

M

loop.

GG
G

I.

itf Het luik achter de maft. 17 Luikje om
de maft. 18 Luikje voorde maft, om neder te gaan. 10 't Groot luik. zoj Tralie-

FF inde plaat
Kajuit

gaat ,

, is

beven de Smttr-fltcht , en

het gat daar dckolder-ftok door

G G dc deur en het fchot van de hut,

H H het fchot in de hut C het luikjen om
de bczaans- maft, K een lyf-hout.
,

In de plaat

,

welke de B*J^ beven ver-

is B het luikjen om dc fokkc-maft,
de fchaer-ftokjens , Z luik jens boven
de Ipecnen , Q_net tralie-luik achter de

toont,

H

fpeenen.

Aen de

plaat , die het Schip op tjjdt ver-

toont , magh men klaarlyk zien den toeft and t en plaat ze van de galden,', hetvenfter in de kajuit , de poorten, hoe de meefte
recht op gaan, doch andere, als by letter A,
ter zyden, den toeftandt van 't roer, en
ft even y de plaats der vulling-planken , als
by B, tuftchen de bark- houten F in, de
regelingen aan C, en de zet- gang aan D,
nevens de kluizen E, en ruften G. De
bouts in 't hart van het Schip zyn dik
1 duim: de nagels zyn dik i± duim: de
fpykers zyn 7, 8 of 9 duims : de bouts zyn
boven dik \ duim. Door het lafcb van de
kiel zyn 8 bouts, en door de voor-ftevcn
4 of 5 bouts geklonken. In de kiel en
d 'ach t er- ft even zyn 6 bouts geflagen, dooide knie, dieopde kiel en tegen defteven
ftaat. Door 't lafch van de kiel , voor- en
achter-fteven, zynfchei-nagelsgeboort.
Het galjoen ryft van
tot
i\ voet

C

A

minder als de helft van A B ; men meet tot
aan de onder-kant van de leeuws muil , pas
op de helft van A tot B, recht uit. Dekluizen , by E aangewezen , zyn dik 8 duim.
De knies aan de uitlegger zyn aan de voorop den overloop , die hier alleen met plan- kant van de ft even breedt i voet, dik 6{
ken langs fcheeps aangewezen is, banden duim , en daar lang 6 voet.
leggen , dwars over balken en ribben \ ook
Het onderfte knie-hout komt % duim
lyf houten , en karviel- houten, die onder over het tweede bark-hout: hetbovenfte
d 'eind en van de nbben komen. Omtrent ftaat i x duim onder het derde bark-hout
18 legt een bandt tegen dc boeg aan. Op zoo , dat het over een komt met de pen.
Scheepen die veel volk voeren maakt men
De bovenfte regelingen zyn achter
den overloop dikmaal 7 of 10 voet uit fte- breedt 8 duiro,dik 4j duim, en voor breedt
v en , weinig opgezet , op dat alle onrcinig- 5 duim, dik ;i duim. De middelfte zyn
heden des te beter af loopen, en het Schip achter breedt 6 duim, dik 4} duim, en
voor zuiver bh/ve. Aan 1 3 , op de verdek* voor breedt 4 duim , dik 3 duim. De
plaat, is het fchilt j hier gaat en fpeelt de onderfte zyn achter breedt 61 duim , dik
kolder ftok in. By 14 is de bczaans vif- 4 duim cn voor breedt 5 duim. De bofcher ca fpoor. 1 5 VüTchcr van dc fpil. venfte zyn achter wydt 1 voet 3 \ duim,
;

;

,
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cn voor aan de leeuw wydt 6\ duim.
onderfte

is

voor wydt

achter wydt
5

i

voet

i

De

duim, cn

duim.

van de kimme, en zulks daardeezei
linien elkander fnyden \ en dit maakt zoo
de wydte van het gcheele Schip op de uit-

Het eerfte knie ftaat aan de fteven : het watcringe.
ander 1 voet 1 duim verder, is dik 5 duim,
Aan de tweede plaat van het over dw*rx
breedt 7 } duim het derde is wydt 2 voet
doorgefnedtn Schip is A een knie in 't ruim.
dik cn breedt als boven
d'ovcrige zyn B een knie aan de verdek-balk.
hetlvfwydt 2 voet 2 duim, dik 4 duim, cn breedt hout.
een bos. Efchaer-ftok. Fdeelen
op den overloop. Gftcl-hout onder 'tftuk.
5 duim. Het dekjen is voor dik 4 duim
breedt en lang 1 o duim. De twee bctinglaft-balk, of balk in 't ruim.
wiel
balkjcs zyn dik en breedt 5 duim , met ga- aan 't ropaert.
is de ftut. Meenzitter.
ten , en ccn boght van 3 duim. De latten
Het lyf-hout gaat langs fchceps aan
zyn dik 1 duim, breedt 1 duim. De rig- boort , op dc balken , leggende tegen dc
chelszyndik 2 ; duim, breedt 3 duim. Aan ftutten cn oplangen aan. De bos is het
het eindt, dwars over, leght een rib, dik hout daar het gat in komt tot waterlozinDe kraan (leekt ge, of uitwateringe, op d'ovcrloop, en
3 duim, breedt 4 duim.
2 voet over de regeling, is breedt aan de verdek. De fchaer-ftokken houden de balftut , daar hy op legt, t o duim, dik 4 duim. ken t'zamen voor het omkanten. De laftDc drukker is dik 10 duim, breedt 1 voet. balk dient om de fchaer-ftok te houden,
Tegen het Schip cn't galjoen, by K, fteunen, of ftutten, voor 't kanten. Dc
maakt men vccltydts een hoek-man. Dit ftutten zyn dc houten daarmede mende
galjoen magh grooter gezien worden op Scheepen tot d'uiterfte hooghte maakt.
de plaat daar het ezels-hooft (laat. Al te Dc zitter is een krom hout dat in de kimlange galjoenen hinderen de Scheepen, me komt. De kimme is het onderfte of
om hun zwaarte , waar om men dc zelve laatfte van het vlak, te weten, aan de buiten kant van 't Schip. Dekimme-gang is
nu fteil cn licht maakt.
In het Schip over dwars dooreefnedtn , ver- een plank , buiten aan het vlak gemaakt.
plaat
eerfte
dckicl.
dc
A
Drie
of vier kim -gangen werden gemeinin
toont
B het
vlak, ofte vlak van 't Schip, beginnende lyk op elkander aan 't Schip geftelt , na gevan B , cn eindigende tot B.
een buik- legentheit van de holte des Schips. De letters E, H, F, in deeze tweede plaat van het
ftuk , leggende op het vlak , over dc kiel
de oplang deezc maakt deerde/heden Schtp over dw*rt, ft aan buiten
tot C.
van
de wydte en holte van het Schip j by voor- de figuur , daar my de kleinte van de plaat
beeldt, als men dc mal van de oplang op toe dwingt : het zy genoeg dat men weet
zet , zoo zet een fpykcr op de holte van het dat zy in den overloop moeten ftaan.
Schip, cn laat van daar een loot neerhanDus zyn de voomaamfte Schceps deelen
gen , en meet op de kimmen het uithan- aangewezen , dio men aan het Schceps
gen over de nagel , want het Schip is wydt lichaam vertoonen kan} d'ovcrige zyn te
tot de kimmen 27 voet, en in 't geheel is klein , cn te weinigh van belang , dat men
het wydt 29 voet, aan ieder zyde 1 voet hen afbeeldt op het koper , als bouts , fpyover fchictendc. Ofte zoo men neemt tot kers, krammen, karviel- en fc hei -nagels
de wydte 27 voet , en ieder zyde uit han- koper aan het roer, en zoo voorts.
Volgt het voorgemelde Schip , op de bladts
fende 1 voet, komt 29 voet. E is een ftut.
eenbalk-wagcr: hierin leggen de bal- plaat , tn 't geheel, 't geen boven by ftukken
ken, als in een grondtflag, met zwaluw- ftaat verbeeldt, met letter-aanwyzinge van
ftaerten gedreven.
is een wager op het Touwen
zoo ftaande, als loopende wandt
lvf-hout.
laft- of ruim-balk. I huit- benaminge der maften, bloks, zeilen, en
dicht , tuflehen de kimmen en het onderfte hun toebchooren, zoo als my zulks, als
zyn de kimmen.
bark- hout.
vullin- ook d 'andere fchceps cn timmermans bebark- namingen , gedaanten , en (chik behalven
fen tuflehen de bark-houten.
Schip.
aan
't
eigen ondervind ingc , en befpicgelingh ,
outen buiten
is het rahout , dc bovenfte zoom van 't Schip , niet mede, by dies ervaren lieden, is op cn aan
ongclyk aan de bark-houten.
verdek- de handt gegeven.
balk. Pdeftuinder.
is de kim- wager.
a Is 't bczaans wande of hooft-totiwen
waeers op 't vlak , en in 't hui t-dicht b het groote wandt, c het fokkc wandt
Shetkolfem.
een ropaert. V de tin- of hoott-touwen, e kruis-ftenge wandt Sch 'f
gel , die het lok-gat , of waterlozinge
of hooft-touwen, f groote ftenge wandt
maakt.
fponning in dc kiel , of keep g voor - ftenge wandt , h boven - blinde
daar de kiel gang in komt. Het punt
ftenge wandt of hooft-touwen.
hangt ï voet over het boeifel, tc weten,
i Bezaans ftag, k groote ftag, 1 fbkke
over dc holte van de kimme, of het einde ftag, 11 talie-reept.
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groote Scheepen vindt men voor buik - gording , om het zeil bequaam te
aan de boeg-fpriet een touw met knoopen konnen innemen.
1 1 Is het kruis val, 1 1 't groote mars
gefpannen, 't geen door de mars en na vooren vaft is, waar langs de bootsgezellen op- val, 14 't fokke mars val, 15 de bovenblinde val , 17 de groote val, 18 defokke
Begeins toppenant, n groote toppe- val. Deeze dienen om de zeilen op te hanant, o fokke toppenant, p kruis-fteng len , en te laten vallen.
of ra* toppenant , q groote ftenge raa top30 Detryzen, waarmede men de blinpenant , r fokke ftenge raa toppenant ,s de de raa in dwang houdt.
blinde ftengs toppenant , 3 1 de blinde raas
51 De Spaanfche toppenants : deezc
doen het zelfde werk als detryzen, doch
toppenant.
De begyn is het reetje onder de bezaans zyn aan de ree en boeg-fpriet vaft.
10 Is de blinde val, 4$ d'anker-ftok
mars dus bcnaamt,om dat fchier als onnut
is, en weinig dienft doet, gelyk het vrouw- 19 de bezaans fchoot, +6 dcvlagge fpil,
volk , 't geen men onder de Roomfch -ge- 43 het groote fchoot blok, 42 eenkraus
zinde vindt , die Bcgyncn genaamt wer- om de daal, 38 bezaans juffers , 39 groo"
den } want aan deeze ree hangt geen zeil te mafts juffers , 40 fokke ji
onderaan, 't geen eigentlyk hun ampt is,
3J Bezaans puttings, 36" L
maar dient alleen om 't boven werk uit te puttings, 37 fokke puttings.
houden. Toppenants zyn touwen daar
41 De hals klamp, 34 woeling om de
men de raas mede recht zet, of op topt, boeg-fpriet.
als men by de windt zeilt.
5 2 Blindes toppenant ,53 fokke fchoot t Is het kruis -ze ils bras, v de groote blok, 54 de kont- wachter : deeze vaart
fokke marfle raas bras, na v oor cn op de boegh-fpriet , gelyk de
marfle raas bras,
x b*ven- blinde raas bras, y begynsbras, twee flepers infgelyks doen \ hier wort dc
z groote raas bras , e s fokke raas bras. blinde mede aangehaalt , zynde dik omBraflen zyn touwen daar men de zeilen trent 5 duim \ is met het achter endt , door
mede om haalt , als die op de maft leggen. een fchoot-blok , aan de blinde fchoot of
fchinkclvaftj werdt inde hooft-touwen
1 Is de bekajer , 2 het groote perdoen
ftengs perdoen. De perdoen dient of onder de ruften vaft gemaakt.
in plaats van een ftag, als het Schip voor
5 5 Is de kraan , daar mede men het anker ophaalt, als't met de kabel voor gewindt zeilt , op dat de fteng niet breekt.
4 De boven-bl indes hane-poot, 44 kruis- wonden is.

Op

m

:

w

>

47 Groote ftag-blok , 48 fokke ftag, 6 groot mars- blok.
Reep-touwen dienen om de zeilen op te
7 fokke mars-zcils boeilyn, met zyn fpruiten , anders het mager mm
m
....
a«m net
n m
mannetje genaamt. Met boei-lyns zet men
Demp gordings
zyn ooven aan
de zeilen kant, als 't Schip by de windt mars-zeil,

ftengs hane-poot.
5 Kru ïs-zeüs boei-lyn

zeil boei-lyn

,

.-,
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,-J *
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1
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8 Het kruis- zeils fchoot , 9 groote mars
fchoot, 10 fokke mars fchoot, 1 1 bovenblinde fchoot , 50 blinde fchoot, 17 fokke fchoot, 23 groote fchoot. De groote
fchoot is vaft aan beide de einden van de
groote ree) loopt door het marffe fchoote
blok , en door het enkel fchoote blok j zy
wort beleit aan een knie ofte nagel ; dient
om het Schips zeilen aan te halen, en te
vieren, geh/k ook d'anderc fchooten.
Is de roering, of het touw dat om de
anker-ring gewonden is , dienende om die

groote
buitewaarts , tegen de zy de , balken gcfla
gen , waar mede men boots, en andere
zware pakken, tefcheep haalt, op dat de
bark -houten niet quetzen.
De groote maft verdient d'eerfte plaats
hier na volght de fokke maft , dat is de
voorfte en recht op gaande maft , nevens
de nedergebogene boegh-fpriet , en bezaan, of kchterfte maft : midtfgaders de
groote fteng , of tweede boven middel
maftj en fokke fteng: de groote raa , of
dwars maft, daar het zeil aan hangt) en

beter te handelen , en vaft te maken.

fokke raa

zeilt.

T

de groote fmyt, 28 fokke fmyt.
zo De bezaans gei- touwen, 21 groote
mars-zeils gei-touwen, 24 fchover-zeils
gei touwen, 16 fokke gei-touwen. Deeze zyn aan de binne kant, om de zeilen
25

Is

: bezaans roe, of dwars maft,
daar het achter zeil , de bezaan , aan
hangt : blinde raa , daar het voorfte en
laegftc zeil aan hangt : groote mars raa,
of tweede middel dwars maft , daar het
hooghfte zeil op een na aan hangt : voor

marfle raa : het groot bram-zeua raatje,
daar mede op te geijen.
32 Groote ftenge ftag, 3 3 fokke ftenge of derde en hooghfte middel dwars maft ,
ftag. Aan dc voor kant van de fok is een daar het hoogfte zeil aan hangt : het voor
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braavzeü* (tangetje : 't kruis-zeib raatje heen, als gei
of d warfche achter maft, boven de bezaan > en zoo voorts.
nevens het jkruis-zeit (lengetic boy en1 Kinbaksblok.
blinde (leng, of moftjen, uk de Doeg-(priet
8 Blokken tot ichecr-lyntjea.
opgaende» met zyn boven-blinde raa de
Tot de Fokke maft.
kruis- en groot bram - zeils fteng : voor
x% Juffers.
Marflen zyn de ronde kranflên die boa Stag bloks.
ven om de mailen leggen , daar men
1 Kardiel blok) hoedanigh een onder
- kanj dienende om het
ieder mars hangt: hierloopen de
aanvalt temaken, en
touwen door, die mede door de
den, enzoo voorts.
gaan, om zeil en raa op te halen.
:

:

x Jein-bloks

Van

Bloks-wcrk onzes Schips.

t

Tot de groete Maft zyn
deeze komen ten
3 z Groote juffers
wederzydenvan't boort tegen het Schip
aan j zyn in de ruft vaft, dehelftin'tyzer,
de helft in 't touw j dienen om het wand t
ftyveropte rukken, en als het te flap (baat
:

ftevigh aan te forren.

Nieuw wan at ver-

geraeenïyk» hierom moeten zy dapper aangezet worden. Deeze juffers zyn
breedt i voet.
t Jein- bloks met j (chyven.
aiet * (chyven.
X
x Dubbelde takel -bloks met fchyven
deeze dienen om het grfchut uit en in te
halen) zyn boven aan den overloop vaft,
en worden aan de rampaerden vaft geflapt

.

.

x

met 3 fchyven.
met i (chyven.
met x fchyven.

x Talie- bloks

met 1

x

fchyf.

x Mar(fe fchoot bloks
1
1

Stenge windt-reeps blok.

1

Rak met

3

regels klooten.

Scheer - tros oloks met z (chyven:
deeze vindt men in'twandtvan beide de
maften , en aan de zyde van de bezaans
maft. Men gebruikt die
ren over te zetten.
3

<

;ifchyf.

..

2.

op de nok.

Burg blok.

i Tot de ftenge ftag.
x Toppenants bloks.
4 oen eer- ito» orancn.

4

Gordings bloks.

x Platte op de raa: deeze zyn op de rat
op de nok van de vaft, en dienen om dezelve aan te halen,
ree: door deeze loopt de groote enfbkke en uit te vieren.
fchoot.
4 Boei-lyns blokt met 1 fchyf.
x Onder de raa.
x Zonder fchyven.
i Fokke fchoot bloks.
4 Boei -lyn bloks zonder fchyven.
x Marffè fchoot bloks

1

Met (chyven.

6 Bloks tot fchc

2 BrafTe blokjes.

4 Gei-touw blokjes.
i Platte nu blokjes.
4 Blokjes aan de groote (lag.
x Staan bloks ofknechts deeze ftaan
om laegh op den overloop, by de groote

Tot
16 Juffen.
1 Rak.

t Jein tot het rak. Jein-bloks hangen
in'tgroote of fokke wandt, of leggen in
en fokke maft, en dienen om het zeil met het Schip, tot zoolang men dievan doen
tya ree om hoog te halen» doeh de knecht heeft , om gefchut , of andere zware dinby debezaans maft dient mede tot het om gen, daar mede over te heuTcn.
:

halen, en vieren. De kleine (bun blokjens,
1 Blok met x fchyven.
met 1 fchyf.
of knecht] ens , die men aan de groot*
I
ziet
dienen
om met oen i\ en- 4 Kamaati bloks.
knecht vaft
,
ge windt -reep de (lengen te fchietcn, en
8 Tot gci-touwcn deeze hangen onhet marde valop en neer tc halen.
der de rees, en worden gebruikt om de
X Groote bloks.
zeilen in te nemen, wanneer te groot en
1 Rak mff j regels klooten.
vaart maken, of als men reeven wil
Sch
ter-tros
blo
ks
met
fchyven.
%
4 Totbraflèn.
3
met 1 fchyf.
3
4 Tot toppenants.
1 Stonge windt-reeps blok.
x Tot toppenants aan de raa.
1 Juffer tot het rak.
1 Tot de burgh.
48 Wandt-klooten deeze hangen in
1 Tot de ftenge windt-reep. Aan elk
het groote en fokkewandt, meed om de ezels-hooft hanght 'er een: die
pronk: c
:

1

:

ajuf.
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2 Juffers tot

4 Tot braflen.

2

Tot de ftenge ftag met 2 fchyvi
4 Tot boei-lyns met 1 fchyf.
4 Zonder fchyven.

het ftaghje.
Bczaansfchoote bloks.
Een kinnebaks blok is op het Schip v a ft,
aan de fokke mail : daar wort een paerdelyn in gefmeten , en men haalt alles daar
mede uit het Schip : men zet het wandt
daar ook

mede aan. Zommige noemen het

103

2

4 Gei-touw bloks.
4 Buik -gordings.
2 Tot de talie aan de ftenge ftagh

katte-bloks , om dat het hier en daar op het 2 fchyven.

Schip vaart.

Tot de Boeghfprtet.

4
4
1
1

Juffers tot de Ioop-ftagh.
Juffers tot

de Spaanfchc toppenant.

Rak.

1

Blok daar toe met

i

met

1

fchyven.

1

praal.

——-——

1

1

1

fchyf.

1

fchyf.

Met 2 fchyven tot boei-lyns.

ters.
1

\x Juffers.

4 Toppenants bloks.
4 Tot braflen.
Totgei-touwen.

2

met
met

1 Aandc ftenge ftag.
2 Blinde fchoot bloks.
2 Blinde wachters, anders kont- wach-

Blinde val blok met 2 fchyven.

met

i

Bloks tot de groote Bram-fteng.

fchyf.

4 Gei-touw bloks.
4 Trys bloks met 2 fchyven : hier loopt
een enkelde tros door, en dienen tot do
x

4 Tot boei-lyns met 1 fchyf.
4 Zonder fchyven.
4 Tot gei touwen.
2 Tot buik-gordings,
x Tot de talie aan de ftenge ftag
~

1

fchyf.

Bloks van de groote Steng.

4 Tot boei-lyns zonder fchyven.
met fchyven.
4
1

2 Blokjes.

Rak.

1

TotdeKruü-peng.
12 Juffers.
1 Stcnge windt-reeps blokje.

Rak.

1

4 Toppenant» bloks.
4 Tot braflen.
4 Tot taliën zonder fchyven. Mctdeeze gykt of haalt men de zeilen in 't midden
op, om langzamer voort te varen. Zy wer-

16 Juffers.
1 Rak.
4 Gei-touw bloks.
4 Karnaats bloks: dcezc zyn van 't zel- den ook fpr u it-bloks genaamt.

4 Tot braflen.
x Tot buik-gordings.
6 Tot boei-lyns zonder fchyven.
met 2 fchyven.
x
1

MariTe val blok met

1

1

met

Met 2 fchyven.

2

ve gebruik alsjein-bloks.

2 fchyven.
1

fchyf.

2

Val bloks.

2

Totdcbckaaijer.

6

Juffers tot de fpruiten.

Bloks tot de Steng of de Boeg spriet
1

2 Juffers.

1 Rak.
4 Tot pardoens met 2 fchyven.
1 Tot het rapen , of traven : dit ftaat op
3 Val bloks.
midde tweede overloop , by het gefchut ,
3 Klootjes tot het ftaggetje, en 6 vlagden in 't Schip j is van groote lengte daar ge-fpils hooftjens.

gaan drie fchyven in , en als men traaft dan
4 Toppenants bloks.
6 Tot de braflen.
windt men met defpil: (traven is anders
perffenof inwringengezegt) op dusdanig
4 Tot gei-touwen.
veel
zachte
Deeze bloks werden onderfchcidclvk
zoo
eens
een wyze weet men
lading, als wol, ftoflè, of garen, in een femaakt, en ieder gevoegt na zyn gebruik,
ommige zyn rondt, andere langwerpig.
Schip te ftouwen , als anderzins.
In eenigc ziet men 2 , 3 , of 4 fchyven neBloks tot de Voor-fteng.
vens een. Andere hebben 2 fchyven boven
16 Juffers.
malkander, die alzoo dubbelde bloks ma— tot pardoens.
ken. Andere zyn bewegelvk: andere vaft.
4
1 Rak.
De mceftc zyn onder of boven gehecht
ook wel van beids, en de minfte worden
1 Marffc val blok met 2 fchyven.
aangehangen door een keep, die in haar
met 1 fchyf.
1
zyde gefheden is. Boven en onder, buit c4 Toppenants bloks.
w aarts , ziet men wederzydu fleuven, daar
4Totkamaats.

—

—

het
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Ztilm.

het touw in gelegt wert , 't geen haar vaft
'De Scheefs Ankers zyn deeze :
houdt. Eenige w erden ook ra e t haken vaft
Het PUcbt-aHkery A\t wert by hardt weêr dakn.
gemaakt , en af gedaan. De fchyvcn wor- gebruikt , wanneer het dagelyks te licht is.
den gemaakt van het zwaarfte en fterkfte
D*teljki*nker. 77»/- of rertMt-ankert daX.
hout | ook wel van koper.
te eeh/k met het dagelyks wort gebruikt.
Het Werp-tnksTy dit werdt in ftil wcér
'De Zeilen zyn
voor uit gevoert , en 't Schip daar by voort
Het groot of fchovcr zeil. De fok aan de
gchaalt.
voor-maft. 't Bonnet, onder aan andere
De Dreg, dit is een anker met vier er zeilen vaft, om meerder windt te vangen.
men , daar men boot en floep aan legt.
Het groot mars zeil , of het tweede zcilop
Namen der Vlaggen.
degrootcmaft, van onderen aan te rekenen Het voor mars zeil , of tweede zeil op
De Vlag van bovtnen , ftaat op de groote
de voorfte maft. De blinde , het voor zeil maft. Op de fokkc en bczaans maft zet
onder aan de boeg-fpriet. Bezaan , of ach- men vlaggen , die na de maften , daar ieder
ter zeil , met zyn bonnet. Boven blinde , op ftaat Tbcnaamt werden,
hetzeilopdebocg-fprict. Het kruis-zcil,
Het Gemjen, ftaat voor op de ftengvan
of het zeil boven dc bezaan. Het groote dc boeg-fpriet.
bram-zeil , of 't hoogde zeil op de groote
Een Sjomw , is een ingerolde vlag.
Jf ImpeU , zyn lange Imallc vlaggen
maft. Het voor bram-zeil , of het hoogftc
zeil op de fokke maft. Stagh-zeilcn lei- gekeept
VltmgcU, zyn kleine vlaggen, diegefnefatzen , en geiken : welke laatftc
zeilen
zeilen zyn , die by ongemeen voorval , 't zy den of gefplitft zyn \ deeze ziet men geby haaft in groote ftdtc , of als men jaagt mecnlyk op de maften ftaan.
Dc witte Vlag bediedt vreede, dc zwartot de andere zeilen aangeregen konnen
worden. Het vinnetje , of jachtenduivel te rouw, deroode kryg en vcchtcnsluftj
is een klein zeiltjen, 'tgeen achter aan de met een blaauweVlagh pasjaart of roept
men aan boort.
vlagge-fpü gezet wort.
.

1

:

:

,

I

Negende Hooftstuk#
Evenmatige groothert van Scheefs leden; mit/gaders eenige
byzonderc Scheefs Certers.

E benamingc

, geftaltc en gebruik onzer Schceps leden nu
bekent zynde , zoo vercifcht het
vervolg dat men hun maat geve,
met een -j- even-redige grootte.
Stelle dan * d'even-maat van alle de
voornaamfte Scheeps dcelcn in 't alge mei n
ten toon, en de maat van die geene welke
minder van belang zyn in 'tbyzonderj nemende tot voorbcclat een Schip, als boven
isgezegt, van 1 i 4 voeten lang over ft cv en,
in net welke , de kleine deelen uitgezonden , alle de voorname leden , in volle
maat , en met getallen uitgedrukt, vertoont ftaan.
Even-maat te geven van d'aldcrminfte
kleinigheden des timmermans in een
Schip , zoude een onnutte zaak , en van te
grootcn arbeidt zyn j want deeze volgen
van zeks , als de groote dcelcn hunnen
eifch, en even-matige fchik , bekomen
hebben.
dan een aanvang te maken , zoo
werdt alleen dc lengte van het Schip gege-

2.

zoo neemt tot dc wydtc een
By voorbeeldt, 1 00 voet lengkomt 2 5 voet tot dc wydtc op de hals.

deelt zynde,

vierde deel.
te ,

Als een Schip onder de hondert voet lang
is,

moet dc wydte minderwezen

volght.

als

zyn

vierde part , na het gevoelen van eenige
Mccftcrs. Doch andere maken het Schip
}

of 4 voet wyder als het vierde part,

niet zeer rank te zyn.

mag wel 2, },4of j

om

Een Koopvaarder

voet naauwer zyn, na

Om

dathy lengte heeft.
met gemak voor
hunne touwen te ryden, en met weinigh
volk licht beftiert te konnen werden,
maakt men dc Scheepen vaak fmaldcr , als
wel anderzins zoude gefchieden. Schecpen van itff of 170 voeten mogen wel
6 voet naauwer zyn als dc vierde part van
hun lengte. Tot Fluiten neemt men mede
wel een vyfde van dc lengte tot dc wydtc.

Om

ven , waar uit de bcquame wydtc , en

Van de wydte uit de lengte.
De lengte van het Schip in vieren ge-

Van de holte uit de lengte.
a.

Tot dc

holte uit de lengte, neemt
1 voetholte. Byjoor-

voor xo voet lengte
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komt 10 voet
3. Dc dikte is als de voor-fteven, binholte op de hals
doch op deeze holte nen cn buiten { parten van dc voor-ftcvens
langer,
vindt men wel Schccpcn 4 voet
hoogte in dc winkel , blyft mede des
ook wel i voet korter , maar zelden.
voor-ftevens binnenfte dikte, als men multipliceert met den teller, endividcertmet
Van de Kiel.
den noemer, en het zelve dat'eraf komt
voor duimen rekent. Op Schcepcn met
4. Dckieb dikte is meerder als de binbeeldt, 100 voet lengte,
,

:

,

i

nen-kant van de fteven , cn de breedte is bakken maakt men deeze dikte meerder,
i\ brecder als de fteven, namcmlvk, op als op Scheepen zonder bakken.
den hals \ van vooren, daar 't Schip het
Stevens breedte.
wydtftc is , achter cn voor over een ko1. De voor-fteven, in dc midden drie
mende met dc ftevens ; de fponning is zoo
maal
brecder
als de dikte, onderen boven
dik , wydt cn diep , als de planken dik zyn ;
breeder.
de planken zyn $ van de dikte der fteven.
2. De achter- fteven, boven \ breeder
als de dikte, en onder vyf maal breeder als
Van de Voor-fteven.
dc dikte.
is
aan
de
voor-fteven
De
binnen-kant
5
Dc fponning hier een weinig minder
3
dik 1 o duim , deeze dikte vindt men uit dc
als in de kiel. Dc binnen-kants dikte van
lengte van 't Schip: byvoorbeelt, 10 voet
dc fteven twee maal , is de voor ftevens
lengte, 1 duim dikte.
breedte boven , volgens cenigc cn voor
2. Dc dikte van dc voor-kant zy \ van
J van de voor-ftevens binnenfte kants dikdc dikte der binnen-kant.
te, komt de dikte van dc buitenfte kant.
3 . Tot de hooghte van deeze fteven ad- De voor-ftcven
blyft met zyn lafch zoo
deert, of brengt r/zamen, dc holte, het
lang op dc k iel gezet als docnlyk is , cn zyn
opzetten , en dat daar boven zyn moet , als
lafch toelaat. Up i van dc voor-ftevens
voet
't kot , de bak, enz. by voorbeeldt , 1 o
dikte aan de binnen-kant zyn de planken
hol , 2 voet opgezet , hier neemt men ook
in dc fteven in^evoert.
wel 3 voet toe, tfvoet verdek aan boort,
komt 1 8 voet tot de hoogte van de fteven.
Van' toetten.
Een Fluit valt mindcr,en een Fregat meer6. Het opzetten komt op ieder 1 o voet
der. Als men de hooghte van dc fteven
21
lengte
duim
, en achter 6± duim.
neemt , moet men te vooren weten of het
.

.

:

Schip een bak zal hebben , of niet : zoo
Van de Hek-balk.
daar geen bak op gemaakt zal worden
dc lengte van dc hek-balk te bedan moet de fteven zoo veel laegcrzyn als
7.
de hooghte van 't kot is. Of men neemt komen , zoo neemt { van dc wydte van het
twee elfde parten van de lengte over fte- Schip.
2. Tot de dikte, breedte, en boght,
ven, tot de hooghte van deil ;even, in de
winkel. Andere neemen mede hier toe neemt zoo veel duimen als 't hek voeten
lang
is.
elf zeftigftc parten van de lengte. Tot het
Dc hek-ftutten zet men vceltydts zoo
vallen van dc voor-ftcven neemt men of
kan men neemen, JJdcel vandchooghte lang boven 't hek als dc fteven lang is.
van dc fteven , in dc winkel. Het kot voor

Om

,

is

hoog

ten minften

ven heeft bogt

3 J

voet.

Van

Dc voor-fte-

voet.

de Spiegel.

De

rantzocn-houten zet men opdc
helft van dc lengte van de fteven , namentVan de Achter -fteven.
Jyk dc achter-kant. Aan Laft dragers ko1. Tot dc lengte van dc achter- fteven men deeze houten lacgcr als aanFrcgar,
brengt t'zaam, of addeert, de holte, het| ten.
2
Dc dikte is i deelcn van de dikte van
opzetten, en dat daarboven is : by voorbeeldt, neemt 3 voet voorwachter boven, 'thek.
hol 1 o voet , opgezet 5 voet 1 o duim , zoo
3 . Dc breedte komt twee maal breeder
dat dccs fteven hoogh is 18 voet 10 duim. als 'thek.
Andere neemen ieder 10 voet lengte, drie
4. De wurpen f dunder als de ftevens
j

8.

j

.

quart voor

't

opzetten, 't geen hier 1 o voet dikte.
Het broek-ftuk
: of voor 1 o voet leng5

opgezet zoude zyn

duim het opzetten.
Het vallen van deeze fteven is aldus
ieder 6 voet hoog valt 1 voet , het valt dan
te 7
2

in

.

't

geheel

3

voet.

.

1

duim dunder als de

fteven.
6.

De hek-ftutten dik 4 van de fteven.

7. Onder met de rantzoen-houtcn over
een komende van bogt.

O

8.Dc
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De

boven-cinden zoo lang als het
hek van de kiel is.
9. Boven wydt } der lengte van 't hek.
10. De rantzocn - houten moeten een
rondtachtige bogt hebben.
Het boeifel moet gefchikt zyn na dat
men de oplangen laat uithangen.
Op de plaat hier nevens is a op de uitwatering , by b zyn de kimmen, of de
boven-kant van 't boe fel , daar de oplang
over de nagel uithangt, c is de kimmcgang, en de buiten-kant van 't vlak, met
de onder-kant van de kimme , d is de kiel.
8.

2

.

Van de wydte op de kimmen, 1 o voet

langte van 't Schip doet de kimmen

't

t Vlak.

duim

boeifel.

,

Van

1

naauwer zyn als de geheele wydte, zoo,
dat de oplangen 10 duim uithangen over

Van de dikte der Inbouten.
Deeze zyn op de kiel J, aan de
fchcer-gang op de helft, gclyk de ftutten
op de cent J van de dikte van 'de binne-kant
der ftcven.
11.

2

.

Achter en voor lichter , boven en on-

der zwaarder.

Van de

fVagers

,

in de

kimmen

,

en in 't vlak.
Tot de wydte van 't vlak neemt} van
de geheele wydte , namentlyk op d'uit12. De kim-wagcr is een weinig dikwatcring by voorbeeldt ,25 voet wydt
ker als de boei-planken
komt 16 voet 7} duim tot de wydte van
2. Dcwagcrs in de kimmen, en in het
9.

:

vlak , zyn een wetnigh dunder als de boei-

het vlak.

Het

moet ieder voet j duim op planken.
dehalsryzen. Het overige van des Schips
Van de Balken in 7 ruim.
wydte moet men wederzydts van 't vlak
13. 10 Voet langte van 't Schip geeft
evenveel uit timmeren, tot de uitwatering
toe. Wanneer het Schip wyder is als de ii duims tot de dikte en breedte van de
balk.
proportie , of even-maat hier gegeven
2. Tot de boght, ieder 10 voet lengte
dan laat men de laatfte vlak - gang wat
meer ryzen als anderzins wel zoude ge- van 't Schip geert 1 duim by voorbeeldt
fchieden , op dat het met de kimme wel 100 voet lengte, komt 1 voet en iduim
moogc overeenkomen, en niet zy gelyk tot de dikte en breedte , tot de boght
2.

vlak

,

:

10 duim.

een trogh.

De onderfte balken werden veeltydt»
Vlakken van Koopvaardy - fcheepen
werden in 't gemeen wyder gemaakt als zoo dik gemaakt als de fteven binnen is,
van Fregatten.
De wydte van het vlak, hierboven gemeldt, moet verltaan werden op de hals
van 't Schip , daar het op zyn breedtfte is
te weten op een derden deel van vooren.
Vordcrs doet men het vlak ryzen, en dalen, maakt het fcherp, en plat, na welgevallen , en na het gebruik der Scheepen.
In dit opgeftcicle Schip is het vlak wydt
21 voet in de hals, daar men het eerfte
buik-ftuk legt : 1 2 voet na vooren laat het
een duim naauwer zyn, of wel ii duim:
ryft op de hals 5 duim, en na vooren wat
meer : op 1 1 voet na vooren ryft 4 duim
daar het ook 2 duim naauwer is : 12 voet
en 5 duim na achteren, van de hals af te
meet en , is het 2 duim naauwer, doch ryft
meer: noch 1 1 voet 8 duim na achteren,
2 of 2} duim naauwer: noch 1 1 voet en
1 o duim na achteren vernaau wt het 3 of
4
duim , doch ryft meerder , waar na het weder 8 of 10 duim vernaau wt en ryft, en
zoo voorts naauwer en holdcr.

Van de holte en wydte der Kimmen.
10. De holte is j van de geheele holte
op de

komt

hals
j

:

voet

by voorbeeldt, hol 10 voet
3

} duim.

its balken deel van de ftevcn.
Dc
j
laft-balken werden veeltydts } i voet lacger gelcgt als d'andere balken , op de holte
van 1 3 i voet. Hier op weit in veele Schee-

en de h

pen de koc-brugh gemaakt ; waarop het
kot achter de malt komt , daar de foldaten
flapen , en de koe-brug het hoogde is.

Van de Balk-wager in *t ruim.
14.

Tot de

dikte van de balk-wager

neemt dc helft van de dikte van dc binnenkant der fteven , als 1 o duim , 5 duim.

Van 't inkomen der Stutten

of de hals.

Op

dc hooghtc van 't verdek aan
boort 1 en j tot het inkomen
by voorbeeldt, 't verdek hoogh aan boort 6 voet,
zoo moeten zy inkomen 2 voet , en j voor
't vallen hebben.
zeker te gaan in 't zetten van dc
rantzocn-houten , zoo ftelt die 1 voet hoger als de helft van dc fteven, namentlyk
met de achter- of buiten-kant.
De ftevcn onder wat meer als j breed er
1$.

:

Om

als boven.
Het hek dat is ook gefchikt van dikte,
breedte, en bogt, als de binncn-kantvan
de ftevcn.

De
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De worpen zyn \ dunder als het hek.
De rantzocn-houtcn dik op de helft van
de fteven.

.

De planken dik op £ van de ft even.
De buik -ftukken J van dc ftcven.
De lieten dik op 't bocifcl de helft van

de ftcven.
De oplangen op de fcheer-gang dik f
va vde ftcven.
De ftutten om laegh \ van de ftcven.
Het kolfem moet dik zyn { van de ftcven.

De ribben { van de ftcven.
De buik-ftukken i duim dunder als

de

ftcven binnen dik
ftcven ,

is , of op de kiel \ van de
op de fcheer-gang de helft , aan dc

centen f

De

hek-ftutten zoo verre boven 't hek
als de ftcven lang is.
Veeltydts komen de ftutten in j van de

hoogte van 't verdek.
De planken neemt men veeltydts een
weinig dikker als \ van de fteven.
De lengte van 't hek, op dc wydte van
'tvlak.

De
ven.

Van de dikte van't Lyf-hout.
1 ff.

't Lyf-hout moet

$ van dc dikte der

ftcven dik zyn.
2. De breedte als ij maalde fteven.

Van de verdeks Balk-wsger.
Tot de

dikte van de verdek* balkwager } van dc dikte der fteven.

17.

Opzetten van 't Bark-hout op 7 ten 100.
12 voet

ia
11

9

11

ff

7ï
170

IÖO

M5
IJO
"41
140

.

TotdebogtJ.

3.

Tot de breedte jvanhet zelve.

Van de Scbaer-Jlokken

Karvielhouten, en Ribben.

1

9.

;

,

Van de dikte der fteven tot de dik-

te van de fchaer-ftokken.
a. De breedte i meerder als de dikte van
dc ftcven: karviel-houtcnj: dc ribben f

Van de Bark
20.

Het

houten.

onderfte bark-houts dikte op

de helft van de fteven.
a. Debreedte als de fteven dik is.
3. Dc hooger bark -houten minder
Maar als de Scheepen 170 of 180 voeten
lang zyn , dan zyn de bark-houten 1 duim

1

%

9

*3f
130

120

8
8

5

I

8
4
8

4

nf

8
7

IOJ

7
7
7
ff

8

HO
IOO
95

90

3

ff

5

80

3

10
ff

5

71

5

a

70

4

'5

4
4

9
6

ffo

55

3

5o

3

%

9

45

3

5
1

40

X

8

Opzetten van 't Bark-hout op

i8ovoet
«75
170

11 voet
11

itfo

».

X

10
10

10
9
9
9

Van de balken tot bet verdek.
\ 8 Tot de dikte van dc balken des verdeks { van de dikte der fteven.

en 6 duim.

i8ovoet
x

*55

ffJ

i

74

9

H5

9
9

140
13$
130

8*

41

8

4
4*

*>5

120

7

N

7
7

110
ioj

ff

100
95

ff

1

'l

9

ff

90

J

9

85
80

5

4i

5

2

75
70

4

9*

4

ff

<*5

4

ffo

3

55

00

4

8
8

"5

1

4

11

10
10
10

150

ten

cn 7^ duim.

O

3

z

2

9i
ff

50 voet
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io8
5 o voet

3

45

1

voet

en

2£

duim.

40
Opzetten van 't Bark-hout op 6 ten 1 00.

180 voet
1

li

170
u

*

>

löO

10 voet
10
10
0
Q

voet

5 5

en o duim.

voet

3

8

5o

10

en 8 duim.

45

2

5

40

X

1

Opzetten van 't Bark-hout op

<
1

180 voet

X

»75
170
i«5

O
w
6

j

8
5
1

0
»•

1
>

ifo

8

10

MS

7

8

14c

8

150

7

5

d.O

8
8

7
T

H5

7

1

140
»35
130

7

I

* > 1

I

?o
1 >
*

7

8

1c
1 *
)

1

<
)

10

K
6

10?
100

6

1

9
<s
a

J

<
>

/

90

5

4

ï'

5

4
4
4

*5

3

8
5

5o

45
40

3
3
2
2

z

8

5

5

5

5

x

5

4
4

8

4

2

S

4

75

3

70

3

«5

3

<Jo

3

8

2

9

60
55

5

6
6

100
95
90
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80

1

80
75
70

8

6

1*1
110
i»5
1 10
105

2

7
tic

3

S
1

55

2

8

5o
45

2
2

2

40

2

7

4

ten 100.

en o duim.

9 voet
8
8
8
8

5

Opzetten van 't Bark-hout op <{ ten 100.

180 voet
175
170

9 voet

'55
ijo
>45
140

9
8
8
8

3*
i
5*

M5
150

7

iï

<S

9i
*i

120

<s

"5

6
6

3i

5
5

8i
5*

5

2

90

s
75

70
*5

De knies op het verdek $ van de dikte

2.

Van de hoedanigheden in de Kajuit.
Lyf-hout 4 van de dikte der lieven.
Debalk-wagerf.

2 2. 't

7*
4i

IIO
IO<
IOO
95

knies in't ruim \ van de dikte

der Heven.
der (leven.

7
7
7

»5

De

21.

9
itfo

Van de Knies.
enj>J<

2.

De balken 1.
De knies zoo dik

3.

4.

als

daar ter plaatzc

de dutten zyn.

Van de Lyf houten Balken Balk,

,

wagers, en Knies, in de Bak.

-i

23.
ven.

't

Lyf-hout

2.

De balken f

1

van de dikte der

4
4
4
4

10

3.

Dcbalk-wagcrsf

7
4

4.

De knies f

3
3

9
6

24.

3

3

a.

1

Van de Hut

,

(te-

en des zelfs hoeda-

nigheden.

De balkjes | van de dikte der ftcven
Dcbalk-wagertjcsidik.
3

De
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Scheefs-bouw en
3

beftier.

Dc balken hebben i o duim bogt

.

I.

Deel.

Voor i van de fteven.

6.

4. 't Waterbortjc dik i van de binnen7. En halfzoo dik als de breedte ii.
kant der fteven.
VandeGaldery.
Op zeer groote Scheepen werden zom20. 't Onderfte hakkebort is in de midtydts voor de hut loflc verdekken gezet,
den zoo breedt als de fteven, eni daar van
die men op ftellcn , en af nemen kan.
Men maakt ook wel water-fteenen in dik.
2. Het dek daar op is zoo breedt als 'C
de hut, waar boven dan een bak is, die
met verfch water gevult wert, daar kra- hakkebort.

nen in gemaakt zyn ,

tot

gemak van den

Schipper.

De hut wert ook wel in twecn verdeelt

3. De wulft-ftutten zyn dik \ van de
fteven, en hebben zoo veel bogt als men
goet dunkt.

blyvende een gedeelte na achteren afge4. 't Andere hakkebort , en dek , heeft
voor een binnewaarts in getrok- minder bogt, als mede dc wulft-ftutten,
ken galderye , voornamentlyk in Schcepen en 't kruis.
die om de Wcft varen.
Met bloem-potten , en ander foy-werk ,
Ter zyden fcheeps , voor dc hut , op het
verdek , maakt men zomtydts trappen, gcVan de Spil.
lyk voor uitftekendc galderyen, waar langs
dc Officieren na beneden treden: 'tgecne
5 o Het bovcn-endt van de (pil is dik 1 \
wel gemak toebrengt, maar, myns oorduim op ieder 1 o voet lengte van 't Schip.
deels, minder fterkte maakt ; want aldus
a. De klarripen zyn half zoo lang als het
is het bovcn-fchip niet te recht afgefloten.
hooft van de fpü.
Deeze wyze van doen was voor veelc jaren
3. Dc gaten zyn i van de dikte wydt.
gcbruikelyk, en in lange niet gezien , doch
wen nu weder ingevoert.
Van deToorten.
fchoor.cn

.

Va* de Beting.
31. Op de hals deelt men de hooghte
van 't verdek in drie deelen , laat een deel
25. De fpeenent dikker als dc fteven.
onder, en een deel boven de poorten zyn.
a . De bcting-balk ; dikker als de fteven.
*. De onder-kant van alle de poorten
3. De wang aan dc achter-kant de helft
na deeze hooghte , achter en voor wat

dikker als de fteven.

Van de Ruften.

De

26*.

Van de Spoort.

groote ruft lang ; van dc lengte

van het Schip.
2.

De dikte \ van de fteven.
De breedte als de dikte van dc fteven.
Dc fokke ruft een weinig minder van

3 1.

Het Schip van achteren af in

yj

ge-

deelt zynde , zoo ftelt op het eerfte deelde

bezaans maft , op het derde deel de groote,
3.
1 op het vyfde deel dc tbkkc maft.
4.
2. De groote maft moet op ieder 1 o
lengte, dikte, en breedte.
holte in 't ruim 1 voet 8 duim vallen.
van de lengte en
5. De bezaans ruft
3. De fokke maft valt op ic
breedte der groote ruft, maar dc dikte als 2 duim , of ftaat recht op.
de fokke ruft.
4. De bezaans maft valt op 10 voet
-;-

Van de Luiken.

De

17.
j

1

van de ftevens dikte,
z

De binnen-lyft dik en breedt

.

3.

5.

Dc ribben
De marker j ,

f

J.

de andere minder.

Van 't Galjoen.
28.

kam,

De

uitlegger f van dc lengte daachter zoo veel duimen breedt als de

uitlegger voeten lang is.
i. voor i breedt.
3
als

.

De uitlegger
Voor j.

Ieder

1 voet lengte van het Schip
geeft 4 duim tot de breedte van 't roer. By
voorbeeldt, fteldt 100 voet lengte aldus :
12 voet geeft 4 duim, wat 100 voet?
komt 3 3* duim voor de breedte van het
.

1

roer.

Van de Bonts.
34. In een Schip van

bouts

1

1

20 voet zyn de

duimdik,

Van de Nagels.

aan fteven zoo breedt

de fteven binnen dik is.

4.

Van 't Roer.
33

Defponningiwydt.

4.

duim.

hoofden van de luiken hebben

3 5.

De

nagels daar toe zyn

1J

100 voet fcheeps lengte geeft

duimsi
1

duim

dikte.

O

5

Tm
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Van de
atf.

van 145 voet

Sfëkers.

De fpykcrs moeten

zyn als 't plank-werk dik

de

is ,

21 duim.
21 duim.

IJO
120
i»S

i9iduim.
19 duim.
18 duim.
i7^duim.

110

ïtflduim.

enz.

Van de Knecht.
37. 8

2 voet.

140
helft langer

Voet lengte van het Schip

geeft

hem 1 duim breedte, zynde een weinigh
dunden doch de (chyvcn zyn even zoo
breedt.

Op Fluiten, of Fluit-fchcepcn, ftclt men
fchyvcn tegens fchceps boort aan , in ftê
van knechts.
38. De Kruis- bokten , 8 voet I duim.
39. Karvicl-nagtls J duims.
Van de bogtcn en kromten in de fchceps
ribben, als daar zyn ftuttcn, oplangen, enz.
kan geen vafte even-maat gegeven werden, omdat die veranderen na "t gebruik
der Schecpcn : zy moeten op het oogh gebouwt werden , en althans zacht vermin,

deren.

Na deeze gegevene even-maat dan

,

is

16 duim.
5
duim.
14; duim.
95
90
1 3 \ duim.
duim.
I
85
12 duim.
80
De breedte van de kielen , voor en achter, verandert dikmaal, na dat het hout
getopt is, en na de dikte van de fteven,
altydt fmaldcr toe loopende in hoogte en
breedte. Het diep gaan der Scheepen wert
voor en achter van d'ondcrfte kant des
kicls gemeten. Als een kiel van drie ftukken is , brengt men het befte en gaaffte
hout in de midden , en lafcht de andere
ftukken op de einden daar aan deeze laffchen moeten wel over malkandcren heen
fchictcn d'ondcr laflehen moeten altydt
naar het achterftc deel van 't Schip (trekken , en met plathoofde bouts wel vaft aan
malkanderen gemaakt zyn, voornam ent
lyk in groot e Scheepen , en de bouts wel
aan de binnen zyde des kicls geklonken
ook de einden van de laflehen met grootc
fpykers, na de dikte der laflche, wclgefpykert. Dufdanige kiel van drie ftukken
wort fterker gehouden dan of men die van
twee ftukken maakte, dewyle in een kiel
van drie ftukken de laflehen voor en achter
zyn, en in het midden, alwaar de kiel de
mcefte laft heeft te lyden, van wegen de
grootemaft, geheel zonder laflehen komt
te blyven j 't geen zeer goct is , en het
Schip ftevig maakt, dewyle hetfpoorvan
de grootemaft eemcenlyk omtrent of in
het midden van de kiel geftclt wort. Het
breedtfte van de kiel fteft op een derde van
vooren af. De kiel moet onder wel gladt
gefchaaft wei den , op datze niet en hinder
of haper als het Schip te water gaat. Een
kiel ftapelt men achter hooger au voor , op
dat het Schip te bequamer af loopc % waar
toe de werf ook wel vaft dient te zyn.
105

100

1

1

;

:

de fchik maat order, of cerrer, van
het opgeflelde Schip, lang 134 voet,
,

,

als volght

Van de Kiel.

1.

i..Dc

voet, onder lang
1 04 voet , dik 1 6 duim. De lengte van de
Scheepen wordt gemeten over de fteven
te weten aan de buiten-kanten: de holte
meet men op een derde van vooren , dat is
op de hals , alwaar het Schip op zyn laegfte
de wydte wert mede op een derde van
is
vooren gemeten , te weten op het vlak
boeit el , en fcheer-gang , daar de uitwatering op den overloop komt.
De ponning, die achter draeit na dat
het Schip vlak of fchaars zal geboeit werden, is wydt 31 duim, diep 3 i duim } de
kant boven de ponning breedt 4 duim.
2. 't Lafch van de kiel lang 8 voet , de
lippen van 't lafch dik 3 j duim, 't lafch met
8 bouts, nagels, en fpykcrs, vaft geklonkiel breedt 2

:

i

i

ken.

Korte kielen zyn van een ftuk , lange
van twee, endelangftcvandrie.
De kiel gcftapclt 6 duim.
3
Een Schip lang over fteven 180 voeten
vcreifcht een kiel breedt in de midden
ii voet , na de lefle van vcelc Scheepsbouw meefters. Waaruit even-matig volSen zoude dat een kiel van 175 voeten in
e midden breedt is 2 voet 4J duim.
van 170 voet
2 voet 4 duim.
itff
2 voet 2 £ duim.
160
24 duim.
2 3iduim.
15?
150
22; duim.
.

:

VandeVoor-Jleven.

x.
1

.

De voor-ftevcn , hoog

2 5 voet

,

valt

Het

vallen van de fteven meet
kinnebak, tot de hangende
of
pcrpendiculaar
van de boven kant
ftrecp
der fteven.
2. Binnen dik 13$ duim, voor dik
9 duim, onder breedt 3 voet, boven 2 voet,
binnen* voet bogt.
3.'tKin26" voet.

men

uit het
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Scheefs-bouw en beft'ter. I. Deel.
III
ven aan de achterfte zyde 1 voet. Zoo verKinbak lang 8 duim.
4. 't Lafch lang 6 voet, het eindt dik re als het hek van de fpiegel brcedt is , laat
geklonken met vier bouts. men dc Heven vierkant blyven.
3 £ duim, 't lafch
De lip op de kiel lang 5 voet 5 duim, Men maakt dat het onderlle deel van
f
decze achter-fteven wel 6 ofte 7 voeten
het eindt dik 4 duim.
Dc voor-fteven is de richt-moer daar (naar dat het ftevcn-hout breedt is) op de
men alle grootte in een Schip uit trekt kiel komt te ftaan , cn men laat aan de achdcezc vindt men uit de lengte van 't Schip. ter-kant der Heven , een voet of anderhalf
daarvan af, van zyn eigen hout een pen
3. Van de Achter-Jieven.
blyven, welke men inde kiel inlaat, door
f. De achter-fteven , hoogh 244 voet, een gat naar dc pen zyn dikte, op dat de
de
achter-lieven, fteven van de achter-zyde zoo veel te vaftcr
valt 4 voet. Men meet
als v ooien, op 't eindt van dchicling.
mogte ftaan: aan de voor-kant maakt men
3.

't

.

dc zelve vaft met fpykers. Op de voor-kant
2 Achter , of buiten onder 't vierkant
van dc lieven wort noch een knie gezet,
dik 9 duim , binnen dik 1 3 i duim.
Boven brcedt 19 duim, onder breedt welke wel vaft gemaakt wort , zoo aan dc
3
kiel als aan de binnen-kant van dc Heven
6 voet.
4. De fponning van dc kant 4^ duim, op dat de lieven wel vaft mag blyven ftaan.
3
wydt i duim, diep j duim.
4. Van de Hek balk.
5. De ftreck lang of hoog j ; voet , bui1
Dc hek-balk zy lang 1 9 voet 6 duim,
tew aarts dik 6 duim , hetr vierkant dik
dik
1 voet 21 duim , breedt 1 voet
duim.
3
1
3 g duim.
2. De hek-balk heeft 1 voet 2 duim
Als men de planken tegen dc lieven zet
zoo werden zyveeltydtsrondtom wel be- boght , dc fponning is lang 3 1 duim , diep
zeker tc gaan in 't vallen van de 3 duim.
teert.
Het hol boven dc fponning zylang
achter-fteven , zoo neemt men mede wel
Jl..
uim , diep \ duim , al wat daar meer is
op elke 6 voet, die dc achter-lieven lang
dat
iemandt
meer
zoo
blyft
vierkant : 't is half over de lieven
is, 1 voet voor 't vallen j
wilde laten vallen, dat zoude in 't Schip ingelaten, en met een zwaluw vaft} twee
fchadelyk zyn. Al wat hy tc veel valt zou- bouts flaatmen daardoor, welke ook op
de men in 't midden moeten verliezen een duim na door de fteven zyn.
Dc knies aan 't hek zyn in de midden
want het zogh moet evenwel zyn eigenfchap hebben. Op de achter-fteven Helt dik en breedt 1 voet , het eindt aanboort
men getallen, waar naar men ziet hoe diep lang 9 voet % de andere
zyn wat
n.
het Schip gaat. De voor-Heven is gemein- platter , en dik 6 duim.
In de figuur, hier nevens, is a het hek
lyk van twee Hukken , cn dc achter-fteven
van een Huk. Dc ftevens zyn dus benaamt, of hek-balk , b zyn wurpen , c het broekom dat zy het Schip zyn ftcvighcit geven. ftuk , dat de einden van het rantzocn-hout
Van de achter-fteven zeght een voor- aan malkander houdt, d is het rantzocnnaam Scheeps-bouwmccfter aldus „ De hout, e zyn dc kloflcn van de poorten in
„ achter-fteven is het achterfte voornaam- dc fpiegel.
„ftc deel van't Schip, cn dient wel geTot de Spiegel.
maakt te werden van een Huk hout , het
.

.

.

Om

!

:

t

f

:

„

„welke goet, gaaf enfterk is, doordien
„het veelte lyden heeft, cn het roer daar
„aan komt te hangen, 'twelk in ftorm-

„ winden

j.

Van de Rantzoen- houten, Wurpen en Hek-ftutten.
,

veel aanflagh van water ondcr-

„ worpen is.

Dceze achter-fteven maakt men gemee-

nclyk zoo hoogh als de voor-Heven aan de
binnen-kant is , en naar dat het Schip hol
is, ofte naar dat d'ccrfte overloop gelcght
wert. Men moet ook wel in achting nemen dat dc fchut-poort achterin de fpiegel, onder het hek , ruim z voet boven dc
overloop komt te ftaan, om dat de fteven
daar na zyn behoorlykc langtc hebben

Dc achter-fteven aan een Schip van 1 80
voet, moet aan de binnen zyde, fcheep
waart in , wel 1 $ voet dik wezen , cn böJ

De

rantzoen-houtcn breedt 1 voet
9 duim , dik 8 duim : de einden komen
i voet beneden dc helft van dc fteven.
De
rantzocn-houten zyn aan 't hek met een
verloorcn lip vaft , en op de lieven met een
rechte lip.
z. De bovenfte wurp leght z voet van
't hek, na de wydte van dc poorten j zy zyn
13 duimdik. Dc worpen komen zoo lacg
als de onder-kant van de fponning , en de
rantzoen-houtcn , zyn aan de einden met
een zwaluw ingelaten: zy zyn zoo dik en
breedt als het hek : de bovenfte leit z voet
van 't hek. Het broek-Huk is dik 7 duim
en komt over dc onder-einden van de rantzoen1.

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaaghfcbe
zoen-houten j maar de klos die in de hoek
van de rantzocn-houten komt, is aan de
zydefcherp.
3. De hek-ftuttenzyn lang boven 't hek
2 3 voet , boven wydt 1 o voet 6 duim , dik
8 duim , onder brcedt zo duim , boven dik
6 duim , breedt 7 duim. De hek-ftutten
zyn onder zoo breedt als de rantzocn-houtcn, komen zoo veel boven dc (leven als
de zelve lang is , en boven 2 voet wyder als
de helft van 't hek: zy leggen recht over
dc worpen, en vlak op de rantzocn- houten, met nagels en bouts vaftgcflagen.
Men pleeg hier te Lande veel te zien dat
dc Scheepen breedc hek-boorden en fpieeeis hadden, 't geen uit hovaerd, en om
de pronk gefchag doch is niet dienftigh
alzoo te veel windt vangt , cn zwakheit
,

toebrengt.

Van 't Knie

of de kiel,
achter-fleven.

6.

aan de

3. Dc oplangen, op de (cheer-gang, dik
6 duim, ftaan op haar bogt wydt van d'overftaande : 9 voet j op dc cent zyn zy dik
duim , zyn breedt, cn ftaan van elkander
5j
9 duim : die achter en voor ftaan zyn lichter, dundcr, cn frnalder. Dc eent komt op
het boeifcl 1 duim in : achter cn voor is
het hout een half duim dundcr als in dc
midden. De buik-ftukken leggen ook van
malkander 9^ duim, cn zyn zoo brcedt als
dc oplangen. Dc (tuinders zyn dik 9 duim.
Dc ftekers voor op het boeifel zyn dik
6; duim, op dc fteven 9 duim,op de fcheergang 5 »-duim , op dc cent boven dc fcheergang 5 duim zy leggen op een zelvigc
wydtc van malkandercn onder op't vlak
9 duim. De twillen zyn diep 1 voet, na
achteren dik 6 duim , achter de poort op
de kiel dik lofduim.
:

1

1
't Knie op de kiel , aan dc achter-lieven, dik 1 voet 3 duim, brcedt 5 o duim
de einden lang 6 voet.
x. Door eiken eindt zyn 4 bouts gefla§en. Men zet ook wel knies boven tegen
c achtcr-ftevcn aan. Door 't lafch van dc
kiel zyn 8 bouts, cn door't lafch vandc

4 bouts met

.

,

1

en andere.
voet 8 duim.

Dik 4} duim.

2.

.

voor-ftcven

Van de Kim-wager
Dc kim-wagcr breedt

11.

De

andere wagers dik 4 duim.
3.
4. Breedt 1 voet 10 duim.

Van 't JVageren.
Als men wagci cn wil , zoo moet
welgcflecht hebben.

men

cerft

De kim-wager

plaatjes geklon-

legt

men

recht

op de

ken. Door de kiel en d'achtcr-fteven zyn kim -gang , welke vecltydts een ftuk verby
6 bouts , eerft gaande door 't knie, dat daar het kinnebak loopt, doch niet geheel tot
op Haat , en dan door 't lafch van de kiel en aan de fteven, daar men dandc wagcrop
Voor-ftcven. Dc fcheidingvande kiel en ftclt , die tot aan de fteven loopt > en voor
achtcr-ftevcn is met fchei-nagels geboort. 't eerft zet men vier wagen op dc kimwagcr , cn drie daar onder, tot der tydt dat
7. Van 't Vlak.
men het vlak ook begint te wageren, cn
zoo voorts.
t. 't Vlak wydt 21 voet.
Op dc hals, of op 't hals (bant-hout, ftaat
2. Ryfttfduim.
de balk-wager in myn Schip beneden de
3. De planken dik 4 duim.
(checr-gang 5 j duim.
8. Van de Kimmen en Tingel.
1 2 'Voet na voor en , beneden de fcheer1. De kimmen zyn hol gcboeit4voct gang ({ duim.
5

duim.
x.

Wydt 27 voet.
De tingel aan de kiel

1 1

gang

Voet navooren, beneden dc fchecr8

duim.

5 duim na achteren , te weandere zydc is fcharp aan de kant van de ten achter het hals-fpant , beneden de
kiel breedt duim, leggende vandc kiel fchcer-gang 5 1 duim.
1 1 Voet en 8 duim na achteren
4^ duim.
j \ duim.
1 1 Voet en 1 o duim na achteren , beneVan de holte en wydte op de
den de fcli eer- gang f i duim.
uitwateringe.
1 8 Voet en 5 duim na achteren , beneOp d'uitwatering is het hol 1 3 voet. den de fchcer-gang 6\ duim.
1
2. Wydt 29 voet.
1 4 Voet en 6\ duim na achteren , en beneden de fchcer-gang, te weten beneden
10. Van de Buik-ftukken , Zifters
debove-kant, 1 voet 5 ^ duim.
en Oplangen , ofvan 't Inbout.

3.

dik 2

duim dc

1

:

2

Voet en

.

1 1. Van de Balk-wager, en andere.
1 . De buik-ftukken zyn op dc kiel dik
De balk-wager in de midden breedt
1
9! duim , de worpen infgelyks : op 't vlak
dik 9 duim , cn in de kimmen dik 1 o duim. 2 voet 6 duim, achter 1 voet x o duim, voor
.

2.

Demtxraop'tbocifddik7iduim.

1

voet 8 duim.
2.

In
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In 't midden dik 5 ; duim, voor 1 voet
8 duim, achter 4 duim.
Het achter-endt legt 1 voet beneden
3
de cerfte wurpen , en is daar brcedt 1 voet
10 duim. Die op de hals ftaat 5; duim be2.

.

I.

Deel.

Onder leggen

2.

zitters

«3

boven twee
zyn dik 9, en breedt 1 o duim.

:

vier en

De einden lang 7 voet.

3.

18.

Van'tgroote Spoor.

Dit fpoor is in de midden op 't kolfem
neden de fchcer- gangen, ook navooren,
1 6 voet van de fpiegel, daar hy begint neer en komt 6 voet na achteren toe, uit het
te gaan , en aan de fpiegel lcit hy 3 voet midden van 't Schip.
1
Aan 't grootc fpoor zyn twee banden.
laegcr als het cerfte wurp, z voet'bencden
2. Dcezc zyn dik 12 duim, en breedt
het hek.
i4duim.
4. De wager daar onder dik 3 duim.
Zy leggen van elkander 3 voet.
3
13. Van de Balken.
4. De voorfte bandt legt achter de balk
1
De balken zyn brcedt 1 3 duim, dik van het groote luik. Aldaar komen vier
12 duim, meer en min.
zitters, twee aan de voor- en twee aan de
2. Hebben 8 duim bogt.
achter-kant: dcezc zyn dik 10 duim, de
3 . Leggen van elkander 3 voet 3 duim,
breedte onder komt over een met dc banook meer en min.
den dc onder-einden zyn lang 8 voet , dc
4. 'tGrooteluikwydtyvoet.
boven- einden lang 7 voet, en 2 duim fmalmet de achter.

.

j

.

:

De

voorfte balk
kant 1; voet achter

komt

dcr als onder, na gelang zich vlei jende.
't hals fpant-hout, de
Aan elke zyde van het kolfem komt hier
andere leit 7 voet na achteren toe.
een klos, 4 duim boven 't kolfem ftckenDe einden van de balken leggen om- de, dik 4 duim.

trent j ; duim boven dcbalk-wagcrs, met
zwaluwen ingelaten.

1.
2.

1

1

De knies in 't ruim dik 7 of 8 duim.
De ondcr-cinden lang 7 , 8 , 9 , ie,

1.

1

voet , na zy voor, in de midden , of ach-

Van

2.

De nebben lang 4,

de Achter-banden*
en Zitters.

Achter zyn vier banden , met zitters.
Dcezc banden zyn dik 7J duim,
1 o duim.

brcedt
3.

ter komen.
3.

19.

Van de Knies in 7 ruim.

1 4.

?, ïjvoet, heb-

De einden lang 69 7, 8 voet.
xo. VandeStuinders.

bende een borlt onder de balk.

1. Dc ftuinders dik 10 duim.
Lact achter en voor de twee laat ft e
2. De onder-einden komen tot over de
balken winkel-knies zyn : aan eiken wurp kimmen toe.
2 knies , en aan het broek-ftuk 4 knies.
3. En boven aan 't verdek.
De knies in de bak hebben onder-einden 4. De breedte zy na gelang, of proporlang 4 voet 4 duim, de nebben lang 3 voet,
tie. Dezelve zyn omtrent zoo dik als de
dik $ duim , breedt 6 duim.
knies, doch wat ftyver uitgehouwen in 'c
1 c. Van't Kolfem.
lyf-hout, en aan wederzyden van hetlyfhout uitgehouwen, als dc knies aan dc neb1. 't Kolfem dik 9 duim.
ben zy loopen boven aan de verdek-balk,
duim.
2. Breedt 1 voet 4
en onder over dc kim-wager.
3. 'tLafchlangf voet.

4.

:

4.

De

einden van 't lalch dik

2J

duim

achter en voor fmaldcr en dundcr.

xx.
1

J

.

Van de Stutten, en't Verdek.
Dc ftutten komen 2 voet in , zyn bo-

Van tFokkeJpoor enKlos.
ven, zoowel op de uitwatering als op de
't Fokke fpoor brcedt 2 voet 5 duim. hals, dik 4) duim.
2. 't Verdek is hooghtf voet, en op de
Dik 2 duim.
3. De klos op het flemp-hout zy dik hoogte van 8 voet daar komt het 3 voet in
voor-kant
de
op
met
komt
't
andere
navooren zy even eens, na gelang
duim
dit
10
16.

1

%

.

2.

:

jvan dc lengte over fteven, te weten de
voor-kant van het fpoor, vallende de maft
2; duim achter over uit dc vifleher, en
komt met een lip zoo hoog als 't feoor zelf.
Dit fpoor leit 4 voet 7 duim van de balken.

van hoogte.

Daardc ftut op de hals 2 voet inkomt,
is op de hooghtc van 6$ voet , en op de
hoogte van 8i voet komt de zelve 3 voet in:
de aldcrvoorftc , op de hoogte van 6 voet
komt 1 voet 1 o duim in , op dc hoogte van
17. Van de Banden onder en boven
9 voet komt hy 3 voet in , en op dc hoogte
bet ff>oor.
van 1 2 voet komt hy 3 voet 6 duim in
1. De banden zyn breedt 1 z duim , dik dcezc komt achter 't fpajit-bout, en is even
ia duim.
eens van inkomen.
dat

P
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zevende ftut komt op de cent in tfvoettfduim. Dc achterfte verdeks balk
2 voet 8 duim. Dcczc komen te liaan op lcit2 voet 4 duim van dc voorftc balk van
dc fpant-onlangcn.
dc konllapcls kamer. Dc balken van den
Dc vierde Hut van voorenkomt in, op overloop 9 , 1 o , 1 1 of 1 2 duim , de boght
dc hoogte van 6{ voet i voet , 4 duim t op 8 duim. Hun getal is na dat men het Schip
dc hoogte van 8i voet komt hy in 3 voet.
ftcvigwil hebben, cn het veel fchut voeDe vyfdc Hut komt of laat in komen ren zal. Boven balken zyn lichter als onder
van
2
6
op dc hoogte
voet duim j balken. Aan ieder endt van de balken zet
6\ voet ,
op 8 voctlaat dc zelve in komen 3 voet.
men een knie. In dit Schip zouden twintig
Dc achtfteftutkomtin, opdchooghte balken komen tc leggen. Op dc krop van
van 1 4 voet, uit de balk te mecten, ƒ voet > het Schip legt ccn bandt.
op dc hooghtc van 10 voet, 4 voet > op
3. Dc knies lang 6 voet.
4. Dc nebben lang 3 voet.
7 voet, 2 } voet.
Dus magh men deftutten buigen, en
5. Dik 7 duim.
het Schip zal niet wanlchapen zyn j doch
6. Breedt 8 duim , leggen mede 2 voet
ieder buigc die nadat hy't beloop van zyn 8 duim van dc konftapels kamer. Als men
Schip wühcbbcn.
zware cn lichte knies heeft, zet men die
overhandts tegen dc balken aan.
%%. Van'tonderjte Lyf-hout.
17. Van 't Lyf-hout op'tfehan-dek.
1
't Onderftc Iyf-hout breedt 1 9 duim,

Dc

1

-

,

,

;

.

dik 6 duim.

1. 't Lyf-hout op het verdek zy breedt
1 6 of 1 9 duim , dik 4 duim.
over het lyf-hout
't Lyf-hout van de onderfte overloop zy
komt een knie, zyndc aan dewurp vaftj breedt 19 duim, dik 5 duim} in de bak
dc deel, die daar tegen aan komt, wert met breedt 18 duim» opdc kajuit dik 3 duim,
een fponning in 't knie gemaakt.
breedt 16 duim * op het verdek breedt
17 duim, dik 31 duim* op dc bak breedt
a 3 . Van de Schacrftokken.
10 duim, dik 3;.
1. Dc fchacr-llokken breedt 17 duim,
2. Dc wager daarop breedt 10 duim,
dik 4; duim,ondcr dc bak breedt 1 4 duim, dik 2 ; duim.
of
breedt
dc
bak
op
,
,
en
8
,
duim
dik 3
7
Dc balken leggen van den ander 3 voet
9 duim , dik 2 duim j dc voorftc wydt 9 duim.
voet
duim.
Dc
2
maft
2 voet , achter de
3
Van't Schan-dek.
eene gaat tot aan dc voor-kant van 't groot
Het (chan-dek dik 1 \ duim , de banden
luik, van achteren af \ de andere gaat van
de vüTchcr af na vooren toe onder de bak zoo dik als dc balken 1 o, 1 2 of 1 3 duim.
Dc lyf-houtcn lcght men op de balken
zy zyn achter en voor wat fmalder, en worden op dc helft over dc balken heen gela- dicht aan boort, cn maakt die dik naar dc
ten : dc balk wort aan dc kant een duim grootte van het Schip, veeltydts van een
afgenoomen , doch boven op heel gelaten, dikte met de overloops planken : hier in
maakt men dc fpygaten , zoo veel als nooendit maakt de borft.
2 Dc fponning is breedt en diep 2 duim. d^gh is } welke fpygaten worden gemaakt
in boffen , die in het lyf-hout werden ingcZ4« Van de fVager op 't lyf-hout.
vocgt, datze gclyk met de overloop uitDc wager op 't lyf-hout dik 3 duim, watcren. Men maakt dcczc lyf-houtcn
1
breedt 1 5 duim.
wel vaft op dc balken met bouts , cn ook
2. De wager daar op dik 3 duim cn van buiten het Schip met bouts, die door
i\ duim , breedt 1 6 duim.
dc lyf-houtcn heen gaan. Het lyf-hout leit
fcheer-gang j en
Van de verdeks Balk-wager. omtrent 2 duim boven dc
x
dc balken worden zoo veel afgenoomen,
1. Dc verdeks balk-wager zy breedt als het lyf-hout wordt ingelaten, omtrent
19 duim.
2; duim.

2

Komende 2 duim boven de balken.

.

Op dcachtcrflc balk

,

.

•

.

2.

Dik 3 duim.

Va n de Khjfen ofKahen

x8.

%6.

Van

,

de verdeks Balken,
en Knies.

boven

,

de poorten, en Drum/el.
1

.

Dc kloffen boven de poorten zyn dik

1 . De verdeks balken zyn dik 8 duim
4 duim.
breedt 9 duim.
2. Dedrumpel dik 4 duim , zyndc bin2. Hebben bogt 1 3 duim. Dccze leg- nen cn buiten met dc ftuttcn gclyk.
gen voor hoog 5 voet 9 \ duim , in dc midMen maakt dc poorten nu wydcr als
den hoogh 6 voet iiduim, achter noogh eertydts , om 'c kanon beter tc bellieren.
'

29.

Km
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Deel.

ï.

11 ƒ

poort 9 voet, de vyfdc poort 10 voet, de
zcfle poort io\ voet , dc zevende poort
1. Het onderfle bark-hout (hut i voet 1 1 ; voet , dc achtfle poort 1 1\ voet , de ne8 duim beneden de uitwateringe , en is gende poort 1 2 voet , en zoo voort.
Voor in de bak , 6\ voet van de Heven,
breedt 1 3 duim , dik 6\ duim.
2. Het tweede bark-hout ftaat 2 voet bydeboegomtemecten, komt de eerfle
poort,
op 1 7 voet dc tweede, en op 3 1 voet
'tonderilc,
als
en
is
hoger
breedt
5 duim

19.

Van de Bark-bonten

dc derde, enz.
1 3 duim, dik 6 duim.
3 De fchut-vulling wydt 3 voet 1 duim,
30. Van de hoedanigheden in't Kot.
voor aan lieven wydt 2 voet 9 duim.
1. Dc balk-wager in 't kot voor hoogh
4. Het bark -hout daarboven breedt
9; duim, dik 4| duim, aan Heven wydt 4 voet, achter 4 voet 9 duim: de balk9 duim, op dc hals loduim, achter 1 duim. wager breedt 18 duim, dik 2, duim: de
Zoo wanneer een Schip 1 70 of 1 80 voet knies lang 4; voet de nebben lang 3 voet,
lang is, maakt mende bark -houten 2 duim en achter 4 voet 8 duim , zyn dik en breedt
dundcr als dc helft van de Heven. Het ge- 8 duim.
tal der bark-houten is na de grootte der
Van de Balken.
Schccpcn. Achter zet men veeltydts dc
bark-houten laeger , om der poorten wil.
2. Dc balken zyn dik 9 duim, breedt
10 duim , hebben boght 7 duim. Dc lyfin 't Ra-bout en andere leden.
houten breedt 2 voet , dik 4; duim. Dcczc
Het ra-hout is'tbovcnflevandc bark- leggen over de andere balken van de overhouten : werdt al zoo genoemt , om dat'er loop , en van malkander flyf 3 \ voet , hoog
in zommige Schccpcn zomtydtsdcraa op voor en achter 4 voet.
leit : het heeft een andere gcHaltc als dc
Dc bak caat by wylen met een tree neder : zyn balk-wager is breedt 1 voet
bark-houten.
1. 't Ra-hout 8 voet van Heven, wydt 8 duim, dik \{ duim} voor laat men die
9 duim, breedt 8] duim, dik 3 \ duim.
daar zyn zej du im hoogcr zyn als achter
2. Dc kant breedt 2; duim: ha ander ven balken, dik 5 duim , breedt 8 duim.
is rondt op dc hals , en wydt 5 voet , achter
3 1 Van onderfebeide zaken in de
iduim: 9 voet van de boeghaf, of van de
Konjiapels kamer.
fle ven by de boegh om te mcetcn , begint
dc zet-gang, op't ra-houtjen, en is daar
1. De balken voor hoog 5 voet 9 duim,
regeling
en
't
ra-hout
achter hoogh 6 voet 5 duim.
breedt , tuflehen de
2. De balken zyn dik 9 duim, breedc
19 duim , en boven d'ccrite poort wydt
16" duim, achter aan 't eindt van dc bak 1 o duim, hebben bogt j duim
daar leg5
wydt 1 8 duim , dik 1 ï duim : het gat komt gen zeven balken y die aan dc hek-Hut lcit
3 voet 7 duim verby d'achterfle oalk van is 1 voet 8 duim boven 't hek. Het lyfdc bak de gilling komt na vooren toe dc hout zv hier breedt 1 \ voet , dik 3; duim.
zet-bank is breedt 20 duim, en boven, met
3. De kamer lang 29 voet.
de Hutten ingekeept gelyks de regeling,
Van de Balk-wager op 't Lyf-hout.
duim, dik 1 j duim \ 't biesjen dik
breedt
.

:

V

,

:

.

:

:

:

3ï

duim de andere regeling is daar wydt
duim, voor 9 duim, breedt; duim, en
dik 3 duim j 't biesjen is dik 1 J duim , bo1

1

:

8;

ven recht en onder krom.
De zet-gang op 't ra-hout achter breedt
18 duim, dik ijduim, voor 2 voet.
Dc poorten zyn uit den overloop 2 voet
2 duim hoogh en breedt , doch ook wel
2 duim wyder , Haan van malkander 8;, 9,
9 ; of 10 , ook wel 1 1 voet de hengzeis
breedt 2; duim, dik J duim: dc duimen
dik 1 duim: 't opflagh van de poorten is
Jduims: dc voering zy wat dunder als dc
:

poort.

D'achterfle poort maakt men bequaamlykvandc hek-Hut af, en dat op 2; voet:
aanderc poort 1 1 voet van dc achter-kant,
of 1 3 voet van de hek-Hut dc derde poort
10 voet van de achter-kant , dc vierde
:

.

Dc balk-wager zy breedt

1

8

duim.

1.

Dik

3

Dc knies breedt 8 duim , dik 7 duim.

.

3

duim.

Daar achter zyn twee winkel-knies, de
nebben lang 3 voet, dcondcr-e inden lang
5y

voet.

Tuflehen 't kot en de konflapcls kamer
leggen 1 3 balken. Onder dc bak leggen
6 balken.
Dc ribben dik 2 j duim, breedt 3 \ duim
tuflehen elke balk zyn 3 ribben. Het fchot
komt tegen de achter- kant van debczaans
mafl tuflehen dc tweede en derde balk in :
;de deur komt aan bak-boort, en is 4 voet
van boort , onder wydt 4 voet , boven
3 voet 9 duim : de flylen zyn dik 3 duim
breedt 4 duim : de rigchels dik 1 \ duim
breedt 2 duim : de deelen dik 1 duim. Dc
tingel onder breedt i{ duim.
!

1
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I.

2

2.

Aan boort lang 9 voet.

1<

De

knies dik

i

voet, breedt

Van

voet

onderfcheide hoedanighe-

Achter de kajuit komt altemet een galdcry. In zeer groote Schecpcn is dc kajuit
zomtydts in twecn gefcheiden. Men gaat
ook wel met ccn trap na bovenen in een
achter-hut of bovcn-kajuit. Ook werden
in de kajuit wel twee deuren gemaakt,
fchoon men dc deur aan bak-boort maar
gebruikt} doch zulks gefchiedt om dat,
alsmenvcght, het gefchut daardoor kan
gchaalt werden , en de opening meer bcquaamheit tot vcghten geeft. Dckajuits
zolder werdt zomtydts van onderen met
vakken verdeelt, die na dekonft befchildert werden. Venilerkens, of liever fchüivcn , werden mede wel in dc kajuit gemaakt , om dwars over 't Schip te konnen
zien. Achter ziet men de banken , die ook
wel met drempels zyn gemaakt , 't geen
om het overhellen van 't Schip gefchiedt.
In dc galdcry, in welke voortydts mede
wel drie toorens , daar de middelde dc
hoogfte van was , gemaakt wierden , doet
men zomtydts wentel-trappen naar boven
toe gaan. Van oudts wierden de Scheepen nier te Lande zeer opgepronkt , en
met toorens geciert , zoo wel achter , daar
het hakkebort Haat, als terzyden, cnby
ieder gilling, op dc regelingen. In groote
Scheepen lTcldc men zelfs te midden in
den overloop, en voor de hut, ronde toorens, die tot verweering dienden, want
,

daar lagen lichte buflen op.
1. De balken zyn dik 7 duim, breedt

8 duim , en hebben bogt 1 o duim.
2. Voor hooghtf voet 3 duim.
3. Achter hoog 7 voet. Dc voorftc balk
legt 6 voet 5 duim achter van de ftcven af.
4. De knies tuflehen de Hutten lang
5 voet.

Dc nebben lang
voet.
't Lyf-hout is breedt 1 voet
5 duim,
duim.
3
7. De ribben zyn dik 21 duim, breedt
3} duim.
8. Tuflehen ieder balk leggen drie ribben in.
9. Het fchot komt tegen dc bczaans
maft aan.
1 o. Dc deur aan bak-boort ftaat
4 voet
van boort , en is onder wydt 4 voet , maar
boven 3 voet 9 duim in Fluit-fcheepcn
1 laat hy meed aan ituur-boort.
5.

6.

:

rigchcls dik ij

3

duim, breedt

duim

breedt

,

duim.

Dedcelcndik

duim.
13.
14. Dc tingel onder breedt i{ duim,
dik 2 duim.

den in de Kajuit.

dik

Dc

12.

duim.
32.

zyn dik

ftylen

4 duim.
2

1

De

1.

1

Van de Knies aan 't bek.
De knies aan 't hek lang 6 voet.

1
1

.

1

33. Van de Stuur -plecht.
Dc ftuur-plecht is hoog 6 voet ,

lang

6 voet.

De

knies lang 5 voet \6 duim, de
nebben lang 3 voet , de knies dik 5 duim
breedt 6 duim , dc boght 1 2 duim.'
2.

Dc ribben

3.
3 i

ben

Tuflehen ieder balk leggen drie ribin.

J. 't

kajuit
2

zyn dik 2^ duim, breedt

duim.
4.

:

Lyf-hout en wagcr komen uit de
de wagcr is breedt 1 9 duim , dik

duim ,

infeelyks d'andcrc dcelcn

is breedt 16 duim, dik
Hier leggen zeven balken.

lyf-hout

het

Van het bezaans Spoor.

34.
1.

:

duim.

3

Het bezaans fpoor komt op 't vyfde

deel van het Schips lengte.
2.

Het fpoor

is

14 duim.
3- 't Spoor valt
4- 't Gat
4 duim.

in

't

dik 8 duim, en breedt
8 duim.

fpoor lang 8j

duim

Achter wydt 6\ duim.
6. Voor wydt 5 i duim.
5.

VandeVifcber.
7.

De vuTchcr breedt 2 voet 5 duim, dik

4 { duim.
8. 't Gat in devifleher wydt rj| duim.
De groote vifleher is lang f voet 3 duim,
breedt 4 voet 7 duim, dik 6 duim. Dc vifleher van dc (pil

is

lang 8 voet

,

breedt

3 duim , dik 4 duim, het gat wydt
duim het fpoor is lang 4 duim, dik
8 duim, breedt 17 duim, het gat wydt
7 duim, diep 4 duim: de banden zyn dik
en breedt van 10 tot 13 duim, en gaan
tot aan de kimmen: dc zitters als voor cn>
maar het achterfte twil is dieper. De twee

2 voet
1

5:

:

banden aan 't groote fpoor leggen van malk anderen 3 voet 8 duim , en tuflehen beide , aan elke zyde van 't kolfcm , legt een
klos. d' Achter-kant van 't bezaans fpoor
komt van 't fchot ƒ voet 10 duim. Het
fok k e fpoor is breedt r voet, dik 1 o duim
;

daar leit een klos onder , breedt 1 8 duim
het fpoor legt aan de einden 4$ voet beneden dc balken , en is wydt aan de voorkant i voet, aan de achter-kant 7iduim,
diep 6 duim , langs fchecps w7dt 1 o duim ,

dicpo'duim,

Digitized by

Google

Scheepbouw en
:

:

,

3 e. Van de Speenen.
De fpeenen zyn dik 1 5 duim

8

u7

I Deel.
Dc andere , van

beftier.

omtrent i duim de viflcher daar boven
op «f in de bak , lang 1 5 £ voet , brcedt
duim dc voor-kant van
3 } duim , dik
net gat komt van het twil 1 o voet is wydt
1 voet 8 ; duim , en valt 3 duim achter over
uit de viflcher.

daar na vooren toe
5 duim.
9. Dc derde na vooren 13 voet 6 duim.
10. De vierde na vooren 14 voet 5 duim.
1 1
De vyfdc na vooren 1 4 voet 4 duim.
.

10 voet

.

Van de Vullingen.

Deeze werden vullingen genaamt , om
breedt dat zy de plaats tuflehen de bark-houten
vervullen: men maakt hare breedte na dc
itfduim.
gelegentheit van 't Schip.
De onderfte
z Dc hoofden lang 1 5 duim.
vulling moet zoo wydt wezen dat defpy3. Hol een half duim.
4. Dc onder-einden dik 1 voet, brcedt gatcn daar bequaam in konncn gemaakt
werden » en dat dc boften, onder het twee1 voet 1 duim.
De
5. De fpeenen flaan 4 voet boven den de bark -hout , bequaam uit komen.
fchut-vulling maakt men wydt na de geleoverloop.
6. De hoofden van dekruis-beting lang gentheit van de poorten. Dc vulling boven de fchut-poortcn moet ook na de gele1 5 duim.
7. Dc bcting-knies lang 10 voet, dik gentheit van het bove-net gemaakt zyn
en
zoo wydt dat dc fpygatcn van 't bove10 duim. De beting -knies aan de fpeenen
breedt 2 voet 7 duim , voor 1 2 duim. Dc net daar bequamelyk konnen uit wateren.
Dc bovenfte vulling, in een Schip dat gefpeenen ft aan van malkanderen 1 3 duim.
fchut voert, maakt men ook wydt na de
36. Van de Kluizen.
poorten hoogh zyn. Staat wel te letten
1.

,

.

1
De cerfte kluis is wydt 1 z duim , dc dat de vulling-planken naar boven hoe langer hoe dunder moeten zyn , en dat van de
tweede 10 duim, dc derde 9 duim.
z. Aan ftuur-boort zyn twee kluizen, fchut-vulling af.
een van 1 voet, en een van 1 o duim wydt.
.

41. VandeVertuining.

VandeZet-gang.

1
Het onderfte bladt breedt 10 duim
voor 9; duim, dik 1 duim.
1. De zet-gang op 't ra-hout zy voor
z. Aan dc tweede regeling van vooren
breedt 19 duim.
een bladt.
z. Achterbrecdti8duim.
3. Aan de derde twee bladen.
3. Dik ij duim.
4. Aan de vierde drie bladen.
. 4. Boven ingekeept , en komt daar aan
5. Aan de vyfdc vyf bladen.
dc buitc-kant met dc Hutten gclyk.

37.

.

7.

Dik 1 duim , breedt
Boven ingekeept.

8.

De vierde

6.

38

dik

.

De

t.
1
;

Van de voorfte Regeling.
regeling zy hier brcedt

3

duim,

der

duim.

5

1

voet.

regeling ftaat van elkan-

duim.

9. De vyfde gilling is boven recht, onbrcedt 1 duim.
der krom.
3 Dc andere, 8 j duim daar boven (taan1 o. Dc gilling is zoo dik en brcedt als dc
de, zyn brcedt s duim, dik 3 duim.
regelingen zyn.
4. Het biesje is brcedt ij duim.
Boven het ra-hout, zoo voor als achter,
3 9 . Van de Zet gang achter de maft. van dc gilling af, woit het na behooren op
z. 't Biesje
.

zet-gang achter de maft breedt vertuint ; en gemeenlyk maakt men achter de maft vier gillingen, of zomtydts drie,
naar men het Schip hoog of laeg achter op
j
vertuint de onderfte gang op het ra-hout
ij duim.
wort voor en achter altydt even breedt ge40. Van de bovenfte Regeling.
maakt. Daar na vertuint men voorder met
1. Dc bovenfte regeling by degrootc wagefchot-bladcn, van zoodanige dikte als
noodig is. Men moet wel laten , dat men
maft fraat uit het ra-hout z voet 8 duim.
z De andere , na achteren , ftaat 3 voet dc vertuining-bladen achter aan de groo€ daim uit het ra-hout.
te wuift- ftutten wat brecder maakt als
fchcepwaart in , op dat de vertuining ach3. De derde 4 voet 5 duim.
ter niet fchynt neder te druipen. Als het
4. De vierde voet 1 duim.
naar behooren is vertuint , zoo laat men
5. Devyfdc 7 voet ijduim.
6. Achter recht op 7 voet 9 duim.
het Schip tuflehen de rok-gangen open
blyven, 200 wydt als noodigh asj en op
7 Dc achterftc lang 1 8 voet 9 duim.
eiken
P 3

Dc

1.

19 duim, dik ijduim.

Dc regeling daar brcedt 3 duim , dik

z.

:

;

.
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eiken gilling maakt men dc vcituining een
4. De voorftc putting met de achtervoet, of wat minder, hoogcr, nadat het kant van dc grootc maft gelyk.
Schip groot of klein is j doch achter maakt
5. Daar zyn zeven puttings.
6. Dc putting bouts dik 2 duim.
men het tuflehen dc rok-gangen toe, en
dat

om dc hut,

die zooveel

tchoogerkan

Van het boeifel der Kimmen.
Op dc hals is 't hol geboeit 4

gemaakt werden.

Onderfcheide hoedanigheden
van de Hut.

41.

5;

voet

duim.

Voet na vooren

t2

is

't

hol geboeit

In zeer grootc Schecpcn is de huc in
4 voet 8 duim.
tweën gcdeclt , en heeft daar by noch ccn
1 1 Voet na vooren is 't hol geboeit
derde boven-hut. Voorzyne deur maakt
4 voet 4 duim.
men veeltydts een af-dak, ondcrlleunt met
duim na achteren is 't hol
1 2 Voet cn
f
>y laait jens, cn ten einde het half verdek
geboeit 4 voet 5 duim.
{
euningen , ondcrfchcidelyk gemaakt
1 1 Voet cn 1 o duim na achteren is 't hol
hoog oV lacg , zwaar of licht , cierlyk met geboeit voet 1 duim.
5
bccldt-wcrk , cn (hak erve , of zonder. Boduim na achteren is 't hol
1 8 Voet cn
5
ven de hutten , tegen 't hakkebordt aan geboeit voet cn ccn half duim.
7
wert veeltydts een zit-bank gemaakt, en
Voet cn duim na achteren is 't hol
!

'.

14

6;

daar onder ccn hoender- of duive-kot. Dc
geboeit y voet 9 duim.
fchotten, zoo van dc hut, kajuit, als bak,
die in dc lucht ftaan, maakt men fchuins
JVydte der Oplangen, van de fcheerof bultig buiten uit, om 'tafwateren, cn
gangtemeeten.
ook cicraats halvcn. Het dek van de hoven-hut behoort achter ccn weinig lacger
Het is wydt , uit dc middel-lyn te meete komen als de regelingen, omdc cicr- ten , aan de buiten-kant van 't fpant-hout
lykheit.
als volght
Het ccrllc hals fpant-hout, 14 voet cn
1. Het watcr-bortje is lang 17 voet,
breedt <J duim, dik 2 duim.
7 duim.
2. Voor aan boort hoog 5 voet, achter
Het tweede na vooren, 1 4 voet 6 duim.

Het derde na vooren is wydt op dc midduim,zyn del-lyn 1 4 voet 4 duim.
Het vierde, doch na achteren, 14 voet
3
4. Tuflehen ieder balk leggen drie rib- 6\ duim.
ben , dik ii duim , breedt 2 duim.
Het vyfdc na achteren, 14 voet 6 \ duim.
Het zevende na achteren, 14 voet cn
5. Met iiduimsdeelengeftrckcn.
6. De knietjes lang 3 i voet de nebben i't duim.
lang i voet 3 duim , breedt 5 duim , dik
Het achtftc na achteren , op de middel»
lp, 13 voet 4} duim.
4 duim.
Om licht te fcheppen maakt men achter
vierkante glazen , ot ronde open gaten , cn
Van de wydte op het boeifel in by~
boven ook wel een tralie-luikien.
zondere plaatzen , uit de mid7 A chter zyn dc wagers (choot-vry.
del- lyn te meeten.
8 En met i i duims deelen gewaert.
Op de hals is 't wydt 1 3 voet 6 duim.
9 Het fchot nevens de deur is infgelyks
12 Voet na vooren is 't wydt 13 voet
fchoot-vry.
10. Dc deur wydt 3 voet 6 duim: de 5 duim.
1 1 Voet en 4 duim na vooren is 't wydt
ftylcn breedt
duim , dik 3 duim.

6'jVoct.

De balkjes hebben bogt 13

3.

dik

duim , breedt 4 duim.

'.

:

.

.

.

3}

1 1
Dc boogh hoogh
duim, dik 3 duim.
.

3 \

1 2

.

1

3

duim , breedt

De poorten wydt 1 4; duim , hoogh

2

voet 7 duim.
1

2

1 1

13} duim.

43.

1

Van de groot e Rujl.

duim na achteren, achter
is 't wydt 1 3 voet tfduim.
Voet cn 8 duim na achteren, 1 3 voet

Voet en

5

het fpant-hout,
ƒ $ duim.

1 1 Voet 10 duim na achteren ,13 voet
t. De groote ruft lang 27; voet, breedt 5I duim,
1 8 Voet cn 5 duim na achteren, 1 3 voet
17 duim, dik 3 { duim.
2. Het voorftc eindt komt met dc voor- ij duim.
14 Voet tfiduim na achteren, 1 1 voet
kant van de groote maft gelyk, cnmctde
tfiduim.
bovcn-kant van 't bovenftc bark-hout.
Decze wydte moet wezen op de voorigc
3. Dc lat, die'er buiten op legt, breedt
holte van 't boeifel.
3 ; duim , dik 2; duim.

ÏUt
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Hoe

ynen

beftier.

de Scheer gang zet, en hoe

hoog die uit het boeifel te meeten ts.

Dc

fchecr-gang

het bocifcl te meeten
1 2

op de hals, boven
8 voet } \ duim.

ftaat
,

Voet na vooren

ftaat

1 1

1 1

over

I.

h9

Deel.

Voet en 8 duim , 1 voet en ; duim.
Voet 10 duim na achteren hangt het
voeten^ duim.
Voet 5 ; duim , 1 voet

1

duim.

1

8

1

4 Voet en 6\ duim na achteren ,

1 ;

1

voet

de bovcn-kant 9 duim.

hoog , van 't boeifcl af, 8 voet.
Men maakt altydt dat voor cn achter te1 1 Voet en 4 duim na vooren
voet gen fteven , zoo wel als daar bezyden , op, 7
langen komen te ftaan ; 't geen dient om
8 duim.
de fteven vaft cn in zyn plaats te houden.
I 2 Voet en 5 duim achter 't hals-fpant
9 voet tfduim.
I I Voeten 8 duim na achteren ftaat dc
44. Van de Fokkeruft.
fchecr-gang 9 voet boven 't bocifcl.
1. Dc fokkc ruft lang 22 voet
3 duim,
1 1 Voet 10 duim na achteren, 9 voet
breedt 1 6 duim , dik 3 duim.
4 duim.
2. 't Voor-cndt komt 6 duim voorby de
1 8 Voet
j ; duim , 9 voet 5 duim.
fokkc maft , leggende op 't ra-hout.
14 Voet (SJ duim, 8 voet 9 duim.
3. Dc lat daar op breedt 3 duim, dik
2 duim.
Van de Cent onzes Schip.

Dc

cent, bovenaan dc oplangen, ftaat
dc fchecr-gang, voor aan dc lieven,
1 voet 10 duim.
Aan 't cerfte fpant-hout , t voet 9 duim.
Aan het tweede fpant-hout, 2 voet.
Aan het derde fpant-hout , 1 voet.
Aan het vierde fpant-hout, 2 voet.
Aan 'tvyfde fpant-hout, 2 voet 1 duim.
Aan 't zelle fpant-hout, 2 voet 1 duim.
Aan het zevende , 1 voet.
Aan het achtftc, 2 voet boven dc fchecrgang , en boven 't hek 2 voet 5 duim.
ben- en

de boght die men de Oplangen
geeft, tuffchende fchecr-gang
en het boeifel.

Van

Het oplang
3

dat

op de

4.

De voorfte putting met dc voor-kanr

van dc fokke maft gelyk.
5. Daar zyn zes puttings.
6.

Dc putting bouts dik 2 duim.
4c.

kant van dc bezaans maft gelyk leggende
,

op 't ra-hout.
3.

4.

De lat breedt 2i duim, dik2duim.
Dc voorfte putting komt over een

met dc achter-kant van de bezaans maft.
5. Daar zyn vier puttings.
6.

De putting bouts dik 1

hals ftaat heeft

duim bogt.
Het volgende na vooren 3 } duim.
Het voorfte 4^ duim.
Het cerfte achter 't fpant-hout 3 duim.
Het volgende na achteren 4 duim.

Het derde na achteren 4 duim.
Het gecne dat volgt heeft 6 duim bogt.
Het hier opvolgende heeft 7 duim bogt.

Van de Bezaans ruft.

Dcbczaans ruft lang 10 voet, breedt
9 duim, dik 2; duim.
2. Het voor-cndt komt metdc achter1.

4<r .
1.

•

duim.

Van 't Venfter in de kajuit.

Het venftcr inde kajuit, lang

duim, wydt 1 voet, komt
3
overloop, cn anderzins.

3

1 voet
voet uit den

47. VandeGaldery.

Dc

bovcn-kant van 't onderfte hakkcboit komt 1 2 duim boven dc
De cent , die boven dc fchecr-gang kant van het tweede bark -hout , enbovenis aan
komt, wort gemaakt na dat mende Hut- dc einden breedt
1 voet , in de midden
ten boven wiilatcn invallen.
breedt 1 3 duim , dik 4 duim , de onderkant heeft 5 duim bogt , cn boven zoo veel
Van het overhangen der Oplangen
meer als 't in dc midden brecdcr is.
over het boeifel, op de voorige
2. Het ftaat achterwaarts van dc fteven
hoogte , en boven- kant van
2 voet 2 duim, zynde half in dc vulling
de Scheer-gang.
gevocgt. Men maakt die met of zonder
Het fpant-ftut op dc hals hangt over het tooi entjens , doch meeft zonder.
bocifcl

t

1

.

voet.

2. Van het "Dek daar op.
12 Voet na vooren, 1 voet 1 duim.
1 1 Voet en 4 duim na vooren, 1 voet
1
Het dek dik 2 duim , in dc midden
8 duim.
breedt 1 3 duim , en aan dc einden breedt
1 2 Voet $ duim na achteren , achter het
1 voet cn een half duim.
hals fpant-hout tc meeten , hangt het over
2. Aan dc einden is het 7 duim langer
het bocifcl 1 voet
duim.
als'thakkcbort.
.

04

4.

ftn
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3.
1

Van het Voetje op zyde.
voetje op zyde

Het

.

is

lang

6.
5

declen van 't rechte wuift tc konnen fpykcren , daar men dan gcmcenlyk het wapen op zet. Het wuift boven het roer wert
genaamt het kromme wuift , tot aan het

6duim.
z. Achtcrbrcedtyduim.
3. Voorbrccdt 5 duira.
4. Dik : duim.

Het komt over een met dc

5.

Van't Kruis in't rechte wuift.

Het kruis dient tot ftevighcit , en om de

voet

fmaltc hakkebort toe.

1
't Kruis ftaat boven het tweede hakmaakte ecrtydts achter wel twee kebort 2 voet 3 duim, en is dik 2iduim,
galderyen buiten om , en dat om daar op breedt 5 duira.
2. Het boven-endt ftaat 1 2 voet uit het
te konnen gaan, zoo uit dc kajuit als konftapcls kamer, met yzcre bogen boven vaft hakkebort.
Dc ftutjes in 't kruis zyn dik 3 { duim,
gemaakt, en open.
I

van *t bark-hout.

.

Men

.

breedt 4: duim.

Van het tweede Hakkebort.

4.

4.

1. Het tweede hakkebort is 2 voet en
7 duim hooger als het cerfte , en ftaat
19 duim meer achteruit: 't is ter zyden
1 voet breedt , doch in de midden breedt
14 duim, dik 2 duim. Het dek, by C, op
dc plaat , is in dc midden dik 2 duim , aan
de einden, by A , breedt 1 3 duim.
Het hakkebort is dc grondt en voet van
de galdery , daar dc ondcr-einden van dc
beelden aan komen. Het dek lcit op het
tweede hakkebort, en is dat gecne daar
men op legt als men uit ziet. 't Voetje op
zyde is aan 't hakkebort vaft , om het oogh

van dc galdery te maken.

't

Wuift

is

met duims declen dicht

gemaakt.
f.

Dc

middcl-ftut in

't

kruis, daar dc

vlagge

fpil aan komt, is dik 6 duim, breedt
7 duim.
Het wuift in dc galdery is dicht gemaakt

met duims declen. Dc middcl-ftut, daar
de vlagh aan komt , is 6 duim dik , en een
wcinigh brecder als d'andere , boven wat
dikker als onder: dc boveneinden ftaan
van boort 1 voet 8 duim de onderfte ftaan
van elkander 1 voet 5 duim, zyn geftreken
met duims declen.
:

Van de Galdery op zyde.

7.

De ftutten hou-

Deezc wcrt gclegt volgens het beloop
den dc galdery achter vaft.
Het onderftc hakkebort ftaat met zyn van 't Schip , om niet wanlchapen te vcrboven- kant 12 duim van dc bovcn-kant toonen , waarom hy ook onder en boven
des tweeden barkhouts: het is aan de ein- fchuins tegen 't Schip aan komt werdt
den breedt 1 voet , in de midden 1 3 [ duim, vccltydts met koper of gcflagen loot gedik 4 duim , heeft bogt achter uit 5 duim dekt dient tot Dy zonder vcrblyf van de
aan dc onder-kant heeft het mede 5 duim Schipper of Kapitein, om 'teen of ander
boght j het ftaat achteruit vandc lieven ding in te bergen , en ook vaak tot gemakhuisjes , als mede om uit te zien. Men
a voet 2 duim.
:

:

2. De hoeken fpringen
ben onder bogt 7 duim.
2.

3

;

duim, heb- maakt de zelve vccltydts doorluchtigh , en
flechts tot cicraat j ook wel met kleine

Dit hakkebort heeft 4 duim boght

achter

1.

Van

5.

5

de Stutten des rechten

1.

Dc

3.

ftutten van 't rechte wuift vallen

ieder voet

t

duim.

Zyn breedt

$

Het boven-endt 1 voet van *t Schip.
Het fchcer-gangctjc daar aan breedt

9 duim
4.

duim, dik 4 duim.

pronks halve.

Het voetje lang 6 voet, voor breedt

duim, achter breedt 71 duim.
2.

wulfts,

2.

fpitsjens,

uit.

,

dik 2 duim.

Het booghje komt 8 duim verby het

ftutje.

5. Het ftutjehangtf duim na achteren,
3. Daar zyn vyf ftutten, ftaandcophet
onderftc dek , dc middelftc breedt ff du im, en is breedt 4^ duim , dik 3 1 duira.
andere,
aan
dc
de
die
zyden
dik4iduim}
8. Van het tweede Achter-dek , op
ftaan, zyn 5 duim breedt, en 4 duim dik
het Bark hout.
het onder-eindt heeft inwaarts a; duim
:

breedt 8^ duim,
boght het begint 3 i duim van de boven1,. Het achter-dek is
kant van het tweede hakke bort het ftaat heeft boght achteruit 4 \ duim, 't eindt is
breedt 1 3 duim , dik duim , en komt
3 duim van dc kant van 't onderftc dek
dc gaten zyn wydt 2 voet 4 duim: de mid- 2 voet voorby het Schip.
del- en boven-cinden zyn aan het balkje
2. 't Knietje, inde hoek van de fcheervailj het is daar recht, maar aan 't balkje gang en het tweede hakkebort , is lang
komt een lip.
2 voet , breedt j duim , dik 4 duim.
:

:

;

p.

Va»

Digitized by

Google

Scheeps-bouw en

befiier.

I.

Hl

Deel.

2. Het gilling-hout komt 3 voet boven
dc regeling
dc cerfte gilling zy brccdt
t. Dit is achter brccdt 9 duim, voorop
d'andcr (laat onder, wydt 2 voet
1 4 duim
het ftut jc brccdt C\ duim , cn is dik qualyk
duim
boven
,
wydt 2 voet 6 duim de
5
2 duim , op het booghje brccdt 7 duim.
volgende is boven cn onder wydt 2 voet
2
Achter met ccn in cn uit fpringende
duim
dik
,
4
9 duim , onder over ccn kohoek.
mende met dc hock-man.
10. Van de Hoek mannen anders
Van de Luiken.

9.

Van'tDekopzyde.

:

:

:

.

,

Termen.

1.

Dc hock-man

Het groote luik lang en brccdt 7 voet
dc fponning wydt 1 duim, de binncn-lyit
dik en breedt 2 duim , dc marker brccdt
4J duim , dc hoofden 4 duim binnen cn
buiten. Dc hoofden van 't groote traliewerk brccdt 9 duim , dik 5 duim , zyn in de
midden wydt cn breedt 7 voet , 't hooft is
breedt 8 duim, dik
duim : de ribben
breedt 2 \ duim , dik 2 duim : dc latten
brccdt 3 duim , dik duim.
Het luikjen voor dc maft 2 voet 5 duim
lang, en breedt : voet 4 duim.
Het tralie-luikjen achter dc maft lang
cn wydt 3 voet dc hoofden dik cn breedt
dc latten, dik { duim, en breedt
7 duim
duim,leggcn langs fchceps op dc ribben.
3\
Het tralie-luik voor het groote luik , en
dat op de bak , zyn even wydt dc hoofden
op dc bak breedt 8 duim , dik 4 duim de
ribben brccdt i\ duim, dik 2 duim: de

brccdt ${ duim, dik

8 duim.
2.

Dc middel- man breedt 81 duim, dik

y{ duim.
3 D'andere vier mannen breedt 8 duim,
dik 7 duim : de mannen op dc borften zyn
breedt 1 1 duim.
4. Onder ftaan zy op ccn architraab,
welke recht door gaat, breedt 2^ duim,
dikf duims.
.

11,

:

Van de Beelden op de zyde.

1
Het beeldt op 't (hitje brccdt 9 duim,
op dc boril brccdt 1 o duim , dik 8 duim
onder brccdt 8 duim.
2. Aan 't eindt (laat , of laat (laan, ccn
(lompje, boven brccdt 8 duim, dik 7 duim.
.

;

:

:

:

1

51

.

ix. Van de Vazen.
De vazen tufllhcn dc beelden breedt

duim, dik

i{

:

duim: deeze vazen ko-

latten brccdt

3

;

duim, dik

;

duim

:

d'an-

men onder 't bovenfte dek.

dcre op het verdek als vooren.
Het luik achter de beting , zynde 3 voet
daar van , is lang cn wydt 3 voet het bindik ijduim.
ncn-lyftjcn brccdt 2 duim, dik 1 duim:
a . Dc vazen op dc zyde brccdt 4 duim
de ribben dik 2 ; duim , brccdt 3 duim : de
dik 1 ; duim ; aan 't eindt breedt 1 duim.
4. Dc vazen onder het hakkcoort , aan fponning wydt 1 duim : de ly ft buiten om
't rechte wuift, komen met dc onderfte brccdt 8 duim, dik 2 i duim, binnen en buigelyk, cn zyn breedt 8 duim, dik 3 duim. ten i duim, aan wederzyde een fchuinfe
2.

De

onderfte vazen breedt 6 duim,

:

Aan het eindt brccdt 7 duim , dik plank hebbende, cn inde midden leggen
5
duimsdcclcn.
duim , cn hebben bogt 8 duim.
Dc luikjens boven dc fpecnen zyn 2 voet
6. Het hakkebortje heeft bogt ${ duim,
wydt en brccdt.
aan 't eindt heeft het bogt 1 duim.
Op groote Scheepen wort voor om de
13. Van'tderde*Dek.
boeg-fprict een luikjen gclegt , gclyk ook
1
Dit dek (laat 2 voet 5 duim van het om dc maften, die door dc bovenfte overander dek, in dc midden by de ftut op te loop (leken.
mectcn. Het (laat in de midden van het
D'ovcrloops deelen dik 2 i duim, in de
tweede 2 voet 4jduim: het is aan t eindt bak 2 duim, ook zoo in de kajuit , op 't verdc
midden
brccdt dek dik iiduim, op dc bakenhut ï^duim.
wydt 2 voet 1 o duim , in
Het luikje achter by de wurpen is wydt
9 duim , aan 't eindt 8 duim , dik 2 duim.
2. Op zyde is het achter brccdt 1 voet
cn lang 2 o duim , zyndc van een deel.
lang 1 voet , cn omgekcept brccdt 9 duim,
Achter dc bczaans maft is ccn ftolp-Iuik.
voor breedt 8 duim, lang 8 voet 6 duim
De marker is in de midden een weinigh
.

3

.

?

achter een wcinigh in 't bark-hout ingc- uitgcholt. Aan elk luik 'a ccn ring. De
hecht , en met een lama.
markers zyn dwars (chceps. Het groote
luik , en het luik achter dc knecht , zyn aan
14. Van de Hoek- man die op d$
een zyde zonder marker.
thorus Jiaat.
Boven aan de zyden van 't groote luik
I. Dc hock-man op dc borft zy brccdt worden wulft-ftuttcn gemaakt , cieraats
1 7 duim , dik 1 o duim , onder met dc bui- halvcn , naar gelegenthcit van dc galdery
(leunende op dc leggers van dc galdery.
tc-kant van 't dek gclyk.
is

j
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kamer ftaan zes ft ylcn, zynde dik en brcedt
in dc midden is een luik , om in
j ; duim
dc zood te gaan. Voor dc broodt-kamer
liaan mede zes ftylcn , dik 2 \ duim , brcedt
4 duim cn nevens het luik aldaar ftaan
twee ftylcn. Aan dc voor-kant van dc balkwagers ftaan ook zes ftylen , en vier aan dc
zood om dc pomp , dik cn brcedt
duim.
Dicht aan dc voor-kant van 't ruim is dc
hel aan de voorftc balk, wiens ftylen als

Vande?omf>en.

:

Achter dc grootc knecht,
voet van
't luik , ftaat een pomp. De twee achterfte
pompen liaan op dc ltuur-plccht , 5 duim
van dc bczaans mail. De achter-kant van
de pomp komt omtrent in 't midden van
dc malt. De gaten zyn wydt 1 2 duim. Dc
pompen ftaan met dc onder einden in een
koper keteltje , dat vol gaten is , 't geen op
dc huit van 't Schip , cn op dc kant van dc
kiel neder rtaat. Het gat in de pomp is
wyct 1 1 duim, brcedt 1 duim, cn dik
Juuims. Hetooghdaardegckinkomt is
lang 4 duim , en wydt 4; duim. De gek is
boven lang ^ voet, dik en breedt 7; duim
't onder-eindt is lang 14 duim.
()p den
overloop cn ltuur-plccht is een rondt lyftjc
onder om dc pomp. De daal komt 6 duim
achter dc mail, cn is wydt 8 duim, lang
14 duim. Dc lip komt onder tegen dc
ftuur-plccht aan. Dc pyp is aan wederzyden 4 duim wydt, cn gaat door het Schip
heen , zyndc met duims deelen belchoten
zy is aan elke zyde van twee Hukken i het
ftuk dat aan de ketel vart is, dat is aan boort
i

j

j

;

vooren.
1 c.

•

Van 't bovenjle Hakkebort, enz.

;

1

is aan boort vaft , om
dat het aan dc ketel niet zal lekken : het
eindt aan boort is buiten om in dc krans
vaft, cndieisbreedt8'duim,dik 2 duim.
Boven om dc looden daal , of ketel , komt
een lyftjc , 't geen hoogh en dik is 2 duim ;
het dekzcl daar op is dik 2 duim , zyndc
1 dukn ingelaten het andere, daar boven,
dat ftaat daar over heen , en daar komt een
gat of twee, daar demamiering in hangt ;
de mamici ing is aan dc pomp hoog 1 \ voet
het gat boven in de pomp is wydt 5 duim
de ftok in de pomp lang 9 voet v de ftok in
dc gek is lang 8j voet, boven 't vierkant
is de zelve lang 2 voet,, en daar dik 2 duim,
breedt 5 duim : het onder-eindt is dik cn
brcedt 2 duim : dc bouts hebben aan eiken
eindt een plaatjcn. De gek rtaat aan zyn
onder-eindt met een pen in een huisje

los j het andere ftuk

Dit hakkebort is breedt 5 voet cn
duim, dik 5 duim.
2. Staat 10 duim boven de vaas.
2. Dc traliën zyn brcedt 4' duim, dik
2 duim.
4. Dc tralicn ftaan f duim van elkander , zyndc onder in dc vaas vaft.
5. Dc vaas brcedt <5; duim , dik 2 duim.
6. De gordvnen zyn dik 2 duim.
7. Dcpylallers in devenfters zyn brcedt
duim, dik
duim.
3
8 Dc booghjes daar boven dik 1 duim
dc breedte komt boven tegen het dek , aardigh gefneden
Boven op 't hakkebort, daar men over
leunt, maakt men een cierlyk booghjen,
of een gehouwen dolphyn, cn leeuwen,
of iets cüergelyks.
1.

6"

1

;

.

!

48.

De

:

Van't Galjoen.

uitlegger is lang

2 2

voet , achter

1 4 duim , brcedt 1 7 duim , heeft bogt
i7duim.
2 Voor breedt 1 1 duim : 9 voet na achteren brcedt n duim aan 't eindt van de
leeuw breedt 9 duim : 2 voet van voorco
brcedt j duim, tc weten op de boven-kant
De uitlegger moet men na het oploopen

dik
1

.

:

van dc bark-houten aan dc voor-fteven vaft
maken , cn wel toezien dat het galjoen
druipt , of uit het Schip Ichynt tc hangen
het voor-endt is breedt 4 duim.
Onder dc uitlegger komen knies.
Van de Broodt-kamer.
een goede gedaante tc bekomen , en tot
De voorfte balk lcght 9 voet van den vaftighcit, maakt men hem aan dc vooroverloop , dc achterfte 8 voet > dc voorftc, kant , tuflehen dc pootcn van dc leeuw en
die 1 voet achter de pomp lcit , is dik en het water , omtrent 4 duim hol.
breedt 5 duim* dc tweede leit'cr 2 voet
x. Van de Leeuw.
achter , en is brcedt t o duim , dik 6 duim ;
de derde lcit van daar 2 1 voet , cn is brcedt
De leeuw zy lang 9 voet , dik 1 9 duim
7 duim, dik 5 duim daar is een luik, wydt het eindt komt 14 duim vooruit,en'tryft
de fchaer-ftokjes 2 voet 7 duim , achter is 't 1 voet dik.
1 7 duim , lang 2 voet
dik en breedt 4 duim. De broodt-kamer
3. Van de Kam.
zelve zy lang 9 voet , en ook zoo diep dc
latten onder dcdcclcn, dik 1 duim, breedt
De kam is dc plank die doorgcfneden is,
2 duim, leggen van elkander 1 voet: dc ftaat tuflehen beide de leggers, en wordt
deelen zyn dik duim, cn komen met een brcedt of fmal gemaakt , na dat dc vulling
vlcrking over elkander aan. Voor dc kruit- tuflehen de twee onderfte bark -houten
1

Om

:

:

:

1

brcedt
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brccdt of fmal is: zy is op 't fmalfte na het
voor-endt. Dc leeuw komt met zyn achter-endt tegen dc kam aan.

Dckamvoorbreedt7duim.

1.

1

Achter breedt 20 duim , dik 3 duim,
1 j duim.
Dc kam zy altydt voor
een half duim breedcr als op ccn derden
deel van achteren.
3. De bovenfte uitlegger voor breedt
6 duim, achter breedt 1 voet, voor dik
5>duim, achter dik 12 duim.
2.

ingelaten

4.

I.

Deel.

"5

Van de wydte der Regelingen.
1. De bovenfte regeling is achter wydt
4ï duim , voor wydt 61 duim.
2 De onderfte is achter wydt

1

.

2

duim

voorwydtjduim.

De bovenfte regeling maakt

het fatzoen

of geftalte van het galjoen loopende met
,
het ecne eindt van dc verkeerde ftuttenaf
tot aan de es, alwaar men de zelve onder dc
krul wel vaft Ipykert.
D'andere moet men ftrooken naar de
bovenfte, en mede het ecne eindt aan de
es, het andere aan't Schip, wel vaft fpy-

Van de Es.

Dit is het hout dat op de lecuws rug leit,
kcren.
zynde met een krul.
1.

De

2.

duim boven dc
boven breedt 14 duim, dik

es leght 2 voet 2

leeuw, en
10 duim.

is

Komt onder 3
5.

Aan dc bovenftc

raat een

Van de Knies.

Dceze komen aan de einden van de balken om het Schip vaft te houden.
1
't Knie aan de voor-kant van de fteven is brccdt 1 2 duim, dik 6* duim, lang
6 voet ha ander is lang 5] voet, zonder

Dit dekje
10 duim.
8.

,

.

:

J

2. Het ander knie breedt 9ï duim, dik
duim , voor brccdt 8 duim , dik 4 duim.

Van de Knies in 7 galjoen.

3

.

1

.

5

2.
3.

Het eerde knie ftaat aan dc ileven.
Het ander 2 voet verder, en zyn

is

voor dik 4 duim , en breedt

Van de Beting-balkjes.

1. Daar zyn twee beting- balkjes, dik
duim, brccdt 5 i duim.
2. Hebbende bogt
3 \ duim.

tong.
4!

Van't<Dekje.

7.

voet voorby de leeuw.

regeling wert tot cic-

mans hooft gemeden.

Met vier karvicl-nagcls gehecht.
9. Van de Latten.
De latten dik 1 duim,brcedt 1 \ duim.

Leggende van elkander 2 duim.
Zy leggen 1 duim beneden de bo-

v en-kant van dc tweede regeling.
4. Daar zyn zes rigchek, dji
aj duim,
dik breedt duim.
3

duim , breedt 7; duim.
5. Aan 't eindt zyn zy dwars over de
Het derde wydt 2 voet , dik 6 duim , en
ribben , dik 3 duim , breedt 4 duim.

breedt

1

duim.

Het vierde wydt 2 voet
4; duim , brccdt <J; duim.

2

duim

,

dik

Van de Venfters in byzondert

49.

flaatzxn.

Dc

knies zyn op de uitlegger wel vaft
1. Het venfter op zydevande galdery
gemaakt, en dc regelingen daar aan wel
zy hoog 1 voet 5 duim, en wydt 6 duim.
valt gefpykert.
2. Dc onderfte klos is breedt
5 duim,
Tegen deeze knies aan werden veelhebbende een punt in de midden: aan de
tydts, opgrootcSchcepen, open gemakzyde is het met wagen-fchot van 1 duim
ken gemaakt.
dik befchootcn.
Het galjoen en dc boeg-fprict zyn met
Komende 1 6 duim van achteren.
3
touwen, door de uitlegger, t'zaam geDc bovenfte klos moet zoo breedt zyn
1

.

bonden.

6.

Van de Regelingen.

dathetmetdcbogtgclykii. Het is boven
vierkant, en komt 1 voet 4 duim van het
rechte wuift te ftaan.

Deeze maken het

fatzoen of gedaante
van 't galjoen : zy komen tot aan de es , en
zyn eemeenlyk aan wederzyden drie in
getaH
1. De bovenftc regeling achter breedt
8 duim , dik 4; duim , voor brccdt 5 duim,
dik 3 } duim.
2. Dc ander breedt 6 duim, dik
4 duim,
voor breedt 4 duim , dik 3 \ duim.
3. Dc onderfte brccdt 6\ duim, en dik
4 duim, voor breedt 5 duim, dik 4 duim.
;

4. Boven dc boog is een klos, die vierkant in gemaakt is ,boven en onder uitgeluy, en achter
kort uitgehouwen.

houwen, aan de voor-kant

De

achterfte venfters

zyn binnen wydc

1 8 duim , de buiten-kant 1 6 duim , om dat
depylaartjes daarover komen, en die zyn

de pylaartjes
3 duim , dik 3 duim
op een tuigcltjen , voor 't inwateren ,
duim. De venfters zyn van gezaagde deden , ook zoo de klampen.
breedt

.*

ftaan

dik

1 ~

Q.1

Dc
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De

wydt i voet
De poorten komen 4 ; duim boven het
duim. Buiten om de ven- onderltc dek , zyn wydt cn hoog x 8 duim.
i
fters zyn lyften, dik 3 of 4 duim, en ook Aan 't onderfte hakkebort zyntwec knies,
dik en breedt 6; duim , het ecne eindt is
200 brccdt.
Het venfter in de hut is wydt 1 voet lang j| voet, het andere gaat tot aan dc
hoogh 14 duim het komt boven omtrent hek-ftut. Dc deur-drempel dik x duim
tegen dc ribben aan buiten om is een trek de klampen breedt 7 duim
gemaakt, dik 2 duim, enbreedt 3 duim.
cz. Van het Schot voorde Hut , en
de
de
Jioogh

venfters in de kajuit

voet

i

:

:

Om het venfter in

;

galdcry

is

trek dik

van de Balken enz.

om 't venfter

3 duim , breedt 4 J duim : en
in de kajuit is de trek breedt
2J

,

4 duim , dik

duim.

2

Het water-bortjen is breedt 6 duim, dik
duim , hoogh aan boort 6 voet 2 duim >

de balken leggen daar onder tegen aan
7 voet cn 8 duim na achteren toe lcit de
hoog aan boort 5 voet 5 duim,
daar lcit noch ccn klein balkjcn tuflehen
Dccs komt van'tfchot 18 duim, cn is
twee groote in achter aan 't fchot leit een
wydt 1 5 duim, hoog in 't midden 1 9 duim,
rib. De balken hebben boght 1
5 1 duim
1 i voet van boort loopt
luc/.civcic
de zelve te run.
niet : uc
de
j
i
im
«P^l^fitevan 14; voet zyn dczelved.k
vyden zyn van een fchuinfe plank , dik
duim ; en daarbovenop is 't met duims
hoog aan boort 5 voet de knietjes breedt
deelen gedekt

50.

Van de boght boven de Kolder
fiok

,

en andere deelen.

voorfte balk

:

i

j

i

Ï*^S^?™! *ltS£&2.

|

:

Dc luywagen lcit aan boort hoog 4 voet
duim /en leght 4 voet 4 duim acEtcr het
daardekotderlftok doorgaat, dik en
Brccdt 4^ duim. De pen leit op twee klam
pen, en is lang 1 4 duim. Het gat komt van
Het
't Ichot 2 voet, en is wydt 4 duim.
fch
rhildt is lang 4 voet, brccdt 3 voet, dik
duim.
roer-pen
is achter cn voor
De
J
6 duim dik cn brccdt , cn 1lang 19 voet.
De kolder- ftok is lang 8; voet , en dik
24 duim, onder 1 voctbreedt.
Dc voorfte fchacr-ftokjens dik 2 duim
breedt 7 duim d'andcrc daar achter dik
2 duim, breedt 9 duim dc vierde en vyfde
als vooren
de zefte wydt 4 voet , 8 duim
dut 1 duim, breedt o duim.

5

J

'

duim: debalk-wagerdik
i}duim: tulB
k TJ
V.'
hc C 1 b
ribben,
,bl
dik en

T"

"

£

I

du,

1

at

V

1

1

:

««chilge

!L
«•

bre
breedt
8 duim,

"J
3 duim; daar zyn vier gaten in, wydt
duim i het ftaat 3 duim achter dc derde

dik
3

1

dc rtylen zyn dik cn breedt 3 ] duim.
1 voet van de deur, zv
°? u '^en overloop , ; voet , en ook
zoo wydt. riet ichot itaat recht op. De
deur is wydt 2 voet 9 duim: deftylcndik
en brccdt 3 \ duim , binnen en buiten met
duims deelen befchooten : ook is dc hut
met duims deelen geftreken. Dc poort in
dc hut komt van 't Ichot 2 voet 2 duim, cn
uit den overloop 1 voet 8 duim , is hoogh
en wydt 1 voet 6 duim. Achter aan het
'«
...
.
,
,
fchot ftaan twee knies , zyn dik en breedt
tj_»
... . <•<
,,
.
u _
Hetwater-bortjeopdebakdikjiduim,
Aan het
, duim , de dndcn , an/, voct
breedt 10 duim.
is ccn fchot van gezaaghdc deelen.
Op de plaat, by letter K, ftaat te zien ichiltjc
Dc deur is als vooren: dc rigchels dik cn
het bewegendt houtje dat in den overloop
breedt 2 duim.
komt, daar de kolder-ftok doorgaat, anders ccn bril , of klos , genaamt.
3 Van het Schot voor de Stuur-

„

balk

:

De poorten komen

.

Z* n ho

j

,

:

:

:

I

.

•

.

j

51.

plecht.

Pan bet Schot voor de Kajuit.

De

deur van de ftuur-plecht onder
Dedcur-ftylcn, daar buiten beelden op wydt 4 voet , boven wydt 3 voet 9 duim.
2. Dc dcur-ftylcn brccdt 4 duim
ftaan, zyn dik en breedt 4 of 5 duim: daar
dc
is in dc midden een rigchcl
dc deur is bo- eenc ftyl/hk 3 duim, Itaat 2 voet van boort.
ven wydt 3 voet en ; duim , onder 3 voet
3. De deelen dik 1 duim, cn tuflehen
2i duim : dc deur ftaat boven van boort beiden fchoot-vry.
.20 duim, is dik 1-, duim: het fchotisdik
4. Dc traliën dik 3 duim.
Het fchot hangt 2 duim achter over,
1 ; duim. D'andcrc rigchels breet 2 J duim,
dik 2 duim. Het kruis , breedt 3 ; duim
zynde onder met een vcrloorcn lip , breedc
dik 3 duim, komt aan dc vierde balk van 4 duim, lang 14 duim. Binnen de ftuurvooren, en leght onderop ccn balk. Dc plecht tegen 't fchot aan zyn gaten , 2 voet
deelen, dik 1 duim, zyn van binnen be- vierkant , waar door men zich neder laat
fchooten met gezaaghdc deelen. Dc kooi- op 't verdek. Nevens de poorten in 't verjen , daar tegen aan , zyn breedt 2 voet dek komt een ftyl , breedt 5 duim de
2 duim } daar leit ccn rigchcl boven, om poorten zyn wydt 1 voet 9 duim. Het bedie 1 echt ;e houden.
fchooten hout- werk is fchoot-vry. Dc lyft
1

.

:

:

;

:

onder
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i 6.
1.
3

ftuur-plecht zy lang 14 of 1 6 voet,

j 7.
1

.

Van de Hals-maft

,

en Kruü-

Dc
De

hals-maft zy breedt 5

duim, dik

breedt 4 duim, cn dik
2 j duim , zyn f 6 op een zyde in getal.
ftaat 1 5 duim van 't ra.
Dc
hals-maft
3
hout, cn deboven-kant komt over een met
dc boven-kant van dc onderftc regeling.
Hier zyn vier kruis houten , boven brect
1 voet, wydt 1 8 duim, onder brect
9 duim,
wydt 9 duim, dik 3 duim.

hoogh 6 of 7 voet.
ƒ4.

11c

duim.
2.

duim.

De

Deel.

houten.

8. 't Lyftjc om de tralie dik 1 duim,
breedt 8 duim.
9. 't Lyftjc onder dik 2 duim, breedt
3 duim. Boven de vaas breedt 7 duim, dik
1;

I.

maakt men nu boven rondtom dc bak een
musket- fchoot vrye k hans. Dc bak gaat
vecltydtsmet een tree neder, om hoogte
te winnen, voornam ent lyk in Schccpcn die
daar hun combuizen en keoijen hebben.

onder 'tbooghje, boven de tralie, breedt
8 duim , infgclyks het bladt , en dc deden
boven welke tralie een blaadtje met de
buitcn-kantgelyk komt , daar de booghjes
in komen. Dc poort komt i o duim van de
deur , en van den overloop i duim : dc
klampen zyn breedt en dik i * duim.
5. De boogh hoogh 15 duim, breedt
4 duim , dik 3 duim.
6*. De poorten wydt
15 duim, hoogh
14 duim.
7. 't Schan-dck dik ij duim.

Van de Bank achter in de galdery.
De bank in de galdery hoogh 1 voet

ftutjes,

Van de Regelingen

op verfchei-

de plaat zen.
Boven de bos bank

ftaat

een rcgelin-

netje, cn is aan ftutjes vaft j deeze ftutjes,
6 duim , breedt 1 voet 8 duim.
2. De ftyltjcs zyn dik z duim, breedt lang 1 2 duim , breedt 3 duim j dik 2 duim,
ftaan onder op het water-bortje neer daar
2 \ duim.
Het dekzel breedt 1 voet 9 duim, dik zyn zeven ftutjes dc regeling is breedt
3- *
duim i hy ftaat zoo hoogh
duim
3 duim , dik
dat 'er 9 duim plaats tuflehen beiden is.
4. Voordicht met duimsdeelcn.
Aan het eindt van dc bak komt dc rege5c. Van't Schot aan de bak.
ling 1 voet inwaarts , na achteren
:

:

1 ;

toe.

Dc ftylcn van *t fchot

Onder cn boven in dc ftuur-plecht komt
een regeling , alwaar vy f ftyltjcs zyn , brect
2; duim, dik 2 duim: dc regeling is tuf>
fchcntwccnwydt 14 duim, breedt 3 duim,
dik 1 i duim : dc boven-kant komt over een
met de boven-kant van d'anderc regeling ;
doch deeze gilling komt 1 voet korter als
de andere daar hy op ftaat , en deeze zyn op
18 duim.
4. Het fchot met de deuren zyn fchoot- cene wyzc als dc hals-maft gemaakt. Aan
dc ftutjes is de hals-maft met boutjes vaft':
vry.
het andere is fpykcr-vaft gemaakt.
5. Delvftbrecdt 5|du:m,dik 5 duim.
6. Dedeckn binnen cn buiten zyn dik
Van het gat daar het touw van de
1 duim.
Boot door gaat.
Het baks verdek is plat , of rondtachtig.
Van binnen , boven dc eerftc wurp , tufDaar leggen zeven balken in dc bak. Dc
voorfte vafte balk lcght- 6 voet van de ftc- fchen dc hek-ftut en dc klos van de poort
vens binncn-kant , voor hoogh aan boort ftaat een end c planks op zyn kant , daar in
5 voet 10 duim, achter 5 voet 3 duim, en cn tegen aan komt dit gat, is dik 3 duim,
heeft bogt 1 2 duim. Dc ondcr-cinden van breedt 16 duim, 1 voet van de wurp ai
dc knies zyn lang 4 voet de nebben lang wydt 3 \ duim buiten op dc fpicgcl komt
breedt 6 duim. Het een kardinaals hoct om 't gat , dik 3 duim ,
3 voet, dik 5 duim ,
ook zoo de ftuinders. breedt 6 duim.
twil dik 9 duim
Het fchot voor komt kromachtig, het hol- Dc klampen van deeze kruis-houten zyn
le na bovcnen toe, waar in men een of twee breedt 4 duim , dik 2 duim , lang 20 duim.
deuren maakt , met poorten daarbencven
58. Van de Bos- bank.
ook zoo voor, cn boven. Op dc bak zyn
De bos-bank lcght op dc boven-cinden
leuningen , van welke dc zwaarfte cn cier
h/kfte na vooren komen, om dat die het van dc ftuttcn, met een lip ingevocght:
meefte ten toon ftaan. Men maakt daar, hier worden eenige gaten mgeboort, om
... tc
»~ ftcken, daar men de
..-g*..- in
bchalvcnde poorten, ook voor cn achter karviel-nagcls
fchict-gaten in, In dc Oorlogh-fchccpcn touwen aan bcie|ht.
1.

aan de bak dik

duim, breedt 6 duim, hebbende boght
8 duim, hangen boven na vooren 1 6 duim.
2. Daar zyn twee deuren, ieder is wydt
i voet 6 duim dc boogen hoogh 14 duim,
dik 5 duim , breedt 6 duim.
3. Dc poorten wydt 21 duim, hoogh
5

:

;

5

:

:

:

:

j

i.Dc
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2.

Dc bos-bank brccdt 8 duim.
Dik 4; duim.

Van de Hals- klamp.

59.
1.

Dc

2 duim , lang 7 duim
onder lang 1 voet,
kromachtig ftaandein een klamp, breedr
duim.
2; duim, dik
:

;

1

Van de Boogh boven de Stuur-

hals-klamp brccdt 8 duim, dik

plecht.

7; duim.
x.
3

.

Het groote gat wydt 3 \ duim.
Het bovenfte gat wydt 2 duim.

Deczc boogh is breedt 7 duim, boven
dik 4 duim, onder dik
duim, op dc wyzc
1

\

4. De hals-klamp ftaat van vooren op | alsopdcplaat, letter L, is te zien: onder
der lengte van 't Schip , of recht boven dc leit een Jat , daar de pylaartjes op ftaan
tweede poort, onder 't verdek.
breedt en dik 2 duim , op de wyze als te
zien is op de zelfde plaat , onder letter
60. Van de Kraan.
leggende 9 duim van 't fchot dc pylaartjes
Het cene eindt van dc kraan leght op lang 1 voet , dik 2 duim , breedt 5 duim
4 voet na aan de maft , het andere eindt leggen van elkander 5^ duim: in de midmidden op dc rechte ftut.
den lcit of ftaat een hooft , daar de bogt op
1 . Dc kraan leght op de bak 2 voet over
leit, dit is dik 10 duim, breedt 1 voet.
de regeling, is dik 8 duim, brccdt 1 o duim.
J
66. Van de Kruis- houten achter de
2 Aan t ander endt is hy brect 8 duim,

M

:

:

.

bezaans maft.
Het kruis-houtzy tuflehen debielen

dik 4 duim.

61.

Van

de Beting-balk voorde
fokkemajl, op de bak.
,

1.

wydt

5 duim , brccdt 6 duim, dik 2 duim.
Lang 7 duim.
Onder lang 1 voet, en kromachtig,
ftaande in een klamp , breedt 2 ; duim , dik
1

2.

1

.

Dcezc beting-balk zy dik 8 duim

breedt 9 duim.

3.

2. Leggende 8 duim boven dc bak.
ijduim.
3. Aan ieder endt ftaat een knie, lang
67 . Van de lofte Regeling boven de bak.
aan boort 3 voet , aan de balk lang 2 ; voet
breedt 8 duim , dik 6 duim.
1. 'tRegelineetjc boven de bak breedt

6i. Van de Karviel-houten Karine l nagels , en Kruis-houten.
,

duim
3 duim, dik
ven dc bos-bank.
;

2.

Dc karviel-houten fteken inde balken
onder de ribben , want anders zoude het
fchot den overloop doen inbuigen.
De karviel-houten zyn dik en breedt
duim, dc ribben 3; duim: dekarviclsin
de bak dik 3 duim, dc ribben dik 2 J duim,
of 3 duim onder eiken eindt van dc rib

fluur-plecht,

Dit regelingetje is lang 1 2 voet , dik
duim.
2. Hier zyn vyf ftutjes , ieder
breedc
duim, dik 2 duim.
3. De regeling ftaat 9 duim boven de
1

.

'

3

bos-bank.

69.

.

6$.

Van de Kruis

houten achter
de fokkemajl.

Aan

twee kruis- houten, dik 3 duim, breedt 4; duim, boven
brccdt 8 duim , onder 7 duim , lang 1 voet.
2 De kruis- houten komen door de bosbank in een klamp, dik 3 duim , breodt
1.

ieder zyde zyn

.

4 duim.
De
3

kruis-houten boven wydt 3 voet
8 duim, dc onder-einden op de bos bank
wydt 7 duim , lang 1 5 duim.
.

64.

VandeKruishouten achter de
groot e maft.

Dcczc kruis-houten zyn tuïïchcn dc hielen wydt 18 duim, brccdt 6 duim, dik

duim bo-

duim, dik 2 duin),

ij duim, breedt 3

;

1 . De karvicl-nagels zyn lang 8 duim
breedt 5 duim, dik 2 J duim.
2 De kruis-houten zyn lang 1 o duim
breedt 7 duim , dik 3 duim.

De ftutjes breedt 3

68. Van' t Regelingetje boven de

:

komt 'er een.

ftaande 9

,

Van de Kombuis.

Tn Koopvaardy-fchccpen ftaat de kombuis op den overloop maar in Scheepen
van oorlog op den bodem men zet die of
te midden in 't Schip , aan dceze of geene
zyde , of ook wel dicht aan dc kajuit , met
den ham na het fchot toe, of ook wel voor
in de bak , in 't midden of ter zyden.
Dc kombuis moet wel hecht beflagen
zyn met platen van koper, en den haert
bemctzelt : 7 voet vierkant kan men metzelen met 1000 Leidtfchefteenen, en tot
ieder 3 000 ftcen is noodig een hoct kalk.
1. De ftylcn zyn brccdt 3J duim, dik
3 duim.
2. De kombuis zy wydt <s voet , lang
,

:

4 voet.
3.

4.

Dc deelen dik ij duim.
Dc voet dik 3 duim, brccdt 1

5

duim.
In
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De

6.
3

1

boven-lyft breedt

De

wydt

fchoorftcen lang

5

5

duim

kap lang

1 5

,

is

2 voet : de ftylcn zyn breedt 5 duim
dik 2 duim. Dc tweede trap breedt 8 duim,
dik 1 i duim : de treden wydt 8 of 9 duim :

de klampen breedt
9 duim, dik

duim het gat is lang

5

of

:

duim.
bak is wydt 2 voet
2 duim
ook zoo dc trap voor dc maft , en
voor dc ftuur-plccht , onder en boven.
De twee trappen voor dc hut wydt
3
17 duim: de treden wydt 10 duim, dik
1 \ duim , breedt 8 duim
de ftylcn breedt
6 duim , dik 2 duim de klampen breedc
6 duim, dik 1 duim.
1

De

2.

ij

2

trap achter de

:

.

:

:

71.

Van 't Roer.

't

1

:

breedt

:

,

S duim.
2.

voet, boven

duim, onder wydt 16 duim: de gat

1 2

117

Dc trap voor de bak valt 1 9 du im

.

wydt

Roer lang 2 6 voet 7 duim onder
j voet 6 duim , boven breedt 1 voet
duim voor dik 1 2 duim , achter dik
6
dik

duim.
7.

L Deel.

bejiier.

In het ondcrftelde Schip komt de komduim voor de groote malt , en is onder 6 voet van boort.
In Oorlog-fcheepen komt het kot, of
kabel-gat , tegen de kombuis aan , na vooren toe , waar in , of by , altemet wel een
Bootsmans kamer afgefchooten wordt,
recht voor de bcting-balk neder j gelyk de
Schippers kamer tegen de broodt-kamer
en voor de bottclcry, aankomt: dewyle
in dezelve het ganücheruim inafzondcrlyke gemakken verdeelt is > doch in Koopvaardy-fchecpen houdt men het ruim ledig, en toteenftuk , om de goederen en
vrachten te bergen.
De onderfte ly ft , breedt 3 J duim, dik
J[.
uim, is half rondt onder de ribben als
een ctm.it mm. De declen komen 8 duim
buis 8

Het gat lang 8 duim: het onderfte
wydt 3 duim, het bovenfte 2 duim
komt van ieder kant 6 duim

is

het onderfte

duim.

het bovenfte

70 Van de Bottelery aan ftuur-boort.
De voor-kant komt 19 duim voorbyde
•

maft, van boort 4 voet 8 duim) maar in
Oorlog-fcheepen komt de bottclcry in 't
ruim tegen de kombuis aan, in welke een
gat
1

daar de fpys door gereikt wert.

is ,

De

.

bottclcry zy

wydt4i voet, lang

$ voet.

De

2.

hock-ftylcn dik

3

duim, breedt

4 duim.

De Iyften, en deelcn, als aan de kom-

3.

buis

:

dc deur-klampen breedt 7 duim.

Daar zyn noch ecnige ftylcn inde bottelery, doch maar alleen dienende om daar

5 duim.
roer is verdubbelt met duimsdeecn aan de voor-kant met koper bedaren. Achteraan deftcven is 't met duim
lpykers verdubbelt: dc ruiten zyn wydt
1 } duim.
}. De fcheenen breedt uduim, dik
1 duim.
4. De bengel zy breedt 2 duim , cn dik
duim.
y. Dc pennen van dc haaks zyn lang
17 duim. Daar zyn zes haaks, breedt
3 duim, dik J duim.
6. Dc rocr-pen , dik 9 duim , voor dik
6 duim , lang 2 3 voet , is vierkant gehou-

Het

len

,

'i

wen.
fpykcren.
7. De kolder-ftok , lang 9 voet , en dik
kooijenvan dc Kok, en Bottelier,
zyn opOorlogh-lcheepen in hun kamers > 4 duim , is boven rondt , of achtkant.
maar op zommige Koopvaardy-fchcepen
73. Van de groote Knecht.
daar bezyden, en vaft.
aan

iets te

Dc

1. Dc groote knecht breedt 18 duim,
dik 17 duim.
2 Dc fchyven zyn lang 1 duim, cn dik
7
1 duim ,
2 duim : de vierde aan de buiten-kant dik
1 duim , breedt 5 duim : daar zyn vyf tredc nagel
1 J duim : het hooft lang 1 voet
den } zy valt 18 duim, cn is wydt 2 voet dik 2 duim : dc gaten van 't hooft breedt
2 duim. De tweede trap valt 1 5 duim , is 9 duim : daar komt een rondt met
een
wydt 1 6* duim: dc ftylcn breedt 5; duim, kant van 3 duim.
dik 7 duim : de treden wydt 9 j duim , dik
Op zydc , onder tegen de groote knecht
i;duim.
aan, komen noch twccknechtjcs,die daar
Dc trappen voorde ftuur-plccht maakt 4 duim moeten af ftaaq , zyn breedt 1 voet,
men dikmaal met leuningen op 't verdek, dik itfduim: het hooft, lang duim, is
7
dc trappen zelve vry breedt , cn in 't rondt boven ook zoo dik : daarboven is een beafdalende. Op Schccpcn die halve verdek- ting, dik cn breedt
de hoofden
\ voet :
ken hebben maakt men de trappen van de lang 71 duim : de fchyven breedt 1 duim,
2£
ftyur- plecht na boven toe ook wel zooda- dik 2 duim: de nagels, dik
\ duim, zyn
nig , doch zelden, als op Oorlog-fcheepen. met een boutje aan eiken endt vaft.

71.

De

'

Van de Trappen.

trap voor

dc ftuur-plccht zy dik
en breedt 9J duim : dc ftylcn dik

.

:

74. r4»
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Van de Fokke knecht.

Van de Spil.

77.

Dc

Dceze komt 13 duim achter dc maft,
ende binnen fchyf komt gelyks dc maft,

komt in dc midden tuflchen de
ftuur-plccht ende voor-kant van dc groofpil

3 voet boven de bak , ofoverloop , en teknecht, of temidden fchceps, 15 voet
is daar dik 1 5 duim , breedt 1 6 duim : het achter dc maft: is boven de vificher lang
hooft is lang 1 o duim , boven dik 9; duim, 5 voet 3 duim : het gat in dc villchcr wydc
onder dik 8; duim, breedt 1 voet, en wat 1 voet 4 j duim , langs ichceps vierkant , cn
uit gegilt, om het touw. Dc twee fchyven boven dik
duim, onder dc keep dik

ftaat

n

zyn breedt 1 voet 6 duim de derde is dik 2 O; duim, daar onder dik 15 duim, en aan
ij duim: ook zoo de nagel.
het onderfte eindt dik 1 4 duim Daar zyn
De twee voor knechtjes zyn dik en brect zes klampen op, lang 2 voet 7 duim, dik
9 duim de fchyven breedt 11 duim, dik 5; duim, ingelaten duim, onder breedt
2 duim: de nagel dik i'. duim: de gaten 8; duim, cnaande keep 4 duim, de keep
boven wydt 5 duim: 't hooft daarboven, 'komt van onderen 20) duim ; daarzynook
lang en dik 8 duim , onder breedt 8 duim , drie kanten aan dc tuflchen klampen zyn
dik 3 duim , ftaat een weinig rechter op als 5 duim van onderen , dik 3 duim. In de
de maft zy ftaan tegen de fchacr-ftokjes fpil zyn vier gaten , wydt 4 duim , hoogh
aan , cn zyn onder aan dc bcting-knictjes 4; duim, hebbende boet 4 duim 't ondervaft, met een bout door de balk boven dc eindt is lang 7 ; voet dc fchcencn onder de
gaten komt daar een bctinghjen aan, dik viflcherlang
duim dc pen onder lang
en breedt j duim, de hoofden zyn lang ^duim, cn dik 7 duim, draaijendc op een
een yzerc plaat. Boven
8 duim
op
punt, ftaandc
Op Fluiten flaat men veel klampen , zoo om is een beugel , breedt en dik 3 duim.
daar
fchy- Dc bengel in de viffchcr is dik J duim ,
aan mafts als aan fchceps zyden ,
breedt 3 duim. Drie neuten, met zefticn
ven door gaan , in ftê van knechts.
fchcencn, lang 9 duim, breedt { duim,
7c. Van de kleine Knechtjes.
dik duims. De pallen, breedt 6 duim,
:

.

:

!

!

I

:

1

•

;

:

:

:

:

|

1

;

:

{

i

i

voet, dik 5 duim , en lang 2 voet 5 duim, ftaan
1 voet 10 duim van de fpil, en komen aan
dik iq duim.
2
De fchyven zyn breedt 1 x duim , dik dc voor-kant van de zelve : de achter-einden zyn met een bout vaft. Dc achteri|dutm.
klamp is breedt 1 voeten 5 duim.
nagel dik i^duim.

Dc

1.

kleine knechtjes breedt

1

.

De
Dc

3.

4.

fchyven onder

't

De boeg-fprict

hooft zyn dik

tegen de mail aan

iduim.

leit
leit

opdevifleherneer:
een klamp, aan de

voor-kant van dc knechtjes ingekeept , cn
8 duim, boven dik
y
flecht op de bocgh-fpriet , is dik 4 duim,
breedt 1 2 duim, aan het endt legt daar een
beugel over , die op dc knies door een balk
Van het Bezaans knechtje.
vaft is: debandt is breedt 4 duim, endik
Het bezaans knechtje komt 1 { voet van duims : dc bouts dik 2 duim. De (pils
i
de maft, en onder met de bak gelyk: het is balk is breedt 1 voet, dik 2 j duim, inde

Het hooft lang

boven lang 2 voet , breedt 1 o duim , dik
:
hooft lang 5 duim, dik 6 duim :
8 duim
duim, wydt
de gaten lang en breedt
i' duim: de nagel dik ijduitn: de fchyven breedt 8 duim. Het luikjen aan dceze
maft is van geftalte als de andere.
'

t

;

n

1. Het bcting-balkje zy dik
breedt 6 duim.
2. De hoofden lang 8 duim.

76.

Van

5\

duim,

de Bofen, op't verdek
en over loop.

midden wydt i± voet* de einden komen
met de voor-kant van dc poorten gclyk.
Dc bouts zullen ruim 1 duim dik zyn,
ende nagels 5 duimdik.
Dc fpykers moeten over al dc helft langer zyn als 't hout dik is daar zy in komen.

De planken tot het boeifel dik 4 duim.
78.

Van de Maften onzes Schi/s.

Dit Schip zy lang over ftcven 1 3 4 voet
wydt 29 voet, hol 13 voet, daar boven
6 voet, met een bak van 5 ; voet, en een

Dc boffen

op den overloop zyn breedt kot van 4; voet.
6 duim, dik 5 duim dc gaten zyn wydt
Dc grootc maft zy lang 80 voet , dik
18 palm , dc top lang 7 voet.
3 duim.
1
De boffen op 't verdek dik en breedt
Dc fbkkc maft zy lang 70 voet , dik
1 6 palm , dc top lang C\ voet.
4 duim.
De bocgh-fprict zy lang 60 voet , dik
2 Dc gaten wydt 2 duim dc boght is
:

.

.

van 14 duim.

:

1

8 palm.
r

De
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I.

Deel.

119

De

bezaans maft zy lang <So voet, dik ^ getrokken tot de dikte van des zelfs top,
om een goede geftaltc te bekomen : als by
11$ palm , de top lang 4 voet.
De grootc fteng zy lang 5 1 voet , dik voorbeeldt, 18 palm dikte indcvuTcher,
komt 1 3 \ palm tot de dikte der top.
xx\ palm , de top lang 4; voet.
dc dikte van de fteng te krygen is
De fokke fteng zy lang 41 voet , dik
deeze
wyze gebruik elyk , namcntlyk, men
9 J palm , de top lang 3 j voet.
De grootc bram-fteng lang 12 voet,dik neemt J van dc dikte der top tot dc dikte
;

Om

van dc fteng
by voorbeeldt, 13} palm
4| palm.
De voorbram-fteng lang 18 voet, dik dikte der top , komt 1 1 i palm tot de dikte
van de fteng , te weten in 't ezels-hooft.
Dc lengte van dc raa is twee maal de
De kruis-fteng zy lang z6 voet , dik
wydte, en eens dc holte van 't Schip by
41 palm.
voorbeeldt
voet wyd, twee maal 2 8-; is
De boven-blinde fteng zy lang zo voet
57
te, hiertoe 12 voet holte, komt $9 voet
dik 4 palm.
De grootc raa dik 1 3 palm, lang 6 9 voet, voor de lengte van de raa.
De dikte van dc raa is £ deel en £ van een
dat is 1 6 ellen , zonder de nokken.
De fokke raa dik 1 1 palm, lang 60 voet palm minder als dc dikte der maft.
Dc fokke raa is korter als dc groote raa,
6 duim , dat is 2 2 ellen , zonder de nokken.
Dc bezaans raa dik 7 ï palm,lang 61 voet, namcntlyk 5 9 j voet lang.
nokken.
De bezaans raa 1 of 2 voet langer als dc
dat is 241 ellen , zonder dc
Dc blinde raa dik 7 palm , lang 4^ voet bezaans maft.
De blinde raa } korter als dc bocg-fpriet
dat is 1 1\ ellen , zonderde nokken.
Dc grootc nurflc raa dik 7 palm , lang lang is: by voorbeeldt, deboegh-lpnet is
lang 60 voet, komt 45 voet tot de lengte
35voet, dat is 1 ijcllcn.
De voor marfleraa zy dik 6 palm, lang van dc blinde raa.
De grootc marfle raa is ftyf dc helft kor32Voet, dat is 1 pellen.
Dc boven-blinde raa dik 4 \ palm, lang ter als de groote raa.
Dc voor marflc raa qualyk dc helft kor20 voet , dat is 8 ellen.
Het groot bram-zcils raatje dik 4J palm, ter als dc fokke raa.
De boven-blinde raa is j korter als dc
lang 22 voet.
Het voor bram-zeüs raatje dik 4 palm boegh-fprict by voorbeeldt, de boeghfpriet is lang 60 voet, komt 20 voet voor
lang 1 6 voet.
Het voor bram-ftengetje dik 4$ palm, de lengte van de boven-blinde raa.
Del >oven-blinde fteng is 1 of 2 voet lanlang 18 voet.
Het kruis-zeils raatje dik 4 palm, lang ger als { van de boeg-fpnet.
De kruis- cn bram -fteng hebben tot
19 voet.
lengte \ van de groote fteng, of wcinigh
Het ftengetje lang 26 voet.
Korte Scneepen paflen lange maften en meer.
De voor bram-ftenc is ; korter als de
korte raas , maar lange Schccpcn paflen
oy voorbeeldt , dc
korte maften en lange raas j want terwyl grootc bram-fteng
dc windt even wydigh langs het water groote bram-fteng is lang 18 voet, komt
waait , zoo zouden lange maften , op lange 1 6 voet tot lengte van dc voor bram-fteng.
Scheepen , de boegen te veel in 't water
De maften zyn aan de top wat dikker,
doen zakken 't geen op korte Scheepen en achtkant , om dat daar touwen door
hebben
zoo geen plaats kan
, om dat dc varen.
hoek , die dc boeg met het water maakt
Noodige waameeminge van de
zoo groot niet kan zyn. Hoe langer linien,
Groote en Fokke maft.
hoe grooter kring-ftukken zy beichryven
:

4 palm.

:

;

:

:

•,

De groote maft zet men omtrent tc midden van 't Schip, de fokke maft op een
vyfde deel van vooren, en de bezaans maft
dc maften naar even-maat te fchik- op een vyfde deel van achteren af, wanHsflifnken , zoo neemt twee maal de holte en neer het geheelc Schip in vyf cn een half
wydte des Schips: als by voorbeeldt , de deel is gcdcelt.
't vallen van dc grootc maft tc bewydte is 29 , de holte 1 2 voet : 29 en 1
is 41, twee maal 41 komt 82 voet voor des komen, zoo meet uit deholtevandckiel
tot aan de onder-kant van den overloop , of
mafts hoogte.
De dikte van de maft wordt getrokken bov en-kant van dc laft-balken , en zoo veel
uit dc holte van het Schip : zoo menige voeten als dat hoogh is, zoo veel duimen
zult gy nccmen tot het vallen van dc groo6 voet holte, 1 voet dikte.
Uit dc dikie der maft in de vifleher wort tc mail. Maakt het fpoor onder vyf cn een
als

bcwoogen werden.

Evenredigbeit der Maften.

Om

Om

R

half
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half voet uit de midden, na achteren toe.

Wanneer men de maften

7; duim: d'ovcrige zyn dunder, platter,
cn fmalder j waar van beneden brcedcr.
Dc maten, zoo voeten als duimen, die tvstmut
hier werden genoemt , zyn alle Amftcr- kurgtbwkt
wtT
damfche maat, welke van een grootte zyn
met die te Enkhuizen , en Zardam > tot
Hoorn , cn Edam , zynzc op 40 voeten
1 klcindcr ; Maas-voeten zyn op ieder voet
1 duimgrooter.

werden
zy met lichters, of bokken, opgewonlaatzc
na
den
cifch
langs
den , cn men
een
,
loot-lyn , na beneden dalen. Op de plaat is
A den overloop, B 'tkolfcm, C 'tgroot
fpoor: A is ook 't midden van dc vifleher,
en men laat daar een loot hangen tot B,
dan meet men wederom van B tot C, cn
zoo veel duimen als dit voeten hoog is van
B tot A rekent men voor 't vallen van dc
groote maft. Het vallen van de bczaans
maft maakt men even-eens. Het fbkkc
fpoor maakt men op dcgehcele hoogte die
tuflehen beide is, 2 duim na vooren toe.
Inde plaat is A de fokkc vifleher , B is het
fokke fpoor in dc ronde kring komt dc
maft tè ftaan , en in het kantige C , 't fpoor
ecnaamt, ftaat het ondcr-cint van dc maft
is 't gat dat men dc vifleher noemt.
in zet,

Citaat van de Bloks eens Schip* ,
lang omtrent 134 voeten.
Het groot kardeel-blok is groot 2 { voet.
Het fokke kardeel-blok is groot 2 voet.
Dc groote knecht, bydc groote maft, om
op tehyflen, heeft drie pokhoutc fchyvcn , gcly k de kard celen , of ook
wel mctale fchyvcn. De fokke knecht
heeft gclykc fchyvcn. Twee dubbelde
Spaanfchc takcl-bloks in 't groote wandt
ieder van 28 duim
twee cnkclde van
itf duim, tegen dc dubbelde, in't zelve
wandt. Twee dubbelde in 't fokke wandt,
ieder van 2 5 duim : twee cnkclde daar tegen , ieder van 1 4 duim. Acht takcl-bloks
van 1 4 duim , voor cn achter in 't wandt.
Twee hangers onder de groote ree , ieder
van 18 duim. Twee hangers onder de fokkc ree, van 16 duim. Twee hangers onder
dc mars , van 1 8 duim. Twee ftenge winter- of windt-reep bloks, om by hardt weer
dc fteng mede tc fchicten, van 18 duim.
Vier marflc-lchoot bloks, op ieder nok van
dc twee rees een j de twee groote zyn van
17 duim, dc kleinfte van 25 duim. Een
dubbelt Spaanfch kar raat , met een enkele
daartegen, (want een dubbelt vaart nooit
zonder cnkclt ) om waaren over te zetten
als bier, water, wyn, enz. het dubbelde van
2<J duim , het cnkclde van 1 4 duim. Het
anker-takel groot 16 duim. Twee bocghrcep bloks , groot na welgevallen. Drie
fchyvcn in ieder kraan, daar 'tanker by op
gchaalt wordt , van onbegreepen grootte

ree cn zeilen

:

D

Van de Marjptn
Hmjym.

Onze groote mars

:

,

enz.

inzyn
middcl-lyn, de fokke mars 9 voet, dc andere martin 4; voet, opdchaert, en zyn
dik 2 duim , brco.it 26 duim dc knies zyn
breedt 4 duim , dik 2 ; duim op de haeit
heeft 10 voet

:

:

leggen veertien knies : het fchampcliocn is
breedt 5 duim , enkomt ook zoo veel boven de haert , dik 2 duim dc randen zyn
breedt 3 duim , dik \ du mis de haert dik
3ï duim : de juffers aan dc mars zyn van
1 1 duim , ook van 7 en 8 duim.
In de
marfch zyn eenige gaten , daar touwen
doorvaren , welke dienftig met yzer wordc groote mars van pas
den beflagen.
breedt tenebben , neemt daar toe zoo veel
maal 9 duimen als het Schip 10 voeten
lang is. Dc geftalte van een mars ftaat op
de plaat tc zien. Dc meefte Schccpcn voeren een mars allccnig aan een maft, doch
;

;

BUks

\

:

:

Om

zommigc twee, cn dat wanneer de bramftengen op gezet worden i; waar toe dc
mars te fcheep mede gevoert werdt. Aan
de marflen op groote Scheepen ziet men Twee groote fchoot bloks , tot het groot
dikmaal leuningen rondtom , een half man zeil, van 18 duim. Twee fokke fchoot
hoogh. In dc marflen zet men zomtydts bloks , van 1 6 duim. Een katte blok, wort
kleine ftukjens , om het vyandtlyke wandt beflagen met een wartel zommige vocren dit blok , andere niet. Twee fchyvcn
cn zeilen tc vernielen.
Het groote ezels -hooft is lang 3 voet van pok-hout, ofte metaal, in de ftengen.
ii duim, breedt 2 voet, hoogh 14 duim. Twee groote fchoot houten , van onbeHet fokkc ezels-hooft lang z \ voet, breedt greepen grootte. Twee fokkc fchoot hou2 1 1 duim , hoog 1 2 i duim. Die aan de be- ten , van onbegreepen grootte. Twee kinzaan, groote fteng, cn boeg-fprict, zyn ncbakken, in ieder een fchyf. Het groote
lang 1 6 duim, breedt 1 1 duim, dik 7 duim. dubbelde marfl'c val blok heeft 1 8 duim in
Die op de fok, en bram-fteng zyn lang zyn breedte: 't cnkclde daar tegen 1 voet.
14 duim, breedt 1 voet, hoogh 6\ duim. |Hct voor marfle val blok 16 duim
het
Dat op de vlagge-ftok is lang 12 duim cnkclde daar tegen i o duim. Vier toppcVier
trys
Dat op de boven-blinde is lang 9 duim.
duim.
nants bloks , ieder van 1 8
De zalen zyn zoo lang als de haert breedt bloks , twee van 1 6 , cn twee van 1 8 duim
is: de groote zaal is dik 4] duim, breedt Twee fpruite bloks op de bocgh-fprict,
van
:

J

:

j

Euh
*».

betf-

1

i

j

:
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van onbepaalde grootte. Een kont-wachter, of juffer met een gat, daar de blinde
fchoot door loopt , van onbepaalde grootte: het touw dat daar door gaat wert mede
dus beraamt. Een dubbelde blok op de
boegh-fpriet van 8 duim. Een blinde valblok van zo duim, met twee fchyven. Aan
het groote ftenge rak zyn de flees groot
1 6 duim : tien klooten daar toe van 8 duim.
Daar zyn in de twintigh wandt-klootjens
daar keepen in geftoken worden. Tot het
voor-ftengerak zyn de flees van 14 duim.
Tot het bezaans rak de flees van 1 6 duim.
Een groot rak is van j voet. Eenfokkerak
van ii voet. Vier flepcrs tot dc twee zeilen van gegifte grootte. Het kinnebaks
blok van onbepaalde grootte: daartegen
komt een dubbelt en enk cl mantel-blok.
Een bezaans val-blok met twee fchyven,
van 18 duim. Acht fchoote bloks, vier
groote, en vier fokke, van 10 duim. Een
metale of pok-houte fchyf in de bezaans
maft. Tachentigh gei-touw bloks, ieder
van 10 duim. Vyftigh brafle bloks , ieder
van 8 duim. Zeventigh bram-blokjens,
ieder van 5 duim. Vier-en-veertig bramVier in de
, ieder j duim groot.
groote zaal. Vier in de voor zaal. Vier in
de bezaans zaal. Vier in de boegh-fpriet.
Vier juffers tot de boot, iedervan 8 duim.
Een fchyf voor in de boegh van de boot.
Zeventig karviel-nagels, dienen bovenin
't boort, om touwen aan vaft te maken.
Vier nagels in de beting. Een paar fchoote
bloks achter op de billen van 't Schip. Een
juffertje, met een haak beflagen , aan de
bezaans maft , van onbepaalde grootte,
Twee klampen van 1 1 duim ftaan op ieder
ree. Een kruis, waar van dc fchyf zo duim
groot is, met een metalen bos daar in , om
raat mede uit te luijen. Noch behooren
tot het opgegeven Schip dertigh dubbelde
talic-bloks tot het gefchut , van 1 8 duim
dertig poort-blokjens , en voorts ftel -houten , wiggen , wielen , enz. De fcheer-tros
bloks, groot i<J of 17 duim, zyn twaalf in
't getal , en worden gebruikt aan de raks
van dc drie maften.
Aan Fluiten , en kleinder Scheepen , van
wat aart zy zyn , is dit alles naar even-maat
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Zommige

bloks zyn rondt, andere langwerpig: juffers zyn plat , en van eiachtigc
geftalte.

Wanneer hier te Lande Scheepen werden aan beft eedt te maken, zoo is de Belt eder, of Koopcr, gewoon den Bouwmeefter , of Verkoopcr , wetten en voorwaarden voor te Ichryven, waar na het
hem gevalt dat het Schip zal gemaakt werden: welke wetten, en voor - fchriften ,
met een uitheemfch woordt , Certer, warden beraamt. Stelle hiervan twee voorbeelden ten toon, zoo als dezelve byden
Heer Tjafnu heb gevonden, inzyne Zeeptlttie.

Certer van een Schip , lang overfteven
1 1 ƒ voeten wydt binnen zyn huidt
,

t

3 o voeten

,

bol in 't ruim op zyn uit-

De ft evens zullen t'zamen vallen 1 1 voet,
ofte voor

1 8± voet, en achter 3 ± voet. Voor
niet meer dan eenc hek-balk, lang zo voet,

breedt en diep na gelang, ennadeneifch
van 't werk, ten minden 15 of 16 duim.
Een bov en-net van 7 voet hoog aan boort.
De overloop met het boven - net zullen
recht door loopen van d'eene fteven tot
d'andere.

Een

lange ftuur-plecht

,

daar

bcquaam vierftukken tonnen ftaan, roet
twee poorten op het hek, in de kajuit, en
twee achter uit , op dat men de ftukken
van de ftuur-plecht op het hek , en achter
uit, kan gebruiken. Noch zal het voorfchrecvene Schip moeten hebben een kiel
van twee ftukken, envangoct, gaaf, en
vierkant eiken-hout, breedt en dik 2 o duimen: het lafch van de kiel zal lang moeten
zyn 9 voet , en 't lafch van de fteven 7 voet,
met een goede knie achter op de laflchen :
ook zal de fteven lang in de winkel zyn
12 voet, en dik binnen de huidt 16 duim.
De buik-ftukken zullen in de midden wezen van 1 1 duim , enkelde houten , voor en
achter naar gelang: de zitten o duim: de
oplangen 8 duim : de ftutten op hetbocifel 6 duim) midts boven te vertieren, en
uk te breken , tot welgevallen van den Beft eder: ook de buik-ftukken, zitters, en
oplangen, wel te verfcherven , ten minften
van het Schip, alleen met verfchil dat zom- 5 voet i wel meer , maar niet minder. De
mige bloks daar niet aan komen , die in het planken van het onderfte boeifel, tot aan
het tweede bark-hout , zullen dik wezen
boven genoemde zyn geftelt.
De juifte plaatzen te befchryven , waar 4 duim , of de drie van 1 voet. Het kolfem
te
komen
ftaan
deeze
bloks
in
Schip
in 't ruim zal van twee ftukken wezen, met
*t
alle
achteikonnuttezyn, wyl beq
een lange lafch , beflaande ten minften drie
hier om houten in 't breede , zynde 20 duim , diep
toont als befchrecven werden
gelieve den leezer zyn oogh na de plaat, 9 duim. De wegers van binnen zullen goevoor ingelafcht, te wenden, waar in de de Koningsberger planken zyn, dicht op
zclvige ten toon werden geftelt , zoo als zy malkanderen geftreken. Voorders zullen
voor in dc boeg zeven banden leggen , met
:

Ra

een
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itfbkke fpoor: en achter over het
banden met zitten tot voorby
_
deTtniestoe. Aen de waring twee knies,
aan de fpiegel. De fpiegcl
Schip
langs het
zal ftaan op 1 1 1 voet. De hek-balken zal
l

vier

,

men met vier knies fluiten ,

te weten

twee

op en neder. De
hek-ftander zal aan ieder wulp een goede
knie hebben, lang van (lag: als mede goede b alk-wegers, breet 2 £ voet, dik 5 { duim.
Dc balken 't ruim zullen breedt zyn
1 4 duim , diep 1 5 duim , van malkanderen
leggende ai voet \ midts tuflehen ieder
balk drie eiken ribben , met een dwars riblangs fchceps, en twee

m

be, of karviel-hout. Aan ieder eindt van
de balken zal wezen een goct gewaflen
knie , lang van flag , fchictende na de kimmen toe, en wederom flaande na dc balken. Aan ieder balk een goede fteunder
komende uit de kimmen tot aan 't bovennet. Een katte fpoor en zitter aan ieder
fteunder. Een plaat op het kolfem, met
banden om de groote mafti fpoor en. Het
water- bord t , of lyf-hout , zal t egens de
fleunders aan komen , en zal dik wezen
6* duim , breedt zo duim.
Tuflehen ieder
fteunder een goede klos , om te dryven j
als mede buiten en binnen een goede kimme-plank , dik 5 duim. Op de water-gang
een weger van 4? duim. De wegers tulfchen het boven -net , en die in den overloop , zullen wel gladt gefchaaft zyn , dik
naar cifch. De balken van het verdek zullen dik zyn 1 o duim , en vierkant van malkanderen leggen, gelyk als onder den overloop: de bovenfte balken gladt te fchaven,
en de kanten met een halt rond tje; midts
dat tuflehen ieder balk drie ribben zullen
leggen, en een karviel-hout : aan ieder
eindt van dc balken een goede gewaflen
knie. Onder de breede gang zullen twee
bark-houten leggen, van 1 3 duim breedt,
en 7 duim dik , aan ieder zyde met lange
laftchen, beflaande vier ofvyf houten: dc
breede gang dik te maken 3jduims. Dc
ichut-poorten , zoo veelde Beft eders zul-

metalledefchooten, bloks, groote, fokke , en bczaans marfle-vals , ook marflc
fchooten, knechts, kruis - houten , bosb anken, en boflen, tot benoegen van de
Beftedcr. De overloop te maken van eik
planken , dik 2 duim. De koe-brugh van
§oede balk- gezaagde- of Pruifle deel en
,
ik 2 $ duim 't fpint af, van onderen gladt
gefchaaft: voor, onderen boven, tuflehen
den overloop en de koe-brug , fchaer-ftokken , daar de ribben in leggen, na eifch
van *t werk. Twee banden aan de ftevcn j
met een goede twil, daardeboegh-fpriet
in komt te leggen. Dcsgclyks voor en achter de fokkc , groote , en bczaans maft , te
leggen een goede vifleher, dik na den cifch
des werks > met een goede fpil als mede
een goede kruis- beting, wel bezorgt, en
een voering daarop. Aan ieder zyde van
de bocgh twee kluizen cn kluis-houten.
Een goedt galjoen kranen , en bet mgbalkcn in 't galjoen. Achter een galdery
;

:

:

te

maken

,

met

uitftaande deuren.

Een

goede kajuit , en Stuurmans hutte : alle de
khotten inde kajuit te befchieten kaflen,
kooijen , banken, en fpintjes, na behooren.
Stuur-plcchtcn , hutten, met dc uitftaande
deuren , kromme ftutten , en befchot van
de it uur-plee h t, al les fchoot-vry te maken.
Ook de balken in de kajuit , die van de
ftuur-plccht , en hutte, gladt te fchaven,
met een half rondt jc aan hetfehotvandé
•,

Twee

kajuit.

winkel-knies.

De

kajuit,

ftuur-plccht, en hutte, met eike wagen »
en aan ieder balk boven den overloop een
knietje. Zooveel poorten te maken als de
Befteders zal believen. Voor een fchildt,
met de kromme ftutten , hals-maften , en
and ere h den , alle fchoot-vry tc maken.
Voorts een kombuis, bottclery, kotten,
en kooijen, Schippers kamer, kruidt- en
brood t- kamer, als mede de zoden om de
pomp, dit alles tc maken na believen van
de Beftedcr.
Noch zullen de Aannemers leveren een
goedt eiken roer, met roer-pen, en kolderftok > midtfeaders hout tot de beelden:
1 1

len begeeren , boven dc breede gang te
leggen. Twee bark - houten , breedt en zullen ook het bceldt-werk bekoftigen
wydt na eifch van 't werk, met een raa- als mede pek , teer , werk en mos. Zullen
hout, gladt gefchaaft, en de kanten met ook het Schip van buiten en binnen wel
ecnhaUrondtje. De water-gang van het doen breeuwen , en deutelen : ook dc bouverdek zal 4* duim dikwezen, breedt na ten wel doen klinken. Voorts , het gcenc

behoorcn, en aan boort 1 duim aan gehouwen» midts een weger van 3} duim daar
op te zetten , en een plank daar boven , zoo
hoog het vereifcht. Voorts alles wel gefchandekt , gebosbankt, endevertuining
van goct , dik , droog wagen-fchot , te vertuinen naar eifch van 't werk. De regelingen, en rok-gangen, van eiken hout. Aan
ieder zydc van 't Schip drit breede ruften

werk vereifcht wort, dewylc men
bedenken kan, zal de Aannemer
maken midts dat daar niet aan gebreekt
om mede in zee te gaan. Doch yzer-werk,
tot het

alles niet
;

enfpykers, zal de Beftedcr zelfs bekoftien. De Aannemer zal ook het Schip eeni
f
oen verdryven , en verdeutelcn. Het kielen tot koften van de Beftedcr. Zynde dit
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Beftek en Voorwaarden van een SebiP,
lang 130 voet, wydt 34 voet, bol
1 3 i voet, en daar boven jï voet , zoo
als men bet bejleedt.
1.

De kiel

zal lang wezen, tuflehen de

lafrchenvandefteveM,95voct,(ii duim
voor 1 voet gcrekent) voor diep 1 9 duim
in de midden vierkant, dik 2 1 duim, aan
de hieling diep 1 5 duim , van twee of drie
ftukken , goet gaaf Wezels hout , het lafch
lang 1 o voet , wel gebouwt , lang over He-

I.
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Dc huidt zal dik wezen 4 duim ,

10.

de

wegers zoo dik als de huidt, of j duim,
naar believen van de Beftedcrs \ midts dat
het vlak, met de kimme-gang, van Lu-

bckze en Koningsberger planken zal moeten werden gemaakt
11. De kimme-wegers aan elke zyde

j duim , breedt 1 8 duim , achter rondt
gehouwen > naar de houten noch een
weger , en boven dicht aan geftreken , dik
jjduim, breedt 8 duim.
12. De bande- wegers zullen dik zyn
ven 110 voeten.
6 duim , breedt 24 duim > de voor-ftukken
2. De voor-ftcven dik 1 5 duim , boven van de bandt-wegers uit krommers gebreed 1 2 8 of 2 9 duim , onder na den eifch
zaaght. Onder den overloop vier banden
lang, by de boght om tc meeten, 32 of met eenfokkefpoor, en boven den over3 21 voet, zal aan beide de binnen-kanten
6 voet boght hebben, en 24 voet vallen,
of na goedtvinden van den Bcfteder.
3 De achter-ftcven zal dik zyn 1 7 duim,
uit de onder-kant van de kiel lang 2 2 of 1
voet, 18 duim bogt, 7 voet ftrcek, en 1
voet vallens , of na goetdunken als vooren.
4. De (piegel op 1 3 voet hoogte to maken : de hek-balk dik 1 5 duim , brcedt
ao duim, lang 20 of 2 1 voet. De rantzocnhouten zullen dik zyn 9 duim, en brcedt
22 duim, van goede , gave en bequame
krommen gemaakt ; met een goede , gave
en ft er k c broek-wrange , en wel gebouwt.
j. De wrangen van de fpiegel zullen
9 duim van den anderen leggen , op ieder
eindt met een goet, gaaf engewaflenknie
geflooten: op ieder eindt van de hek-balk
van gelvken met een goet , gaaf en gewafien knie geflooten, en dubbelt gebouwt j
met twee goede flapers, of fpiegel-fpooren, onder den overloop tegen dc fpiegel
aanteleggen.
.

6*.

Van 't

achter-fpant af, tot beneden

aan de kiel der fpiegel , toe te maken met
gewaflen twillen: een goet gewaden knie
te (lellen op de kiel , met een haak aan de
achter-ftcven gemaakt, hebbende op ieder
eindt 6 voet flagh.
7. Dit Schip zal wydt wezen 34 voet,

en hol m;

voet.

De zant-ftrook dik 4 duim, brcedt
of 1 4 duim. Het inhout in de vloer diep
11 duim, in de kimmen 1 o duim, en hoogcr 9 duim , in den overloop j\ duim
voorts, na den eifch van 't werk, brcedt
9 of 94 duim : zal in de vloer 8 duim van
den anderen leggen, «14, 5 , of 5} voet
verfchieten , wel meer, maar niet minder.
Devloer-wrangcntemakenvanenkclde,
geen gezaagde platen , zoo verre achter
voor als mogely kis.
9. Het zaag-hout lang naden eifch,van
twee gave ftukken gemaakt , dik 1 o duim,
8.

22

brecdt2

dik
af

1

loop drie banden,elken bandt lang 1 4 voet,
brcedt 16 duim , en dik na den eifch van
'twerk.
13. De balken onder den overloop,
breedt in't vierkant 1 5 duim , zullen van
den anderen leggen 4 voet , tuflehen de
balken vier goede eike ribben, en aan el-

ken zyde een kruis-ribbe van vooren tot
achteren aan de balken, op elk eindt met
een goede gewaflen knie geflooten, met
haken aan de balken valt , op elke balk flag
gemaakt hebbende van $ voet, en de onder-einden loopende tot de kimmen toe
de knies dik 8 of 9 duim.
14. De fchacT-ftokken dik 6 duim , en
brcedt 14 duim.
1 5 Aan de onderfte balken in dit Schip,
.

van vooren tot achteren, een fteunderte
zetten, loopende van de kimmen tot aan
't boven- net toe , dik i o duim , en breedt
14 duim, en aan ieder fpant-fteunderi te
maken. Kruis -houten, en zitten, wel
dicht gevoeght, en met bouts wel door
malkanderen, zullen verfcherven 44 voet:
alles met behoorlyke katte-fpooren , naar
vercifch van 't werk, geflooten met fpliflen
en wei en
1 6. De gang-boorden, dik 6 duim, zullen boven den overloop 26 duim breedt
van hout blyven. Het bov en-net dicht toe
te wegeren met planken van 2 j duim dik
ofte na believen van de Bcfteder.
j

17. Den overloop dicht te maken met
eike planken, dik 3 duim, Dantzikkcr ofte

Simtmer planken , die goet en gaaf zyn,
zonder ftrypen. Zes-cn-twintigh poorten

op den overloop te maken.
18.

De

balken van 't bovcn-net tc ma-

ken op 7 voeten uit den overloop, diep
9 duim , breedt 10 duim , aan eiken eindt
met goede gewaflen knies geflooten , met
haken aan dc balken , en zullen 4 voet van
den anderen leggen. Op het bovcn-net
moet het Schip wydt wezen 2 8 voet. De
ftuttcn moeten boven het bov en-net wat

R

3

ver-
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verkeeren,

om

boven een ruim Schip

te

hebben, opdat het gefchut, of (hikken,
vrymoogeninloopcnvandeboot. Twceen-twintigh poorten op 't boven-net , vier
in de hut , en vier ronde voor de hut te
maken.
19. Op het boven-net een gang-boort
te leggen , van voorcn tot in de kajuit toe
uitgehouwen, dik 5 duim , en breedt
20 duim j een weger daar op tc zetten, dik
2\ duim blyvendt hout, breedt 19 duim,
daar men op fchandekken zal.
20. De (chaer-ftokken op 't boven-net
dik 5 duim , uitgehouwen 1 duim , breedt
;

1 5 duim. Tuflchcn elke bovcn-nets balk
te leggen vyf cike grieten , en van boort af
dicht te maken met gave balk-deelen , dik
2 duim , het fpint en blaauw wel afgehou-

wen.

van gelyken drie nagels , en eiken haak van
de planken lang te maken 4; voet , wel langer, maar niet korter.
3 1 . Noch vier fpant bark-houten , met
een ree-hout, waar van het onderfte dik
zal wezen 7 duim, breedt 14 duim, het
tweede van gelykc dikte en breedte, het
derde dik 6 duim, breedt 1 3 duim, het
vierde van gelykc dikte en breedte als het
derde, het ree-hout dik 5^ duim, breedt
9| duim.
32. Boven op het ree-hout een drooge
plank te zetten, dik 2 duim , met een fponning uitgehouwen, omdevertuiningvan
wagen-lchot daar in te maken het wagen-fchot van de vertui ning zal 1 duim dik
wezen j voor cn achter zoo hoogh te vertuinen als de binnen-kanten zullen vcr:

eifchen.

2 1 Tuflchcn de fchaer-ftokken te maAlle de lyften buiten aan *t Schip te
3 3
ken een boven-net van eike grieten , en na maken met een nalfrondt.
behooren te latten, van achteren tot vooNoch
te maken een bequaam gal34.
ren , met wagenfehotte latten.
joen > met een vierkante galdery, achter
22. Boven op het laeghfte van 't Schip, gefneden na des Befteders believen.
voor de grootc maft, 41 voet voor fchcens
3 j Een bequaam roer, en kruis -beting,
te maken > met een verdek tot aan de groo- lang tot beneden toe, in de wegers gelaten,
te maft , en daar voor een bequame (cnans. daar toe een fpil met vyf gaten. Voorts
zj. Noch te ftellen in 't midden van het k r u is- hou ten , fchoote-bloks , klampen
Schip looze ftutten door de bos -bank , om groot c en kleine knechten, alles naar behare hals-maften aan te fluiten» ook voor hooren cn den eifch van 't werk.
en achter vangelykcn ftutten , om fcheer35. Luiken te maken, zoo onder als bokledcn aan tc hangen.
ven op den overloop , na eifch van 't werk.
Ook
tc
maken
een
bequame
kajuit
24.
37. Dit Schip te nagelen met binnede balken zullen dik zyn 6 duim in 't vier- landtfche nagelen , die goot en bequaam
kant , en van den anderen leggen 1 8 duim, zyn, op geen ftoof gedroogt ; en het Schip
met een goede en gave gewaUen knie , aan met twee werken wel te dryven, te plugde balken met haken gemaakt ; boven ge- gen , en te arken na behooren.
dekt met balk-deelen , het (pint en blaauw
3 8. De viffingen van de maften zullen
wel afgehouwen , dik 2 duim.
dik zyn 8 duim, en breedt na den eifch,
a 5 Noch tc maken een befchot voor de van goct en gaaf geflooten hout gemaakt
kajuit, op de ftuur-plccht.
met de kranen.
26". Noch binnen de kajuit te wegeren
39. De Aannemer zal ook gehouden
met goede bequame Hamburger planken zyn aan alle de fteunders , zitters , kruisgladt gefchaaft, om op te fdiüderen.
houten , en knies , door elke gang een bout
27. Achter op het Schip te maken een te fmyten , en wel te (luiten.
Stuurmanshut, met kooijen, alles na be40. Noch te maken alle de ruften, klamhooren , den ingang met een ronde boog.
pen van luiken, en bos-banken, alle de
28. Twee ingangen met ronde bogen fchermen , pylaren te ftellen , met de voorte maken , om van 't boven-net in de kajuit fchecren van 't galjoen. Voorts alles tc mate gaan.
ken zoo als 't Schip in zee varen moet.
29. De huit van 't Schip zal dik wezen
41. Onder den overloop temaken alle
als boven gezegt is , van de zandt-ftreek af de befe horten , kooijen , en alles d at 'er ontot het onderfte bark-hout toe, en voorts der den overloop gemaakt moet wezen,
tot het ree-hout, tot 3 duim, van goede cn te weten, het vergat, het kabel-gat, de
gave planken, op elke haak van de planken kombuis, de bottelcry, de Schippers kader huit een bout van Dantzikker of Smit- mer, de Hoogh -bootsmans kamer , de
mer planken.
broodt-kamer, de kruh-kamer, de zeil3 o. Van 't onderfte bark-hout af tot de kamer, en alle deeze kamers te maken na
kimmen toe de gangen niet breed er te ma- behooren, benevens het I
ken als 15 of 1 6 duim, ieder gang met drie kajuit , zoo als 't Schip in zee
nagels op eiken hout gcnagelt, in 't vlak of oa believen des Befteders.
.

.

.

;

.

<

4».
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4*. Dc Aannemer zal ook gehouden
zyn het Schip van buiten eens te doen verdryven | en te kalcfaten , dc nagels noch
eens te verpluggen , en de fchcuren van de
planken wel te verzien , om met een dicht
Schip te moogen in zee gaan.
43. Ook het Schip te pekken , en te
tceren na behooren.

44. En of in dit beftek eenige dingen
vergeten waren, en nochtans in 't Schip
noodigh gemaakt moeiten wezen , dat zal

den Aannemer gehouden zyn te maken
en te leveren, zonder voor eenigh buiten-

werk iets te moogen cuTchcn ,

of te zullen

genieten.

4f. Het Schip zal ter bequamc plaatze
op ftapel geftelt werden , om van dagh tot
dagh volkome toezicht op 't werk te moogen nemen , ofte onderling te doen nemen,
of alles wert gemaakt en gedaan volgens
, en zoo 't behoort.
46. Dc Meefter , die 't werk zal komen
aan te nemen , zal gehouden zyn het werk
zelfs te voltrekken, zonder het zelve in't
geheel of ten deelc aan andere te moogen
over doen , ofte eenigh hoop-werk aan de

beftek

knechts te hefteden.

47 Het bedongen loon van 't Schip zal
.

in drie paaijen , oftermynen , betaalt werden, te weten, het eerftc derde deel by
't oprechten van dc fteven , het tweede

derde deel zoo wanneer het Schip in 't water zal gebragt wezen , en het laatfte derde
deel wanneer 't Schip volbouwt, en het
werk opgenoomen zal wezen , en dat de
leverantie zal konnen gefchieden.
48. De Aannemers zullen dc klamp-

fpykers daar zelfs moeten toe doen , zonder daarvoor iets te moogen eiflehen \ en
al het yzer-werk, bydebeftcders te leveren, moeten verwerken.

Wat tot den bouw van twee Scheefen
bet eene i^o, en t ander 1 40 voet
tang , behoort.

I.

Deel.

«3*

twee brcet balk-wagers in 't ruim 2 banden voor in de boeg 3 1 verdeks balken
en 62 knies; ztf halfdeks en bak balken,
en 5 2 knies : 1 50 declen tot het verdek
4 gangen in 't hu it- dicht , 4] lank, zyn
36 planken: 2 fpant-bark-houten , daar
de puttings in komen z fpant-bark-houten onder de poorten : i dikke vollingh
daar 't Schip ingeflotcn is de breede gang
heeft 3 o planken j noch is daar aan een volling, van 3 duims planken, twecbrcedt:
2 fpant-houten van 6 duim , en fpant-vollinge twee breedt 1 of 2 ra-houten , met
vollingen, en zet-gangen. Voorts zyn hier
toe noodigh 6 tonnen teer , 5 tonnen pek
en 400 bos werk.
Aan een Pynas-fchip, lang 140 voet,
wydt 3 5 voet, hol 14J voet, daar boven
7| voet , maakt men gemcenlyk 6 vlakgangen , t'zamen 54 planken j kim-gangen, en 4 huit-dicht-gangen , zyn 9 gangen, t'zaam 90 planken 70 buik-ftukken,
zoo klein als groot : 1 60 zitten 170 oplangen : 2 balk-wagers onder elkandere
2 f balken, en 50 knies: 8 banden voor in
de boeg, en achter 4, tezamen 12 2oftekers: 8.knies aan de fpiegel 180 ftutten:
ztf verdeks balken , en 5 2 knies : 2 fpanthouten , en 1 volling 1 zet-gang 2 katte
fpooren by de maft: 4zitters: 180 ftuks
overloops deelen : 2 5 half verdek balken
en 50 knies
180 ftuks verdeks deelen:
1 80 ftuks z duims deelen, tot boven- werk,
:

1

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Doch om noch nader den

toeftandt

deezer Scheeps-bouw te kennen,
volgen hier eenige Certers van Pynas - fchcepen , gemaakt by 'Dirk
Raven , vermaardt Scheeps-bouwmeeftcr tot Amftcrdam waar aan
men gevolgelyk het veranderen van
bouwen maghbefpeuren , alzoo op
onderfcheidene tyden zyn gemaakt.
,

Een

Schip gemaakt genaamt 'De-

venter , in 't Jaar 1 6 17.
Oorlog-fchip, lang 150 voet,
Lang 1 1 2 voeten, wydt binnen zyn huit
wydt 39 voet, hol 15 voet, daar boven
1\ voet , heeft men noodigh , 6 gangen in 2 6 voet , hol op zyn uitwatering 1 1 { voet.
plank lang, t'zamen 41 planken Een bovc-net daar boven , hoog aan boort
't vlak,
3 \
kim-gangen, lang geboeit 4; plank, te tfivoet. De voor-fteven hoog in de winkel
5
zamen 44 planken: 80 buik-ftukken, en i7jvoet, heeft bogt 5 voet, valt 21 voet,
180 oplangen: 200 ftutten, en 180 zit- dik 1 z duim , aan de voor-kant dik 7 duim.
ters : 1 z gangen voor wegers aan de balk- De achter -fteven hoogh in de winkel
wegers, 4 lang, maken t'zamen 96 plan- 1 9 voet, valt 5 \ voet, dik iz duim, aan de

Tot een

11 banden, zoo voor als achter:
ken
zo ftckers : 2 6 (tuinders : 1 2 katte fpoors
24 zitten 4 fpiegel-knies , en 4 knies onder d'overloop : 28 overloops balken, en
inden overloop
5 6 knies: 4eike gangen
van 3 duims planken, t'zamen 40 planken
:

:

duim , onder breedt 6 voet.
van de
hoogh inde winkel 10 voet: het hek
van de fpiegel is lang 1 5 £ voet. De kiel is
dik in't vierkant 1 j duim. Dehek-ftuttcn
ftaan boven het hek zz voet, endaarftaan
zy

achter-kant 7

De

fpiegel ftaat van de hoven-kant

kiel
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zy wydt 8 voet. Het vlak is wydt 1 7 voet 4|voet, is dik 14] duim. Het hek van de
hol geboeit 5 voet , en daar is 't boeifel fpiegel leght op 20 voet, en daar boven
wydt 14 voet, dan hangen de zyden uit fteekt de ftcven uit 2 voet het hek is lang
1 6 voet , heeft boght 1 voet , dik in 't vier14 daim. Het bark-hout is voor
kant 1 3 duim. De fpiegel ftaat hoogh van
1 i voet , achter opgezet 9 voet.
de kiel af tojvoet. Het vlak wydt 20 voet,
Een Schip gemaakt genaamt Trim ryft 2 duim hol geboeit voet, is daar
,
4^
J
Wilhelm , in V jaar 16 30.
wydt ï voet 2 duim , dan hangen de zyLang 157 voeten, wydt 37 voet, hol den uit 10 duim. De buik-ftukken diep
onder zyn eerfte overloop , namcntlykde 9 duim , op het boeifel 7 ; duim , op de
koe-brug, 1 3 voet j daarboven, zyndede checr - gang 6 duim. Het kolfem is dik
gefchut overloop , 5 { voet ; het boven-nct 9 duim ,l>reedt 2 o duim. Dc banden over
daarboven hoogh aan boort 7Jvoet. De het zog breedt 3 duim , in de boeg 8 duim.
kamer hoogh 8^ voet, lang 16 voet. De De twee onderfte bark-houten onder de
voor-fteven hoogh in de winkel 28 voet, poorten breedt 12^ duim, dik 6 duim. De
valt 171 voet , heeft boght van 't een eindt volling breedt 27 duim. Dc poort-vulling
tot het ander 6 voet, is lang, by de boght breedt 3 $ voet. Het bark-hout daar boven
om te raceten ,45 voet , dik 1 7 duim , aan breedt 1 17 duim , dik 5 duim daarboven
de voor-kant 1 2 duim. De achter-ftcven een volling, breedt 1 voet j daar boven een
hoog 28voet, valt 5 voet , dik 17 duim, bark-hout, breedt 9 duim, dik 4; duim-,
aan de achter-kant 1 1 duim , breedt na bc- daar boven een volling , breedt 1 2 duim
hooren. Het hek is lang 2 2 voet. De fpie- daar boven een ra-hout, breedt 8 duim i
gel ba t van de kiel af 1 5 voet. De kiel ia daar op vertuin: naar behooren.
:

,

1

;

1

breedt 2 3 duim , diep 2 o duim. De boften
lang 9 voet. De hek-ftutten liaan boven
het hek hoogh 29 voet* boven wydt van
malkanderen 1 2 voet. Het vlak is wydt
2 4 voet, ryft 9 duim, hol geboeit f voet
4 duim, daar is 't wydt 3 2 voet. De oplangen hangen over de nagel 2 voet. De
buik-ftukken diep 1 3 duim, op het boeifel
x o duim , op de icheer-gang 9 duim, boven dik 5 ï duim. De baDc-wagers zyn dik
6 duim. De balken zyn in 't vierkant dik
15 duim, leggen van den anderen 4 voet,
vooropgezet 3 voet, achter \\ voet. De
groot e maft ftaat ]\ voet achter het midden van de onderfte overloop. Dcbovcnnets balken diep 1 i^duitn. Delyf-houten
op de onderfte overloop dik 5; duim, op
de gefchut overloop dik 6\ duim. Achter
in 't zogh 5 banden , en zitters. Voor in de
boegh, tot den overloop toe, 9 banden.
Het kolfem dik 12 duim, breedt 3 voet.
de tweede balk een ftuinder. 3 Spantb ar k -hou ten onder de poorten, d ik 8 duim,
breet 1 4 duim . De onderfte vulling brcet
z 6 duim, de tweede 24 duim.

Een Schip gemaakt genaamt Graaf
Enno, in't Jaar 1641.
,

Lang ti6{ voeten, wydt 28 voet,

1

Ha

4 duim ,

,

:

Lang in 't ruim

achter-ftcven

,

hoogh aj voet

,

valt

hol geboeit 4 ; voet , is daar wydt
25 voet 7 duim ; de zyden hangen uit
1 o duim , is voor opgezet 3 voet , achter
9 voet : 't is wydt op de icheer-gang , van
het hek te meeten , 2 5 voet , en 1 5 duim
naauwer dan 't in de midden is , dcrhalvcn
op dc daal ook zoo veel naauwer. Dc buikftukken zyn diep 9 duim , in de kimmen
8} duim, op het boeifel 7 duim , op de
fc heer-gang 6 duim , boven 4 duim. De
verkeerde ttutten ftaan van dc ftcven af
9 voet. Het hakkebort ftaat buiten de achter-ftcven 14 duim. Het onderfte hakkebort is aan de binncn-kant breedt t voet.
De balken van den overloop zyn krom op
28 voet 7 duim. De bove-nets balken zyn
krom op 22 voet 1 3 duim. Het Schip zaait
op 23 voet langte ijduim. Toen het van
;

,

Dc

i

;

Een Schip gemaakt genaamt Mauritius in 't Jaar 1637.

:

't

daar boven 6\ voet.

Om

1 2 8 voet, wydt 2 8 voet,
hol op zyn uit wateren 1 3 voet. Daar boeen bove-nct hoog 6"$ voet. Voor een
bak lang 3 o voet , hoogh 4^ voet. Achter
een lange ftuur-plecht. De voor-fteven
hoog 2 5 voet , valt 20 voet , dik 14! duim,
heeft bogt tot aan 't kinnebak toe 4 voet
is lang, by dc bogt om te meeten, 3 8 voet,
onder breedt 4 voet , boven breedt 2 1 voet.

hol

ruim op zyn uitwatering 12$ voet,
Dc bak lang 29 voet,
hoog uit den overloop 5 voet. Achter een
lange ft uur- plecht , dat de bomen van het
kardiel pas konnen gaan. De voor-fteven
hoog 2 2 j voet , valt 20 voet , heeft boght
4 j voet , d k 1 1 d u m, aan de voor-kant dik
8j duim , onder breedt 3 \ voet. Dc acht erft even hoogh aij voet, valt 4^ voet, dik
x a duim, aan de achter-kant dik 7 duim,
onder breet 6 voet. De kiel diep 1 44 duim,
breedt 1 6 duim. De fpiegel ftaat hoog van
de kiel af 1 o J voet. Het hek lang 1 8 voet.
De hek-ftutten ftaan boven het hek hoogh
2 2 voet , boven wydt van malkanderen
vlak is wydt 20 voet, ryft
9} voet.
in

j

de
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de werf liep , ging het achter diep 7 voet
voor 5 voet.

Een Schip genaamt d Eendragbt
,

,

door een ander Meefter gebouwt , int Jaar 1660.

Lang

1

3 3

voet, wydt 29 voet 4 duim

1 2^ voet. Het bove-net hoog aan boort
voet. Voor een bak, lang 3 2 voet , hoog

hol
tfi

uit den overloop

5

voet, voor hoog

4.;

De kajuit voor hoog 7 voet, achter 7

\

voet.

voet

de vloer van de kajuit lang van de lieven
1

6 voet ,

treedt neer J voet.

ven hoog

2 3i

voet, valt 2

1

;

De voor- He-

voet, heeft bogt

tot het kinnebak 4 voet , dik

1 3

duim, aan

de voor-zyde dik 10 duim, onder breedt
3 { voet , boven 2 ; voet. De achter- ft even

hoogh 23 voet,

6

valt

voet, onder breedt

duim, achter dik 8 duim.
Het hek leit op 20 voeten^ hoog, is lang
181 voet, dik ix\ duim, diep 14 duim,
heeft boght 1 27 duim. De fpiegcl ftaat op
1 1 voet. De kiel is breedt 20 duim , diep
17 duim. Het vlak is van 20 voet, ryft
2 duim , hol geboeit 4 voet 2 duim , daar
is 't wydt 2<Jivoct, dan hangen de zyden
uit 1 voet. De overloops balken hebben op
a8 voetlangte 7 duim bogt. De bovc-nets
balken op 2 2 voet langte 1 3 duim bogt.
voet, dik

1 3

Certervan een Oorlogh-fchip genaamt de Vreede, gemaakt
,

in't Jaar 1667.

Lang

170 voet, wydt bin
n zyn huit 44 voet , hol op zyn onderfte
genaamt 1 3 * voet,
koe-brug
de
overloop,
daar boven, zynde de gefchut.-overloop
over

ft cv en

hoog aan boort 5 \ voet. Het bove-net aan
boort hoog 8 voet. Daarboven noch een
overloop, net verdek genaamt, hoogh
7} voet , achter voor de kajuit hoog 9 voet
Aan de achter-kant van 't Schip een grootc
hut , lang van het achrer-wulf af 3 6 voet
aan de voor-kant hoogh aan boort tfivoet
achter aan 't grootc wulf hoogh 7 voet.
Daar boven noch een kleine hut , lang
kant hoog aan boort
1 3 voet , aan de voor4^voet, achter aan't groote wulf hoogh
57 voet. De kiel van 't Schip van drie ftukken, de laflehen lang 10 voet, dc kiel is
breedt in 't midden x voet 4 duim, diep
in *t midden 2 voet 2 duim , achter diep
1 9 duim , voor diep a voet , achter en voor

1

I.

Deel.

«37

4 duim , onder op de

kiel breedt

7 voet,

boven breedt 2 voet deeze ftevcn (leekt
buiten de hek-balk 1 3 duim. De hek-balk
is aan de achter-kant lang 30 voet , dik
20 duim , diep 2 voet , heelt bogt 2 o duim.
Dc fpiegcl ftaat hoogh van de kiel 1 6 voet.
De rantzoen-houten dik 1 5 duim. De hekftutten hoogh boven 't hek 2 7 voet , ftaan
daar wydt van malkanderen 2 2 voet. Het
vlak is wydt 28 voet, ryft 10 duim. De
buik-ftukken op de kiel dik 1 4 duim , in de
kimmen dik 1 2 duim. De oplangen op het
bocifel dik 1 voet , by dc fcheer-gang dik
10 duim, boven de ftutten dik 57 duim.
De balk-wagers onder de koe- brughs balken dik siduim. Dc balk-wagers onder de
gefchut overloops balken dik 8 duim. De
balk-wagers onder de boven-nets balken
dik 5 duim. Dc balk-wagers onder het dek
dik 47 duim. De balken onder de koe-brug
dik 147 duim, hebben aldaar op de wydtc
van 't Schip 7 duim bogt. Dc balken onder
dc gefchut overloop dik 1 6 duim , hebben
9 duim boght , leggen van malkandcren
De luik-balken leggen van mal3 7 voet.
kanderen 5 voet. Debove-netsJ>alkendik
14 duim, nebben 1 voet bogt. Deverdeks
balken dik 1 voet, hebben 14 duim boght.
Het kolfem dik 12 duim, breedt 3 voet.
Het lyf-hout op de koe-brug dik 6 duim.
Het lyf-hout op de gefchut overloop dik
8 duim. Het lyf-hout op het bove-net dik
57 duim , op het verdek dik 4 duim. De
:

;

kajuit lang 24 voet. De Konftapels kamer
lang x 3 voet , achter hoog 9 voet. De drie
onderfte bark-houten breedt 1 6 duim , dik
8 duim. Het onderfte bark-hout is achter
opgezet 1 1 voet 4 duim, en \pör opgezet

De

vulling tuflehen dc bark-hou3^ voet.
is in het midden van 't Schip breedt

ten
1

6 duim , voor breedt 1 o duim

,

achter aan

de fpiegcl breedt 1 7 duim. De fchut-vulling , ofde breede gang , in 't midden wydt
3; voet, aan de voor-fteven wydt 3 voet
1 duim , achter wydt 3 voet 6 duim. Het
bark -hout daar boven breedt 1 5 duim , dik
7 duim. De vulling daar boven in dc midden wydt 16 duim , voor aan de fteven
wydt 1 3 duim, achter wydt 1 6 duim. Het
bark-hout daar boven breedt 1 4 duim , dik
6'- duim. De tweede fchut-vulling
in de
midden wydt 27 voet, voor en achter even
wydt. Het bark-hout daar boven breedt

13 duim, dik 5; duim. De vulling daar
zoo breedt als de ftevens. De voor-ftcven boven in de midden breedt 2 voet , achter
hoogh in dc winkel 3 o voet , valt 2 2 voet en voor even wydt. Het ra-hout daar bois dik 20 duim , aan de voor-kant dik ven breedt 1 voet , dik 5 duim. De eerfte
14 duim , onder by dc kiel breedt 5 voet gilling ftaat fchcepwaart in van het voorboven breedt 4 voet. De achter-fteven is eindt van 't hooft des galjoens 44 voet dc
hoogh in de winkel 3 o voet , valt 4 voet gilling is hier hoog 3 voet 6 duim de gildik 10 duim , aan dc achter -kant dik ling by dc grootc maft is even hoogh , cn
S
ftaat
:
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van de voorde 3 9 voet. De tweede het boeifel is het inhoutdik 10 duim, op
gilling ftaat ook 39 voet van de gilling der de fchecr-gang 9 duim, boven de top van
grootc maft , is hoogh 14 duim, en van de de ftutten dik 5; duim. Het kolfem breedt
tweede gilling tot aan dewulft-ftut lang 3 voet, dik ix duim. Drie bark-houten
44 voet. De onderfte fchut-poorten wydt onder het gefchut , dik 8 duim , breedt
3 voet xduim, hoog x voet 8 duim , ftaan 1 5 duim : het onderfte bark-hout voor opuit den overloop 2 5 duim. De tweede laag gezet 4 voet , achter opgezet 1 o* voet. De
poorten wydt 21 voet, hoog 2 voet, ftaan twee onderfte vullingen tuflehen de onuit den overloop 2 voet. De poorten op derfte bark-houten zyn wvdt 19 duim. De
het verdek wydt 2 voet , hoogh 1 8 duim fchut-vulling, ofte breed c gang, is wydt
ftaan uit den overloop 1 8 duim. De poor- 3; voet. Het bark -hout daar boven breedt
ten in de boven-hut wydt 2 voet, hoogh 14 duim, dik 7 duim. De vulling daar boi^voet, ftaan uit de grondt 9^ duim. Het ven is wydt 1 5 duim Het bark-hout daar
galjoen is lang 2 8 voet de bóvenfte rege- boven, onder het boven gefchut, breedt
ling van het galjoen gaat 1 2 voet fcheep- 1 3 duim , dik 6 duim. De bovenftc poort*
vulling breedt 1 voet 4 duim. Het ra-hout
waart in.
breedt 1 x duim , dik 5 duim. De balken
Certer van een Oorlog-fchif met een
onder de koe-brugh dik 1 3 duim, hebben
koe-brugb gebouwt tn 't
boght op de wydte van't Schip 8 duim,
Jaar 1669.
leggen van malkanderen x; voet. De bal*
Lang over ftcven i<Jo voet, wydt bin- ken onder de gefchuts overloop zyn dik
nen zyn huit 40 voet , hol op de koo-brug 1 5 duim, hebben boght op de wydte van
daar boven , zynde de gefchuts 't Schip 1 voet, leggen van malkanderen
1 3 voet
voet $ een bovcn-net van 4 voet. De groote luik-balken leggen van
overloop,
7\ voet , met een vinke-net j hol aan boort malkanderen 5 voet. De bove-netsbalken
by de groote hals 6\ voet , voor aan 't fchilt dik 1 3 duim , hebben boght op de wydte
hol 7 voet i achter in de galdery hoogh van 't Schip 1 7 duim. De balk-wcgcrs dik
9 voet. Boven de galdery een hut , hoogh 7 duim. De koe-brughs balk- wegers dik
aan boort 7 voet, aan de voor-kant 6± voet, 5 duim. De boven-nets balk-wegcrs dik
achter aan 't groote wuift hoogh 7{ voet, 4 duim. De breedte van de balk- wegers
de vloer lang, van 't wuift af te meet en, na dien het hout is. De lyf-hou ten , of wa14^ voet. Daar boven noch een hutje, ter-borden , dik op de gefchuts overloop
hoogh aan de voor-kant 4^ voet , achter 7 duim , op de koe-brugb dik 6 duim, op
hoogh fi voet, de vloerlang y\ voet. De het bovcn-net dik f duim. De gefchutvloer van de kajuit is lang 24* voet. De poorten op den overloop ftaan 2 \ voet uit
kiel is lang ( het vallen van de ftevens afge- de zelve, en zyn wydt 3 voet, hoog 2 \ voet.
trokken ) 1 3 4 voet , de laïïch en van de kiel De poorten op het bovcn-net zyn wydt
lang 9 voet, de kiel is in 't midden breedt 2tvoet, hoogh 2 voet, ftaan uit hetzelve
24 duim , diep 2 voet , achter en voordiep hoogh 2 voet. De poorten op het verdek
de maft wvdt in 't vierkant 1 \ voet
1 7 duim , voor en achter zoo breedt als de achter
ftevens. De voor- ftcven hoogh in de win- ftaan uit het verdek hoog 1 \ voet. De onkel 29 voet, valt xx voet, boven breedt derfte legger van 't galjoen is lang , te racevoet, onder by de kiel breedt 47 voet, ten van de bovenftc kant tot aan de krul
3}
dik aan de binn en-kant 20 duim, aan de onder de voorfte pooten van de leeuw,
voor-kant dik 14 duim, heeft boght aan 24ivoet.
de voor-kant , van boven tot beneden Nieuw model of Certer van een Fre4 voet 1 o duim. De achter- ftcven hoogh
gat, genaamt de Zwermer , inden
in de winkel 2 87 voet, valt 4 voet, dik aan
Jare 1 68 1 gemaakt tot Koppenha20
de

ftaat

;

.

:

\

,

,

.

duim, aan
achterde binnen-kant
gen t 'tgeene bevonden is zeer wette
kant dik 14 duim, boven aan 't hek breedt
2 o duim , onder op de kiel breedt 6 voet
Dit Fregat is lang over fteven 9^ voet
ft cc k t buiten de hek-balk uit 1 4 duim. De
fpiegel ftaat hoogh van de kiel 1 j voet wydt 25* voet , holin 't ruim 1 o* voet.
4 duim. De hek-balk lang 28 voet, dik
De voor-fteven is lang 20 voet.
xo duim, diep 20 duim, heeft bogt i*voet.
De achtcr-fteven is lang 1 7 voet.
De rantzoen-houten dik 1 3 duim. De hek De kiel is lang 88 voet, krom 3 voet.
Hutten ftaan boven de hek-balk 29 voet,
Op elke zyde zyn 1 o poorten , leggende
en daar wydt van malkanderen 19 voet. x voet van den overloop.
Het vlak van 't Schip is wydt 26 voet , ryft
De roer-pen gaat onder den overloop,
1 o duim. De buik-ftukken op de kiel dik zoo dat de Konftapcls kamer voor de be1 3 duim, inde kimmen dik 1» duim. Op iaans maft is.
Heeft
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Heeft een halfdek , daar twee poorten
in komen.

Dc overloop zaait ; voet.
De hek-balk is lang 8; voet.
1

ree- hout lcit

onder dc poorten, en

midden cenfehilt, daar dc poonen
komen.

in het
in

De achtcr-ftcvcn valt 2^ voet.
Dc voor-ftevcn valt 6 voet.
In Schcepcn die ten oorlogh gebouwt
worden houdt men dienftigft dat de hollen
zyn van 1 6" voet, byzondcrlyk als dezelve
in Texel , dc Mazc , of op wateren die niet
zeer diep zyn , zullen gebruikt werden ;
vermits, een voet of anderhalf holdcr gaande , ranker zouden zyn , waar door het qnderltc gefchut vervolgens minder zoude
konncn gebruikt , cn dc Schccpen met
meerder ballalt moeten bezwaart werden
behalven dat by grooter holte een koebrugh, of laft-balkcn moeten werden gemaakt \ wanr zonder die zouden dc Schecpen met zoo diepe hollen te zwak zyn om
dc zwaarte van 't kanon te konnen dragen
welke zwaarte , zoo van ballaft als van laftbalkcn, dc Schcepcn mcrkclyk dieper zoude doen treden.
De Scheepen oulings hier gebouwt
wierden wel een voet dieper gaande bevonden als heden , die doch nu ftyf genocgh zyn, wel gemaniert, engoedtvan

Dc

galjoenen en voor-ftevens werden

heden aan de Schccpen
als

toen dit

Werk

fteilder

c erft maal

I.
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Dc fpiegels zyn nu ronder als voor heen,
en echter wel zoo breedt. Doch de fpiebreken , cn galdcryen uit te zetten,
Ichynt geen wyzemcer te zyn, om bros*
heittemyden.
Aan crootc Scheepen werden de kielen
nu mede vccltydts van vier ftukken gemaakt , en dikker als voor deczen.
Dc grootc Scheepen , op Indien tc varen
toegelegt , werden vccltydts met een koebrug voorzien. Hcbbc ook gezien dat dc
trappen, diemceft inde hoek van dc hut
na beneden tot de kajuit dalen , te midden
fcheeps komen en kleine galderyen ter
gels te

1

Het

|

gemaakt,

is

terneder

gcftclc

Tuflchen den overloop cn 't verdek , tc
midden fchceps, ftut men zware Schecpcn.

:

De

ook wel in drie ,
of twee byzondere vertrekken verdeelt.
plaghtcn de flaap- plaatzen om laegh
voor in 't Schip tc zyn ; doch nu werden
die tuflchen 't verdek gemaakt
dc wydte
weit recht op een derde van de lengte genoomen.
Dc koe-brugh is in 't gemeen 5 voet
diep j doch voormaals minder.
De kolder- ftok vaart in een huis , of
zyden.

kaju it werdt

Ook

:

fchecde.

ma

Dc brood t> cn kruit kamer zyn
een
ingang, doch gefchciden , enz.
Volght een generale Certer, of liever
Tafel, waar uit men zien kan alle grootheden van de voornaam 1 te Scheeps dcelen,
die men in het bouwen noodighft heeft tc
weten, en zulks van Scheepen lang over
ft even van 60 tot 200 voeten, voor omtrent zes-cn-dertig of veertigh jaren evenred igh byccngcftclt door wylcn dc vermaarde Scheeps-bouwmecfter fm Dirkte.
GreMer, die wylcn myn Vaders Mceftcr in
deeze konft was.
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marflc ree breedt 1 3 kleedt, of 1 elle breebouwmeefter van Stokholm toegezonden der ah de helft der grootc ree. De voor
heeft een evenmatige Tafel, waarnamen mars-zcils ree breedt 1 1 kleedt. De bealdaar de Scheepen timmert , zoo hebbe zaans ree lang en dik na behooren. Dc bo1

na laten dezelve, doch ver- ven - blinde fteng , en ree. Twee bramftengen , en rees. Twee kruis-ftengen , en
Gclyk boven voor oogen hebbe geftelt rees : alle na behooren. Vier bovcn-geide wyze hoe men de Bouw-mecfters het ken, entweeonder-geiken, nadcneüeh.
maken der Schecpen aan beftcedt , midts- Drie vleugel - ftoclen. Een vlagge - ftok
gaders de wetten , en maten , die men hen achter op , tot een vlag van 1 2 kleedt.
daar toe voor fchryft , zoo late hier nu volgen ccnige Ccrters, ofte voor-fchriften Certer der Bloks van een Schip, lang
van 't rondt-hout, en bloks der Scheepen
overfteven 114 voet wydt 1 8 voet,
wiens lengten aangetekent ft aan, zoo als
hol ii', voet, zoo als de zelve bemen zulks gewoon is te doen , wanneer de
fteedt worden te maken.
zclvigc, voor bedongen prys te maken,
Dit voorichrecvene Schip zal toegemaakt werden met vier marflen. Dc grooCerter van V Rondt-hout eens Schips,
te mars wydt 1 o\ voet : de voor-mars wydt
lang 136 voet , wydt 3 4 voet.
9Ï voet, te maken van 2j duims planken
De groote maft dik 2 ï palm , en onder de twee kleine marsjens wydt 4^ voet , te
zyn achtkant 1 6 palm , lang 8 7 of 88 voet. maken van i{ duims planken. Het groot
Dc fokke maft dik 19 palm, en onder zyn ezels-hooft lang 3Jvoet, breedt 2jvoct,
achtkant i minder, lang 7 7 of 7 8 voet. De hoogh 16 duim. Het fokkc ezels -hooft
bocg-fpriet dik 2 1 palm , onder het ftagh lang 3 ± voet, breedt 2 £ voet, de hooghte
id palm , lang 6*4 voet. De bezaans maft na behooren. Voorts alle dc andere ezelsboven dik 1 4 palm , onder het achtkant hoofden te maken naar den cifch en alles
minder, lang 66 voet. Dcgroote fteng dik van den Aannemer zyn eigen hout , met de
1
palm, boven na behooren,lang 5 5 voet. fpykers. Drie pompen , achter twee bezy3J
De voor-fteng dik 1 2 palm , boven naar den malkander , en een by de grootomafr
bchooren, lang 45 voet. De groote ree met alle hun toebchooren dc zelve te mabreedt 2 7 kleedt , of 3 2 ellen, dik 1 6 palm ken van goct bcquaam hout voor ieder
De fokke ree zal zyn tot 24 kleedt, dik Eomp drie emmertjes, en zes haertjes. De
oflen, met alle de knechten, moeten wel
j 4 palm. De blinde ree breedt 1 6 kleedt
dik na bchooren. De groote marflc ree tot uitgeboort zyn, en voorzien met pok -hou
14 kleedt, dik naar behooren. De voor- te fchyven. Dc fchyvcn in dc kardeelin arde ree na behooren. De boven-blinde Mo ks en ftenge windt-reep bloks , met de
ft eng , en rees.
De bram- Heng, en rees. fchyven onder in deftengen , moeten insDe kruis- fteng , en rees. De vleugel-ftoc- gelyks gelevert worden i maar het poklcn. Vierboven-gcikcn. De bezaans roe- hout by den Bcftcdcr te bckoftigen. Alle
de alle lang naar behooren. Twee onder- het blok-wcrk , tot het toemaken noodig
geiken. Een vlaggc-ftok achterop, tot 7.00 groot te maken als het door de tocmakers der Beftcders zal vcreifcht werden.
een vlag van 1 2 kleedt.
Het Schip zal aldus toegemaakt worCerter van 't Rondt-hout eens Schips, den: achter met zeven fpant, en voor
met
lang 130 voet , wydt 31 voet.
zesfpantwandt. De groote fteng , en de
De groote maft dik ij>i of 19; palm, en bezaans maft, met vier hooft-tou wen: de
onder zyn achtkant 4 minder, lang 84 voet. voor-fteng met drie hooft-touwen ; en tot
De fokkc maft dik 1 7* of 1 7 \ palm , onder ieder een karnaatje , om het wandt aan te
zyn achtkant { minder , lang 74 voet. De zetten. Voor en achter met Spaanfche tabezaans maft dik 1 3 palm , onder zyn acht- kels. Het bezaans val met twee dubbelde
kant i minder, lang 61 voet. De boegh- bloks: en de marflc vallen boven met een
fpriet dik 1 9 palm , en onder de ftag J min- dubbelt blok gelvk ook die voorde loos
der, lang 6i voet. De groote fteng dik zullen zyn. Een ftagh-takel. Een anker1
2^ palm,bovcn na behooren, lang 5 4 voet. talie. Onder en boven aan de rees met lyDc voor- fteng dik 1 oj palm , lang 44 voet, zeils val-bloks. Achter op de billen met
boven na behooren. De groote ree breedt fchootc-bloks , cn fcheer-lyntjes. Twee
25 kleedt, dat is 29 ellen, dik 14 palm. jein- bloks, met een kat te-blok , om 't geDe fokke ree breedt 2 2 kleedt, of 2 7 ellen, fchut in te zetten. Drie kinnebak-bloks
dik 1 2 J of 1 3 palm. De blinde ree breedt met open raks. Ook pardoens achter en
niet kon n en

taalt, hier nevens in te laflehen.
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De Aannemer zal mede

gehouden we- ken noodigh bevonden wert.
.

Dc

fchecr-

in alle dc marflc-val bloks, mars-zeil lyntjes achter en voor, om het wandt tc
fchootcn, cn hangers onder dc rees, als zwichten. Ook een llagh-zeilsval-blok,
mede alle dc takcl-bloks, cn fchoote-bloks, met de juffers van 't (high-zeil. Acht fpa200 achter op dc billen, als inde fchoote- ken tot dc boot. Deperdocns, achteren
bloks , bczaans - vallc fchoote - bloks , cn voor , onder en boven met dubbelde bloks.
gei-touwc bloks aan boort, benevens het Dc groote juffers, breedt 10; duim, dik
dag-takel, cn ankcr-talic, pok-houtc fchy- 4; duim : dè juffers voor in 't fbkkc \vandr,
ven te maken } doch alle het pok-hout ten breedt 9 duim , dik 4 duim. Wielen voor
lade van de Beftcdcr.
30 (hikken , benevens de talie-bloks, wigNoch zal de Aannemer gehouden zyn gen, del-houten, en fchut-fpaken: van de
alle dc nagels der pok-houtc fchyvcn van voorlchrccvcnc }o (lukken komen 18 om
goct yzcr-hout, en van goede dikte tc ma- laegh : dc wielen voor hoog 1 5 duim , cn
ken. Mede te leveren zes moskels, ook achter 1 1 duim , dik 5 duim : boven daan
zooveel karviel-nagels, en wandt-klootjes, 12 (hikken, dc wielen daar van voor hoog
als in het toemaken van nooden zyn. Noch
12 duim, en achter hoogh 10 duim, dik
de poort-touw bloks, benevens alles wat 4; duim. Alle dc talie-bloks, onder cnbovergeten moghtc wezen , en in het tocma- ven , met dubbelde bloks.
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Tiende Hooftstuk.
maat enfchikking. Toeftandt van het Touw midtfgaders hare
even-matige grootte en zwaarte in't algeme'tn en van eenige Scheepen
in 't byzonder. tJMaat van Maften en Zeilen zoo in 't byzonder
aan ons Schip, als in't akemein aan onderfcheidene Scheepen en hoe men die beft ter windtvang ftelt wis-

Anker-wigt
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konftelyk

bewezen.

Beneden de 1000 pondt , zoo neeme
duim, daar boven 1 duim hebt genoomen.
Et plecht -anker moet zwaar
Onder de 500 pondt, zoo neemt de dikzyn 1 800 pondt het dagelyks
anker ïtfoo pondt het tui-an- te drie maal tot dc langtc by voorbeeldt
kcr 1 500 pondt het werp -an- dik 2 duim j drie maal i\ komt 7; voet tot
ker 450 pondt: benevens noch een licht de langtc.
werp -ank er, cn een dregh of twee, van
Neemt ook dc langtc en zet die op dc
onbegrepen gewight.
helft
by voorbeeldt , half 7}, is 3^vocti
en voor elke voet van de helft , als \ \ voet
tn Ankers in *t algeme'tn , en voor
neemt 1 00 pondt , komt j 7 5 pondt tot dc
zwaarte.
eerft van hun ordonnantie,
Alle onze ankers hebben ten minden
offchik.
twee armen. Wel is waar dat men ankers
Neemt de pafler- dikte twee maal , cn kan toedellen met een arm, die dan ook
zoo veel duimen als dat maakt, neemt zoo lichter zouden zyn , cn even vad houden
veel voeten tot de langtc van de fchacht in dil weer } maar om dat dc zwaarte ook
by voorbeeldt, dik 6 duim* twee maal 6 van nooden is , zoo achtc ik die vondt zeer
komt 1 2 voet neemt dan noch zoo veel weinig, cnlaatze varen j temeer, dcwylc
duimen als 't ander voeten heeft gemaakt daar veel dcllcns aan van doen is , om zulk
komt te zamen 1 3 voet 1 duim tot de lang- een anker tc doen houden. Tuigen die
te van dc fchacht.
licht onklaar worden zyn ondicnlligh tc
Neemt dc pafler dikte drie maal voor dc lchecp.
zwaarte van 't anker , twee nullen by d'uitZommigc willen dat dc handt van het
komft (lellende : als by voorbeeldt, dik anker dc helft van dc arm zy, cn dat dc
6 duim i driemaal 6 komt 1 800 pondt tot fchacht zoo lang behoort te zyn als and erdc zwaarte.
halve arm.

Zwaarte der Ankers onzes Schips.
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Men neemt ook tot 1 00 voet lengte van
Schip 1 000 pont zwaarte, oftot 1 o voet
1 00 pont zwaarte.
En om de dikte in 't grove te krygen, als
men de lengte heeft, neemt zooveel duimen voor de dikte , met een touw in het
rondt te meeten , als de fchacht voeten

't

lengte

is.

De twee armen zyn t'zamen 1

\ voet korde fchacht , en maken , buiten om te
meeten, eenkring-iruk.
Het kruis weit op twee derden deelen.
De handen zyn half zoo lang alsdcbinnen-kant van de armen , en breedt op twee
derden deelen.

ter als

500

Van de langte, dikte,
Zwaarte.

2000
1900
1800
1700
lÓOO
1500
1400
IJOO
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pont.

100

1
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73

400
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7

200
100
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Gewigt.

H

Langte.

boven vierkant 44 duim,
onder 5« duim , met de pafler te meeten
de armen hebben boght 5 duim, en zyn
lang 5 voet : de handen zyn lang 2; voet
cn Breedt 2 voet , binnen plat, doch buiten
als de fchacht: de armen zyn ingebogen
2 voet o duim: 'tvierkant is lang ijvoetj
de neut daar op is lang 1 voet, dik 1 duim
het ring-gat iswydt 2^ duim» en de ring
iduim. Ue
De anier-ltok moet zoo
wydtitfduim.
lang zyn als het anker met ring met al is,
te weten 1 3 voet: en eikevoet langte van
de (bok geefc 1 duim tot de breedte i doch
1

ij

voet,

is

Dikte.

zo duim.

6\ duim.
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Een anker dan van 1 100 pondt zwaar,
lang

,alsvolgi

Langte.
1 ji

«43
400 pontzw.
300
200
100

z
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lang

900
800
700
600

9

H
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aooopontzw.
i^oo
1800
1700
1000
1500
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L 2| duimdik.

7

dikte i en zwaarte.

ir.voctl. 6\ duim dik.

I Dbbl.

beflier.

Een korte afdeeünge van Ankers leng

»i

Touw dikte.

Paflcr dikte.

aan de einden op de helft: de onder-kant
maakt men krom, of kringftukkigh, en
zulks

om

tefterker tezyn, cn te beter tc

konnen buigen.
Deproefvan ankers is , die om hoogh te
heffen, en op eenyzer, dat dwars lcit, te
laten vallen.

Een Fluit-fchip van 2 00 laften voert een
plecht-anker van 900 pondt : een dagelyk* anker van 800 pondt : een tui-anker
van 700 pondt: met een werp-anker van

200 pondt.

Een Schip van 600 laft heeft een plecht*
anker, zwaar 3000 pondt: een dagelyks
anker,
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Het Neurcnbergej ftaal , daar een Den*
anker, zwaar 1800 pondt een tui- anker,
zwaar ïtfoo pondt: en een werp-anker, ne-bcom op ftaat , is het befte het welke
van het merk de Zantlooper in keur gezwaar 1800 pondt.
Een Schip van 1 00 lalt heeft een plecht- volg b t wordt dit werdt gevolght van het
anker van 800 pondt: een dagelyks anker merk de Hellebaart en daar na het Klavan 700 pondt : ccn tui-ankcr van tfoo ver-bladt, recht of krom.
pondt en een werp-anker van 150 pondt.
Het Zweedtfche ftaal wert tien ten honEen Fluit-fchip van 220 laft voert een dert minder van waerdye gehouden als het
plecht-anker van 190 pondt.
Neurcnbergcr ftaal.
Een Koopvaardy-fchip , lang 1 40 voet
Het ftaal dat men hier uit Berghslandt
voert vccltydts ankers die ieder 1 700 pont brengt , en met een of twee Raderen is
wegen.
gemerkt , Hans Mufiker ft*al genaamt,
Het anker op een Ooft-Indifch Schip, werdt in deught tuflehen Zwccdtfch en
lang 1 70 voet, is by my bevonden zwaar te Ncurenberger ftaal gehouden.
De kooien , waar mede men dit yzer en W/4»
zyn 3 joo pondt.
Dreggen zyn ankers met vier armen ftaal fmeedt , en heet maakt , werden van ln
welkers zwaarte niet afgemeeten werden Nieuw-kafteelgcbraght , die men voor de
na de grootte der Scheepen, maar na de befte houdt. De mcefte Schotfche kooicuwgrootheit der Booten, om datze daar toe ien zyn in 't gem een flechter als dc
werden gebruikt j en terwyl de Booten kafteclfche i doch zommigc zyn wel zoo
weinig vcrfchillen in grootte , zyn ook zoo goet.
Luikfchc kooien werden zoo goet gede dreggen.
keurt als dc Nicuw-kafteelfche, en uitHet anker, nevens de anker-ftok
ccn hoet houdt
binnen-kanttezicn, daar de zelve gezaagt gemoeten by de hoct
is, werden vertoont op de plaat, daar het 3 8 fchcpel.
kooien
te
de
proeven
lcght.
of die goet
Schip op zyde
zyn, zoo neemt een handt vol, duwtze
Hoedanïgbeït vanTzer, Staal,
fterk toe, en opent dan de handt: zoozy
en Kooien.
op de handt van den anderen vallen , dan
Terwyl niet alleen de ankers , maar ook zyn zy goet ; maar blyven zy in een klomp,
veele andere leden te fchcep, van yzer danzynzyonbequaam. Ot men werpt de
werden gemaakt, zal het niet ondienftigh kooien in *t water , en zoo de zelve datelyk
zyn hier in te laflchen welke het befte zy j zinken, dan zyn zy niet goet » maar zy
op dat de Bouw-mecfter , wanneer hy een moeten, als vet, in'tccrfte op het watc.Schip aanlegt , de befte keure hier in doe dryven , om goet te zyn.
en zoo zyn Schip te fterkcr make.
andt van bet Touw-werk tot het
De platte en vierkante ftaven, die met Toeft
ofgefielde Schip voornoemt.
letter F gemerkt zyn, werden voord'al:
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Om

derbefte gehouden : waar na de gekroonvolght : en het merk van d'ongede

Daar zyn vier kabels , dik 1 \ duim , lang
100 vadem, en een van 12 duim} wegen
zamen 145*0 pondt.
De grootc ftagh , dik 1 * duim , lang
plaatzc.
Het Orgel-gront-yzer werdt zoo goet 24 vadem.
gehouden als dat gecne 't welk met de letDe fokke ftagh , dik 9{ duim.
De grootc hooft-touwen , dik 6 ± duim.
ter F is gemerkt.
gemeen
zoo
De fokke hooft-touwen , dik 5 J duim
Het Stokholmer yzer is in't

H

kroonde

H verdient in deught de derde

te

wegen 740 pondt.
goet niet als het Spaanfch yzer.
Het bezaans wandt , dik 4 duim , weegt
Het yzer dat tot Dantzik wert bearbeit
en van lange ftaven is , plaght beter te zyn 408 pondt.
Zes yzcre troffen , wegen 1290 pondt.
als het geene tot Stokholm is bearbeit.

Twee wiel-troflcn, wegen 1 2 2 pondt.
Ook zyn de vierkante en lange GottenVicr-en-dertigh paerde-lynen, wegen
burger ftaven mede beter als die van Stokholm.
377 pondt.
Schiemans garen * 00 pondt
Haartz yzer is in minder waerdigheit,
en niet het befte om tot Schceps-tuigcn te
Twaalf ftik-lynen, wegen 25 pondt.
verwerken.
Zes-en-dertigh bos huizing.
De Scheeps ankers werden van grof Zes-en-dertigh bos marling.
yzer gemaakt, met eenigh Spaanfch yzer
Twee wiel-troflcn , wegen 2 1 8 pondt.
vermengt j welke twee zich zeer wel laHet grooteftenge wandt, dik 4 duim i
zamen
te
mengen. Spaanfch yzer al- het fokke wandt, dik ij duim ; wegen
ten
leen valt te flap, en heeft geen ftyftc.
t'zamcn tfoo pondt.
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Deel.
I.
Twee zegen-h/nen.

hftier.

Dc ftenge ftagh , cn de twee ftenge
windt-reeps, dik 5 ï duim.
Twee paar marfle fchootervlik 4; duim,
wegen 1061 pondt.
Dekardiels, dik 4 of 4! duim.
De portuur- lyn , dik 5 duim.
De groote reep, dik 6\ duim, lang
16 vadem.
De fokke reep , dik 6 duim , lang 2 4 vadem, weegt 451 pondt.
De bezaans reeps , en groote marfle
reeps ,dik 4 duim.
Dc fokke reeps, dik 3} duim , wegen
1 1 z pondt.
Vyf onderfchcidenc yzere troflen, wegen 883 pondt.

*4S

Zedig h boa huizing.
Zeiligh bos marling.
Twaalf fluks witte ly

Twaalf vis-lynen.

Twee witte yzere troffen van 136 pont
cn zoo voorts.
Tot een zwaar Schip van oorlogh heeft
men omtrent acht-en-twintigh tros touwen noodigh , ieder tros houdt 80 vadem.
Tot een Noorts-vaardcr behoort omtrent
vier-en-twintigh tros touw.
De dikte van een dagelyks anker-touw
• Grprtpr.
is * geëvenredent tegens de lengte van het
tmmt
Schip by voorbeeldt , laat het Schip lang
z/n 100 voet, zoo rekent tot eiken 1 o voet
Acht wicl-troffen , lang 100 vadem, lengte 1 duim dikte voor het touw. Het
wegen 77 j pondt.
plecht-anker wert gcmeinlyk met dezelfSchiemans garen 3 00 pondt.
de kabels gebruikt. In zware noodt fteckt
Achtienpaèrde-lvnen, wegen zoo pont. men twee touwen op malkandcrcn, om
des tc gemakkclykcr op de zee te konnen
Vier-en-twintign bos huizing.
ryden.
Vier-en-twintigh bos marling.
Wanneer men dc derkte van het touw
Twee paar fchootcn, dik 4; of 5 duim,
kngtfji vadem, wegen 5x1 pondt.
vermeerderen wil , zoo woelt men 't zelve
Twee paar fmyten, dik 4; of 7 duim, met dunne draden tuflehen de flzgen, en
beteert het tc gelyk met het touw zelve.
lang 1 4 vadem , wegen 296" pondt.
De touwen werden opveele plaatzen,
Twee yzere troflen , wegen 3 1 2 pondt.
Zeven wiel -troflen , dik 10, 12, 1$, 18, als aan de rees, en elders, met leder bekleedt, tegen 'tfcheuren en flyten: gelyk
en 20 duim, wegen 5 1 2 pondt.
dezelve hier om mede op cenigc plaatzen
Noch twintigh geteerde lynen.
En dit is het touw-werk , 't geen een omwoelt worden,voornamentlyk de voorSchip, hier voor opgeftelt, nooüig zoude de hooft- touwen, om dat de ree daartehebben, om na den eifcb toegemaakt te gen wryft j infgclyks ook de fmyten.
Touwen die door gaten loopen , als ook
zyn.
Tenovervloet, zoo het Schip een lange diegecne welke de rees heiden, moeten
effen
en gladt geflagen zyn , om niet tc hareis zoude doen , en op zee iets moght komen te breken , of te verderven, zoude peren.
De voornaam dc Schecps-t ouwen dan ,
men de Schipper mede konnen geven , op
dat het voor een waarburg diene, het vol- geëvenredent na de grootte van de Schecpen , konnen uit de volgende Tafelen wergende.
den gezien) doch zoo net niet, dat zoude
Vier yzere troflen van 840 pondt.
Zeven wiel-troflen van 458 pondt.
zeggen de touwen althans nadcezemaat
§eflagen zyn, tcrwyl mynict onbekentis
Een groote reep.
Twee marfle reeps , dik 4 duim, van at de zelve meed na de gis en gewoonte
werden gemaakt , maar dat, indien dus
375 pondt.
Een paar groote fchootcn , lang 60 va- gemaakt werden, + gefchikt, en na den f Prtfm»eifch zullen zyn. Welke Tafels uit het
dem , van 272 pondt.
Engelfch zyn vertaalt , en in Engelandt
Een paar fmyten van 1 60 pondt.
Een jein, dik 4 duim, lang 46 vadem, zoo gebruikclyk doch om dat, myns bedunkens, deeze maat genoegzaam en byvan 154 pondt.
kans op alle Scheepen kan werden gepaft
Tweehond ert paerde-Iynen.
heb de zelve, deczer geflalte , goct gevonSchicmans garen 450 pondt.
den hier in te lattenen.
Vier-en-twintigh bos witte lynen.
-}
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Tafel ,

wav ** men zien magh de dikte van aüe voorname Scheefs-touwen,
ofgefchikt na de dikte van hare maften; en voor
van het Touw-werk aan de groot e maft , hebbende zyn
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Deel.

Kabel-dikte , gecvenredent na de zwaarte der Ankers»
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Kabelwigt.gejlagenop 100 vadem.
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dcn ten oorlog ui: ruft , worden kabels van
1 20 vadem lang geflagen , en zulks om te
beter te konnen ryden: deeze zyn dik 20
of 22 duim, en beftaan uit drie touwen
die ieder van drie ftrengen zyn, in welke
ftrengen omtrent 900 draden zyn, zoo dat
het geheele touw beftaat uit omtrent 2700
draden: op 20 duim dikte weegt dusdanigen kabel 9500 pond t , als het getcert is.
Doch om noch nader en volmaaktelyker te zien de hoedanigheden van alle
Scheeps- touwen, en rondt-houten , zoo
wert hier tc voorfchyn gebragt derzclver
mate , zoo als de zelve op Scheepen na gemeetenzyni want het is wel goct de boven gcftelde maten te volgen, doch wert
niet altydt gedaan, vermidts de Meefters
zich vernoegen met de maat daar of daar
omtrent te volgen zynde deeze evenredige maten uitgevonden , en ter neder geftelt, na het gemein gebruik, zonder
dat
de zelve voor een vaftc wet altoos werden
:

Scheeps-touw en Maften maat.
Of> een Schip , lang 1 60 voet

,

wydt

40 voet , ü bevonden als volgt.
Het groote flagh dik 1 8 duim , met de
kraagh lang 29 vadem. Het fokke ftagh

1 3 duim , lang 1 3 vadem. Het groote
wandt dik 7; duim , lang ieder Ipant 2 2 vadem. Het fokke wandt dik 7 duim , lang
ieder fpant 1 9 vadem. Het bezaans wandt
dik f duim, lang ieder fpant 18 vadem.
Het bezaans ftagh dik 7 duim , lang 14 vadem. Het groot ftengc wandt dik 5 duim,
lang ieder lpant 1 6 vadem $ doch ook wel
dik 6 duim.lang ieder fpant 2 6 vadem. Het
voor- ftengc wyidt dik 4 duim , lang ieder
fpant 14 vadem. Het voor-ftenge ftagh
lang 12 vadem. De groote pardoens lang
3 6 vadem. De pardoens van de voor-fteng
lang 3 z vadem. Het groote marfle val

dik

lang 4 5 vadem De groote marfle reep dik
6 duim , lang 9 vadem. De groote marfle
toppenants lang 38 vadem. De groote
marfle braflen lang 3 2 vadem. De groote
toppenants lang 30 vadem. De groote
reeps dik 8; duim , over 't ezels-hooft lang
.

j

2

vadem. Het groot kardeel dik

duim,

om

lang 5 o vadem.

Het jein,
de boot mede
in te zetten, met de looper, lang
45 vadem.

Het Spaanich takel van de groote maft,
met de mantel , lang 1 3 j vadem. De looper lang 40 vadem De groote marfle geitouwen lang 40 vadem De groote marfle
boei-lyns lang 3 o vadem. Het groot marfle
rak-touw lang 6 vadem. De by-voet van
het groote rak lang 12 vadem. Het groote
rak-touw lang 8 vadem. Derak-troflen,
zynde tot ieder looper drie troflcn,elk lang
3ovadcm. De groote marfle fchootendiï
7 duim , lang 2 «vadem. De groote fchooten dik tfi duim,lang 4 vadem. De groo3
te fmytendik 9 duim, lang 1 8 vadem.
De
voor-marflc toppenants lang 31 vadem.
De voor-marfle reep dik 4} duim, lang
7 vadem. Het voor-marfle val lang 3 9 vadem. De voor-marfle boei-lyns lang 3 6 vadem. De voor-marfle braflen lang
va3 5
dem. De fokke reep dik
duim , lang
over 't ezels-hooft 28 vadem. De fokke
toppenantslang 27vadem. De voor-marfle
gei-touwen lang 34 vadem. Het voormarfle rak-touw lang 5 vadem. De byvoct van 't fokke rak Tang 1 1 vadem. Het
fokke rak-touw lang 7 vadem. De fokke
fchootcn dik 5 duim , lang 3 o vadem. Dc
fokke fmyten dik 7 duim , lang 1 5 vadem.
De voor- mars fchootcn dik 6 duim, lang
2 5 vadem. De fokke boei-lyns lang 1 2 vadem. De blinde toppenants lang 2 1 vadem.
De blinde braflen lang 2 6 vadem. De tryzen lang 24 vadem. De blinde fchinkels
lang 1 3 vadem. De blinde fchootcn lang
1 8 vadem. Het blinde
rak-touw lang 9 vadem. Drie fcheen-rroflen tot het fokke
rak, ieder lang 27 vadem. De groote braflen lang 3 6 vadem. De fokke braflen lang
2 5 vadem.
Het bezaans rak - touw lang
.

.

%

5 voet.
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dem. Dc voor-marfle braflen lang 27 vadem. De voor-marfle boei-lyns lang 3 2 vadem. Het voor-marfle rak -touw lang
4~ vadem. Dc fokke reep over 't ezelshooft dik 7 duim, lang 2 6 vadem Het fokke kardeel lang 3 6 vadem. De mantel van
dik $ iduim, lang 100 vadem. Een paer- het groote takel lang 1 2 vadem de looper
lang 3 8 vadem. De voor-takel , of mantel,
dc-lyn , dik 4 ; duim , lang 120 vadem
Dc grootc maft tot dit Schip is lang lang 1 1 vadem de looper lang 3 6 vadem.
9 1 voet , dik 24 palm. Dc tbkkc maft lang De by-voet van 't grootc rak lang 1 1 va82 voet, dik 22 palm. De bezaans malt dem het rak-touw lang 7 vadem. De bylang 72 voet, dik 17 palm. Deboeg-fpriet voet van 't fokke rak lang 1 o vadem : het
lang 63 voet , dik 23 palm. De groo- rak-touw lang 6 vadem. Dc fokke toppete fteng lang 60 of 6i voet, dik 16 palm. nants lang 16 vadem. De groote marfle
Dcvoor-ftcng lang 5 4 voet, dik 14 palm. gei-touwen lang 3 2 vadem. Het voorDc grootc raa is breedt 30 kleedt, ieder ftenge ftag lang 1 2 vadem. Dc voor-mars
kleedt op 3 voet gerekent , zoo dat 30 Ichooten Eng 1 2 vadem. De fokke fchookleedt 90 voet is. Tuflchen dc fokke raa tcn lang 2 4 vadem. Dc fokke fmyten lang
en greote raa .s 't verfchil drie kleedt , zoo 1 2 vadem Dc fokke boei-lyns lang 2 o vadat" de fokke raa 9 voet korter is als de dem. Dc blinde toppenants lang 20 vadem.
grootc raa.
Dc blinde braflen lang 2 2 vadem. Dc blinOp groote en kleine Scheepen is de de tryzen lang 1 8 vadem. De blinde fchingroote en fokke marfle raa 3 voet langer kels lang 1 2 vadem. De blinde fchooten
De fokke braflen lang
als dc helft van de grootc en fokke raa* lang 15 vadem.
doch zoo als de Bcfteders goedt vinden 2 2 vadem. Dc bezaans fchoot lang 20 vaook na dc Schccpen zyn : bram-ftengen en dem. De bezaans val lang 3 6 vadem
Vindc de zware touwen van 1 7 duim
dik , en lang 1 00 vadem. Een kabel-touw
Of> een Schip van 1 30 of 1 3 6 voet lang, van 8 duim dik, lang 100 vadem.
Een
nydt iiof$t voet , ü bevonden ,
kabel-touw van 6 duim dik , lang 1 1 o vaHet groote ftagh dik 14 duim, met de dem. Een pacrde-lyn van 4^ duim.
kraag lang 2 5 vadem. Het fokke ftag dik
Op dit Schip is de groote maft lang
1 1 duim, lang 1 2 vadem. Het groot wandt 8 6 voet, dik 20 palm. Dc fokke maft lang
dik 7 duim, ieder fpant lang 20 vadem. 77 voet, dik 1 8 palm. Dc boeg-foriet lang
Het fokke wandt dik 6 duim, ieder fpant 58 voet, dik 19 palm. De bezaans malt
lang 19 vadem. Het bezaans wandt dik lang 66 voet, dik 14 palm. De grootc
4 duim , ieder fpant lang 4 6 vadem. Het fteng lang 56 voet, dik 13 of 13^ palm.
bezaans ftagh dik 4 duim , lang 1 vadem. De voor-fteng lang 47 voet , dik 1 1 palm.
Het groote ftenge wandt dik 4 duim, ie- De groote raa, gerekent tegen 24 of 25
der fpant lang 1 j vadem. Het voor-ftenge kleedt zeils, is lang 78 voet. Voorts de
wandt dik 3 \ duim , ieder fpant lang 1 4 va- marflc raa, en blinde raa, als boven.
dem. Dc groote pardoens dik 4 duim, lang
Na het voorbeeldt van deeze touw-ma34 vadem. Dc fokke pardoens dik v; duim, tcn kan men dus touwen toe alle Schecpcn
lang 1 ; vadem. Dc grootc marflc reep dik vinden, van wat langte en wydte zyook
4J duim, lang 8 vadem. Het marflc val zyn , gebruikende cenc * evenredige reke- • Pnfmi+.
lang 3 6 vadem. De voor-marfle reep dik ning, daar dan alle dc lengtcns uit zullendlang 7 vadem. Dc groote marfle volgen.
3 j duim ,
toppenants lang 34 vadem. Het grootc
Hebbe noch doen meet en een Ooftermarfle rak -touw lang 4 j vadem. Dc groovaardcr van 1 10 of 1 1 1 voet lang ,
te marfle gy-touwen lang 3 6 vadem. De
wiens Maften, en Touwen , vinde
groote marfle braflen lang 28 vadem. De
als volgt
groote marfle boei - lyns lang 2 5 vadem.
De groote braflen lang 30 vadem. Dc
De grootc maft lang 77 of 78 voet , dik
bezaans val lang 3 6 vadem.
Dc bezaans fchcot lang 2 5 vadem. De
zware touwen , ieder lang 1 00 vadem , dik
19; duim. Een kabel-touw, dik 1 1 duim,
lang 100 vadem. Een kabel-touw, dik
7 duim, lang 1 1 o vadem. Een kabel-touw,
% voet.

Het

.

:

:

:

.

;

grootc reep in 't ezels-hooft dik 8 duim
3 o vadem De groote toppenants lang
28 vadem. Het groote kardeel is lang
46 vadem. De groote marfle (chooten dik
5i duim, lang 2 5 vadem. De groote fchooten dik y duim, lang 28 vadem. De groote
fmyten dik 7 j duim , lang 1 6 vadem. Het
groote ftenge ftag dik 4 duim , lang 1 5 valang

.

17 palm. De fokke maft lang <J8 of 59 voet,
dik 1 5 palm. Dc boegh-fpriet lang 4$ of

47 voet, dik 15 palm. Dc bezaans maft
lang 56 voet, dik 11 palm. Dc grootc
fteng lang 46 of 47 voet, dik 10} palm.
De voor-fteng lang 37 of 38 voet , dik
81 palm. Dc grootc ree lang 17 kleedt
zeik, dat is <i voet.

V

Het
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toj duim , lang met
Een Galjoot van 8e, 86 , of 8 8 voet,
de kraag 2 1 vadem. Het fokke ftagh dik
bymydoen me eten , hadde
71 duim, lang 9-, vadem. Het groote wandt
Het groote ftag dik 9 \ duim, lang 1 2 vadik 6 duim, ieder fpant lang 19 vadem.
Het fokke wandt dik 5; duim, ieder fpant dem. Het ftenge ftagh dik 6 duim , lang
lang 1 8 vadem. Het bezaans wandt dik 1 4 vadem. Het wandt dik 6 duim , ieder
3 i duim , ieder fpant lang 1 4* vadem. Het fpant lang 18 vadem. Het dirk en jein,
bezaans ftagh dik 3 1 duim , lang 1 1 vadem. dik $ duim , lang 45 vadem. De fchinkels
Het groote ftenge wandt dik 3 \ duim , ie- van de gaerden dik 3J duim, lang %\ vader fpant lang 1 4 vadem. Het groote ften- dem. Dc loopcis van dc gaerden lang
ge ftag dik 3 duim , lang 2 2 vadem. Het 2 6 vadem. Het fokke val lang 3 o vadem.
voor-ftenge wandt dik 3 duim , ieder fpant Het kluif-fbkke val lang 37 vadem. De
lang 1 2 vadem. Het voor-ftenge ftagh dik bak-ftaggen dik 6 duim , beide lang 2 1 va3 duim , lang 1 1 vadem. De blinde toppc- dem. Dc krac-lyn dik 3^ duim, lang 1 5 vanants lang 16 vadem. De blinde brallen dem. De groote fchoot dik 3 i duim , lang
lang 17 vadem. De blinde tryzen lang 2 o vadem. Het bezaans wandt ieder fpant
De voor-marflc boei-lyns lang lang 1 o vadem. Dc bezaans fchoot lang
1 7 vadem.
30 vadem. De voor-marflc toppenants 1 o vadem. Dc pardoen van dc fteng lang
lang 2 < vadem. De voor-marfle val lang 1 5 vadem. De zware touwen dik 9i duim,
30 vadem. De voor-marfle reep lang ieder touw lang 1 00 vadem. Een paerde6\ vadem Het voor-marflc rak-touw lang lyn dik 3 duim , lang 1 20 vadem. De ta3; vadem. De mantel van het voor-takel kel , cn mantel , lang 1 1 vadem. De loolang 9 ; vadem. De looper van het voor- per lang 2 4 vadem.
Dc maft lang 5 8 of 6*0 voet , de top daar
takel lang t6 vadem. De voor-marflc geitouwen Tang 28 vadem. De fokke boci- boven 18 of 2ovoet, dc maft in'tgchecl
lyns lang 1 5 vadem. De fokke toppenants lang 78 of 80 voet , dik 20 palm : de fteng
lang 2 4 vadem De fokke reep lang 1 7 va- boven dc top lang omtrent 14 voet, dik
dem. Het fokke kardeel lang 30 vadem. 10 palm. De gaffel lang 44 of46 voet, dik
De fokke braflën lang 1 8 vadem. Het fok- 1 o of palm. De boeg-fpriet , of uitftcke rak-touw lang 6 vadem. Dc voor-marflc ker, lang 45 of 48 voet , dik i2palm. Dc
braflen lang 26 vadem. De groote marflê bezaans maft boven lang t6 ot 40 voet»
boei-lyns lang 2 3 vadem. De groote marfle in 't ruim 53 of 55 voet, dik 9 palm. De
reep lang 7} vadem. Het groote marfle brecdc fokke raa lang 40 of 42 voet.
De maften op Galjoot s werden uit twee
rak-touw lang 4 vadem. Dc groote marfle
toppenants lang 29 vadem. De groote ftukken gemaakt, fterktens halvcn, en ook
marfle ftander lang 1 5 vadem. De groote om dat men die zelden na de vercifchtcgemarfle val lang 28 vadem. Dc groote ftaltc hier toe vindt.
marfle gei -touwen lang 32 vadem. De
V'tnde mede de Scheeps-tnajlen aldus
groote marflê braflen lang 2 5 vadem. Dc
geflelt te zyn.
mantel van het groote takel lang io| va;

.

.

n

dem. De looper van het groote takel lang
18 vadem. De groote toppenants lang
1 6 vadem. Dc groote reep lang 1 9 vadcrrl
Het groot kardeel lang 36 vadem. Het
groot rak-touw lang 7 vadem De groote
braflen lang 2 6 vadem. De bezaans fchoot
lang 16 vadem. De groote gci-touwen
lang 2 6 vadem. Dc groote fchootcn lang
14 vadem. De groote marfle fchooten lang
20 vadem. De groote fmyten lang 1 2 vadem. Dc fokke fchootcn lang 22 vadem.
De fokke fmyten lang 1 o vadem. De voormars fchootcn lang 1 7 vadem.
De zware touwen dik io{ duim, lang
1 00 vadem. Een kabel-touw dik 6 duim
lang 1 10 vadem. Een ander kabel-touw
dik 5 duim, lang 1 20 vadem. Een pacrde-lyn dik
duim, zynde lang 1 20 va.

i

Aan een Schip van 1 3 y voet lang , wydt
34 voet , hebbe dc maft lang2 bevonden
8 5 voet , dik 2 1 J palm

Een Schip van 1 3 o voet lang, en 3 o voet
wydt , de maft lang 8 3 voet , dik 2 o palm.
Een Schip van 1 00 voet , de maft lang
74 voet , dik 1 5 \ palm.
Een Galjoot van 88 voet, de maft dik
20 palm, en lang op zyn wandt $9 voet,
de top lang 1 9 voet.
Een Bocijcr van 8tf voet, dc maft dik
1 9 palm , en lang op zyn wandt 5 8 voet
de top lang 1 8 voet.
Een Buis van 74 voet, zynde een raazeil , de maft lang 5 5 voet , dik 1 1 palm.
Een zwaar Jacht , dc maft dik 1 61 palm,
lang op zyn wandt 54 voet, de top lang
17 voet.
Op Engclfchc Schccpen is dc lengte van
de groote maft f der breedte van 't Schip,
en dat gcmultiplicccrt , of vcrdubbcldt,
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de voor-maft | van de groote maft
dcboegh-fprict is vaneen geltalte met de
fokke maft : de bezaan dc helft van dc
groote maft.
De Turken maken hare maften en raas
roet 3

:

vecltydts langer,

om meer zeil tekonncn

voeren j doch dit maakt ranke Scheepen.
De maften worden boven , omtrent de
raas en toppen, geteert, duurzaamheits
hal ven j gclyk ook onder, en overal daar
zy dc mcefte aan floot lyden.
Groenland ts - vaarders voeren nimmer
bram-ftengen, om dc guurheitdes luchts
in dat geweft.

Smak-zcilen ftaggen voor over. Daar
dc ftaggen tekende maften komen te veilen , worden dc zelve wel dik omwoelt.

Evenredige maat van dikte der
Maften.
Als een maft onder dik is 1 6 palm , behoort hy onder dc krans dik tc zyn i z
palm , en aan dc top 1 1 palm.
Als dc fteng onder dik is i o palm , gelyk
tot een maft als boven bcvocghlyk is, dan
zal hy boven dik zyn 6', palm.
Dc zalen komen 6 duim beneden het
achtkant.
Het boven-eindt van debezaans maft is
dik op \ van het onderfte eindt.
Infgelyks

mede de bram

- ftengetjes

kruis-ltcng , cn bovcn-blinde fteng.

Dcbocg-fprict isaandeftagh
als

\

dundcr

onder.

De

ftagh

komt 14 of

1 5

voet van het

voor-eindt des boegh-fpricts.

Een

raa

middelftc

,

is op het eindt dik
J van zyn
daar hy op het dikfte is.

Om dc dikte van dc groote

maft te be-

komen , zoo neemt voor elke 6 voet

holte

voet tot dc dikte in dc viflchcr.
De maften op Schecpen die gemaakt
werden om op Ooll-Indicn tc varen hellen
meeft tydts vry veel achter over, en wcrden voor over geftaght } doch dc fteng
wert met dc pardoens achter over gehaalt :
zoo dat de hcclc maft wanfehapen gebox

I.

Deel.

tff

tuflehen dc beting in , tegen de fokke maft
teftaan.

Op ieder maft komt een

zwaar blok te
geen met een half rondt uitgegenaamt: dit half txth Ufr
ronde gat wert
een beugel geflootcn , ^*
alwaar de opper-maften, cndevlaggeipii
op de top- maften , in liaan.
Alle dc bov en-maften, tot fpillen toe,
fchietcn door dc voorftc gaten der zalen
en zulks op dat, achter over hellende, te
fteviger zouden ftaan, cnbcquaamlyk om
laeg konncn fchieten.
De maften worden in de Schecpen ge- w*m
zet met kranen, lichters, en onder-leggen. mm
De mailen op zeer groote Scheepen
werden van vericheide ftukken t'zaraen
gemaakt , en wel ftyf met touw bc wonden.
Maften van Boeijers moeten zeer zwaar B*"ifr
zyn , om dat dc bloks , het groot zeil ^ de m
gaffel, en alles, daar aan komen te hang'cn.
*
De zalen van de groote maft onzes boven voorgcftclden Schips zyn lang o£ voet,
die van de fokke maft 8 voet , die van de
bezaans maft 4; voet, die van dc boeghfbrict 4i voet , gelyk ook die van de groote
fteng de zalen van dc voor-fteng zyn lang
3 i voet , die van dc kruis-fteng i voet zoó
ook die van de grootc bram-fteng, en bcven-blinde fteng
de zalen van dc voor
bram-fteng zyn lang ijvoet.
Dc top van dc groote maft is lang 7 voet,
die van dc fokke maft 6 voet, die van de
bezaans maft 4; voet 2 de top van de groote fteng is lang 4 voet, die van de voorfteng j voet , gclyk mede die van dc kruisfteng , en grootc &ranvftcng , die van de
boven-blindc fteng feb aars i voet de top
van de voor-bram fteng is lang \ voet.
leggen ,

*t

holt is, het Ezels-hooft

ma

^

*^£

;

:
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Aart van Touw en Hennip.

Dc ftagh,

en hooft-touwen , nevens al
het ftaandc wandt , zyn beft van Inlandtgemaakt \ want dceze rekt

jfchc hennip

niet: doch valt wat vuil.
De hennip die in Italien valt , wert voor
de befte geacht, om touw van tc daan. Na
deeze volgt die van Riga komt. De Ruift»
gen ftaat.
Aan dc onderfte voet van de maften, fchc hennip verdient in wacrdigheit de
daar zy op den bodem ftaan, als mede on- derde plaats.
Hennip die fyn van tras is geeft het befte
der dc marfch , wert het acht- of zeskant
sefchaaft, alwaar dikmaal wangen aan ge- touw, voornamcntlyk als dc zelve lang , en
lcgt worden, ftcvighcits halven. Onder dc ryp is, 't geen men uit de ftoppels oordeelt,
marfch werden klampen aan de maft gc (la- ook wit-grocn van verw.
gen , daar de zelve op komt tc leggen.
Dc hennip dient wel gchavent, geklopt,
Men fchildcrt zomryts dc maften onder. gezuivert, gehckelt, en niet verbrocit te
Opdc bocgh-fprict, voornamcntlyk in zyn , eer men daar van touw toeleght.
Het garen moet niette dicht ofte fyn
zeer grootc Schecpen,wcrdcn dikmaal latten gcilagen, die voor trappen dienen. Dc ged raait zyn.
boeg-fpnet ruft op de fteven , ofte op ccn
Uit drie ftrengen wringt men de toutwilbezydcn de fteven, en komt veeltydts, wen rzaam , 't zy de zelve dik ofdun zyn.
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Al te Ayf gedraait touw barft lichtclyk ,
J

al tc flap

Uéttmm
Mffl

m

«"IrT

gedraait

is

bros.

Wanneer een kabel na den eifch is gc^ raa^ t ' omwindt men altydt een flagh of

,

<

|

op dat het des te beter de overgeblevene keeren behoudt , cn van alteltreng
of tciterkomgedraaittezyn niet komete
vier
v jci ,

knappen.
Als men touw teert , dient wel gelet dat
de teer niet te heet zy, en men moet de
teer wel door het touw laten drinken , eer

men het uit de ketel haalt.
Wanneer het touw geftooft of

De touwen aan het bovenfte eindt van
de bezaan zyn gefpleten , en fpreiden zich
aan de zelve wydt uit om hem de» te minder te doen flingeren, enhetzcilteltevigcr en beter u itgefpanncn te houden.
Met ftevigh en fterk aangehaalt wandt is smk
het gemakkelykfttc varen, zoo de Scheemaar geen los wandt vercuchen , om J"J^
el te zeilen , 't geen zomtydts gefchiedt.

Sm

Inhoudt der Zeilen van het hier voor
opgeftelde Schip.

Het groot zeil is breedt

1 3 kleedt , Hollandts kanefas, houdt boven aan 't raa-lyk
, 't geen gefchiedt om het zelve tc droogen , cn de teer beter te doen ïdcllcn, is op en neder diep treilen, cn
door dringen, moet nacrftigh acht gcfla- kan varen zonder of met een bonct.
gen worden dat de Hoof met te heet of tc
De fok is breedt 20 kleedt, houdt boven
aan 't raa-lyk 2 2 ellen, is dtep 1 1 J ellen , en
rlaauw geftookt zy.
Ter tydt als men het garen fpant , om 't bonct daar onder is diep 3 J ellen.
touwen daar van tc ftrengelen , moet wel
De bezaan met zyn bonet is onder breedt
gade geflagen worden, dat alle de draden 1 6 kleedt , Hollandts kanefas , achter diep
even lang gefpanncn zyn, op dat de zelve 20 ellen , het halsje voor breedt 2 kleedt
door ongclykhcit in 't winden niet komen cn houdt aan de roe 2 4 ellen.
Het grootmars-zeil is onder breedt 2
te fpringen.
Het touw dient droog te zyn als het ge- kleedt, boven breedt 12 kleedt, houdt
I
ellen , en is diep 1 8 ellen.
fponnen en gdlagcn wert.
j
Het voor mars-zeil is onder breedt 1
Als het touw gedraait wert , helpt men
de flagen om met ltokkcn,dic van mannen kleedt, boven breedt ioi kleedt, houdc
om gebraght werden , om dat de raderen I I i ellen , cn is diep 1 4; ellen.
De blinde is breedt 18 kleedt, Franfch
zeer lange en zware touwen niet wel konnen omvoeren. In'tflaan houdt men de kanefas, houdt 1 yi ellen, en is diep 8 J ellen.
einden der kabels met zwaar ge wigtvafl,
Dc boven-blinde is onder breedt 1 6\ elop dat de zelve niet krinkelen , en den len, boven breedt 8 ellen, en diep 1 o \ ellen.
voortgang des arbeidts beletten.
Het kruis-zeil is onder breedt 1 x ellen,
In Spanje vindt men touw geflagen van boven breedt 7 ellen , en diep 9 ellen.
Tmv Mi
gewaflen duin-helm j doch om dat dit zoo
Het groot bram - zeil is onder breedt
ltcrk niet is als hennip , moeten dcezc tou- 13 ellen, boven breedt 7 ellen, cn diep
wen twee maal zoo dik zyn als die van hen- 9 ellen.
nip gemaakt zyn.
Het voor bram -zeil 'n onder breedt
In Corea vindt men Schecps-touwcn 1 1 ellen, boven breedt 6 ellen, cn diep
Fsnflrn.
gevlochten van ftroo.
7i ellen.
Tot alle dcezc zeilen te zamen zoude
In Scilon is touw van kokos bomen baft,
v*h hhsfc"*
daar Kajcr genaamt * waar mede gehandelt noodig wezen 27 46 ellen Hollandts kanefis , 375 ellen Franfch kanefas ,274; ellen
wert , als met het vlas hier te Lande.
In China zyn de anker-touwen geflagen ever-doek, 163 ellen korrel-doek.
van zeker boom-gewas , Goemoet geheten,
Van de Lyken.
fynals hair, zwart van vcrw, cn varkens-

ver-

warmt wert

'

;

;

bordelen niet ongelyk.

Hum™

di

De Schecps-touwcn werden onder op
Schip valt gemaakt, terbequamcrltel,
zonder wet,aanmalt, boort , knechts , cn
krammen , zoo binnen als buiten boort,
ook aan pennen , nagels , enz.
Waar de touwen varen, hun loop, begin
cn einde tc befchryven , zoude van weinig
nut zyn, dewyle terecht, zonder het gezicht , niet wel verkent konnen werden j
waarom den lezer wyzen tot de plaat , ten
dien einde hier voor ingclafcht : waar in
alle de touwen, op hun vereifchtc plaatzen
in het Schip , klaarlyk itaan verbeeldt.

n»v>tntndtT\
tf 't sriip

Het grootc lyk ( dat is het touw daar
't zeil in itaat) is dik ij-duim, en lang,
zonder bonet ,12 vadem het is van drie
Ibrengcn , bcltaandc uit 102 draden.
duim, cnlang
Het fokkc Ivk is dik
:

40 vadem , bcltaandc uit 84 draden.
Het groore mars-zcils lyk is dik 2 duim,
cn lang 34 vadem, bcltaandc uit 72 draden.

Het voormars-zeils

lyk

is

dik

cn lang 2 8 vadem, beflaande uit

Het boven-blinde lyk

is

lang

2J

5
1

2

8

duim,

draden.

vadem

cnbeltaat uit 1 8 draden.
Het groot bram -zeils en kruis-zeils lyk

zyn
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zyn t'zamcn lang 3 o vadem , en beftaan uit
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Het voor bram-zeils

dem en beftaat uit
,

t

*

lyk is lang
draden.

t

2

va-
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157

Het voor bram-zeil boven breedt

4i kleedt , onder 9' kleedt , aan doek
len, Vlaams doek.

Het bezaans en blinde lyk is dik 2 duim
en t'zamcn lang 46 vadem beftaande uit
3

I.

3i kleedt, onder 7 kleedt, diep 7.; ellen,
aan doek 41 ellen. Het kruis-zeil breedt

draden.

1 5

8 ellen.

Zeilen van een Schip

draden.

wydt 16} voet

Deeze ly ken al te zamen wegen omtrent
600 pondt.

,

,

lang

1

ff 1

el-

x6 voet,

hol 13 voet,

voerende xze lajlen.
Een groot zeil van 1 1 kleedt, diep 1 4 elaan doek met de bouts 298 ellen. Een

Van de Zeilen in 't algetnein.
Wat de maat der zeilen belangt, die is

len,

groot bonet van 2 1 kleedt , diep 3^ ellen >
aan doek 69 ellen. Een fok brect 1 8 klect
diep 1 2 ellen , aan doek met de bouts 119
ellen. Een fokke bonet breedt 1 8 kleedt
diep 3 ^ ellen, aan doek 3 3 ellen. Een groot
mars- zeil, boven breedt 11 kleedt, onder
1 o kleedt , diep 1 8 ellen , aan doek met dc
bouts 302} ellen Een voor mars-zeil , boven breedt 10 klect, onder ruim 17 klect,
diep 15 ellen, aan doek 206 ellen. Een
blinde, breedt 14 kleedt, diep 85 ellen,
aan doek 1 1 9 ellen. Een bezaan , breedt
14J kleedt, achter diep 18 ellen, aan doek
134 ellen. Een ftag-zeil, breedt 1 ff kleedt,
achter diep 17 ellen, aan doek 147$ ellen.
Zeilen van een Schip groot z} j laft. Een boven-blinde , boven breedt kleedt,
9
Dit Schips groot zeil was breedt zonder onder 1 ff kleedt , diep 1 1 ^ ellen , aan doek
bonet ii kleedt, diep 14 ellen, en hadt 136 ellen. Een kruis-zeil, boven breedt
aan doek met de bouts 918 ellen. De fok 7 kleedt, onder ruim 1 3 kleedt, diep 9 elmet een bonet breedt 1 9 kleedt , diep zon- len, aan doek 92 ellen. Een groot bramder bonet 1 2 ellen , het bonet is diep 5 ; el- zeil , boven brect ff klect , onder 1 1 klect
len, t'zamcn iji ellen, aan doek met de diep 8 j ellen , aan doek 7 3 ellen. Een voor
bouts 3 09 ellen. Het groot mars-zeil bo- bram-zeil , boven breedt 5 kleedt , onder
ven breedt lij kleedt, onder 21 kleedt, 9 kleedt, diep i\ ellen, aan doek 5 5-^ ei—
diep 1 8 ellen , aan doek met de bouts 307 len. Vier ly- zei Is , boven breedt 2 kleedt
ellen. Het voor mars - zeil boven breedt onder 9 kleedt , diep 2 ellen , t'zamcn aan
10J kleedt, onder i8j kleedt, diep 1 5 el- doek 1 8 ellen.
len , aan doek met dc bouts 244 ellen. Dc
Noch maakt men de Zeilen na volgenbezaan met ccn bonet breedt 1 ff kleedt
de maten, ieder gevoeght na bare
achter diep io£ ellen , aan doek 1 70 ellen.
Scheepen, of na de wtlle van den
blinde breedt 4 kleedt diep 8{ ellen

ongclyk , hare breedte wert eevocght na
dc lengt e van de rees, en hare Hoogte na de
langtc der maften , en zulks na het goetvinden des Mceftcrs j zommige hangen
ruim , andere liaan ftrak en gefpanncn.
Vafte en onveranderlyke wetten van hun
maat vinde ikgeene: waarom alleen ten
toon zal ftellen de grootheden van zeilen
op cenige weinige Scheepen, zoo als die
zelf hebbe gemeeten, en doen meet en,
hoewel de zelve ook wel van andere geftalte gemaakt worden* 'tgccnvcnneinc
genoegh te zyn tot navolging.

Dc

1

.

,

Schipper.
19 ellen, van Hollandts kanewas van Franfch kaneAls een groot zeil van 17 kleedt is, en
fas, en breedt 1 ff kleedt , achter diep 1 ff el- diep 1 4 ellen , dan mag het bonet diep zyn
len, aan doek 1 18 ellen. Het ftagh-zeil tot 3 ellen , t'zamcn diep 1 7 ellen , aan doek
dc ftenge ftag onder breedt 8 kleedt , ach met de bouts 302 ellen. De fok van 14
ter diep 1 3 ellen, aan doek 5 2 ellen. Twee kleedt , diep 1 1 \ ellen, het bonet diep 3 elly-zeils tot de mars-zeils , elk boven breedt len , t'zamcn diep 1 4^ ellen , aan doek met
kleedt, diep 1 8 ellen , dc bouts 2 1 o ellen. Het groot mars-zeil
1 kleedt , onder
aan doek 1 14 ellen , van Vlaams doek. diep 157 ellen, boven breedt 10 kleedt,
Twee ly-zcils aan de grootc ree, boven onder iff kleedt, aan doek met dc bout»
breedt ii kleedt, onder f± kleedt, diep, 205 ellen. De bezaan met zyn bonet brect
ij ellen, aan doek xoff ellen, van ever 1 3 kleedt , diep achter 1 7 ellen. Het voor
doek. Twee poort -zeils, ieder breedt mars-zeil boven breedt 10 kleedt, onder
6 kleedt, diep dellen, aan doek 7 2 ellen. 1 ff kleedt, diep 12* ellen. Deblindcdiep
aan doek

fas.

Het

1

ftagh-zcil

j

J

Dc

boven-blinde van ever-doek , breedt 8 ellen, breedt 1 4 kleedt , aan doek 1 1 ff eflen. Dc boven-blinde boven brect 7 klect,
onder 1 1 kleet, diep 1 o* ellen. Het bramzeil boven breedt ff kleedt, onder 9 kleedt^
diep 7^ ellen.

boven fcheeps ff kleedt , onder 1 1 { kleedt ,
diep 1 1 ï ellen , aan doek 9 1 ellen.
groot bram-zeil boven breedt 4J kleedt ,
onder 8^ kleedt, diep 8} ellen, aan doek

Ha

!

j

j
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En als het groot zeil breedt is
meerof minder, fchikken

1 9 kleedt, komt maar een leuver op twee reven:
zich de andere deeze leuvcrs worden door reef gaten ge-

zeilen na gelang.

Een
1

lang 7 c voet, wydt
hol to voet voerende

Galjoot

voet

,

,

,

Solaft
Heeft mede wel, zoobyondervindinge
heb gezien, een zeil dat onder breedt is
12- kleedt , boven 1 1 $ kleedt achter diep
z 5 \ ellen , met zyn bonet , en 't is van vooren gemeden, aan de eerfte gilling is de
groot fte mede, de andere daar na zyn wat
verminderende, tot de twee achterfte klecden toe, welke recht-draats moeten zyn:
voor onder de maft moet het 4- kleedt gcfilt wezen, en daar zyn vyf recht-draatze

rtoken. Dc blinde is breedt 4 kleedt, diep
4 ellen. De bezaan is breedt 47 kleedt,
achter diep 7 cllcn , voor aan de maft 6 \ ellen. Dc fok is breedt 3 kleedt , achter diep
5

* ellen.

De

gaten inde blinden zyn

om het wa-

ter te lozen,als de boeg-fprict te veel bokt,

en het zeil water (chept , by ftorm.
Tot een Schip van 1 50 laften wiert van
oudts, hier ter Stede, drie balen Franfch
kancfas voor de zeilen gebruikt.
Pltmm zeght , fprekende van het zeildoek , en den hennip , dat 'er een kruit is
't geen Egypten aan Italicn doet naderen
(verftaande door dit kruit den hennip, waar
leeden , achter drie kleeden opgefneden van het zeil doek wordt geweven
Het ie
)
hier worden dan de bonets at gemeden
wel ftont volk., voeght hy daar by, 't geen
zooveel als men daar af fnyden wil, 'tzy kleeden derft opletten om windt te vangen
t
een of twee : de naden cn de gillingen en wien bet licht febynt tn de toren te dokheren,
moeten op de ellen afgetekent ftaan, cn alt of bet niet genoegh was dat men te landt
met een touwtje gemecten worden , tot ftierf, maar dat men nocb onbegraven in de xjee
dat men 8; ellen gillings heeft. De brcede moéfi dryven. In het eerfte Hooft -ft uk , alfok is breedt 1 1 kleedt , diep 1 6 ellen , cn waar hy van vlas handelt, fpreekt hy aldus
heeft boven een reef, 't geen aan de eenc yiat is een ftoffe dat ons mede ten verderve
kant diep is 6 cllcn , aan de andere kant ftrekt; want daar mede leggen wj ons zalven
loopt het tot niet , zoo dat het reef 6 ellen meer liften en lagen , als aan eemgb gedierte.
ichuin is , cn wort by noodt tot een gaffel- Waar op te antwoorden ftaat, dat de doodt
zeil gebruikt : 't heeft onder ook een reef, over al even na is > doch te water alleen nadiep 3 ellen. Het top-zeil is onder breedt der lchynt als te lande.
1 1 kleedt , boven 7 kleedt , diep 1 z ellen j
Hjgmm meldt, dat ^rdcvindfter is geheeft in elke fchcot een blokje, en op ei- weeft van de zeilen , wanneer zy haar zoon
ken zydc drie leuvcrs. De bezaan is breedt Harpocrates gong zoeken.
j o kleedt , diep 1 2- ellen , en heeft onder
Het garen tot zeil-doek weit nu ter tydt
een reef, diep z ellen : het lyk komt een gefponnen van fyn geklopte hennip.
half clle boven 't reef. De kluif-fok is brect
Dc maat decjzeilen werdt mede wel ge9 kleedt, achter diep 19 ellen, en boven fchikt na het gebruik , waar toe de Schcevoor de ftomp 1 clle afgcfneden, zoo dat 'er pen gebezight zullen werden.
noch achter blyft 1 8 ellen j het is voor opOp Jacht-lcheepcn , ofdie gecne welke
femeden i kleedt, achter 2 kleedt, zoo uit zyn om andere in zee te vervolgen
at'cr noch 4 vierkante kleeden in de mid- maakt men veel zeils.
den blyven op de twee laatfte kleeden
Kleine Scheepen zeilen in 't gemeen bewort het van onderen achterop gezoomt, ter als grootc , niet alleen om datzc lichter
en gelykt * het eerfte lyk is dik 5 paar, zyn, maar om datze meer zeil voeren
daar na neemt men navooren een lyk dik want indien dc zeilen op grootc Scheepen
1 1 paar, cn wordt boven met twee oogen cvenmatigh
gemaakt wierden na datze op
eftoken, gelyk men een ree-zeil fteckt: kleine Scheepen zyn zy zouden te groot
,
f
eeft een reef met een bonet, diep 27 ellen j vallen , en niet wel beheert konncn
wermen zet achter op het reef con bout, cn den, waarom de zelve kleinder werden
daar op twee recf-eaten, daardeleuverin gemaakt als d'ev en-reden wel vereifcht
komt. De fmalle tok is breedt 87 kleedt hierom is't dat een klein Schip dikmaal
achter diep 20 cllcn , voor 207 ellen hier beter zeilt als een groot.
gaat boven weer 1 clle af voor het blok
Van betjlellen der Zeilen.
zoo dat het achter noch 19 ellen blyft, en
voor 1 9; ellen heeft twee reven met banDe zeilen dienen niet al te ftrak of te
den, het onderfte reef is diep ellen, cn bordigh aan de raas gehecht to zyn, maar
3
't ander 2- cllcn
dceze reven zyn met ga- op zulk een wyze, dat dc windt, daarin
ten , cn achter op de reven twee bouts op blazende , de zelvigc cenige rondtheit
,
ieder bout twee leuvers
doch voor be- geeft j dus vat de windt beter in het zeil,
hoeven geen bouts te wezen, want daar of kan meer beweging aan het doek over,
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Êcven, en het Schip zal beter voortgang mede zeilen gebonden , die men fatzen
ebben , 't en ware men zeer fcherp by dié noemt ; nevens een vin achter by dc vlag,

ge-fpil.

Voor een Schipper Haat wel te letten
zee-luiden zyn van meeningc , dat
de voorfte zeilen de mceftc voortgang aan dat hy dc zeilen zoo zet dat d'ccn dc windt
het Schip verfchaffen } gevende voor re- van d 'ander niet vangt.
Ecnige gevoelen dat zakswyze zeilen
den , dat de windt'daar het Schip gelyk als

De

trekt, cn achter, of in dc midden, maar veel windt zouden vangen, en
duuwt ook dat dc windt in de verhaaften.

alleenigh

den loop

:

Dc

voorfte zeilen de baren der zee beter fnydt,

om zync nabyheit.
Voor hoeft men niet al te veel zeik te
maken, opdat het Schip daardoor niet te

Scheepen neemen den meeften
voortgang als'er een grecp-touws windt >
of bak-itugs koelte is, en dat met twee of
drie ftrceken , van voor-windt af } want
dan dragen alle de zeilen.
Als 't by de windt gaat kan men geen
boven blinde gebruiken,
dat die dan
teveel wappert, en niet ftcvigh genocgh
gezet kan werden. Ook kan menby hardt
weêr geen boven- noch onder-blinde gebruiken} want zy doen in zulk een geval
het Schip tc veel duiken , cn zyn , wegens
hunne nabyheit aan 't water , niet wel te

zeer kome te bukken.
Men houdt mede dat debovenfte zeilen
meerder voortgang aan het Schip geven
als deonderfte, en zulks om dat zy verre
van de zwaarte af zyn j want dc malt is een
hevel, waar aan hoe verder dc werkende
kracht , als hier dc windt in 't zeil , (dc voet
van de maft voor vaft-punt gcftelt zyndc )
van het vaft-punt is , hoe de kracht van
meerder macht zyn zal , gelyk dat allen bellieren.
In ftorm wordt dc bezaan gcbolt , en de
Wis-konftcnaars bekent is. Dc bovenfte
zeilen flepen echter dit ongemak mede, fok op (leven gezet.
Hoe
laegcr zeilen, hoe bcquamcr beneder
boven
komen,
en
van
datze lichter
in hardt weêr niet gebruikt konnen wer- ftiert konnen werden , en hoe zy minder
gevaar
loopen
om van boven neer te geraden.
De zeilen vcrfmallen na bovenen toe, ken» waarom het een goede vondt zoude
om dat boven niet te veel wind ts zouden zyn , zoo men het zeü- werk dat nu boven
vatten, endeSchcependocnomflaan, of ftaat ter zyden uit wift te ftellen.
Hoe ontluimig het waait, de bezaan kan
voor tc zeer in 't water duiken» ook om
altydt gevoert werden, cn is ook zelden
dat de maften boven minder v
onklaar.
konnen als onder.
Op half windt dragen alle zeilen, 't geen In engtens, en daar men dikmaal wenmet een voor- windt niet kan gefchieden} den moet , gebruikt men alleen dc vooren by voor-windt geit men het groot c zeil zeilen: met deeze giert het Schip minft.
Met dc voor-zeilen doet men net Schip
op, omwindt aan de voorfte zeilen te geven. Hier om zal een Schip ook meerder voor dc windt om wenden , cn met dc achter-zeilen bydc windt op. Dc reden hier
vaart maken met een windt van ter zyden
als met een voor-windt , fchoon niet al ten van is, dat, dewyl het Schip op zyn midj

voordeelc.

del-punt draaibaar

is,

het achterfte deel,

Het driehoekigh achterfte zeil kan het
ftuur helpen in tydt van noodt > want men
kan dit zeil beft zetten op de ftrcek daar

bewoogen werdende, het voorfte een tegen gcftcldc wegh doet gaan j cn zoo is 't
ook met het voorfte. Waar uit volght dat
men heen wil, en het Schip moet noodt- dc bezaan de Scheepen by dc windt doet
wendigh van achteren geftuurt worden. voort gaan , en dat de blinde de zelve doet
Dit zeil wordt by voor-windt omgedraait afvallen.
Dc zeilen werden hoogh of laegh opgcen wanfehapen dwars tegen de maft gezet,
haalt, na men grootc vaart , en meer of
wanneer men groot cn haaft heeft.
Het is een yzcrewet by dc zcc-lieden min windt-vang begeert.
geen windt vergeefs voorby tc laten vlieStrak uitgerekte en gefpannen zeilen
gen , als men dc zelve vangen kan. Hier vatten de meefte windt. Bordige zeilen
toe zoude men wederzydts buiten boort doen de windt ter zyden uitfpatten , en zyn
vleugels konnen verzinnen , gelyk men die daarom goct om by de windt , cn met
by wylen aan de nokken van dc rees ziet fcherpc windt tc varen.

Wanneer men vaart ftutten wil, haalt
fchecht , geiken en ly-zeils genaamt, wcle onder wcinigh brecder zyn als boven
men dc mars-ze ils op de rant , of zeer laeg.
ditgefchiedt in jacht maken, vlieden, en
Als men de Scheepen over ftaagh fmyt
als men grootcn haaft heeft. Onder aan de of tegen de windt om laat gaan , moet men
mars-zeilen worden in zoo een geval wel dcfok laten loopen, anderzins loopt men
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gevaar van een uyl te vangen, of dat hec af , regel recht en cven-wydigh met de
Schip op zyn gat dcift.
windt-ftraal, tot aan het over ftaande boort
Op droogten luiftcren dc Schccpen wei- toe , zoo lang is , als een linie van dc zelve
dan
moet
men dezelve zeilen aan boort , tot daarzy dc voorigc lifiigh na hun roer >
met dc zeilen ftuuren, 'tgcen met opha- nie fnyden by voorbeeldt, in de figuur A.
len, laten vallen, en dus of zoo te ftcllcn
isdc windt-llraal, D C het zeil: ik
L gclyk aan C moet zyn , om
f;e(chiedc , na de konft van ervaren zee-lic- zeg dat
cn
dcezc zeggen , dat dit veroorzaakt 'tvcrcifchtc te voldoen, cn dc windt beft
werdtdewrdienhet zandt zuight, enhet in 't zeil te doen vatten. Dit wort beweeroer na zich haalt. Doch waarichynlvkcr zen door middel van de volgende betoowert gcoordeclt, dat dc weinig tuflehen- gingen , als te befpeuren is op het einde
ftandt van kiel en grondt een zeer fncllc cn van dc zelve , in het vcrvolgh. Gelyk hier
groote omloop van water veroorzaakt , en mede ook beweczen wordt, hoe men de
dat de fchiclvkc inval des waters in het le- ftreck des windts weten kan, der zelvcr
dig, 't welk het Schip achter komt te ma- kracht bekent zynde* als ook het Schips
ken , het roer ongefchikt doet fchudden , loop , ofte koers : ook hoe veel minder been het achtcr-fchip onmaiclyk bewegen, weging alle zyd-winden, na haar wezen,
waar door het ftuuren noodtwendigh be- aan het Schip geven , dan of zy vlak in dc
zwaarlyk vallen moet.
lakenen vallen ; aanmerkende , en tocMen vindt verftanden die willen dat ftaande, dat een voor- windt de meeftebemen alle dc zeilen op een Schip vierkant weging en voortgang aan het Schip geeft,
makc , of evenzydigh driehockigh , en die 't geen in deezen is gcoorloft.
fpalke met vccle dwars-houtcn, mecnende
Eerste Voorstel.
dat dezelve dus beter windt zouden vat
Zoo een lichaam op een water-paffe vloer,
ten 't geen, myns bedunkens, onpryzclykis, en veel ongemakken te fchcep zou- met een effen vlakte rechthoekigh op de vloer
flaXnde , voort geftooten wordt , dan zjd het
dcnazichflcpcn
Heden, tcrwyl dit fchryve, komt my lichaam rechthoekigh van hetfloot endt v/ak^af
een ontwerp te vooren van het zeil- werk hopen.
Laat AB, opdeplaat by B, het ftooeens Fluit-fchips , 't geen nu wordt gemaakt, zullende dit beftaan in een groot tende vlak zyn , dat voort geftootcn worde
fmak-zcil, met een gaffel, aan een zeer langs de linie CD, £ het lichaam ,
groot cn maft hangende , daar een bonet rechthoekigh op AB: ik zeg , het lichaam H-*
F loopen * want dc
onder aankomt, 't welk met een reef in- E zal langs dc Unie
gebonden kan werden. Dcezc groote maft duwing van dc vlakte B kan geen kracht
ftaat omtrent op 6 of 6{ voet over het der- op't lichaam E doen, om dat na
of B
de deel van 't Schip , van vooren te reke- te bewegen, overmidts de vlakte, effen
nen, voor het groote luik. (Op gemeene cn gladt zynde , geen oorzaal; geeft om
Smak-fchecpen ftaat de maft op een derde cenbewoogen lichaam elders te laten heen
van vooren Op gemeene Fluiten zet men rollen, als daar het van een lichaam, 't geen
dc maft vecltydts te midden fchecps, of, het zelve onmiddelyk raakt, rechthoekigh
cenweinighmcerna achteren, ftaande dc heen gedrecven wort, fchoondat lichaam
zelve achter het luik.) Dit Schip zal achter weder fchuins, en van ter zyden bewoogen
een groot bezaan-zeil voeren ; met een wort. Allcenlyk dan kan het lichaam E,
overloop, gclyk als op de Jachten. De zei- zynde rechthoekig met het vlak AB, door
len aan dc boegh-fpriet, en fokke-maft, dc beweging des zeiven vlaks bewoogen
zyn als op gemeene rcc-zeils Scheepen i worden , te weten langs dc linie
F.
behalven dat geftadigh een ftagh-zcil geVoorstel.
bruikt zal worden. Het oppcr-zeil aan dc
Zoo een 'vlakte door een fcheeve linie gegroote maft is fmak-zeils gewys. Met dceze tocftcl wort gelooft (hoewel tegen myn duuw t wort, dan zjd de duwende kracht tot
:

AB

A

A

:

J

|

1

:

DF

D
A

A

'

;

j

D

Tweede

mcining) dat het Schip bequaamlyk zal het drnkzel, of 't geen gedrukt werdt op htt
konnen varen , wyl dc meefte windt-vang vlak,, ah degezjttde fcheeve Unie , na een Unit
om lacch wert gedaan , en al de zeilen zeer aan 't eindt deezxr fcheeve Unie , rechthoekigh
gemakkclyk te behecren , in te nemen , en op het vlak zjn.
ABzy het gegeven vlak in de figuur C,
uit te zetten zyn.
CD een fcheeve linie , langs welke
Hoe men de Zeilen beft ter windtgeperft wert ,
rechthoekigh op AB:
vang ftelt.
ik zeg , de kracht , waar mede net lichaam
dit te doen, zoo maakt dat een linie, langs D C geduuwt wort , is tot dc leiding
of ftreck , getrokken van achter dc zeilen des vlaks A B , als CD tot DE.
,

DE

AB

Om
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AB D

Deel.

f.

waar door het lichaam

een
Laat (om dit tc betoogcn)
F een fcheeve hef- linie,
pylaar zyn ,
de
trekking
laat
G een rechte hcf-linic j
aan CF geftelt zyn even aan de duwing
aan CD, het vlak dan zal door trekking
of door duwing even veel lyden: indien
nu het vlak langs E G getrokken wierdt,
door deeze trekalzoo dat de vlakte
king even zoo veel quam te lyden , als door
de trekking aan C F, of de duwing aan C D,
dat is, zoo de trekking aan E G even ftalwichtigh ware met die aan CF, zoo zal,
door het 1 9' Voorftel van Stevins Wecghkunft, de trekking aan CF, of de duwing
aan CD, tot dc trekking aan E G, of het
tot DE.
lydendevlak AB, zyn als

D

I(5l

E voort geftuuwt

werdt.

D

Vierde Voorstel.
De kracht te vinden, waar door een lichaam
op een water-paffe vloer voort
verlet

AB

,

gaat , langs een

door een ftootent vlak^, dat fchmns wort

gedreeven.

Laat ,

als

vooren , in deeze gcftalte by E
B het verlet ,
net

het lichaam zyn ,

A

H

AC

duwendtvlak, welk langs G
geduuwt
wort , het begeerde is , dc kracht te vinden
waar door het lichaam E langs AB voort
geduuwt wordt, als aan GH; hetzy, by
voorbeeldt, dat het iopondtgewigt was.
Laat GC rechthoekigh getoogen zyn op
CD
AC, en B D rechthoekigh op de zelve
Vervolgh.
A C, en laat bevonden worden HGx.ox.GC
Het blykt dan in een lichaam 't geen te zyn, als 5 tot 4: Ikzcgh, 5 geeft 4,
voort geftooten wert , als in 't cerftc Voor- wat 1 o pondt ? komt 8 pondt , die aan FD
lid , dat de linie CD tot G C is, als de behoeven zoude, om het lichaam E met
kracht die langs CD aangewendt wordt gelyke kracht voort te duwen , als met
op het lichaam E, rot dc beweging die het 1 o pondt aan G H, door het tweede Voorlichaam E ontfangt.
del. Laat nu A B tot B D bevonden worden te zyn als 4 tot 3 Ik zegge , 4 geeft 3
Derde Voorstel.
wat 8 pondt aan FD f komt 6 pondt voor
Zoo een lichaam als e op een water-paft 't begeerde, dat is dc kracht waar mede
tegen eenige muur of verlet, als ab, het lichaam E langs het verlet
vloer
voort
leit, gclykjndefigHMr D, het welke geduttwt geduuwt werdt met een fchuinfe ftooting
wort met een rechtft aande vlakte CD, langs aan G
van 10 pondt ; cn zulks door het
:

,

,

AB

,

H

een

linie die

d f,

z.09

die het

rechthoekigh op

cb

komt, als hier derde Voorftel.
tot de kracht

zjü df kracht aan d f ,

hchaam lydt , zjn

verftaande z.00

adf

als

ab

tot

Vyïde Voorstel.

ad, wel

een rechte hoek, maakt

Gegeven zjnde een Unie , waar langs een
effen vlakyoort geduuxut wort, om een lichaam
Laat B aangemerkt zyn als een fchuin- langt een gegeven verlet te doen hampen , de
ft
fe vlakte, gelyk in 't voorgaande, en laat fiandt van het du wendt vlakje vtnden , om het
E met B, lichaam met de meefte kracht te druilen,
IG cvcnwydig met
óf
rechthoekig op
zyn: dit zoo voort te doen ga
en

met do.

D

H

ADF,

AB

KL

A

zyndc , en E L , aangemerkt als hcf-linie
van een trekkende kracht aan G die het
lichaam zooveel tegen houdt, ab het zelve
van CDB geduuwt wordt , ('twclk hier
geftelt mag werden) en EM, hcf-linie,
van een kracht aan H, die het lichaam E
infgelyks in even-wight met het geduuw
kan houden: dit zoo geftelt , zoo zal wederom , door het 19* Voorftel van Stevins
zyn, gelyk
Weeg-konft, EL tot
dc kracht aan G, of het geduuw aan FD,
tot dc kracht aan H, of tot die kracht,
E
die het lichaam E langs de linie
dwingt : maar dewyl E
en E L even
wydighzynmct AB en AD, zoo zullen
de hoeken E en A even zyn > desgelyks
en
zyn dc hoeken
beide
recht, en daarom de driehoeken
gcly kformig daar uit dan volgt,
cn
dat
is, als EL tot EM, of
tot
gelyk de kracht aan G , of de duwing aan
FD, tot dc kracht aan H, of die kracht,

Eerfte Voorbeeldt.

,

EM

M

EML

ADB
AB

:

AD

HM

ADB

ELM

A zy in de plaat by F het hchaam, B C
EFG

het verlet,
de linie daar de kracht
aan gedaan wordt , die ik rechthoekigh op

1

Om

CD

nu het vlak
alzoo te
ftellen , dat die de meefte kracht op
het
lichaam
doet, zoo ftelt
even aan
GF, trekkende CFD, en die zal zoo de
begeerde linie zyn, waar na het vlak ge-

't

verlet

ftcl.

A

GC

ftelt zal werden, om op zynalderbeft,
en
met de meefte kracht het hchaam A voort
tc duuwen j want dc twee zyden des drie-

FGC even zynde , zoo zullen de
GFC en G CF even zyn, en elk
half recht desgelyks ook de hoeken D FE
en D E F des driehoeks DE F, als mede
de hoeken FCB en FBC des driehoeks

hoeks
hoeken

,

BFC, om
fbrmig zyn

ED

dat deeze drie hoeken gelykIk zegge dan ,
F bi i geeft

E

:

1 , wat geeft 1 o pondt , de kracht die
ik aan E F ftcl ? komt $t j 0 poodt voor de

X

druk-
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drukking des vlaks: wederom zegge ik,
z tot B F i, alzoo yt. 5 o pondt
gelyk B C
drukking, die het vlak lydt, tot 5 pondt
voor de kracht, waar mede het lichaam A
voort geduuwt wordt. Maar laat ons ook
eens ftcllcn dat C G meerder is als GF, te
weten als 4 tot 3 , alsdan zal £ F tot
zynals 5 tot4, omdat dc hoeken GFCen
FE even zyn, en de hoeken FGC en
FD E beide recht , en daar om de drie hoeken gelykformigh desgclyks om dat de
drie hoeken FGC en BCFeen gemeene
hoek C hebben, cn elk een rechte FGC
en BFCy zyn de drie hoeken FGC cn
*B CF eelykformigh , en daarom Tt C tot
BF> als 5 tot 3 Ik zegge dan ,£ F j geeft
E 4 , wat 1 o pont kracht ? komt 8 pont
drukking of lyding des vlaks ; wederom
3 C 5 geeft *» F 3 , wat 8 pont drukking ?
komt 4? pondt , waar mede het lichaam
Sedrukt wort , welk minder is als 5 pondt
ie wy eerft gevonden hebben : desgclyks
indien wy G C minder ftellen als GP, zoo
zullen wy 4) pondt vinden voor de kracht
die het lichaam A drukt, te weten, {tellende G C tot G F, als 3 tot 4 > en daarom,
GCenGFevenzynde, zoo zal dc duwing

ED

D

;

:

D

A

aan

EF

het voordcrlykfte zyn.

Tweede
Laat wederom
lichaam zyn,

,

D

GDC

GDC

GCD

GCD

ED

"BCD, ende hoeken

UDC en DEFiyn

beide recht , en dien volgende de drie hoegefykfbrmigh , daar
ken "3
en
tot £F, naom is
tot SD, als

EDF

CD
CB

FD

Ik zegge dan, 'B C 5
6 pondt lyding des vlaks ?
geeft "B
3 , wat
komt gr pondt voor de kracht waardoor
gedrukt wort. Indien wy
het gewight
nu G C minder ofmeer Hellen als FD , dan
zal het lichaam
zoo veel niet gedrukt
worden , gelyk men door rekening kan na
fpeuren, en daarom is deezc ftandt des

mentlyk

als j tot

]

:

D

A

A

vlaks

D C het vordcrlykfte.

Het tweede Voorbeeldt

des.

vyfden

Voorftels, byzondcrlyk hier betooght , is
door den hoogh-gelccrdcn Heer Hurchert
de Volder, Profèüor tot Leiden, d'cerfte

maal algemcinlyk verklaart , cn my , Algttoegekomen, 'tgeen
om zyn waerdigheit , hier laat volgen \
de linie waarlangs dc waar toe dient de figuur A, bier nevens in

Voorbeeldt.

kruict uitgerekent,

A aan de geftalte G

FD G

kracht gefchiedt

rechthoekig op FG: om dan het begeerde
te vinden , ltelt G Ceven aan G
, en trekt
CDE, welke het begeerde vlak zal zyn ;
want DFtotEF zyn 5 tot 3, 't geen hier,
na het voorbeeldt van Stevm , geoorloft is
te nemen: zoo zeght nu, 5 geeft 3 , wat
10 pondt kracht aan FDf komt 6 pondt
lyding des vlaks. En nademaal G D en GC
even zyn , zoo zyn ook de hoeken
is ook even
evenj maar
en
of
F is dan even aan
aan£D F,

3C

het verlet

,

het ik ,

niet

gevocght

*

l

S

De ftreek deswindts FG bekent zynde,
cn 't verlet BC, zoo is de hoek DGH
bekent , cn dien volgens ook de reden van
tot
de
, die zy als a tot b :
krachtvan
zy 00 c

DG

GH

FG

DG

oo

x

GC x y
DG tot GH
a tot

b

als

x

-£xenCHooy+4 x

DH 00 \ Vaa— bb
Quadraat

DC oo £ x x 4» \b xy 4- yy 4- x x — £ x%
DCoo Vyy4-^xy4-xx

DC
tot D H
gch/k G C
Vyy + ?*y + xx iy^TBb
y
is

tot

GI

UVTÏ=ÏÏ
Als
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Als

is

G

tot

yy

CD

dc kracht van 't vlak

welke kracht dan is co

,

+

r

y

c

+

5C

^ Y aa — b b

+

xy

-i

+ xx

GI
Z5 V aa— bb

is

alzooisdc kracht

tot

^ V aa— bb
yy+ — xy + xx

yy+ — xy + xx
tot

dc kra cht waar m ede het lichaam langs

ycx
dan is co

M aa— bb

aaMyy + ^ x y+ xx
ycx

163

PD

xx
y
door dc linie D B recht gedrukt werdende ,
2

yy

CG

Gelyk

die

Deel.

I.

200 is dcfchuinfc kracht van

y »a-bb

x

tot

befi'ter.

I

BC

geperft wordt,

welke gcftclt moet worden CO zhetgrootfte.

M aa — bb
.CO z

aaMyy + 7-xy + xx
ycx

Na den regel van

Maa— bb coyy + ^xy + xxMaaz

01

—
— yy 4- xx M aaz co o

o

1

deH'Burgcrmcefter JoAtt Hudde

x

Door het

vierde Voordel

is

,

AB

AB

CD

y.
,

welke (trekking, door het

nu open- gemelde vyfde Voorftel , de meeftc kracht

baarlyk een middel getoont, om door rekening te vinden met wat kracht het Schip
geduuwt wordt als de kracht des
windts tegen het zeil , nevens de (treek des
windts , als mede de (landt des zeils gegeeen
ven is. Laat
, by de figuur H,
Schip zyn , 't welk door 't roer gedwonof FG te loopen
gen wordt langs
zy de ftreck des windts , £ -F het zeil j
laat dc windt 1 000 pondt wegen, of zyne
kracht maghtigh zyn uit te werken als of
zoo zwaar woegh , die langs CD , ofdiens
cvcnwydigc, op het zeil valt, en laat beC tot E C te zyn als 5
vonden wezen
tot 3 Ik zegge, D C 5 gecft£ C 3 , wat
1000 pondt ? komt 600 pondt lyding des
zeils. Wederom zy, by voorbeeldt, GF

voort

X

E door D tot G

Ecrfte Vtrvolgh.

voortgang van het Schip zal geven
'tgeen is dat ik in den beginne voorfteldc
tebewvzen.
Dit kan van alle zee-varende lieden zeer
lichtelyk in gebruik gebragt werdcn,meetende de lengte des boom van daar het zeil
dat fnydt , tot daar de windt-ftreek het zelve boort fnydt, zulks even lang makende
m et de linie van boort daar de windt-ftr eek
tot

dat fnydt, tot het lichaam des zeils toe.
Dat hier van ponden windts fpreke , Iaat

zulks niet vreemt voor komen j want men
kan die wegen , of ten minden haar kracht.
Zoo't wooitgewightmisftaat, neemt dat
van graden oftrappen in de plaats, en zegt,
een windt van die trap , kraght of maght.
Wel is waar, dat , wanneer men deeze dingen in praétyk (telde, alles niet altydt juift
tot G 2) bevonden als 5 tot 4 : 5 geeft
zoude
over een komen zoo als dc zake hier
dan 4, wat 600 pondt? komt 480 pondt
oor de kracht die het Schip voort duuwt op 't papier is geftelt , verroidts des windts
maght
zelden lang van een aart is, en de
welk bewys klaar is door het vierde VoorSchecpen door byzondcre oorzaken licht
ftcl voornoemt.
afdryven , wegens d'onbeftendigheit van
Tweede Vervolgh.
't verlet} ook om dat het geftel der zeilen
Uit het vyfdc Voorftel bh/kt , hoe men niet is gelyk planken , dicblyvenzoomen
voordeeligft het zeil op een Schip ftcllcn haar zet , maar zich verrekken en verzetzal, als de (treek des windts bekendt is. ten op de minftc beweging. Dit niet tcLaat A B> in dc figuur by I , een Schip zvn, genftaande , laat de bewyzen van het voorzeilende van BruA, neemt E Fals verlet, geftelde in haar geheel, en neemt de geCD E zy dc (treek des wints, GD het zeil } melde praftyk niet wegh , fchoon de zelve
't welk aldus moet geftelt worden : ftclt altydt opzynvolmaakft, zonder verandeE F even aan E , (trekkende het zeil van ring , niet in 't werk gcftclt kan werden.

D

:

D

X

i

ELFDP
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Elfde Hooftstuk.
Hoe men de Scheep s-deelen vervolgens t'zamen

E

bcnatningc der Schccps-deelcn verhaalt , cn dc zelve dcclcn,

22.

set.

Maakt de Spant-oplangcn , en maakt

daar Jukken aan.
hunne *!• Daar de Stelling op komt.
1 4- Maakt dan dc Schccr-gang om , en
Sent daar boven , water- pas.
zyndc, volght nu dat men de lofle (lukken M- Ook dc Swiepingen aan dc bovente zamen voege, en zoo het opgegeven
einden , en Schoorcn.
Schip van i 3 4 voet te water brenge. Hier 16. De Buik-ftukken, Zitters, Steken,
toe gaat voor af een optelling der dcclen
Zogh-ftukken, en Worpen.
l 7- Dc Kalven , of Hekken , en Toonen.
die in rang van bouwen elkander be
quaamlyk volgen. Doch fchoon de Kiel 18. Maakt de Balken klaar.
het eerfte lidt is dat men aanhaalt , om dat *9- Men maakt cn Hecht de Kimmen.
die gemecnlyk cerft geleght werdt, zoo 30. Wagcrt de Kimmen.
begint het timmeren (ten minften in cc
3*- Maakt de Stelling, om dc Balken te
leggen. Hierop
dachten) hier echter met dc Aehter-ltc
ven , om dat het bclhocijcn der Kiel mede 3 1 Slecht men de Oplangen , daar de
Balk-wager aan komt.
uit de zelve werdt gehaalt , en de even
maat der meefte Schccps - dcelen uit de 33- Maakt de Balk- wagervaft.
Voor-ftevcn volght. Het zal ook van wci- 34- Legt dc Balken , ma een Wager daar
onder.
nigh belang zyn wat ftuk men cerft ophaalt , ak'er maar gcenc ontbreke, 't welk JT' Brengt de Stelling boven.
3«- Zet de Stut-mallen.
van de aanzicnlykftc niet gevoclc.
37- Maakt dc Wagers tuflehen de Kimvan
^

zoo in 't byzondcr ,

als in

t plaatzen , vertoont, mitsgaders
hare proportie-, of evenredigheit , ontdekt

-

Benamingen

men

in bet

Scbeeps-deelen

,

die

38.

men cn Balken.
Met de Spant-ftutten.

3S>.

Maakt Senten om, Schooren en Zwie-

timmeren achter elkan-

der opmaakt, en aan 't Schip voegt.
1.

Ten

2.
3.

De Voor-ftevcn.
De Achter-ftcvcn.

4.

DcHck-balk.

eerftcn

maakt men de Kiel.

pingen aan.

Daarna

5.

6.

metdeSpoors.
4»- Slecht het bovenftc Lyf-hout.
42. Leght het Lyf-hout.
43- En zet dan een Wager of twee op.

De Rantzoen-houten.
De Klos daar onder a

8.

Het Broek-ftuk.
De Worpen.

9.

De Hek-ftuttcn.

7.

Maakt de Knies, wagert het Vlak,
maakt dc Banden, en 't Kolfem,

Legt dc Balken van 't Verdek , cn dc
Konftapels kamer.
45- Vervolgens maakt men de Balk-wa»

Alsdan

men de Kiel.
Neemt dc Hck-ftutten
Worpen daar uit.

10. Stapelt

11.

af ,

20.
21.

Maakt

1 3

.

1 4.

15.
16".

17.

18.

19.

het recht watcr-paj
gefchrooit «. Hierna

,

Met dc andere Wagers daar onder.
47- Slecht dc Nagels in de Kimmen.
48. Maakt de Schacr-ftokkcn cn dc Spiegel dicht.

en de 4 5.

Ryft de Voor-ftevcn.
Ryft de Achter-ftcvcn om hoog , legt
daar de Worpen in , en zet daar dan
dcHek-ftuttcnaan.
Maakt een Knie op de Kiel , en tegen
de Achter-ftcvcn aan. Hierna
Maakt men dc Streek klaar, met de
Sponning.
Boort de Schei nagels in de Stevens,
en in de Kiel.
Maakt dcKiel-gang.
Maakt het Vlak, en zet het water-pas.
Ook een Buik-ftuk opdc Hals, met
een Zatter aan wederzyden.
Dan boeit men de Kimmen , en

ii.

ïh het

49- Maakt dc Knies, en
zagen.

laat

de Ribben

om, en maakt

50.

Gaat'

5*-

Maakt het Huit-dicht.
Maakt het voort klaar.

dc Buikhouten onder dc poorten.
5»- Braeuwt de Kimmen , en dc Streek.
53-

54- Laat het Schip
55- Zet het recht.
j*.

Maakt de

op zyde vallen.

Stellen aan dc Steven,

ca

een Plaat aan de Kiel.
57- Maakt de Mal tot het Roer.

Maakt het alom klaar , om 't Schip te
doen gaan , en
laat

als

is

zoo

5S>.

AU

het klaar

het afloopen.
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5P* Als het Schip te water is gegaan, zoo
maakt dan de Stellingen buiten en

I.

Deel.

t6$

101. Maakt hier na de Stuip-luiken.
IOZ. DcBoflcn, Pompen, en 't Gemak.

60.

achteraan.
103. Het Schot voor de Hut.
Maakt de Kloflcn boven de Poorten 104. Bos-banken.

61.
6i.

En de Vullingen in 't Ruim. Hier na
Maakt men het buiten om op met

buitenom.

105. Kruis-houten.
106. Het Schot voor dc Konftapels kamer.

Dc Bottelarye.
De Kombuis.
De Kranen.

Bark-houten , Vullingen , Raa- 107.
108.
houten , Zet-gang , Vertuining
en Regelingen.
109.
Dan maakt men de bovenfte Lyf- 1 10.

Met de Wagcr daar op.

6 5 De Ribben op den Overloop.
66. De Karviel-houten daaronder.
«7- Het Spoor van de Spil, en van de Be.

zaans maft.
68.

De Uitlegger.

69 De Hootdcn van de
op 't Verdek.
.

Ha Roer.
De Schoote-bloks.

III.

houten.

€4.

Tralie-luiken

70. De VifTcher van de Bezaans maft , en
van de Spil.
7'- Leght de Balken van de Kajuit op
Klampen , als ook die in de Bak.
7*- De Balk- wagcr daar onder, met de
andere Wagcrs.

Zet dc Hals-maft op,zoo 't noodig is.
113. Als ook de Regelingen boven dc
Bos banken, zoo zy vercifcht
worden.
114. Maakt de Hals-klamp.
1 1

z.

115.
n<J.

De Pompen.
Dc Brood t- kam er, endcHcL

117. DeBeting-balkopde Bak.
118. Kruis- en Karviel-hout.
115». Dc Boogh boven dc Kolder-ftok,
is'tnoodigh. Dan vangt aan
110. Buiten om te verzoeken.
UI. En tc verdubbelen , is 't noodigh.
1

z a . Bcflaat de Steven en 't

7h De Ribben op 't Verdek.

Roer met ko-

per.

Dan volgen nochBouts, Nagels, Spy74- Maakt de Knechten klaar in de Bak.
75- Kajuit-houten in de Bak, en onder kers , Vcnfters , Deuren , Banken , Hoepen
Ribben.
de
, Kamers \ het pekken , teeren , fchil-

7 6. Zet de Speenen.
7 l' De Grootc en Fokke Knecht.

deren , en zoo voorts.

78. Strykt den Overloop dicht.
Volght de wyze
79- Daar na maakt men het Kruis van de
Jte Scheefs- leden te zanten zet , en
Kajuit , en het Schot.
vervolgens bouwt, oftimmert , aan*
80. Het Galjoen.

81. DcGaldery.
82. De Poorten.
«5- Kluizen.
84.

De Bcting-knies.
Het Schan-dek.

8ö\

Dc Beting- balk.

vangende met de Achter-fteven.

Als

men een Achter-fteven maken wil
men een hout van begeerde

zoo neemt

lengte, dikte, en breedte, dan lcght men
buiten aan het boven-eindt , by 4 , een rcf
aan , met een andere rey aan het ondereindt , by ƒ en e ; daar na leght men deeze
reyen op malkanderen als b y b daar zy ia

»7- Strykt dc Bak.
88. Maakt het Watcr-bordt op de Bak.
89. Als ook het Water-bordt in de Hut. de winkel moeten zyn> waarna men een
Leght de Balken daar aan , met de keep in de achter-kant maakt by d , dan
neemt men een lyn van d, en haalt die op
Ribben.
90. Maakt de Balk-wagers , met d'ande- dc rey by c , 't geen het vallen van de Ste,

,

ven maakt.
re Wagcrs daar onder.
Van ƒ tot t is dc breedte van het onderStrykt het daar op , en maakt dc
eindt der Steven van 4 tot g is de breedte
Ruften.
Bcfchict de Kajuit, en maakt daar van 't boven-eindt der Steven j gel yk alles
te zien is in de figuur C.
Kooijen in.
het vallen van dc Achter-fteven te
93- Maakt de V iilchcrs klaar.
bekomen
, zoo neemt men op elke 6 voet
94- Zet de Maften in.
lengte dor zelve 1 voet voor t vallen: als,
95- EndeBoeg-fpriet.
men maakt en meet van 4 aan £ tot de
9<J- MctdcSpU.
lengte, en 't vallen van b tot c dan leght
97- Maakt de Puttingen vaft.
98. Ook het Schot voor de Stuur-plccht. men de achter-kant van 4 tot e recht , met
een rey van 4 tot b\ en om de Steven in de
99- Met het Schot voor dc Bak.
:

Om

100.

En dc Tralie-luiken.

winkel tc

ftellen

,

X

zoo houdt men de w in a

kei-
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kei-haak by b , en zet merken

,

als tc zien is aan dc Hippelen
. »
by é en b is dc binnen -kant, cnhet moet
daar met een weinig bogt komen, als van
ƒ tot / tc zien is > hoe meerder na onderen,
hoe langer de bouts moeten wezen. Het
brecdc deel achter, het vierkant genaamt,
is lang i6£ duim , en dik 1 3 duim > onder
dit vierkant is het dik 9 duim. Het binncnftc Huk moet noodtwendigh van een
hout wezen, gelyk ook de buitenfte fcheg,
doch dc binnenrtc mag wel van twee ftukken zyn: ziet dit alles op de plaat by letter
i maar dc ftevcn wort by vcelc Meefters boven een weinigh dikker gemaakt
dan hier wert vertoont.

volgens dc kers,

rcy, langs de winkel-haak by ƒ en e.
In 't hakken en vormen der byzondcre
ftukken heeft men mallen, of patroonen,
waar op men 't hout legt , om 't zelve daar
na tc fatzoencren, of fenikken % gclyk men
fchecr-gangen lick , om 't Schips beloop
en zyden , na wil en cifch , gefchiktelyk te

.

.

voegen
Als de Achtcr-ftevcn is gcwinkclt, en de
binnen- en buiten-kant na de lyn , en krap
in 't loot, zyn gehakt, gclyk van < tot b,
cn van d tot c t is tc zien, dan zet mende
zelve met dc binncn-kant om hoogh , en
flaat opdcesbinnen-kantcenmiddcl-lyn
als van g tot h \ daar na meet men aan wederzyden dc begeerde dikte van dc bin
Volght het model van de Hek-balk
nen kant des Ach ter- (levens, cn houdt het
te zien op de plaat by letter E.
zelve af op de laegte van dc fponning , die
* Is dc bovcn-kant, b dc achter-kant,
in dc (leven komen zal , in 't loot neder
ƒ de onder-kant. Dc
als van d tot c , cn ook van e tot ƒ > als dit e de binnen- kam
gedaan is, zet men de achter-kant boven, Hek-balk werdt achter met een hol gemaakt
cn
onder
met
een fponning , waar
*
van
,
op
als
fcheggen
,
cn maakt daar de
in dc planken van dc Spiegel werden vaft
tot 1 te zien is op dc plaat by B
gemaakt j by d is de fponning, c het hol:
*De gedaante van een Achter-jleven en als het zoo gemaakt is , leght men de
achter-kant op dc binnen-kant van dc fteJtaande op de Kiel, vertoont op
vcn, dicht aan 't bovcn-eindt, cn maakt
de plaat by figuur A.
hem met een zwaluw daar aan vaft. Het
moet in 't water-pas leggen , zoo wel aan
Ab Het vallen van de lieven.
dc binnen- als boven-kant j hier op komen
Ac Dc hooghtc van dc ft cv en.
dan de Rantzoen-houten , wiens einden
De onderfte breedte van de ft even.
6e
op dc ftevcn afgehouwen zyn : de onder€ ƒ Dc bovenftc breedte van de (leven.
kant moet met de fponning gclyk komen
b De lengte van d'achtcr-fchcg.
en de ftevcn blyft geheel zonder klep ook
i
Dc fponning.
moet de onder-kant van 't Rantzoen-hout
bd De hieling van de kiel , en dikte.
zoo rondt loopen als dc (ponning. Als men
€
Het knie op de kiel aan dc ftevcn.
decs Hek-balk zal tocftcllen, maakt men
7
O
m des zclfe boght, breedte en dikte, na de
Dc teikening daar dc
lengte die hy heeft, namcntlvk op ieder
geflagen werdt.
,
I(_
Dc pen van de ftevcn , die in de kiel 10 voet lengte, 8 duim tot dc boght > en
tot dc breedte, op elke voet langtc 1 duim
komtteftaan.
Als dan nu dc Achter-ftcven met dc ach- tot dc breedte ; doch dc dikte een weinigh
ter-kant om hoogh ftaat , zoo maakt men minder.
Aan de figuur S is * dc Hek-balk , b de
eerft dc Schee ^ op dc ftevcn, en dan het
neder komen oy /; daarna zet men de an- cenc zydc van 't Rantzoen-hout ; c byde
dere ftukken daar mede onder , als m en » figuur S, cn « by dc figuur T, zyn de
waar na men het aan dc achter-kant recht Worpen in dc Spiegel > d is het gat , of
maakt, cn daar dan een middel-lyn op flaat, zwaluw, daar dc einden van dc Worpen
als van 0 tot p toe; dan flikt men daar de in komen te leggen ; dceze Worpen kodikte onder en boven uit, als van
tot ^, men met een borft overdefteven) ende
van 1 tot h, van ƒ tot d, cn van c tot e. Hek-balk komt met een zwaluw aan het
Dc pen maakt men omtrent zoo dik als de eindt van de (leven vaft : men maakt de
achter-kant van dc ft cv en , lang een derde zelve , als ook de Worpen, roet twee bouts
van de kicls dikte , en dik een derde van de in de (leven vaft : aan dc einden , of zwadiktc der ftevcn, als by
f is te zien > van c luws , klinkt men het met fpykers , tot dat
tot aan ^ is het zoo veel dundcr, als de men dcHck-ftuttcn daar overheen heeft
planken van dc zandt-ftrcek dik zyn, die vaft gemaakt. Als de Spiegel gercezen of"
daar aan komen moeten, en dit gaat tot opgcreght is , dan (laat men bouts , en ook
aan de binncn-kant by r teniet. Daarna jeenige nagels midden door de Hek-ftutmaakt men de fcheg vaft met bouts en fpy- ten , en fpykers aan het onderfte eindt.
I

D

,

,

:

[

j
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I.

Deel.

dc bouts Vafl de Worpen komen op ccn duim of twee door dc Steven.
Derwyzc als by letter I op de plaat te
Als men een Rantzoen-hout maken wil, zien is werdt de worp ingeloot , en met
zoo werdt eerft een winkel-haak gemaakt, kryt aangeweezen het hout van ƒ tot g
als van a en e tot c cn d, dan zet men een werdt weghgenoomen, of afgehouwen,

Van bet Rantsoen-hout

,

te zien by

niet loopen

:

letter F.

:

Iufl'er

met de eencvoet by

e,

en meet de

engte van dc helft van 't Hek, als van e
dan trekt men dc kring tot c en laat
tudêhen ƒ cn g ccn wcinigh houts, of
piaatzc, binnen dekring, by h inlgclyks,
maar een weinigh meer, hetecne om de
rondte , cn het andere om dc gebogenhcit
te bekomen j van c tot d> by de onderpunt, volght dc breedte, als mede van *
•rrfwtk. totb-, en dit is de •even-réden van debinncn-kant van het Rantzocn-hout. ( Doch
men maakt gcmecnlyk mallen, na welke
dc Rantzocn- houten gehakt worden.)
Daar na leght men 't Rantzoen-hout met
het cene eindt op de fteven , als met c en d,
cn met het andere eindt , als 4 cn b , op het
eindt van dc hek-balk, cn maakt de einden
vaft met verboren lippen, zoowel aan de
fteven als aan dc hek-balk , dcrwyze als op
de plaat, by figuur G, te zien a ; alwaar
4 ccn Rantzocn-houts lip is op het hek.
tot b

,

,

als

mede dat van e tot d. De tuiTchen-ftant

van h xotg maakt dc ooren, en het tuffchen komen van dc zwaluw in 't Rantzocn-hout: 't geen op dc figuur K, by 4,

aangeweezen wordt.

Model van de Spiegel, aan de binnenkant te zien op deplaat by letter L*

Dc benamingen hier van zyn als volght
4 is de Hek-balk , b de Worpen , c dc
Achtcr-ftcvcn , d het Broek-ftuk , ƒ de

Rantzocn-houten , g dc keep van dc Hckdewydtc dcrbovcn-eindcnvandc
Hck-ftuttcn, cn ook dc Hck-ftutten zelve. Het Broek-ftuk houdt de Rantzocnhouten aan malkanderen. Onder tegen de
Rantzocn-houten aan komt een Klos. Het
Broek-ftuk is aan elke zyde van dc Steven
met vier bouts vaft, cn bchalven die Haat
men noch eenigc midden door recht in dc
Steven. Alle de leden van de Spiegel , zoo
Hck-ftuttcn , Worpen , Brock-ftukkcn,
Model van een Worp in de Spiegel, om- en zoo voorts , werden om lacgh klaar gegekeer t leggende, te zien by letter
maakt , danopgehyft, cn ingevoeght.
op deplaat bier neven*.
Hoe men de Achter-fieven om hoogh
Dc zwaluw by 4 b c is de «maakte borft
doet ryzen.
over fteven. Als men dc Worpen zal inAlsmcndcAchtcr-ftcven wil doen rylaten , hangt men een lootje over de zelve
cn beziet hoe veel het Worp uit het loot zen, neemt men een maft, omtrent ccn»
hangt, dan neemt men de helft der dikte zoo lang als de Steven, en naait een blok
van 't Rantzoen-hout aan dc binnen-kant aan 't bovcn-cindt , ook een aan dc Steven,
cn laat het buitewaart» te niet aaan > daar dat in 't evenwight van dc zelve moet vaft
na neemt men dc helft van dc Worp af, en gemaakt worden , als dc Hck-ftutten daar
aan 't eindt neemt men zoo veel af als men af, cn de Worpen uit genoomen zyn. Men
de Worp in 't Rantzoen-hout aan dc bin- maakt ook aan het boven-eindt zes of zenen-kant afneemt,' t welk dan zoo dc zwa- ven hooft-touwen , daar men deftut mede
luw komt tc maken > doch aan de binnen- recht cn vaft houdt : onder ftaat dc ftut op
kant van 't Rantzoen-hout moet men het ccn plank, met klampen om poon cn daar
gat van de zwaluw een half duim naauwer is ccn yzcre ketting onder om , daar het
maken als buiten aan. Dc Worpen dienen loopcrs blok aan valt is , waar aan men met
even gelyk te zynj ook moeten dezelve dc kaap-ftander moet winden. Als dc Stezoo diep uitgcholt wezen als het gat van ven ftaat, leght mende Worpen in, daar
dc zwaluw , t geen dan het oor der Worp dan de Hek-ftutten over en op vaft gemaakt, als by b tc zien is. Dc Worpen maakt werden: om deeze boven tchyilen
worden niet vaft gemaakt voor dat dc fte- neemt men een katte-blok , en fcheert het
ven om hoogh is. Vier gaten werden inde boven aan 't eindt van de ftut > daar na ftaat
Hek-balk geboort, om bouts in te daan, men bouts in dc Worpen , als ook in de
twee in dc Worpen, dertien of veertien Hck-ftuttcn , cn maakt dus dc Steven vaft,
in 't Broek- ft uk, acht doofdcRantzoen- onder aan 't binncn-cindt met groot c (pyhouten, vyf of zes in de Steven, om dc kers , en achter met fteven-fchooren , welonder -einden van de Rantzocn - houten ke onder op de planken ftaan , die in d'aartien of twaalf nagels dc en boven aan de fteven vaft gemaakt
t'zaam te houden
fta-u men in de Rantzocn - houten : de zyn. De planken moeten dwars over de
fponning in dc Steven laat men onder te Spiegel gclcght worden , fterktens halve j
ftut, b

H

j

,

:

gdyk
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op de nevenHoe men een Voor-Jleven maakt.
alwaar
ltaande plaat , onder letter
,
Op dc plaat, by letter P, is 4 het lafch,
a hetKatte-blokis, b een Jein-blok , d is
een enkcldtblok, e is de flut, ƒ dc plaat, b is het lafch dat op de kiel komt, t ha
g een ftut , of paal , daar dc hooft-touwen kinnc-bak, d het boutje, geklonken met
aan zyn, * zyn dc hooft- touwen, » is dc het plaatje, d'andere puntjes zyn bouts,
nagels, en fpykers, waar mede men het
hel.
Op de plaat , by letter , ziet men hoe t'zamen aan 't lafch vaft maakt.
Als men dc Voor-fteven maken zal , zoo
dc Achter-fteven met het Brock-ftuk, enz.
opgaat , alwaar * het Jein-blok is, dat met neemt men dc twee ftukken en legt die in
een drop aan de Steven is genaait boven de winkel op elkander, na begeerde hoogde ftrop fleckt een bout door de Steven te , en vallen van dc Steven j dan maakt
om dat in 't oprechten dc ftrop niet zal op- men het lafch, 't geen onder en boven affchictcn: b is dc Strop: c is het gefchoo- getekent moet zyn. Dwars over de einden
van dc laflehen maakt men het op een vierren Jein.
de van dc gchcclc dikte dan lynt men het
Van het maken der Kiel.
kinnebak nevens de onderftc lip, die op de
Op de plaat, by PP, mag men zien aan kiel komt. Als het lafch afgehouwen en
4 en b dc fponning van de Kiel , en hoe de gevocght is , moet men 't met mos aanlegplanken daar in gezet werden.
gen eer men 't vaft maakt \ dan werdt het
By Q^Q_, op de plaat, aan c end", ziet aan *t boven-eindt gefpykert , en voorts
men hoe dc laflehen der Kiel gehouwen met vier bouts en plaatjes aan 't eenc eindt
geklonken, en met nagels vaft gemaakt.
Als men dc Kiel zal maken , zoo neemt Hier na maakt men de voor -kant twee
men tot des zelfs dikte een vierde van dc vyfde deelen dunder als de binnen-kant
dikte der Steven , en de breedte zy de helft dan maakt men dc binnen-kant toe , en
brecder als de Steven : aan de einden zy daar na de buiten-kant : en als men d it madezelve na dc dikte van de Steven ietwes ken wil , legt men de ftukken cerft op elktoe gelynt. Men maakt dc fponning op ander j om dan tc weten of het recht is,
een vierde van de dikte der Steven , van de zet men op eiken eindt , ook in de midden
boven-kant der Kiel af te mectcn , en ook een rey op zyn kant, en ziet wederzydts
omtrent zoo diep , en wydt aan 't achter- onder de reyen na alle dc drie einden der
eindt moet de zelve recht neer gehouwen zelve , zoo dan 't een of 't ander ongefchikt
werden \ en als men de laflehen vaft ge- is , helpt men zulks op 't oogh, en krabt de
maakt heeft, zoo boort men van onderen laflehen af.
vorder dees Voor-fteven te maken
in de fponning een fchei-nagel , op dat het
water daar niet door fpcelc. Als het lafch zooleghtmen de ftukken op malkander,
vaft gemaakt is , ftapelt men de Kiel achter als gezeght is, en ziet of daar na begeerte
en voor op dc helft van de dikte der Steven bogt in is , zoo ja , dan leght men een ftok
tot />, 't geen dc hoogte van de Steaan dc binnen-kant, en laat die inde mid- van
den zooveel lacger blyven } danflaatmen ven is, gelyk te zien is op de plaat by letter
een
klampje tegen de
O^, en een andere ftok van c tot b ,
op elk ftapel-blok
Kiel aan , om dat men die niet zoude ver- dat het vallen van de Steven is daar na
halen als men in het boeijen is daar na neemt men een winkel-haak en houdt die
maakt men het Kinnebak aan't voor-eindt aan de binnen-kant van de ftok ken by b t
van de Kiel , en flaat een middel-krab op en als het daar in de winkel is , tekent men
de zelve , om altydt het midden daar uit tc by c en e het kinnebak in de winkel, als
kon n c n mectcn vier of vyf bouts werden van d tot c y dat de lip op de kiel is, en als
door de knie geflagen , die tegen dc Steven het ge tekent is van d tot c en van c tot e,
en op dc Kiclftaat. Alle natcn hier om laeg zoo Wyft dat het vallen van de Steven. De
vult men wel aan met mos, tegen 'tinwa- bouts in de laflehen van dc Steven werden
teren. Men moet wel letten dat men de van boven en van onderen in geflagen.
Wanneer men dc Steven van een LaftKiel een wcinigh langer aanleght als zyne
maat vercifcht , om het Kinnebak en Hie- dragcr toeftelt, magh men die wel xvoet
ling daar aan te kon n c n maken
hooger maken als het vallen, of ook wel
By letter O, op de plaat, is 4 de Mid- 3 en 4 voet, mede wel wat krommer als
del-krab, b de Sponning, c het Klampje in 't gemeen. Hoe minder een Steven valt^
tegen de Kiel, d een Paal daar het Sta hoe de kiel langer moet wezen: hoe lanpel-blok mede vaft gemaakt is, e het Sta- ger kiel , hoe grootcr vlak : hoe grooter
pel-blok, ƒ de HieLngen, g het Kinne- vlak, hoe 't Schip meerder draacht. Aan
bak.
Fregatten vallen de Steven» veel, en men
gclyk

alles klaarlyk is tc

zien
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maakt dc zelve boven wel wat krom en luy
van boght.
Hier na maakt men een gedeelte van de
Sponning inde Steven, gelyk by ƒ op de
plaat is te zien j en als de Steven op de kiel
vaft gemaakt is , zoo neemt men een rey en
buight die op 't eindt van de fponning aan
de kiel met een bogt na begeerte i dan tekent men dc boven kant na de rey, neemende een pafler met kryt daar in ook tekent men uit de rey de wydte van de fponning} dan houwt men de fponning op , en
maakt de lip en 't kinnebak wel valt Voor
boven op dc Steven wert dikmaal een lafch
:

gezet.

I.
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dwingt en buigt , ƒ het Oor-hout,
Z dc Wiggen daar men mede tangt, h de
"Hel, 1 deHevcl, ^ het Hevel-touw, / de
Boei-klamp, m de Klamp op de Kiel en
fel

vat ,

Kiel-gang.

Op zommige plaatzcn vocght men , zoo
haaft

de ftcven cn

kiel

zyn gemaakt , de
, die 't Scheeps

naaftc planken daar aan

lichaam maken doch elders laat men onder aan beide de zyden des kiels opening,
en vult die op 't laatft als het Schip afloopen zal , 't geen gefchiedt op dat men in
het bouwen alles wat onnut is, alsfpaanders, krullen, enz. daar door van zelfs te
beter loze. Als de kiel en ftevens gezet zyn,
dan fpant men een fnoer langs fchceps , om
des zeiven midden tc konnen wecten, cn
wederzydts evenveel houts te brengen.
Als de kimmen geboeit zyn , leght men
dc Tingel by de kiel j men leght dezelve
in 't gemeen wat verder van dc kiel , als de
kiel boven de kiel-gang komt , dit noemt
men het Lok -gat , of Waterlozing, 't geen
aan /, op de plaat by
, is te zien , alwaar
k. dc Kiel-gang vertoont , c de Kiel, i de
Klampen daar dc Kiel tuflehen lcit, * het
Stapel-blok onder de Kiel , a het Spant•,

,

Als het Spant ftaat, dan vangt men aan
de Kiel-gang te bocijen , en voorts dc reit
van't Vlak, met de Kimmen. Als men de
Kiel-gang maakt , bytelt men hier cn daar
een gat in de plank , en neemt ccn pafler,
meetende of het binnen en buiten even
wydt is ; daar na tekent men met de pafler
by de kiel langs op de plank wat daar af
moet , neemt dan de plank af, en lynt met
een lyn op dc binncn-kant eerft wat daar af
moet , na 't uitwyzcn der doorgehouwen
als het dan afgehouwen is, kant
gaten
men de plank om, en lynt daar, alwaar men buik-ftuk.
Dc planken aan het bochel , en vorder
niet heeft konnen tekenen met de pafler,
houwt het aan de eerft gehouwen kant te boven aan de zyden van het Schip, die geniet, boorende alle 7 duim een gat, 1 duim bogen moeten zyn, werden met dommevan de kant, en houwt het buiten en aan krachten aangezet, na datze wel geb randt
de binnen-kant tc niet ; dan lcght men zyn.

V

Als het Vlak geboeit is , houwt men het
na de wel gelynde even-maat af, maakt het
met een water-pas op verfchcide plaatzcn
water-pas, cn zet daar paaltjes onder, op
dat het onverandcrlyk blyve j dan tekent
men met de bytel alle de gepafte plaatzen
men een krab-hout , daar men de ongely- aan, op dat men die by gelegentheit kan
ke plaatzen, onderen boven, mede gelyk vinden , als by de Stut d, op de plaat aan
tekent , en na dat men dc zelve heeft afge- letter V, is te zien.
noomen, afgehouwen, en wederom aan
Wanneer het Vlak water-pas gemaakt
gezet, en het wel voegt, zoo neemt men is , dan maakt men het Kim -fpant op de
klampen , waar door men dc planken doet hals tc zamen van een Buik Huk en een
aan een blyven, leggende die binnen cn Zitterj men boort door elk eindt van het
»
buiten omtrent 3 014 voet van elkander : Buik-ftuk tweebouts, die door de Zitters
dit gedaan zyndc , (laat men ook hier en komen , om het daar vaft cn onverandcrlyk
daar op de kiel en kiel gang een klamp, te houden, als by t, op dezelve plaat, is
die over dc kiel komt , cn zoo wel op dc te zien.
Dan maakt men ccn ftuk van een deel
kiel als op de kiel-gang fluit , en dus maakt
vaft aan 't buik-ftuk , komende met d'cene
mendieopdekiefvaft.
Dc Voor-ftcvcn moet boven vry diep kant onder op dc middel-krab van dc kiel
zyn, omdat men daar inwaarts tegenaan waar van de kant in't loot ftaat, om daar
bouwt.
uit te meeten de even-gclyke wydigheit
der zitters op de holte van 't bochel, als
Hoe men d eerft'e planken aanbrengt, aan e op de zelve plaat , ftaat verbeeldt.
,
vertoont op de plaat by letter R.
Daar na maakt men een Zwieping,
4 Is het Stapel -blok , b dc Kiel, c dc dwars over, aan dc boven-einden van de
Kiel-gang, d de Plank aan dc Kiel-gang, zitter vaft, als/, mede op dezelve plaat,
* de Boci-tang , waar mede men hetboei- vertoont.

mofch , dat met teer aangeleit is , op de afgehouwen e kant , brengt dc plank aan , en
maakt hem wel vaft aan de kiel j daar na
lynt men de buiten- kant van de plank na
begeerte , of hakt het af, en ftclt daar weder een andere tegen aan. Hier na neemt

'
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Hier na brengt men daar houw-vaften te beter drage, als by n en y is te
aan , om , dc kimmen geboeit werdende nevens een Zwieping by o.
de zitter niet te verhalen met het aanbrenOp de plaat by letter is m een Kiiugen der planken , als g op dezelve plaat ftut, / een Vlak-ftut, ^het kicls Stapelvertoont.
blok, t en h zyn Klampen daar de kiel in
De geftalte op de plaat by letter
leit , * de Kiel, $ dc Kiel gang, /"het
welke boven aan lb.it , vertoont hoe men Lok -gat, b hetBuik-ftuk, c de Oplang.
de verdeeling op het papier maakt eerde
Als men wederzydts 4c wydtcder OpScheepen angelcgt werden: a en d is het langen heeft gemeeten , dan maakt men
verdek, uit e en h werden de boeten ge- een lyn vaft aan dc Schecr-lyn by g en
trokken, g isdcfnyding aan de kimmen, haalt het neder op de middel-krab van de
ƒ en / is het hoogfte van 't vlak , y dc kiel kiel, daar men het vaft maakt, en dan de
en k. de plaats daar 't kolfcm en dc buik- wydtc meet aan dc oplangen en fchecrftukken komen over te leggen , gclyk de lyn by g.
Als de Spant-houtcn zyn gezet , brengt
print alles uitwyft.
Doch om zeker te gaan met het vallen men dc Scneer-gang om , op dc hooghte
van de oplangen , en buigen der kimmen, van de uitwatering , en maakt voort dc anop papier, of tot model, en afbecldtzel dere Buik-Hukken, Zitters en Stekers , zet
temaken, zoo maakt men een linie op de ook dc Oplangen j daar na flecht men de
holte , en verdeelt de wydte in vier deelen, kimmen, en wagert de zelve, als aan b,
zettende de voet van dc pafler op een derde op dc plaat by letter Z , is te zien m is de
der vier deelen , en trekkende een kring Kim-wagcr. Als de kimmen gewagen
wat laegcr als twee derde van de holte , als zyn, dan neemt men een plank en fteckt
die tuflehen de oplangen , met dc/kant op
blykt by g , op dc holte van de kimmen
en als 't vlak wydt is, en ryft, drie vyfde het boeifel komende, als by g te zien is,
zoozetmcnd'ccne
met twee (hikken van hevels daar onder,
deelen, als blykt by ƒ,
voet van de pafler op ƒ , en fchrabt een op dat dc planken , als men dc balken zal
fchrabbc by h t en een andere op g ; daar leggen , niet zouden breken , als by h ; en
na fchrabt men weder bv h , en zet dc voet men legt over'tgantfche Schip planken,
van de pafler op dat middel-punt, trekken- dof 7 voet van elkander, als bv g ca k y tot
de dc oogt van de kimmen , gelyk men ziet een ftclling , om daar op de balk-wager
van g tot ƒ gedaan te zyn. Van ƒ tot /, aan te brengen, en daar na de balken te
leggen.
en van r tot kj> ishetrvzenvan'tvlak.
Na dat het vlak en de kimmen zyn ge- Als men de Balk-wager zal aan brengen,
boeit, zet men de Spant-oplangen op de zoo moet eerft op de hoogte , daar men van
tekens van het water-pas, leggende een meening is de balk-wager te leggen , gcplank op het boeifel der kimmen, en bui- (lecht worden, dan maakt men de balkten dwars-dcelen , om op te (bun ; als by r, wager met een plat lafch vaft met fpykers j
ook maakt men noch twee dunne wagen
op de plaat by letter X, is vertoont.
Hier na fpykert men een klamp aan de daar onder aan , eer men de balken leght,
buiten-kant van de Oplangen , daar mede als by k. is tc zien i is de Balk-wager.
Als dc balk-wager vaft gemaakt is, dan
hy op het boeifel (laat , als by e op dc genoemde plaat is te zien. Dan haalt men een leght men de balken met zwaluws in dc
lyn van dc voor-ftcven af tot de achter- balk-wager, als by * te zien is / is de Balk.
neven toe , op de middel-krab, en haalt de
Als de oalkcn leggen maakt men de onzelve neer met een ander lyntje , makende derfte ftclling op dezelve, en men zet de
het valt op de middel-krab van de kiel , als Spant-ftutten , als aan n , op de plaat by
byb en^; dan meet men van daar de even- letter
, wert vertoont.
wydigheit van de oplangen , alsby f; daar
In de figuur, of afbecldtzel, by Z, is
na hangt men een lyn met een loot , vaft c het Buik-ftuk , ook werdt de Zitter daar
gemaakt aan een fpyker , op de gcheele bezyden met dc lener c vertoont , ƒ is het
holte van 't ruim , als van ƒ tot h , latende Vlak, e dcKiel-gang, d de Kiel.
die over 't boeifel hangen , om daar uit het
Als de balken leggen dan gaat men voort
overhangen van beide de over een ftaandc met tuflehen dc kim-wagcr, en onder de
oplangen even gclyk te laten uit hangen balk-wager, te wageren en Hechten, als
als van d tot e werdt getoont.
Daar na by 4, in de plaat by de letteren AA, aan
maakt men aan elke fpant-hout een juk de man, ftaandc op de ftelling, wen vervaft, als by p nevens twee ftanders daar toont. Dan maakt men de knies aan de
onder, op dat het de ftclling, en 't geen Laft-balken, als by b is te zien. Daarna
men daar op moet zetten , wanneer men leght men het Kolfem , als by t , en zet de
het Schip buiten om zal optimmeren , dies Stutten, als hy g ; men leght de Lyf-hou-
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By k_, aan de zelfde figuur , ziet men de
binnen-kant van de Voor-Heven j maar de
einden van de planken , of wagers , moeten
daar aan elkander komen. Als daar dan del
bandt over het eindt van *t Lyf-hout ge
maakt is, zoo maakt men over de einden
van de wagers, onder 'tFokkofpoor, te
gen de bandt aan , een hout , genaamt het
Slemp-hout , 't geen op zulk cene wyzc is
gemaakt, als aan /, op de plaat by BB,

171

dutten.

Op de plaat, by GG, werdt aan * het
Vlak vertoont, zoo als het Schip op zyde
Huit -dicht is. In ceni
ge geweften werden de buitenfte planken
aan een Schip boven , en in
den cerft aan gezet.
Als men boven buiten om gedaan heeft,
maakt men de ftelling laegcr , om het huitdicht dicht te maken , cn zet die een weinigh beneden de bovcn-kant van het bocifclj waar na men dan de zelve voorder legt
onder de bark-houten , om datelyk dichc
te maken, en als het dicht gemaakt is, wert
het voort afgenagelt, gefpykert, en gcbout. Als 't ge Hecht is, moet men het kal
faten tot aan de kimmen toe doch de kimmen moeten een weinigh te vooren afgeflecht, afgenagelt, en gekalfaat zyn. Dan*
laat men 't Schip op zyde vallen , om onder
het vlak te nagelen , flechten , en af te kalfatcn \ cn men meet het vlak in zoo veel
deelen af als 'er volk in 'c werk is , of geeft
een taxt , elk na hy kloek is , om dat het al
te zamen gelykclyk zal gedaan wezen , cn
het Schip te min krenke. Als dit gedaan is
zet men het Schip recht , en laat het voort
op d'anderc zyde vallen, doende als vooren
onder 't vlak. Dan zet men het Schip weder recht, en vangt het aan wederzyden
met vang- bedden, op dat het niet om val le, maar vaft blyvc ft aan. Hierna maakt
legt , alwaar b het

|

wert vertoont.

De Schaer-ftokkcn moeten met borften
over de balken ingelaten zyn , op de helft
van de dikte der lchacr-ftokken, en 1 duim
van de balk af , zoo wel aan de zyde als
is a de bovenboven. In de figuur
kant van de boi ft, en b de onder-kant.
De Stutten gezet zyndc, dan fpykert
men de Zwiepingen, dwars over en ook
aan de binnen-kant, met het eene eindt op
de balk vaft , en het ander aan de ftutten \
dan brengt men dceze Zwiepingen daar
om , na men de loop van 't Scbips boven
bark- en raa- houten meent te maken , met
de regeling daar boven > dan zet men voort
alle de ftutten , lcght het lyf-hout tegen de
zelve , en laat de helft ( te weten van het
lyf-hout , of de helft van t lyf-houts dikte)
in de balk dan zet men de lchacr-ftokken,
en timmert voort buiten om.
Daar na flecht men de oplangen en ftutten , op de hoogte van daar men het cerfte
bark-hout meent aan te brengen hier toe
gebruikt men hevels, touwen, en wiggen,
om achter de hevels te wiggen , en het
bark-hout voor breken te bewaren. Men
boort tuflehen de oplangen fchot-bouts
gaten , om de hevels in te (teken de fchot
bouts fluit men van binnen met fpylen,
ringen en flot-houtcn doch men maakt
het ftoot-hout met fpykers aan de lieven
vaft. Als het aangebraght is , laat men het
eerft koudt werden , en befterven , dan
neemt men dc lap af, en men laat de helft
van de hevels vaft , om te zien of het wel
gevoeght is, zoo ja, dan maakt men het
, vertoont
voort vaft. Aan dc figuur
a het Lyf-hout , cn b de Balk , die der-
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ftukswyzc, en daar het gevoeght is , wert
vertoont. Men flaat door elk of om 't anderBuik-ftuk een bout met een Italiaans
hooft , tot door het Kolfem , en op 1 J duim
na door de Kiel. Als het Schip daar na op
zyde lcit , (laat men einden van nagels , die
Dofjes genaamt worden, in de bout-ga
ten j deezc moeten vaft en wel dicht geklonken wezen , op dat daar by langs geen
water in het Schip kome.
Op de plaat by F F werdt aan 4 het
Huidt-dicht vertoont , aan b de
fchooren , en aan c de kun- waterpas-

:

<,

I.

wyzc is gemaakt als boven , met een borft
van een halfduim in het lyf-hout gcbeitelt
Ondertuflchen maakt men hec Kolfem
met een las , als aan a, op de plaat by E E,

als by c, en de Schacr-ftokkcn, als
by d ftaat te zien.
Hier na lcght men de Verdek-balken
als by ƒ, aan de zelfde figuur, tot een
proeve wort vertoont menleghtdezel-,
vc eerft met de einden op de klampen , en
in't midden op Hutten, makende dan dc|
balk- wager daar van onderen in , als by h J
zonder zwaluws dan wagert men voort
tot op de wager van 't lyf-hout , en zet de
knies aan de balken * is een Stelling, daar
men op ftaat om te flechten , als men het
onder ie balk-wager zal wager en.

ten,

CC

:

;

men het voor klaar, om af te laten loopen>
als wanneer men ook de bedden maakt on-

:

der de kiel , mitfgaders de flag-bedden aan
de zyden. De wiggen werden onder van

\

DD

1

de kiel gedreven door 't rammen , of ftooten met zware balken, die haar naam dragen, om dat ccrtydts voor aan de zelve
m plaats van knoppen , Rams - hoofden
ftonden. Onder werdt het gefmeert , om
gladt te zyn. Als dc Scheepen haperen in 't
af loopen , wicght men de zelve , 't geen
gefchiedt met hen wcdcrzydts op ftutten
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men

over en weder te laten vallen ; doch dit
kan de Schccpcn krenken , waar om niet
als by noodt gedaan wert: ookfpantmen
touwen voor aan 't Schip, waar by men
trekt i als 't niet voort wil , ftelt men achter tegen de Heven wedcrzydts dommekrachten , om het zelve voor vallen te wederhouden. Als alle de ruige blokken onder wegh geramt zvn , flaat men de Hutten
voor en ook ter zyden , die het Schip houden wegh , en dus glydt het in 't water.
komt een ontwerp te
Op de plaat
vooren van een Schip dat op ftapcl ftaat,
gereedt om af te loopen.
De plaat 1 1 vertoont het model , of afbecldtzel , van een afloopendt Schip, en
hoe verre de Schccpen opgetimmert mocten wezen , eer men dc zelve by ons van
landt in 't water glyden doet. Op vecle
plaatzen in Europa werden de Scncepen
aan landt geheel opgemaakt eer men die
te water zet , 't geen hun , myns bedunkens, krenkt. Vet gefineerde planken
worden wedcrzydts aan het Schip gezet
daar het in 'tafloopen over glydt, die het
ook wederhouden voor het omflaan. Dc
mannen, die men aan een zeel ziet halen,
trekken by een touw, 't geen achter vaft is,
aan wederzyden, en helpen zoodevaert,
als 't Schip niet voort wil} want anders is
dit niet noodig. Met de ftok, en het touw,
dat aan wederzyden komt, wieght
by
men 't Schip , dat is , men fchudt het heen
cn weer , op dat het los werde , cn te water
glye ; doch zulks gefchiedt mede niet
'tenzyhet Schip traagh in'tafloopen is:
// zyn wiggen, cn beddingen, die onder
het Schip geftagen zyn, om het zelve te
lichten , cn dc flagh van het wiegen te ont,

een touw achter

befticren , cn te

uit

,

om het zelve te

wederhouden, dat het niet

te verre loopt.

Als dc Scheepen tot Sardam over den
dyk zullen werden gchaalt , werdt de dyk ,
die wedcrzydts fchuins op gaat , wel ftyr'

gcplaveit, cn vet gefmeert: inde fteven

werden twee touwen op ondcrfchcidcne
Ïlaatzcnvaft gemaakt, cn ook twee inde
iel j

dan werden de Schccpen , door ver-

fcheidene wind-werk-tuigen, of fpillen,

HH

welke vaft gezet worden , zyndc aan ieder
fpil twee bloks , en in eiken blok drie fchyven , van twintigh of dertigh man gewonden. Zoomcnvreeftdathetterughmogt
loopen , gordt men het Schip van achteren met touwen, die van mannen vaft ge-

|

houden werden. Van binnen werden de
Schccpcn geftut en gcfpalkt, van'tzaathout af tegen de knies aan , zoo dat men
ter naauwcr noodt een bal door de zelve
zoude konncn werpen. Men moet goede
acht geven dat de touwen,'dic om dc yzere
pennen leggen , welke door dc kiel of fteven fteken, wel dicht tegen dc kiel of fteven aan komen, op dat dezelve tegelyk
trekken» want zonder dat zoude men on-

gemak van quetzen eeniger Schceps-leden
te wachten hebben. By zeer droogh wcêr

niet dienftigh Scheepen over deezen
dyk te winden, om dat die dan te llevigh
cn te ftyf is j doch by zulk een geval dient
d'Overtoom ccnigc dagen van te vooren
wel vet gefmeert te zyn. Het is beft dat de
Schccpcn van binnen dwars, en niet recht
op, werden gefpalkt. Het overwinden
dient langzaam te gefchieden , en men
moet in 't begin niet fchielyk met opwinden zynj maar als het Schip op't hoogftc
is, en aan 't dalen komt, hoe gezwinder
fangen.
Lcr dc Schccpcn af loopen flaat men een dan gewonden werdt hoe beter, om dat
bak tegen het boort aan , maakt gaten in dc het zelve, dus ftaande, zeer licht een zware
huidt, en vult het Schip met water, om krak kan krygen. De zoldering, daar het
openingen of reten waar te nemen, en te Schip over loopt, moet wel geichraapt en
floppen. Debcdden,enhetoverigehout,gladtzyn. Opdat het Schip te eerder op
daarhet Schip zal over loopen, moeten nat den drempel van de dyk zette, wert het
gemaakt werden , op dat het niet in brandt! van mannen, die daar overdwars in loorake als 't Schip af loopt. Als een Schip op pen , heen en weder gchobbelt.
De gedenk-fchriften melden, dat men
de werf gereedt ftaat om af te loopen , cn
de ftutten wegh genoom en zyn, moet men eertydts by Venetien Sc heep en over landt
haalde
mogelyk
is
te water la
het zoo haaft als 't
, zes duizent paften verre , tot in het
ten gaan» want zonder ftcunfel en alleen meirBenacus, daar drie maanden tydt toe
op de kiel lang ftaande , zoude het Schip gefpilt wiert. Deeze zaak ftaat in 't breekrenken of zoo men toeven wil , zal men de verhaalt by Jmftinianiu , in zyn boek van m, 7
ten minften eenige ftutten buiten tegen de daden der Venetianen, en by C*ww/*,
't Schip zetten. Zoo het water kort is waar in zyn boek , Hiftorie Brefcinne genaamt. ui, &
in het Schip ftaat af te loopen, maakt men De werk-meefter en vinder van dit over
touwen voor aandc fteven, om het zelve landt voeren der Scheepen is geweeft zein 't af loopen daar mede om te halen , op keren Sorbohu, een Griek, uitCandiegedat het teeen dc over-wal niet kome te boortigh. Met dubbele en twee dubbele
fluiten. Wanneer een Schip afloopt viert jokken oflén wierden deeze Vaar-tuigcn
is 't
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dc vliet op, tot aan het dorp Mauro, getoogen. Dc zaak is tc meer verwondcrens
wacrdigh , om dat op de wegh , daar deeze
Scheepen over wierden getrokken , een
bergh van ongemeene hoogte cnongclykheit lagh j welke ongelykheit vcreftent
wierdt gclyk noch heden tekenen daar
van te zien zyn. Als de Schecpen op des
berghs toppen ftonden, liet de Meefter,
met zware zeelen en touwen , de zelve
langzaam van dc ftciltc na beneden dalen
die zonder dc grootfte voorzightigheit
overhoop gevallen zouden hebben. Aan
de haven Torbole zette hy dc Schecpen in
't meir, alwaar dc zelve , van dc moeijelyke
wegh ontreddert, verftelt wierden. Het
getal dcczer Scheepen was, volgens den
eerften Schryvei , twee Galcycn , vier Frcgats, en vyf-cn-twintigh lichte Vaar-tuigen } doch dc tweede Schryvcr zegt dat'er
vyf Galcycn waren. Dc reden , waar om
ditgefchagh, zictbyhunin'tbrccdc. De
zaak viel voor omtrent den Jarc 1575.
L,yzjtndtr van Maccdonicn wift mede
zyn Vloot , des noodt , op rollen te zetten
en over landt in een ander haven te voeren.
Alcxander de Croote befloot , volgens het
verhaal van Strtbo , het geweft van Arabie
te bemaghtigen > ten dien einde haddc hy
allerlcy krygsbehoeften , en ook havenen
doen vervaerdigen hy dccdc ook Vaartuigen, tendcclc inFenicie, entendeelc
op net cilandt Cyprus, bouwen , van welke
:

:

zommige

gefloopt,

enzommige met

na-

'clai'cht'waren j deeze wier;els t'zomen gdalcht
Hen te lande, eenc ftreek van zeven ftadicn,
na dc ftadt Thapfacum op den Euphrates
gelegen, gevoert, cn daar na, langs de
zelve ftroom, na Babyion afgebraght. Hy
hadde ook cenige Scheepen, vancypresboomen hout , in Babyion doen bouwen.
JhIims Cétfar deedc Scheepen bouwen,
welkers kielen van licht hout gemaakt wa,

ren, cn het overige van gevlochte Doorn-

en takken , met leder overdekt deeze deed
ba uwb. hy op karren zetten , en twee-en-twintigh
:

duizent fchreden verre over landt voeren.
Cleopdtra was van zin , na de nederlaagh
Hut,, m
«Mn Atam. van Antonwt, een geheeic Schceps-vloot
uit

Egyptcn

tot in het

landt te voeren,

Romeinen

Roodc meir over

om met

hare ichattcn de

te ontvlughten , en zich elders

neer te zetten \ dat zy ook zoude in 't werk
geftelt hebben, 't cn ware d'Arabiers dc
zelve op 't landt niet hadden verbrandt.

Tr*j*nw rulle een vloot Scheepen toe
zync overwinningen te vervolgen, en
deed dc Scheepen die hy in Mcfopotamie,
in dc ftadt Nifibis , hadde doen maken , op
wagenen laden, cn bragtze over landt tot
aan den £uphrat , daar hy over wilde,
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Schecpen over binnenlandtfche
drooghtcn te voeren, daar toe heeft zekeren C. Meyer niet onhcbbclyk een werktuigh verzonnen , derwyze alscengrootc
bak, platbodemt, enverdeilt in drie vakken, in welkers midden hy het Schip,
't welk over de gronden te voeren zoude
zyn , in wilde ftellcn. De vakken , of bakken, te wederzyden , laat hy vol water loopen, cnzoohetgeheelegevacrte, 'tgecn
driemaal zoo breedt als een Schip is, zinken \ waarna het water uit gepompt wert,
zoo dat het Schip gelykelvk met het werktuigh ryft, enzoo over de ondiepte magh
gefleept werden. Als het Schip in de middelfte bak ftaat , die dan achter toe geflooten werdt , moet het zelve met (hitten wel

werden, op dat niet kome om
, of te krenken. Dit gevaerte zoude mede konncn gebruikt werden om
Scheepen tc kielen , en onder fchoon tc
maken. In ftede van water zouden de bakken op zyde met kogels , of andere zwaarte , konncn gevult werden , en gelicht.
Deeze werk-tuigen hebbe in 't klein bequaam gevonden j maar twyfcle of in 't
groot met eenigh ongemak den goeden
uitflag zoude verhinderen, als den zwaren
arbeidt van 't uit pompen, cn lichten, of
dc onhebbelykheitvan 'twerk-tuigh, dat
miflehien te groot zoude zyn ombeftiert
tc konnen werden : ook zoude zyn eigen
zwaarte het zelve vry veel doen zinken,
want tot zulk een wydt en breedt werktuigh zyn zware knies cn balken noodigh.
Tot het voeren van Schecpen over
droogten , zoude een bcquaam middel zyn
kift-bakken wederzydts ichceps te maken,
zoo lang omtrent als het Schip zelve, cn
hoog 8 of 1 o voet , die geheel onder 't waters opper-vlak moeften gezonken werden, door ingelaten water, dat men dan
weder kan uit pompen , welke de Schecpen , daar zy aan gehecht worden , merkclyk zullen doen ryzen , zonder krenking
der zelve. Voor cn achter moeften deeze
bakken met zware boomen aan fikander
werden geflooten , op dat zy niet komen te
kenteren , wanneer led igh gepompt wierden , *t geen in bakken die los tegen de
fcheeps billen of boegh aan gevoegt werden dikmaal komt tc gebeuren. Als een
Schip tuflehen deeze twee bakken in geftclt is , zal't niet noodigh wezen de zelve
elders te hechten , wanneer zy voor de
bocgh en achter met zware balken tezamen geflooten zyn, als alleen de kiel op
touwen tc laten ruften, die dwars onder
doorgaan, en aan de bakken vaft zyn: of
wel zonder dit zoude men het gewenfehte
ooghmerk mogen bereiken. Deeze bakken,
X *
vaft gezet

te (laan
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ken , zyndc niet zoo hoogh als het opgege
venwerk-tuig, zouden mede bequamely
ker konnen dicht gehouden worden.
Met vier of meer windt- cn watcr-dich
te vet-ledere zakken, zoude men , na allen
fchyn, Scheepen op droogten ccnigc voeten konnen doen ryzen. Men moeit de
zelve lcdigh te wcdcrzydts fchceps onder

water brengen, doch een weinigh van de
kiel af, om , aan de grondt (looiende , niet
verhindert te werden. Aan de boven-einden , die met het waters opper-vlak gclyk
moeiten komen, diende men een Hang in
>cvcn, om daar door uit de poorten
te ichroc
de windt in te blazen j het welke vervolgens het Schip merkclyk zoude doen ryzen. De zakken moeiten wcdcrzydts van
het Schip met touwen onder door de kiel
aan malkandercn valt zyn. Hoe veel het
Schip zoude ryzen, na gelang der grootte
van het zelve , en die der zakken , als zy
vol windt gedrecven zouden zyn, is licht
te berekenen. Men zoude mede de zakken
buiten water vol windt konnen blazen , en
zoo aan den fchcepc hechten.
Als een Schip gelukkig cn zonder ramp
te water is gcloopen , dan Ichcnkt men in 't

rncn de kloflen boven de poorten , en de
drumpels aan de onderkant van de zelve }
waar na men de bovenfte bark-houten en
de vullingen maakt , als ook het nu hout
en van binnen
hals- maft en vertuiningen
het boven lyf-hout, fchacr-llokken cn ribben. Dan llrykt men den overloop, kajuit,
en ook de galdcry j men maakt de ipil , de
knechten, beting-balken, kruis-houten,
karviel-houten , en regelingen. Daar na
zet men de maften in, cn ook de boegh-

:

fpriet.

OO

Op de plaat by
is 4 de klos, die
aan de onder-kant
maakt , zoo d at ze boven te niet gaat ; b is
de drumpcl, mede gemaakt met een zwaluw in de Itut j c zyn (tutten hier maakt
men de opflag van de poort aan ; in de klos
komen de duimen der poort-hcngzcls , cn
die werden van binnen gcflooten. Na het
ryzen en dalen des verdeks en ovcrloops
ftelt men de poorten.
vertoont hoe de SchceDc plaat
pen op zyde werden gchaalt: * isdcvyzcl,
b het hooft van dc vyzel, c een hant-fpaak,
d de pan daar de vyzel in (laat decs pan
en vyzel moeten wel met zeep gefmeert
men met een zwaluw

:

RR

;

gemein iets aan d'arbciders , om vrolyk te worden.
Als men 'c Schip, op zydc leggende,
zyn > waar toe zy voormaals in dceze Landen van ieder hondert guldens die het wederom recht op wil zetten , zoo neemt
Schips hol quamen te kollen, een plagten men vier ofvyf vyzels, zettende die met de
onder-einden op een plaat , waar in een hol
te genieten.
By K K , op de zelfde plaat , werdt een gemaakt is , daar de vyzel met zyn onderSchip vertoont dat eerft afgeloopen is, daar eindt in ftaat, als by *, en men maakt dat
de ftelling aan gemaakt wert, zoo als het dcjukken op de hoofden der vvzels komen
klaar leit voor de werf: « is het juk , d het te leggen, als aan b, op dc plaat by S S,
,

juks ftander, c de Helling daar men achter
op in gaat t b dc malt daar de (lelling op
gemaakt is , e is de wal , daar het ondereindt van de (telling op leit.
Aan de jukken wert in d'onder-kant een
keep gemaakt , daar de ftander met het
eindt komt in te ftaan. De ftander is aan
het onder-eindt, dat tegen het Schip aan
komt , wat fchuins afgehakt.
By
is een juk te zien, met d'onderkant boven leggende , en de keep daar in
* is 't gat van dat juk , en b 't eindt aan het
Schip : het wert aan 't Schip valt gemaakt
op het bark-hout, of daar 't beft dient.
Op de plaat , by
, is * een juk
onder tegen aan te zien , c is het eindt van
't juk , dat op 't bark-hout leit, b de ftander onder 't juk , het eene eindt is aan het
Schip valt , en 't ander ftaat onder in 't gat
van 't juk , doch evenwel gefpykert. Als
een juk lang is , gclyk dc zelve voor cn
achter zyn, dan maakt men daar twee ftandersaan.
Daar na legt men de planken op de juk-

MM

NN

ken» cn als de ftclling gemaakt

is,

istezicn: b is 't hooft van de vyzel c het
juk , en d de ftander. Achter tegen hec
bark-hout aan zet men een fpondt boven
over de vyzel , om dat hy te kort is , en onder maakt men hem met een barkoen valt
aan dc andere vyzel, op dat het in 't winden niet omdraaijei men windt cerftmet
twee handt-fpaken. Als het Schip wat is
gercezen, zoo moet men dc pannen , daar
de vyzels in ftaan , wat dichter aan brengen, anders zoude men daar mede verlegen wezen. Terwyl het Schip door de vyzels op zyde gewonden werdt , moet men
wel toezien dat het aan dc zyde, waar heen
het omvalt , wel gedut werdt j doch men
kan alles verrichten zonder dit omver halen. Vccle zyn van gevoelen dat het over
zydc halen op landt de Schccpcn krenkt
waarom zy zulks na laten , en het zelve
doen als het Schip te water leght , waar op
alle deelcn dragen konnen.
Wanneer men in 't water een Schip op n*m»*
'!
zyde wil hebben , om te kielhalen , fchoon
x
te maken , of iets anders te herftellcn , dan
maakt ftouwdt cn ftut men de maften met zware
boo,

^
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daar na werdt

gen, en mate, bekent zyn j welke alle bohet Schip, uit een neven leggendt vaar- ven evenredclyk heb verklaart , benevens
tuigh , by de maft om gewonden , hebben- dc aanwyzinge van ieders plaatze, cn gede een zwaar touw, de Houder genaamt, bruik, in het Schip zelve: waarom hier,
aan het laeger boort van dat vaar-tuigh, dies aangaande , zwygc, van weinigh bewaarop men windt, vaft gemaakt, om het lang fchattende wat rang in het maken der
zelve in evcn-wight te houden , en voor zelve waargenoomen werdt.
Na dat het Schip afgcloopcn is , brengt
omvallen te behoeden. De houder werdt
ook wel aan de oppcr-zyde gehecht , en men daar dc maften in, 'tgeen in kleine
vaft gemaakt aan iets dat buiten is. Het Schccpen door middel van een kraan gcSchip fteunt ook wel alleen op dc maft van fchiedt (als vooren is gezeght) , waar mede
de bok,door touwen vaft gehouden zyndc. de maften opgchezen worden j doch aan
Op ebbendt en vloei jendt water werden grootc Scheepen , die onder dc kraan niet
de geladenc Schccpcn Hechts aan 't droo- konncn gebraght wei den , zet men ftuttcn
ge gezet , ter plaatze daar zachte grondt is, van zware maften , op den overloop , tegen
als dan haalt men de ftukken over een zyde, dc zyden aan , welke ftutten boven in elkzoo dat dus zacht kenteren, of op zyde in ander fluiten , en met touwen zyn verbonde flvk vallen , en dan doet men zyn werk. den } hier in worden dan bloks gehangen
d lar na de lacge zyde te zuiveren , zoo waar mede dc maften opgeheven , en inverwaght men een ander tv , rukkende de gezet werden. Doch dcwyle dit dc Scheezwaarte over de andere zyde, dus ryft het pen eenigermaten krenkt , zoo gebruikt
men hier toe veeltydts Lichters , of BokSchip van zelf, en men doet als vooren.
Op de plaat, by TT, werdt het Schip ken, die men tor zyden aan dc Scheepen
van binnen in 't verkorten vertoont, zoo leght ; indien dan 'c Schip groot is , verals men in het ruim op den bodem ftaat , en eilchendcby gevolg een zeer groote maft,
na vooren ziet , alwaar a het kolzem ver- zoo neemt men twee van dcezc bokken,
beeldt , b dc kiel, c dc kicl-gang, d het of onderleggers , en maakt die vaft aan
wageren, en de oplangen, f debuik-ftuk- ieder zyde van het zelve, hierop ftaat een
ken , ƒ de zitters , h de knies die den over- zeer zware cn dikke maft, of liever paal,
loop dragen , * dc ccrftcovcrloops- of ver waar by de maften over fchyvcn werden
deks-balken, ^ dc bark-houten, en / de opgehvft, en in het Schip ter behoorclykc
plaatze gezet. In dit winden , 't zy het aan
balk-wagers
is een gezight, binnen fcheeps te cene zyde, of wcderzydts van 't Schip gczien , als men op het verdek , of cerfte zol- fchiedt, flaat men klampen aan de maften
dering, ftaat, en na vooren ziet: alwaar die ingezet zullen werden , om lenfen en
4 de vloer , b de fchaer-ftokken aanwyzen, touwen aan te flaan als men windt. By dit
e het lyf-hout, d de ftuttcn, e dc knies, doen dient goede acht geflagen te werden,
ƒ een weinigh van dc poorten die ter zyden dat de onderleggers niet te hcht zyn tot dc
ftaan, en g de ovcrloops balken, ot bal- zwaarte van dc maft die ingezet werdt , op
dat dc zelve niet om flaa, of uitfpatte , en
ken van de tweede zoldering.
De derde gcftaltc op de zelfde plaat, zoo het Schip kome te quetzen , 't geen by
, vertoont hoe het Schip voor wylen gebeurt.
by YV
Late het dan hier mede genocgh gezeit
oogen komt , wanneer men in het ruim op
den bodem ftaat , en naar achteren ziet , zyn van den opbouw des Pynas - (chips
b
is,
een
kolfem
zoghet
lang
a
weder
over fteven 1 34 voet} welke middclalwaar
ftuk , c buik-ftukken , d banden en twil- bare grootte met voordacht onderfteldt
hebbe , op dat des te bcquamcr zoo wel
len, enz.
Aan de vierde figuur, by XX, ziet men grooter als klcinder Scheepen evenredelyk
op den overloop na achteren toe , het fchot na dit voorwerp mogen werden getimvan de Konftapels kamer wegh genoomen mert , met alzulke verandering , als het
zynde a zyn hier poorten ter zyden aan , gebruik , waar toe ieder zyn Schip bouwt,
b twee poorten die achter uit fchictcn, zal vercifchen.
Dit Schip zoude men bcquamelyk bin- hfmtttjit
c banden die naar omlaegh gaan, d zyn
twee boven-banden , e de overloops knies, ncn de tydt van vier maanden , met twinop
lyf-hout
't verdek , of onderften tigh of twec-en-twintigh man,konnen afhet
f
JJ^X^tt.
maken. Een Schip dat lang is 1 80 of 1 8 5 /
overloop.
Dus is dan het Schip , by gedachten ge- voet , konnen vyftigh mannen hier te Lanbouwt, zoo verre voltooit, dat ha te wa- de binnen vyf maanden bequamclyk opter is gebragt. De geftaltc van het overige bouwen, envoltooijen.
Wat de onkoften cn het geldt belangt
binnen- en kleine buiten-werk kan zeer
licht verltaan werden, als haar bcnamin- waai- voor dusdanigen Schip zoude kon-

boomcn tegen boort
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nen werden uitgehaalc , zoude daar van
met geen gewishcit konnen fpreken om

Twee

|

1

1 5

dat nïy d'ondcrvindinge daarvan mangelt :
het is ook een zaak die vcrandcrlyk is , na I
de fchaarshcit van 'tarbeidts volk dierte
van het hout , en andere (toffe , tot de
1

,

honderdt en dertigh Stutten

toe

de Brccdegang en Poorten
joo
Een Spant-bark-hout 300, cneenSpantvollingc

tot

,

t'zamcn

Scheeps-bouw noodigh , en oneigen aan Noch een Spant-bark-hout
I

Werk.

,

giuld.

Voor hout

550
,

met twee

Op dat echter hier niett'eene-

280
breedt Vollingei\, t'zamcn
maal daar van zwj ge , zoo late een korte Een Raa-hout, cn Zet-gang, t'zamen 200
Onkoft-certcr van ccn Schip, onlangs hier Voor Regelingen, cn Wagcn-lchot, 70
ter Stede opgebouwt , volgen.
Voor Ruiten, Hals- houten, en Hals-klamdit

120
pen,
i6*c
Voor het Galjoen
3 00
hol 16 voet, Voor
hout tot al het Beeldt-wcrk, zoo bindaar hoven 8 voet , en dan noch
nen als buiten,
400
7 voet.
Voor al het binnen-werk , Schot cn Wulfguldtnt.
ten,
150
Dc Kiel van vier (tukken, zal korten 2 000 Voor hout tot Kamers , Kotten , KomDe Voor- (teven
buis, enz.
300
IÖOO
Dc Achter-ltcven 1 : o, de Rantzoen-hou- VoorDeclen, 2 duimdik,
900
ten :oo , dc Hek-balk 60 , t'zamcn 3 80 Voor 25 duimsDeclen
700
Twee Wulpen 80, het Broek-nuk 1 5 , de Voor 1 duims Dcelcn , cn R n gels , 700
Hek-ftuttcn \6, t'zamcn
Acht-cn-denigh derde Dck-balken , tot
1 } 1
Zeven Gangen in 't vlak, 4i plank lang,
2 5 guld. en zes-cn-zeventigh Knies, tot
t'zamcn
8 guld. t'zamen
2460
V) f Kim-gangen van 5 gang, zyn 5 o plan- Voor Balk- cn Kim-wcgers
295
: 100 Voor Schaer-ltokken op het tweede dek,
ken,
cnLyf-houten,
Vyf-cn- negentig Buik-ftukkcn , tot 40 gl.
300
twee hondert Zitters en Leggers , tot Voor 't Roolter- werk , cn Hoofden , 150
20 guld. komt t'zamcn
7800 V»or de Boven-roofter, en Hoofden, 190
Twee hondert cn twintigh Oplangen , tot Voor Water -borden , en Kim-wcgers,
18 guld. komt
3960
192
Het Kollem 200, drie Kim-wagcrs van Voor Hut-balken , cn Knies,
1 20
800 Voor alle Knechten , groot cn klein ,200
$ duim 600 , t'zamen
Voor de Wegers in 't vlak , cn in de kim- Voor alle Betings, Bctings - balken , cn
2:00
Knies,
200
men,
Voor twee Balk-wegcrs onder m alk ande- Voor de Schecn-breckcr, en ander Lyfhout ,
6a
ren van 7 duim ,
500
Dertien Katte-fpoors tot 45 , cn zes-en- Voor Kruis-houten , Klampen , Bos-ban1165
ken , en Schan-dckken ,
twintigh Zitters tot 30 guld.
400
Voor zeven banden , cn vier Spooren ach Twee Spillen , cn 't Roer , t'zamen 200
ter in 't zogh, tot 40 guldens , benevens Voor Arbeidis-loon
15000
achticn Zitters tot logl. t'zamcn 980 Voorde Maften
4100
200
Dertig Ovcrloops-balkcn tot 8 5 , cn zeftig Voor een fpant -dikke Vollinge
6 5 o Voor Pek , Teer , en Werk ,
Knies tot 60 guld. t'zamen
joo
Nagels,
cn
Stelling-hout,
Voor Kloflen en L) f-houten
600
450 Voor
Zoo dat alle dc onkoften, die tot het
Voor Ribben cn Karviel-houtcn
1 5o
oor Balk- cn Kim- wegers
5 60 hout-werk van een Schip , na gegevene
mate, noodigh zyngcwcelt, 7410: gulVoor Wegers tulTchen beide
5 60
Twcc-cn-dertig Verdek-balken tot 50 gl. dens komen te bedragen, en zulks om dat
200
vicr-en-zeltigh Knies tot 15 gl.
het van 't alderbdte hout was \ want indien
3
Twee banden voor in dc boeg
150 men hout van Hechter waerde , en niet van
Achter aan dc fpiegcl zes Knies
40 o het aldcrbeite nam , zoude hier op alge1 60
trokken konnen werden dc lbmme van
Voor Schacr-ftokken
Vier Gang- cn Huit-dicht, 5 plank lang, 1 1070 guldens.
zyn 40 planken,
Doch behalven het voorfchreeven hout
1400
Twee Spant-bark-houtcn , dik 9 duim, zoo komt het Yzcr-werk , 't welk in dit
1000 Schip verwerkt is geweelt, tc koften 7784
Tnegcntigh Overloops planken , tot 9 gl.
Het Koks gereedtfehap, 'twclk ineen
810 Schip van deeze grootte werdt vereifcht

OnkoftcertervancenSchio, lang
voet

,

uydt 43 voet

,

!

i

V

DeZet-gang

aeo
Uit
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Uit dc lyn -baan heeft men noodigh|Kok
\6
35:61 pondt Touw, tot 45 guldens het Zcilc-makcr
52S9 Matroozen ieder
Ik
ichip-pondt, t'zamcn
De Zeilen komen op het aldcrminft te Jongens ieder
7
kollen
2817
N aar welk voorbeeldt dc koften van alle
De Ankers wegen te zamen 645 o pont andere Schccpcn , na gelang , afgcgifl motot 3 lluyv. het pont , komt
967 gen werden.
Voor noodige fchecps kleinigheden zal
Een Schip, dus gebouwt , kan lang H* l**g
men van doen hebben een ibmme van 2 264 duuren , eer dat van ouderdom vergaat , tf^Jfk'f
Zoo dat het opgegevene Schip , behal of gcfloopt hoeft te werden , indien zware
ven zyn noodige kryghs-uitrufting , en en ongewoone rampen het zelve niet ontmondt-koftcn , eer het in zee gaan kan, ftellcn, tot 20, 30,40, ja 50 jaren toe,
op het minile Haat te kollen 95685 guld.
by aldicn dc handt daar eenighzins aan geDe Maant gelden beloopcn in 't gemein houden werdt doch als men een groot
als in dc volgende Lyfte is te zicnj doch getal Schcepen door clkandere gade Haat
na tydts gelegcnheit min en meer: gclyk zal men bevinden hun gemiddelde lcefmede het Kolt-gelt , na de dierte van 'de tvdtnietmccrtczynals 10, oftenhooghleef tocht.
ftcn 1 2 jaren. My gedenkt een Engelfch
Afitant -gelden.
Schip gezien te nebben 't geen 70 jarca
Vooreen Schipper
bereikte
doch het meefte Vaar-tuigh
Stuur-man
40 raakt eerder om den hals , by ongeluk van
Timmerman
37 zee, onweêr, windt, en vyanden.
Ondu -timmerman
1 8
De proef, of iemandt Schccps-timmer-

—
—

—
—
—

—
—
—

:

—
—

Hoogh -boots man
Bootsmans maat
Konllapcl
Konftapcls maat
Barbier

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

:

24 man wezen kan, beftaat hier te Lande daar
hy een plank van

voeten kan

18

in

24

floeren, en inbrengen, een roer van vytf

1

,

dat

25

7 haken , en een braeuw-fpü met vyf gaten

*4 kan maken, en zetten.

Twaalfde Hooftstuk.
Maat

en Certers eeniger Zee-fclxepen , van andere gedaante en gebruik
als hier voor zyn opgehaalt.

tndcr van aanzien , doch niet c enige byzonderheden in aan te merken
van gebruik, zyn alzulke Schee- ftaan. Hier na volght een Advys-jaght
pen, welker Certers, en gc- lang over fteven 1 1 5 voet. Deczc worden
ichiktc maat , nu ftaan te vol- gevolght van een Kat , Bocijer , Galjoot
gen. Hare vormen vcrfchillcn van het bo- Buis, cn Pink.
ven opgcfteldc Schip ; want ieders maat,
Wie dceze maten dan even-redig volgt,
cn geltalte, is gcvocghlyk tot het gecne zal het licht vallen Schcepen dcczer gezyn
om
gefchikt
tc
verrichwaar toe zy
dachten op te bouwen , van wat grootheit
ten. Doch d'evcn-reden van dcezc alle is zy ook moogen zyn ; hy vergroote of vergenoeghzaam te trekken uit d'even-ma- kleine flechts dc maat , dc even-maat in altige grondt-flagen, hiervoor tot het on- les behoudende, en volge in alzulke deedcrflclde Pynas - fchip ontworpen j met len, waar van hier niet gerept ftaat, d'evendit verfchil echter, dat de byzondere ge- maet en wet , voorgcfchrccven aan het
bruiken ecnigh mangel aan d 'even-maat Pynas-fchip van 1 3 4 voet , boven gemeldt.
toebrengen : waar toe de volgende ont- Vermeine ook niet dat aan iemandt, die
worpenc Certers zullen dienen , daar het deezc maten te recht verftaat, cn in 't geverfchil aan te befpeuren , nevens de wy- bruik heeft gebragt , ecnig Schip , 't geen
ze, wet, cn regel dier bouwing aan te ter Zee-gaten uit vaart, voor komen zal,
leeren is.
waar van de bouw-rcgels hem onbekent
Voor af dan gaat een gemecne Fluit, zullen zyn.
lang over fteven 130 voet, gebruikelyk
erter van een gemeene Fluit , lang
j

C

met gebouwt
overfteven 1 iovoet,wydt 2.6I voet,
op 'teen of ander geweft alleenlyktc
hol 1 3 voet ? duim.
varen. Daar na volgen andere Fluiten
Het verdek hoogh 5 voet tfduim, 'tzy
waar van de cerfte Oofter-vaarders zyn , cn
dc andere een Nooru -vaardcr is j daar het Schip voor cn achter dicht is, dat is,
met
Z
tot gemeinen dienft , en juift

om
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met

cnbak, of niet: het onderfte
bark-hout breedt 1 2 duim, dik y't duim
de vulling wydt 1 2 duim het bark-hout
breedt 1 2 duim de brcede vulling wydt
2 voet 7 duim
het tweede bark-hout
breedt 1 voet de vulling wydt 1 o duim
het derde bark-hout breedt 10 duim: de
vulling wydt 8 duim : het raa-hout breedt
fchans

brugh , die zeer weinigh voeten diep was
hadde een open luik -gat, daar de foldaten
door in en uit gongen, nevens noch een
groot tralie-luik , om adem door te fcheppcn. Heden ryzen de Scheepen achter
meerder als te dier tydt.

:

:

:

:

Orde ofmaat van Oofter-vaarders

8 duim.

Fluiten.

Fluiten die op verre toghten, als naar
Indtm Indien gaan
, werden gemeinlyk veel ftc,

Fluitin dit

Alsdusdai
sdanigen Fluit lang

100 voet , dan
:

is

is

over ftcven K*nt

hy wydt binnen de huit

vigcr gemaakt, als die na by varen : de 2 2 voet , hol tl voet , en voert 1 00 laft.
yzere puttings aan de ruften worden verAls de zelve lang is 1 1 j voet, en Vfy&tnwtUfl
dubbelt, om de hooft-touwen te beter te 23, voet, dan magh hy voeren
150 laft. 8/ 1
houden. Men laat dcezc achter veel fprin- Dcezc zyn maar van een holte , dek of dak.
gen , en zulks om een ruime Kajuit te konAls de zelve lang is 1 2 voet wydt
j

ncn hebben. Binncwaarts tegen de billen,
dewyle het Schip door dit veel fpringen
zwak won , werden lievige ribben en banden gclcght. Voor onder fchiet men het
kabel- gat
cat met twee deuren
de
af.
Deezc
Fluiten ftutten, wegens haar engte, boven,
weinig windt , en zyn goede zee-bouwers,

De

24 voet , en hol 1 2 voet , dan
nen voeren 200 laft.

tens halve.
verdeelt

j

De Hut

hy kon-

Hoort s-vaarders maat.

—

—

"WA—

de

om dat zaadt minder
maften en deelen, en
geen ftouwen noodig heeft.
De Noorts-vaarders hebben veeltydts
boven het braat-fpit een dekjen, 8 of 10
voet lang , en zyn zomwylen in de midden
op den overloop niet geftreken , open , en
met geen deelen belcght, te weten, tuffchendegroote en fokkemaft, en dat om
het ftouwen van 't hout te beter te konnen
doen Dc wydte van decze Schcepen komt
veeltydts op een vvfdc deel van dc lengte.
Op Koopvaardy-fchcepen maakt men
veeltydts, zoo wel voor als achter, ronde
gaten in 't hout voor fcheens, om voor loze
poorten te dienen.
Scheepen op de Walvis-vangft uitgeruft, zyn voor aan de boegh verdubbelt
tegen 't ys , en veeltydts voor het braat-fpit
tegen de fteven aan geftreken. De roerpen komt boven de kajuit onder een klein
loos verdekjen, of zomtydts tuflehen de
hut en kajuit door, welke zoldering bekleedt is met beteerde prezenning. De
kolder-ftok gaat met een bril door het verdek , zoo dat de man te roer voor de hut in
d'open lucht ftaat.
is ,

veeltydts in drien plaats vercifcht als

en de plaats daar de

ftaat , die anderzins

overhaalt.

is

,

zal

Op de zelfde wydte en lengte als boven,
behoort een Noorts-vaardcr
.^.u, ,«, Uk , 2* voet
,va.uiuiu«
holder
te zyn. De oorzaak van dat men de Ooiter^'* r«
waar
-1» voet vlakker —»»t,.
vaarders
2
maakt als j-

uitwateringen worden vierkant ge
maakt , en dat met kopcre fleuven , fterk- Noorts-vaarders ,
1

'

man te roer

open is , met een dekje

De kamer onder de Kajuit is in

of vier deelen verdeelt, tot berging
van b rood t , Scheeps en Konftapels tuigh j
daar onder is een hok , waar in het kruit
wert geberght en achter by het roer gaat
drie

;

een gat neer, dienftig om als* er iets onklaar
is zulks omlacgtc redden , en kleinigheden
in te bergen. De fpil ftaat zoo na voor de
maft , dat even gaan magh j en dient wel
gelet, als men dezelve zet, dat hy onder

geen balk komt te ftaan , die hem het keeren en draaijen belemmere. In de hoeken
van de ftevens is 't alomme met koper bcflagen. Decze Fluiten zyn gemeinlyk voor
een weinigh meer opgeboeit als andere,
hebbende daar een bakjen dat met een
treede neder treedt.
Voor dertigh jaren zagh men de Scheepen, van wat gcflacht zy ook waren , die
naar Indien voeren, voor boven open, zonder bak : kooi jen , of flaap-plaatzen voor
't volk , wierden valt aan wcaerzydts boort
getimmert. De Konftapels kamer ging
van het verdek met een trapje neer, en
ouam op ecne hooghtc met de koe-brugh
of het onderfte verdek, fchoon daar geen
gemcenfehap mede hadde. Op 't midden
van decze koe-brugh (liepen dc foldaten
$
ter zyden wierdt maft- en hout- werk geftouwt, 't geen achter door een poort in
Sebragt wiert : gelyk men noch heden aan
e Noorts-vaarders ziet, die achter door
een gat haar hou t-laft inkrygen. Dckoe,

.

Aan Fluiten die geen galjoen hebben
werden buitewaarts tegen de ftcventwillen of knies geflagen.
In naauwe Fluiten wint men uit aan het
loopende en ftaande wandt, ook aan ankers , kabels , en aan het getal der noodigc
beftierders.

De Schcepen die ter Koopvaardy uit varen, en dat met weinigh volk, behooren
over alle luiken en deuren wel gedekt te
zyn
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Scheeps-bouw en
zyn roet yzerc banden, en beugels, om,
des noodt, en by overval van vyanden,
dicht gcfiooten te konncn wei-den j by
welk geval men wederftandt biedt , kruiswys langs het Schip , uit bak en fchans , als
mede van onderen waar tegen de bcllormers dan gaten in 't verdek hakken , daar
zy lhnk- potten, granaten, en diergelyk
ooriogs-tuigh in werpen.
De Scheepen die v an hier om de Nooit
en Ooft varen zyn met weinig fchcepclingen bemant, maar die omdcVVeft varen
met veel * waar v an hier de vrecde, en daar
den oorlog oorzaak zy. Op d'ccrftc 1'chaft
men zonder maat , tot genoeging van het
volk op de tweede meer bekrompen naar
een taxt.
De Schccpcn die om't Noorden hout,,
en vaak om 't Ooftcn koorn haalden , waar
over het verfchil ontftondt tuflehen de
Kroon Denemarken, en deezen Staat,
aangaande den eik , of maat , die men hen
indceze Landen gaf, waren van geftaltc
als in de nevenftaande plaat weit vertoont.
Voor en achter zyn zy het wydtfte, en in
dc midden het naauwftc, daar zy anders
het wydtfte zyn. Dc buiten ik- kromme
ftreepen , die op de plaat dwars over het
Schip heen gaan , vertoon en het fpringen
der zelve , en hoe zy wierden uitgezet , om
by maat den inhoudt te verkleinen. De
binnenfte ftreeken , die overdwars door
het Schip zyn gehaalt, vertoonen van wat
wydtc een Schip , van deezen aart en lengte gebouwt , behoorde te zyn , als het zonder eenigh opzight , en na den eifch wert
Semaakt. Het voor en achter uitbreeken
eczer Schcepcn braght hier in den Schippers profytaan, datze veel meer goederen
itouwden als dc maat der zelve hieldt.
Doch dit winft v inden is heden te niet gedaan, door een andere wyzevanmeeten,
daar wederzydts Oppermaghtcn in eens
zyn waarom ook nu het mismaakt bouwen, cn geweldigh -uitfpringen, achter
gelaten werdt.
:

:

Sibtiftn
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o Oplangen.
16 Stutten.

1 5

16 Balken.
52 Knies.

14 Dcelcn tot den Overloop.
Drie Gangen in 't Huit-dicht , t'zamen
j o planken.
Twee Spant-bark-houten , die voor, tot
de boegh toe , opgezet zyn , en dan weder
zakken, zoo dat fchicr tegen elkander ko-

men te liaan.
Een Spant-volling.
Aan Yzcr-werk tot dusdanigen Schip
zoude omtrent voor 300 guldens noodigh
zyn, aanfpykers 170 guldens, aan nagels
70 guldens , aan pek , teer , en werk , t'zamcn 1 1 3 guldens, min of meer , nadat dc
pryzen vallen.
De pal aan 't braat-fpit ftaat boven het
zelve, en fteunt tegen de maft aan
de
hoofden daar van komen door den overloop, cn zyn onder tegen de balk aan gedag en.
De Fluiten hebben in 't gemeen aan ieder zydc een ballaft-poort. Dc hout-poort
achter werdt, door vier oogen, met dwarshouten , en touwen , wel vaft toe gemaakt.
Boven de bril , daar dc roer-pen door gaat
:

legt een luik.

Op

deeze Fluiten komt

mede achter

boven een groot luik , 't geen een ander
luik in den overloop onder zich heeft, door
welke beide men goederen in 't ruim neder laat. Langs de ftaggen hangen hout
leuvers , waar aan men net ftagh-zeil doet.
Het vierkant wulf achter moet ietwes achter over hellen , want het fchynt ander» inwaarts te hellen.
Voor veertigh jaren plagt men de Fluiten boven, zoo voor als achter, zeer fmal
te

maken.

Dc

uiterlykc

vormen cn gedaanten van

Fluit-fcheepen zyn op de plaat , hier neven
ftaande, ten toon geftelt. Ook vertoont
zich hier een galjoot van dc kleinfte flagh
't welk zyn roer-pen over boort draait.

Grocnlandts-vaarders werden zeer ftc- Hier is ook 't afbccldtzcl van een Pynas,
vigh gebouwt , en men zet de zelve meer van boven in te zien.
Als de boegh-fpriet op dc Heven leght,
dc boegh, als aan andere Schcchout
moet de ftevcn niet te noogh zynj doch
pcn.
als zy daar bezyden leght , moet hy vry
Wat hout vereifcht werdt tot een hoogh komen. Het eindt van de boeghverdek, of leght in
Fluït-fihip , lang iio voet , wydt fpriet fteekt door het
Fluit-fcheepen flechts op hetzelve, eni»
•lx voet t 00/11 j voet , ryzende achmet een beugel geflootcn. Dc knies , die
terop ieder voet lengte 1 duim.
tegen over het luik ftaan , komen met haar
Dit Schip heeft wederzydts vyf Vlak- langftcn arm onder den overloop , of men
en drie Kim-gangen , zyn zeftien gangen leght wel kleine balkjes tot aan de luiken
lang 4; plank , t'zamcn 1 1 8 planken. toe.
70 Buik-ftukkcn.

m

Wat

hut»

inrit ttttt

FktlvM
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voet de nebben lang 3 voet.
Certer van een Advysjagt , lang over onder lang 4;
De andere wagers dik if duim. De hutJleven nc voet , wydt 17 voet en
balkjes dik 4 duim, breedt 4; duim, hebduim.
5- ; duim , bol 11 voet c
ben boght 10 duim. Dc balk-wagcr dik
Dc Kiel diep 14 duim, breedt KSjduim. 1 i duim. Het water-bortje is dik 1 duim.
Defponningdik, wydt endiep, 3 duim, De wagers zyn dik ij duim. Dc fpcenen
en 5{ duim gcftapclt. Dc voor-ftevcn is zyn dik 1 4 duim , brect 1 5 duim de hoofhoogh 10 voet, valt 20 voet, cn is boven den lang 14 duim, en hol duim* de onbreedt 2 voet 5 duim, onder breedt 3 voet der-einden zyn dik cn breedt 1 o duim de
binnen dik 1 voeten duim, voor fpcenen ftaan 4 voet boven den overloop.
3 duim,
dik 8 duim. Het kmncbak lang 7 duim, Dc hoofden van de kruis-beting zyn lang
het lafch lang 5 voet, d'eindcn dik 3 duim j 14 duim. Dc beting-knies 7.y n dik 9 duim,
het kuch is met acht bouts geklonken. Dc aan de fpeenen breedt 2 voet 6 duim , voor
lip op de kiel is lang 5 voet , het eindt dik breedt 1 voet. De kluizen zyn wydt io|
4 duim. De achtcr-ftcvcn hoogh 1 9 voet en 9 duim, ftaan uit den overloop 3 voet.
6 duim, valt 3 voet 3 duim, binnen dik De groote ruft is lang 1 5 voet , dik 4 duim,
1 1
duim, achter dik 8 duim, boven breedt breedt 1 1; duim. De fbkke ruft is lang
14 voet 5; duim, dik 4 duim, en breedt
1 7 duim , onder breedt 5 voet 4 duim. De
fponning komt van dc kant 3 duim , wydt 1 1 duim. De bezaans ruft is lang f ] voet
De hoofden
3 duim, diep 3 duim. Dcftreck lang 5 voet. dik 3 ï duim , breedt 7 duim.
Het hek is lang 8 voet , dik , breedt , en van 't groote luik zyn dik 7 duim , breedt
heeft bogt 1 7 duim. De rantzocn-houten 8 duim i het biniic-lyftjc dik 2) duim,
ftaan uit de kiel 1 o voet , cn zyn breedt breet 3 duim de fponning wydt 1 } duim j
1 8 duim ,
wat rondtachtigh , de onder- de ribben dik 3 duim. De marker is dik
einden verkeert gebogen. Dc worpen zyn 6 duim , breedt 7 duim. De uitlegger is
dik 1 voet, breedt 10 duim j de bovenfte lang 12 voet, aan ftcven breedt
jduim,
:

j

,

',

:

)

.

i

n

ftaan 1 voet van 't hek. Het brock-ftuk is
dik 6\ duim. Dc hek-ftutten ftaan 1 8 voet
boven 't hek , en zyn boven wydt 1 o voet
dc onder-einden
5, duim , dik 8 duim
moeten met dc boght van de rantzocnkomen.
Het vlak is wydt
houten over een
;

duim , ryft 8 duim , hol geboeit
duim , en daar wydt 25 voet
2- duim
Dc oplangen hangen uic 1 voet
duim zyn achter en voor onderwater
de planken zyn dik
fchootigh geboeit
3 duim. Dc tingel aan dc kiel dik 2 duim,
en van de kiel 4 duim. De houten op dc
kiel dik 9 duim, op 't boeifcl j\ duim , op
dc fcheer-gang 6 duim , op de fent 5 duim,
zyn achter en voor onder vry zwaar , maar
boven lichter. Dc kim-wager dik 3 { duim
de andere wagers dik 3 duim. Dc balken
dak, breedt, cn hebben boght 1 ijduim.
17 voet 7
j voet 2
1

;

,

:

De

balk-wagcr dik

5;

duim.

De

Hutten

komen in op de hals 2 voet. Het lyf-hout
dik 4 duim, breedt 20 duim. Dewager
op

't

lyf-hout dik

3

duim.

De

verdeks

balk-wagcr dik 2 j duim. De verdeks balken dik 8 duim, hebben bogt 9 \ duim. De
fchaer-ftokkendik 3 duim. Het onderfte
bark-hout dik 6 duim , breedt 1 1 duim \
doch de hooger bark-houten zyn kleindcr.
De knies in *t ruim dik 7] duim : de nebben aan de balk lang 4-fof 5 voet. De knies
op het verdek dik 5$ duim , onder lang
6 voet : de nebben lang 4 voet. Het lythout in de kajuit dik 3 duim. De balk-wa2
Eer dik { duim. Dc balken dik 5 duim
ebben bogt 7 duim. De knies dik 5 duim,
1

voor breedt 9 duim. De kam achter breedt
2 o duim , voor t duim. De regeling achter breedt 6 duim, dik 3 duim, voor breedt
2 t duim, dik 2 duim. Het onderfte hakkcbort van de galdery is breedt 1 2 duim , dik
duimi het dek is dik ijduim, breedt
1 2 duim > de wulft-ftuttcn dik 6 duim
,
breedt 61 duim het hooger hakkebort en
dek wat minder. De fpil boven lang 5 voet
8 duim, dik 18 duim: de gaten zyn wydt
x\ duim, hoog 3^ duim. De poorten ftaan
2 voet uit den overloop, en zyn wydt 2 voet
8 duim. Het groote fboor komt 60 voet
van achteren , het fokke fpoor 1 5 voet van
vooren, het bezaans fpoor 2 o voet van achteren. De gTootc viftcher valt in't ruim
2 voet 1 duim.
De fbkke viffcher valt
De bezaans vifleher valt 8 duim
1 1 duim.
tuflchen't verdek en d'ovcrloop. Het roer
is onder breedt 3 voet 7 duim , voor dik
8 duim , achter dik 6 duim : de bouts dik
iduim: de nagels dik ïrduim. Dc groote
knecht breedt 16 duim, dik ij duim : de
fchyven breedt 1 6 duim , dik 1 £ duim } de
buitenfte dik ^ duim. De boffen zyn dik
4 duim | de gaten wydt 2 duim
Scheepen van de nicuwfte fabryk zyn
onder, zoo voor als achter, fcherp, doch
boven breedt, en fpringende, met vlakken
die weinigh ryzen , fchicr plat in den buik,
cn zulks om niet te diep te gaan op de
drooghten.
Men maakt nu ook Pynas-fcheepen mee
een verdek, waar achter op een Konftapels kamer is , en daar boven , met een trap
1

;

:

1
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of twee op te gaan , een Kajuit, zonder
Hut. De kombuis ftaat in de bak > doch
werden ook wel zonder bak gemaakt , met
een dichte ftuur-plccht daar een deur in
de midden ftaat. Het fcherp leght voor en

zyn.

achter.

Op den overloop der Fluiten vindt men,
doch zelden, voor en achter de groote maft
vafte kooijen , en kombuizen.
Booten zyn kleine Fluit-fcheepjens, bo-j
ven plat, met een verdek, die, in ftedc van
een verheven hut , of kajuit , een voor
onder hebben. Hun roer draait over of aan

|

boort.

Certer van een Kat lang 116 voet,
wydt 13 voet , hol nvoet, zoo als
men die aanhefteedt temaken.
,

diep

1

Deel.
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en fchoot-ringen. Aan het zaat-hout in
elk hout een bout: en voorders alles wel
gdlooten.
Daar het hout in de Katten zeer geboen moet zyn, neemt men eiken-hout toe,
dcwyle het vuuren-hout qualyk buight.
I n dccze Katten , die men beter Ezels
moghtc noemen , om hare traagheit , is aan
te merken, dat zy meeft recht-hockigh
gemaakt werden, om dat het^ greenenhout niet zeer buighzaam is. Zy zyn onder meeft plat, en worden veel op drooge
gronden gebruikt. Van het vlak komt
maar een rechte plank , (chuins op ftaande
voor de kim-gang, en voorts ryft hy plat,
al wyderende na boven toe , tot aan de uitwatering , daar hy weder krimpt.
Dccze Kat-(cheepen kan men onder het
gedacht van Pynaflcn nochte Fluiten (lellen, want zy zyn vaneen vermengde gcftalte, uit Fluiten en Bocijers, gemaakt.
De (levens vallen weinigh , en zulks om de
ruimen des te grooter te doen zyn. De
maften zyn klein en licht. Zy ftryken het
zeil omlaeeh 1 voeren geen marflen , en
weinigh volk. Zyn achter laeg : de kajuit
zakt onder den overloop , gelyk als in de

,

De kiel

I.

Dubbelde puttings, metfchalmen,

4 duim , brcedt 15 of 1 6

De (leven zwaar 1 voet , dik te
bocijen, met drie ioflc planken , tot aan het

duim.

bark-hout toe. De buik - (lukken dik 8
duim, om het andere een greene en een
eeken. Onder de maft drie of vier ceke en
greene zitters, met greene oplangen * uitgezeit de boeg van eeken, tot aan de fpantnouten toe. De oplang tot de boei-gang
dik 6 duim , boven 5 duim. Het zaat-hout
brcedt : voet , dik 8 of 9 duim. De vlakwegers eeken-hout, dik ij duim. In de
boegen na behooren met eeken-hout voorzien. De kim- wegers dik 3 J duim , eekenhout. De zyd- wegers , tuflehen de balkwegers en kim -wegers , van x duims greene declcn. De balk weger dik 4 duim,
brcedt 2^ voet, eeken-hout. De balken
1 voet vierkant, zoo wcldezyd-balken als
die aan 't groote luik, eeken-hout > anders
om de andere een greene balk : greene of
vuure knies : drie balken met dubbelde
knies. Drie banden in 'tzogh. Twee banden, met zitters, voor onder den overloop.
Acht banden, met het fokkc(poor. Twee
.

Galjoots : hebben geen hut , maar een
voor-onder. De kiel , die vceltydts van
eiken-hout is, werdt ook wel van greencn-

'

of vuuren-hout eemaakt. Zy gaan niet
boven 4 of 5 voet diep. Haar bezaan is van
maakzel als op de Binnelandts- vaarden
onder met een roede , en de zeilen zyn
meeft vierkant. Met graan ofte zout kan
men de zelve niet vol laden , zwaart ens
halve : en dus komt die dofte licht te verfchokken , 't geen by hardt wéér gevaarlvk
is. Het verdek werdt dikmaal gedut , ftev ighcits halve. De roer-pen gaat onder de
hut door, en wordt zonder kolder-ftok be(luurt. Voorde kajuit worden zomtydts
a(Uakjcns gemaakt , tot verblyf voor het
volk. Men ftcekt vecltydts een touw door
de helm-ftok, waar mede men het roer
beftuurt. Zy zyn flechtc zee -bouwerij
maar laden veel.

zitters, met twee (Vanders , bydcbocgh,
op het water-bordt, dik 4 duim, eekenhout. Tot ieder balk twee bouts. De nebben van de knies geflooten met vier bouts.
Buiten in 't water-bordt twee bouts tuf-

fchen elke balk. De bark-houten dik 4^ Certer van een Boeijer na de alder,
duim, breedt 1 voet, eeken-hout. Greene
zoo als die hebbe
nieuwfte wyze
rollingen . De overloop van 1 duims gre cdat gebonwt
doen
en
tcrivyl
afmeet
ne dellen, hetfpintwei afgehouwen. De
wierdt.
kajuits vloer, met twee of drie parken onDeeze was lang over (leven %6 voet
der den overloop : de balken wydt van
malkander 3 voet : de bouts dik J duims, wydt 10 voet, en hol op zyn uitwatering
,

zoo wel in de nebben als anderzins. Aan
de onderftc balken ook twee knies , als boven. Voor een kabel-ruim, 't geen zakt
na behooren , en als een hang-kamer komt.
Voorts koojjen kombuis, maften, fpooren, enz. De bouts moeten alle geklonken

(

,

voet. De kiel 14 duim vierkant. De
9$
_
(levens zvn dik 1 voet. De ach te r-fte ven
is onder breedt 6 voet j opgezet 7 voet.
De voor-fteven valt 8 voet j en is opgezet
6 voet. Het vlak is wydt 1 5 voet , ryft
i duim. Is op zyn boei-gang wydt 1 9 voet

[
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Tcrwyl dc zwierden dienen om het
duim. Debuik-ftukkendik9duim,aani
de kimmen 8 duim. De zitters dik op dc Schip van afdryven tc wederhouden , zoo
boci-gang voet. Deoplangendik' voet, ^ zyn de grootltc het dicnftighfte aan dc
boven 4; duim. Het kolfcm dik 9 duim, Scheepen, 't en ware al tc groot, want dan
achter onder dc malt 6 of 7 duim. Dckim- zouden de zelve mocijclyk tc bchccrcn
wagersdik4duim. Is op 't vlak gewagen zyn. Licht gaande Schccpen wenden bemet ; duims planken , tot aan debalk-wa- zwaarlyk zonder zwaerden , want dc zelferstoe. Dc balk-wagcrs dik 4 duim. De ve doen het Schip in 't water vaft ft aan , en
alken dik 1 o of 1 1 duim. Elke balk heeft gelyk als op een fpil draaijen. Daar weitwee knies op en neer , cn twee langs nigh water onder dc kiel is draaijen dc
Ichccps , zoo 't valt. Dc water-borden , of Schcepcn lichtelyk > om dat weinigh walyf-houtcn , dik 4 duim. Dc overloop van ter weinigh afdrilt kan veroorzaken. Men
2 i duims Jcclcn. De ondeiite bark-hou- maakt aan grootc Schcepen geen zwaerten dik voet, breedt 1 voet. Het derde den , om dat hunne vcrcilchtc grootte tebark-hout dik 4 duim, breedt 10 duim. gen water cn windt niet beftendigh zoude
De vullingen wydt 6 duim de vulling zyn, noch bcquamelyk beheert konncn
tuflehenhet ree-hout en 't bovenfte bark- werden.
Over het bouwen van Boeijers , of Gal- flw mm
hout breedt 10 duim, dik 5 duim. Het ree**
hout breedt 6 of 7 duim dc ree-houten joots , die van hier na Rouan in Vrankryk
zyn tc midden fcheeps het wydtftc, voor varen, werdt veel geredenkavelt deeze
cn achter wcdcrzydts ruim 1 voet toe loo- wil zoodanieh , cn een ander een andere wm, btpendc. Het voor-onder lang 10 voet van Cortcr gevolght hebben, om op het be-**"* "
de binnen-kant der (leven , waar in de quaamfte de waaren over tc voeren waar
JJJJ^j^/
kooijen cn kombuis zyn, gaande het rook- in veel overleggingen dienen waargenoo- tvtr dnzt
gat voor 't braat-fpit uit. Het braat-fpit men tc zynj want zy moeten door zee,i
dik 20 duim. Het bezaans maftje, dat zeer rivier, en water dat droogh loopt. Ter zee
klein is, komt achter aan , even voor 't leu- is een lang Schip met een diep gaande kiel
ning-borrjc, te liaan: hier achter op wert nut: op vlieten die ondiep zyn pry ft men
zomtydts een klein hutje gemaakt , om iets het platbodemt Vaar-tuigh op drooghin tc bergen , of ook wel voor kooijen die- tens loopt het lange Vaar-tuigh noodt van
nende. Het kiftc-Iuik groot 4 voet. Het dc lendenen tc breeken j en in zee het korgrootc luik lang 10 voet, breedt 7 voet. te van niet te konnen ryzen , cn van de golDe roef, lang 1 4 voet , ftaat op 't verdek ven bedekt te werden. Waar om niet zonen wordt in twee of drie aflchutzels ver- der reden is , de zelvigc te voorzien met
deelt % deeze dient tot berging van zeil en ftyve lendenen , cn kielen die in 't midden
waartegen de
treil, touw, enz. en ook voor flaep-plaat- zwaar zyn, doek ondiep
zen. Dc kajuit lang 1 o voet , van de bin- zwaerden dienen vergroot , om in zee het
nen-kant der ftcven af tc mecten des zelfs afdryven met een ondiepe kiel te beter tc
beletten ook moet men het vlak minder
vloer lcght 3 i voet beneden den overloop
en zakt een weinigh na achteren toe. Het doen ryzen als de gewoonte is, om niet om
wulf is 3 voet boven den overloop, daar te (laan , of ongeval te lyden, wanneer de
men 't met een trapjen neder treedt. De Scheepen op droogh zitten. In 't algemein
bezaans maft-bank ftaat in een doft boven is raadtzaara , geen Boeijers , of Galjoots
dc kajuit, is niet zeer zwaar, enwort ge- al tc zwaar cn groot tc maken , om dat in
maakt na welgevallen. Dc grootc maft dien gevallede gaffel, of het zeil, als het
heeft 6 palm in zyn middcl-lyn , en is lang quaat weêr maakt , niet is te beheeren
naar welgevallen } hy ftaat in 't gemeen zwaait ens halve, en dc maft het Schip zeer
een weinigh voor over. Het roer is boven doet il in geren, induiken, cn water vandik 10 duim, cn onder van een dikte met gen. Maar het is tc raden , in ftede van
dc lieven. Dc roer-pen komt tuftchen de Galjoots, of Boeijers van 70 laft, Boots
doft en kaiuits wuift in. De man te roer met drie maften tc bouwen , welke beftaat voor de kajuit. Het opzetten van den quamer te redden, en gemakkelyker te
overloop voor cn achter dient om 't over beheeren zyn > ook min af dryven, en meer
komende zee-water te lozen , en die plaat- wegh fpocden, die na alle weêr cn windt
zen droogh te houden. Dc lieven en kiel zeil konnen verminderen en vermeerdewerden voor wederzydts met een yzere ren.
bandtt'zamcn geklonken. Dezwaerden,
Tot Rotterdam werden Galjoots gedie een weinigh onder 't rec-hout vaft ge- maakt , die Dnui-over -boorden genaamt
pent zyn, ft eken 1 voet dieper in 't water zyn , welker roer-ftok achter de bezaans
als de kiel, en zyn onder breedt naar wel- maft vaart , ftaande op een leuningsken.
gevallen van den Bouw-mccftcr.
De verblyf-plaao gaat met een ftulp-luik
voor
2
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waar van deeze vaar-tuigen de
voor dc maft neder, behalven dat zy ccn duwen
naam van Draai-over-boort hebben bekoklein hokjen onder *t roer hebben.
men. Zy werden zomtydts achter FluitsCerter van een Galjoot , gelyk die ge- gewyzc opgeboeit}
wanneer men hen dc
meenlyk gemaakt eerden , zoo het
naam van Booten mede wel plag te geven.
zelve hebbedoen meeten.
Voor is dit vaar-tuig boven op zyn breedtDit was lang over fteven 85 voet, hol ftcj en de achterfte zyd-plankcn fchieten
De voor-fteven boven ccn wcinigh over 't Schip gelyk
1 1 voet , wydt 2 1 voet.
dik 1 voet , (de voor-ftcvens en boegen aan men mede aan alle Smal- en Wydt-lchcehooger en ron- pen ziet j en zulks op dat bet roer des te
gemeen
Galjoots zyn in 't
der als op Bocijers) valt 1 o voet. De achter- beter bedwongen werde, en niet op ftuitc,
fteven dik 1 voet , valt 1 voet. De kiel ten weiken einde over 't zelve een dwars14 duim vierkant. Het boeijen van drie plank gelegt wert, die mede voor een zitpols-planken, tot aan 't bark-hout toe, wel bank dient.
In dcezc Landen maakt men zomtydts
te verftaan zoo boeijen als huidt-dichten.
Het vlak wydt 1 5i voet, ryft 2 duim: op Schccpkcns , die onder dc gedaante van
Galjoots
de
, en boven van Pynaifcn hebben
buikzyn boci-gangen wydt 2 voet :
flukkcn dik 8 \ duim : de zitters na gelang met een half verdek, doch zulks als men
op dc boci-gang dik S voet : de oplangen met dc zelve verre toghten over zee wil
onder dik \ voet , en boven 4; duim Het doen; zy hebben ccn braat-fpit, en een
kolfem dik 9 duim , breedt 2 voet. Dc groot fluit-luik \ zyn zonder hut , en hebkim-wagers dik 4 duim, breedt 1 3 of 14 ben ccn zeer ondiepe Konftapels kamer,
duim. Op 't vlak gewagert met 2 duims welke hangt , waar in kruit- en broodtplanken, tot aan dc balk-wagers toe. De kaflen zyn. Hier in heeft men , na zyn
balk-wagcrs dik 4 duim. De balken dik grootte, goede h/ft-berging. De kombuis
1 voet , breedt 1 1, 1 2 of 1 3 duim , leggen cn kooijen ftaan m het voor-onder , als ook
wydt van den ander 3^ voet. Ieder oalk in dc kajuit nevens het gemak , alwaar
heeft een fpant-knie op en neer. Nevens een kelder is , en mede een vuur-fchouwc
dc maft leggen vier balken , twee voor, en ftaat.
Het Galjoot waar mede men voortydt*
twee achter} elke balk heeft vier knies,
twee langs fcheeps , en twee op en neer. Staats brieven, cn reizigers, naar EngcDe water-borden, of lyf- houten, dik landt over voerde, was niet van dc grootfte
4 duim. Dwars over den overloop werden flagh : het voerde zeven man $ was ftevig ,
eiken ribben , van 2 duims deelen , gelegt. cn fterk gebouwt : zyn ruim , behalven de
Het luik lang 7 voet, breedt 6 voet. De kajuit achter, was in drie vakken verdeilt:
twee onderfte bark-houten dik 5 duim. het voor-onder, waar in de maats zich ontDe vulling breedt 1 voet. Het bovenfte hielden, en daar de kombuis ftondt, uitbark-houtbrcedt 9 duim, dik 3 duim : de genoomen het eerfte kamerken naar achvulling daaronder breedt 1 voet: de vul- teren , hadt vier dubbelde kooijen , die te
ling boven wydt 9 duim. Het ree-hout midden met ondiepe affchutzels gefcheibreedt 6 duim , dik 3 duim dit fluit het den waren , zoo dat in ieder bequamelyk
Schips zyden boven. De grootc maft wort twee menfehen konden leggen } daarwa*
op een derde van vooren in gezet , gelyk een fchouw, tafel, en veel kaften om plunje
als in Boeijen j ook wert de zelve een wei- in te bergen: de tweede kamer was midnigh meer achter over gezet als die in Flui- den in 't Schip, daarmede kooijen in waten , en zulks op dat dc zeilen aan de gaffels ren j doch de voorfte kamer hadde geen
niet te zeer voor over zouden hangen, en kooijen. Dc openingen waren zoodanigh
het Schip doen duiken. Het bczaans maftje femaakt , dat men daar door althans lucht
onde fcheppen , zonder dat het over fpatftaat effen voor de man te roer , of x\ voet
voor dc Kajuit. Voor is 't opgezet 5 voet tende water daar in ftoof.
Galjoots die tot Advys-jaghten werden
achter 8 \ voet. Staat te weten, dat mende
Schcepcn achter meer opzet als voor » om Sebouwt, en niet om laft te dragen, als
evoorige, verfchillen eenighzins metdc
dat zy in 't gemeen achter meer in zinken
als voor. Het voor-onder is 1 1 voet van dc zelve in haar vorm : zy zyn ftnoeg , en bofteven. Dc kajuit komt 1 ij voet van de ven vry rank } het vlak ryft meer, cn zy
achter-fteven , en zakt onder den overloop hebben minder lichaam : de maften zyn
voet , des zelfs wuift komt daar boven zwaarder , en daar hangt meerder zeil aan.
De Galjoots die tot de vifrchery werden
2 \ voet. Het roer komt onder in breedte
met de fteven over een, doch is boven fmal- gebouwt, zyn infgelyks van andere vorm
der. Dc roer-pen leght boven het kajuits zy zyn klemder , en het hol is , tot berging
wulftjc, zoo dat men hem over boort kan der vifch , in verfcheide bakken verdeelt.
\
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Tot het bouwen van een Galjoot, zoo brandt in de aderen geileken heeft , terhet zelve boven in zyn Ccrtcr is ver- ftondt daar in zoude kunnen vallen. Dan
toont , heeft men noodigh 1 2 goede plan- vult men de aderen , of gooten , met dceze

als
een Gêlj

volgende vuur-Hoften , te weten , een deel
buskruit, een halfdeel falpcter, een vierde
deel harpuis, en een vierde deel gcraccnc
folfer, alles wel klein gewrevea, en met
lyn-zaat-ohe aangemaakt , doch niet te
vochtigh , op dat de brandt niet te traagh
worde j want hoe fnelder hoe beter. Daar
na overdekt men dccze gooten met gefolfert doek , of met kardoes-papier. üaaren-boven moet men veel dunne gefneeden
fpaandcren van licht hout hebben, aan boskens gebonden , en in de traan geileken ;
die dan daksgewyzc tegen malkanderen
aan, dwars over de gooten heen, werden
geilclt. Over dceze fpaandcren zet men
wederom menighte van dunne takke-bof-

ken in het vlak , 5 o buik-llukken , 1 1 banden voor en achter, 16 ovcrloops balken
2 kim-gangen, 100 oplangen, 32 knies,
gang huk-dicht, 2 ihant-bark- houten,
3
een ipant-b'arkhout, met een brecdc gang
cnraa-hout, 1 00 op-ftutten. Noch voor
1 50 guldens aan fpykers, en 45 guldens
aan nagels.

Hoekers hebben, in ftcdc van een vooronder , een verblyf, de pot huizen te lande
Zy voeren twee , of ook wel

niet ongelyk.

drie, lichte maften.

Puycn , of Dogh-bootcn , voeren een
, met een groot zeil , daar een

krnis-fok

mars- zeil boven ftaat. Zy zyn boven plat,
met een voor-onder, zonder roef of kajuit,

fen , die wel

loopen voor cn achter fan al toe, en zyn zeer
wcinigh opgebocit.
De Rotterdammer Zee-boots zynvceltydts op de helft van haardek wat ryzendc,
vooits geheel plat , en achter met en tree.
Koks zyn de kleinftc Schuiten die van
onze ftranden ter zee op de viflchery varen j zy voeren drie man , cn blyven zelden
een nacht uit.

drooghzyn , mede daksgewy-

ze, over de gooten heen, met de einden
tegen malkandcren aan : welke takke-boffen eerft wel beftreken worden met de volgende vuur-ftoffen, te weten, gemeene
lolfer, gellootcn en gefmoltcn, een party
falpetcr, drie vierde deel grof buskruit,
een half deel harpuis en traan , alles wel
door een geroert. Dan hangt men noch
aldcrhande brandt-ftoftc onder langs het
Van Branders.
verdek heenen, dat mede aan alle kanten
De bcquaamfte Scheepen, die men tot wel verzien is met goede lucht -gat en, en
Branders gebruiken magh , zyn kloeke verfchcide hollen met wel beteert kabelBoots , Fluiten , of Pynaflcn van omtrent garen , en folfer-boflen , hebbende den
lallen. Zy moeten een gladden
overloop hebben, met een doorgaande
verdek. Op deczen overloop moet men
zoo hier en daar ccnige lucht-gaten hakken, van omtrent ij voet vierkant, tuf(chen de balken in , die in het ruim van het
Schip uit komen. Dan laat men eenige
houtc gooten maken van gezaaghde deelcn, ook wel van blik, tot de breedte van
1 \ duim , en aan de zyde omtrent 1 duim
hoogh. Drie van deeze gooten leght men
aan wederzyden van de maften langs het
Schip heenc, zoowel aan ftuur-boort als
aan bak -boon, welke altcmaal in een
dwars-goot moeten te zamen komen , 6 of
7 voet van de ftuur-plecht af, daar de man
te roer ftaat. Dan maakt men noch een
lange goot , komende fchuins neer van de
fluur-plccht tot in de dwars-goot op den
overloop van het Schip , welke lange goot
v eder komt te keepen in een dwars-gootje
op de ftuur-plecht, daar de man te roer
(hut , en aan een van beide de zyden , daar

overloop , de boorden van binnen , mitsgaders het verdek van onderen, wel vet beteert , en met geftooten harpuis en zwavel
beftrooit: aldus zal men een zeervreezclyken en fnellen brandt hebben. Men vult
deeze Scheepen ook wel met open tonnen,
vol van gepekte en geteerde krullen.
Als men dceze Branders begeert te gebruiken , dan moet men alle poorten , luiken en lucht-gaten openen > 't geen vaak
gefchiedt met kamers , die men daartegen
(telt, welke, door een loopend t vuur los
gaande, de zelvige alle te gelyk openen,
Zy hebben voor onder de bocgn-fpnet een
wakkere dregge , aan een ketting hangende : van gcly ken onder de nok van elke ree
ecne, die met een dunne paerde-lyn langs
het Schip heen geleid worden tot de ftuurplecht , by de man te roer ; welke lyn hy
zoo h aalt als het Schip aan boort lcit , moet
affnyden , eer dat den brandt daar in gefteken wordt. Men moet wel toezien dat den
vyandt van vooren , en niet van ter zyden
de gclcgentheit zulks beft toelaten zal. aangeklampt werdt. Met tien of veertien
Van dc ftuur-plecht moet een ruime val- man worden deeze Brandt-fcheepen bcpoort gemaakt worden , daar een wel-be- volkt , welke dubbelde foldye winnen , geroeide floep onder leggen kan , op dat de vaars halvcn. Met houtc (lukken , voor de
man die aan het roer (taat, na dat hy den' leus, werden dccze Schcepcugewapcnt,
bc-
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bchalvcn twee yzere achter uit, om zich te
weeren tegen boots en floepen.
Als AUxandcr Magnm de zee-ftadt Tyrus met een zeer groot ftorm -gebouw , uit
het water opgchaalt, daar houte toorens
op ftonden , wilde aantaften, roeiden de
Tyriers met Galeien , vol van pek , zwavel
en harft, daarop in, (laken 't aan , en vernielden het t'cenemaal. Dc voor- (leven
van dit Tyrifche Brandt-fchip wiert eerft
aangefteken , als de geleiders met roeiiA.4ft«?9 boots achteruit vloodcn, zoo Curttm meld.
Arrumm noemt dit Brandc-fchip Htppar*Lé. i.
g* , 't geen hy zegt dat met drooge prullen
gevult wierdt. Daar (londen twee maften
bydevoor-fteven, die wel breedt omhan-

I.

fpaken ,

Deel.
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om de gronden te tnyden. Zeven

mannen beftieruen en (taken

dit gevaerte
brugh , daar het aangeklampt
fchcurdc van een > acht hondert
menfehen wierden gedoodt : het wierp
fchanflen te lande omver, enblufchtc alle
lonten door zyn flagh uit.
In het Jaar 1673. maakte men hier ter
Stede Branders toe van kleine opene Stciger-fchuitcn, om op dc vliet de Veght te
gebruiken. Deeze waren overdekt met
prezenningen , en voerden maft noch zeil
maar wierden voort gcrocit. Voor, achter, en terzyden , waren haken met kettingen , om in 's vyandts aankoomende
Vaar-tuigcn te werpen. Zy wierden met
gen waren met licht ontvonkende (lofre : dreggen, daar infgelyks kettingen aan waieder maft hadde twee raas , daar koperc ren, wederzydts onder water vaft gchech t,
ketels, aan hongen , die infgelyks met om het verby varen der vyandtlykc fchuibrandt-voedtzcl wierden gevult. Al het ten te beletten.
fchceps werk -tuig, nevens andere zwaarWanneer dcFranfchen, voor Palermo,
te , braghten zy achter in het Schip , op dat de Spaanfchc cn Hollandtfche Scheepen
de voor-fteven kondè ryz.cn , en hoogh op- door Branders aan ftaken, voerden zy dc
fteken. Met Galeien roeiden zy dit Schip zelve aan met gewapende booten , waar in
aan het hooft des vyandtlyken werks, als ieder vyftigh kry es-knechten waren, die
wanneer zy over't Schip uitgooten al dat achter aan vol ghuen , om de opkomende
booten tewceren: ccnvondt, noch nimden brandt vermeerderen kon.
Men wil dat de Sicilianen de vloot van mer voor haar, myns wetens, aldus. in 't
M*rctu Cl. MArcellm met Brandt-fpicgels werk gcftelt.
In het Jaar 1 6 77. als den Franlchen Adbevoghtcn, daar zyzyne Scheepen mede
miraal d'EJfree het eiland t Tabago , cn een
ontvonkten.
In het Jaar 1585. is tot Antwerpen een Staatiche vloot Schccpen in des zelfs haSpring ("chip bereidt, om de Schip-brug- ven aantafte , heeft ny dc Hollandtfche
§e , by den Hcrtogh van F ar ma over de Scheepen van verre aan brandt gefchoochelde geleght , te vernielen , en zoo de ten , zoo dat zy boven van de maften af, in
ier toe wiert dc bodem het wandt, en elders, begonden te branvaart te openen
van dit Schip wel vaft met arduin-deen den j 't geen gefchicdc door fakkels met
bemctzelt, tot ftyf 1 voet hoogh : hierop wafch , pek cn teer doorwroght , cn doormaakte men een houte kafle , lang 1 o voet, ftrengelt van touwen. Drie of vier deczer
brccdi 4 voet, boven fchuins toe gaande, fakkels waren aan een gebonden , en zoo
zooadat het daar maar 1 voet breedt was veel op een ft u k geladen dat de tromp daar
18000 pondt buskruit wierdt daarin ge- pas mede gevult wierdt. Dceze, zonder
daan. Op den bodem was een ronde bfik- kogel op het kanon gezet , veroorzaakten,
kc pyp, opgaande na boven toe ; langs vermidts de brandende touwen, die befchceps , na het midden toe van dceze pyp, wafcht en bepekt waren , en, zich uitfprciquamen noch vier kleindcr pypen , alle ge- dende, aan maften en wandt bleven hanvult met fyn laadt-kruit , om door de zelve gen, endaarbyomkrinkclen, een onuithet vuur te zekerder aan alle kanten in het bluffchclykvuur: gclyk de ondervinding
kruit te ftcken. Over de kafle lagen cenige heeft geleert.
Tot afweeringe van Branders wierdt
pannen, met fyn bus-kruit bedekt : in welke pannen vier-en-twintigh lonten waren van oudts goet geacht , de meed uitftegcftelt , wel doorweekt zynde met tarpen- kendc houten met verfchc huiden te dektyn-olic. Dc kafle was rondtom wel dicht ken, het Schip te natten, en met zout te
bemctzelt met arduin- en zware zerk-ftee- beftrooijen ; en voomamcntlyk lange fpanen. Hier toe wierdt verbruikt dc lading ken , die men uitvoeren kon, om af te doen
van 400 karren vol ftccnen , behalven alle houden. Doch dc befte middel is , dat
de mortel , leem cn zabcl. Boven over dit cenige wakkere mannen zich in boots begcmctzclde werk was het noch bezet met geven, die het aankomende Brandt-fchip
zeer drooge takkc-boflen: voor cn achter beklimmen cn af ftuuren : waar van by
.

aan.

De

wiert

,

H

:

ftont een goct aantal pek- en tccr-tonnen. ons, in

Onder

uit het Schip ftaken vcelc lange

den

laatften

proeven zyn gezien.

A

a

Zcc-oorlogh , goede
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Om Branders af te

is mede een
goedt middel , dc toeftcl te maken van een
vyandts Schip aan te klampen, zulks te
doen , of zoo te veinzen want als dan zal
den vyandt zyn Brander fparen, om zyn
eigen Schecpen geen fchadc toe te brengen. Men fpringt ook wel over in des
vyandts Schip, cn verruilt zoo zyn aangeftoken Schip met een ongefchonden Schip
van den vyandt.
Tot Brandt - fchecpen , die men van
nieuws opbouwt , neemt men hout van
kleine waerdc , licht van doffe, engraagly k vuur ontfangende.
;

Maat van

een Buis.

Dc platte vorm van een Buis wort op de
Deeze is , of
5 2 voet, wydt
voet 6 duim , hol 8 voet. Dc voor-fteven is hoogh zo voet , valt 1 2 voet , is binnen dik 9 duim , voor dik 5 duim , onder
en boven breedt t voet 9 duim. De achtcr-ftevcn is hoogh 21 voet, valt 2} voet,
boven breedt 1 voet, onder 3 voet tfduim.
Hctonderfte bark-hout is breedt 8 duim
de vulling wydt 5 duim : het andere barkhout breedt 7 duim j dc vulling daar wydt
5 duim : het derde bark-hout is breedt
plaat hier nevens vertoont.

magh zyn, lang over ftevcn
1

3

:

j

5] duim} dc vulling daarboven is wydt in
de midden 1 5 duim , aan de einden wydt

voet, achter i ; voet. De Voor»
;
is hoog 6: voet , valt 6 voet , boven
breedt 13 duim, onder breedt 9 duim, binnen dik 4 duim , voor dik 2 J duim. Dc
achtcr-ftevcn is hoogh 6 voet, valt 3 \ voet,
is binnen dik 4 duim , achter dik 3 duim

opgezet

kccrcn

lieven
|

boven breedt 8 duim , onder 2 voet. De
mars lcit van de voor-ftcven 1 7 voet , is
breedt 17 duim, dik 4 duim. Dekoker is
wydt 7 duim. De voor-plecht lang 6 voet,
dc achter-plecht 8| voet : het achterftc
plcchtjc is lang 3 voet : het luikje is wydt
:

i\ voet. Daar zyn vyf middelschotten,
is dik 1 duim. Dc bodem is wydt
6 voet 4 duim. Deinhoutcndikenbrcedc
4 duim : de korven van elkander 1 3 duim
de wagcr breedt 1 2 duim , cn dik 2 duim.
Twee voet van de voor-plecht is een doft
breedt 1 voet , dik 3 duim ; het gaat verby
dc maft 1 voet. Dc roei-gatcn zyn wydc
1 o duim.
Het roer is breedt 2 ; voet. Dc
zwacrt^klampcn zyn breedt 5 duim , dik
4 duim , lang 4 voet. Dc zwaerden lang
1 2 voet, breedt 2 voet.
Dc dregh is lang
f voet. De fok ke maft lang 1 9 \ voet. Dc
groote maft is lang 48 voet dc top is lang
2; voet. De riemen zyn lang 19 voet. Het
bczaans maftje is lang 1 2 voet , cn hangt
uit 2 voet 7 duim. Dc roer-haken zyn lang
1 9 duim.
Op dc holte van 3 voet hangen
dc zyden uit 2 voet 7 duim. Daar zyn vyf
gangen aan '1 hol, cn daar boven noch twee
gangen. Zyne hoogte, op ftrandt ftaande,
15 ccn mans lengte. Het heeft wedcrzydts
tien zyd-planken , en tegen ieder boort
een klamp, oftrcetjen, lang 4 voet, om
by op tc klimmen , cn boven om twee randen. Het is voor en achter rondt, en onder
plat. Achter by 't ftuur Haat een gaffel %

ieder

;

:

6 duim. Het regelingctjc breedt 4 duim.
fenten ftaan in dc midden wydt van
den anderen 2 voet } hun latten zyn dik
1 duim , breedt 2 duim.
Dc Buizen hebben, achter neer te treden, cenroft ofte roef, en voor een vooronder , daar dc kombuis in ftaat. Een
Stuurman is meeftcr op dit Vaar-tuigh
hy beftiert Schip cn volk hem volgt zyn daar mende mart in legt. De voor-ltevcn,
Maat } waar na dc Bootsman het gezagh meeft rondt zynde, komt even boven de
heeft i wicn de (pil-loopers , kakers, cn rant van dc Schuit. Het voert voor» en

Dc

:

wandt-aanhaaldcrs gehoorzamen.

Dc fpys

achterwaarts een ftagh-touw , dat dc maft
hooft- touw,

op deeze Schecpen is niet als broodt , vifch, houdt, cn wcderzydts een
grutten , cn zelden vlcefch.
In 't Jaar 1 £44. zeght men , voeren uit
Hollandt duizent en vicr-cn-vyftigh Buizen , en in 't Jaar 1 6"8 3 niet meer als omtrent vier hondert cn vyftig, ten hoogften.
Volgt dc Egmonder Zee-pink , of Vifftrher, van welke dc Pinken in Zeeland t
wcinighverfchillcndc, doch voor en achter beter opgebocit zyn , cn onder niet zoo

die door dc maft gaan.

Dc

vis-bakken,

welke het hol verdeelt is , loopen onder
t'zamen,cn zulks tot waterlozing. Op de
verdekjes voor en achter is een uitwatcring. By het ftuur is een eetens-kasjc, daar
de roer-pen overgaat. De ree werdt met
ccn kram opgehyft. Zy voeren ccn klein
fokje, cnby wylcn een bezaantje. Deeze
Pinken werden dikmaal hoger opgeboeit,
en achter met een kajuitjen gemaakt , daar
plat als deeze.
men met een treedtje of twee in neder
Certer en maat van een Egmonder
treedt j en voor met een voor-onder , daar
Zee-pink.
dan de kombuis in komt : dit gefchiedt als
Deeze is lang over ftevcn 3 f voet , op men daar mede over zee na Engclandt om
dc mars -bank wydt 12 voet , daar hol Ocfters of Bokkings vaart. Den bodem ,
3 voet , noch daar boven 1 \ voet > het is die plat is , werdt rondtom met ccn dikke
daar op de zet-gang wydt 1 1 ] voet : voor zoom bcleght.
Bein

.
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Bchalven dcczc vindt men aan ünndtfprekende maller behoor^ reverentie,'! zelve
noch andere Zcc-vis-fchuiten , die veel noode/oos tewezen,alz»o devoorfz. Sein-fd,repen met geynalijiccert en zyn om bmten 's iantt
klcindcrzyn, enflechts bezanen voeren
De gedachten van Schccpcn worden tn zee daer mede te trekken , of ook^ eenige gedikmaal zeer vermengt. Hek-booten zyn weldtge tnvafie van den vjanden te reftfleren
Schccpcn, onder als een Fluit, cn boven overmits die zelve Sein - Jcheepen zeer lang
als een Pv nas gemaakt , 't geen gedaan lubt van home en laegh by de water opgettmwerdt om veel te konnen laden , boven men zyn, om die bequaemhett van te roeijen
ruimte tot vcrblyf te hebben , cn van aan in de welke ook^ die roeijers zter bloot zitten ,
zien te zyn. Over lieven werdt een balk endegeen groot gefchnt daer op en mogtegebrnygclcght, daar men op uitbouwt. Buizen k$n om den vjanden van verre te befebteten.
worden ter Koopvaardyc uitgeruft , cn
Dat die voorfz. Scheepen hier voortjts tn
j

,

1

,

,

't

V

men maakt daar Rec-zcils af. Even-maat
neffche ende Gelderfche oorlogh gebeztgt zyn
deczer Schccpcn, die van vermengde gc- aüeenlyke binnen '1 lams, tn die Zuyderzee,
ftaltc zyn, late achter, om dat uit Pynas- ende daar omtrent , om in tyde van flilte van
cn Fluit-maat genoegzaam bevat kan wor- winde daer mede eenigh fubyt overval ofte roof
den.
te doen van Koggefcheepen , ende andere dierHet byzondcr gebruik doet onderfchei- gelyke , met koopmans goeden geladen wezende,
delykcr wyzc Schcepcn bouwen. Een of ook^ by nachte aan die kante van den wateren
Straats-vaardcr dient breedt cn zwaar te eenige brantfitgt te doen, die huysiteden van den
zyn, bcquaam om van zich te byten : hier bedde te halen , ofandere dsergetyke verraffnge
toe gebruikt men , bchalven Pynaflën, te plegen.
Dat, om te reffieren of te vervolgen den pivccltydts Fluiten , boven fmal , en met een
galjoen voorzien
welke veel cicrlykcr raten ende andere zeeroovers , die onder den gazyn als die na 't Noorden varen , die zelden ten van Texel, VlieUnt , der Schelling, ende
galjoenen of galdcrycn hebben , want de anderen , by avonture verbeken ntoghten werguurheit des luchts aldaar wcinigh rinkcl- den, beanamer zouden wezen goede vafie Karveels, die tn den tjnarttere van Waterlant in
werk of uitcrlyk cicraat lydt.

Wat-konvojcrs, cn Uit-leggers , zyn
Schccpcn ten krygc uitgeruft dceze werden gebruikt opdroogtens en vlieten zy
zyn achter plat, met een fpiegel, cn voeren zwacruen, een grootc maft met een
gaffel, nevens een bezaan. Andere hebben
een verdek, met een half verdek daar boven i zyn voor cn achter dicht, welker
kajuit op het verdek ftaat.
Van oudts wierden hier te Lande SmakJcarvccls, Boeijcrs, Tonnc-fchecpen, Sein:

-,

groeten getale zyn

mogen werden.

,

ende tot allen tyde bevonden

Op den welken men

ook^grof
volle^, weerachttgh
ende die in een korte flont gereet werden mogen.

ge/chut , ende menighte van
gebruylten

magh ,

welke Karveels men zoude mogen
, om daar
after aan te flepen, ende by faulte van wint,
ende tn groote fitlte , voor uyt te mogen roeijen
na den kanten van de zee, om na den piraten

By

alle

voegen drie ofte vier Setn-fcbeepen

ofte zeeroovers te doen exploreren : waer na
en Roci-lchccpcn , ten oorlogh uitgeruft die Karveels gewaarfebouwt zynde, bunnen
als dan zouden mogen nemen ende den
cours
om op binnc-watcren te gebruiken gelyk in het volgende bcfluit , hier ter Stede vyanden vervolgen ; getylt^altyts , van ouden
tyde,geduerende den oorloge van Vrieflant ende
ccrtydts genoomen , brecder is te zien.
ende btnnens
Celderlant tn de Znjder zee
2 Junii, 1551lants , gedaan is geweefi.
,

,

,

,

Uitneemfche Scheepen in deeze LanEnde beroerende 't poinü van eenige nieuwe
Sein-fcheepen te maken , hebben die Burger- den opgemaakt, datveeltydts gefchiedt,
mee/Iers voor antivoort gegeven dat henlieden of Holland tfchc Scheepen buiten Landt
dunkt , onder corretlte van betergevoelen, ende opgemaakt, geeft wanfehape maakzcls.
,

Dertiende HOOFTSTUK.
Bïnnelant spaarders. Scheepen van ongemeenegejfalte. Hoe men hout keuren zal , en des zelfs aart. Benamingen en verbeeldtzeIs aller
werk-tuigen daar men Scheepen mede bouwt.

E bouw-konft der Buitclandts-

op onze binnclandtfche wateren , cn

vaarders volcindight zynde , zal

in de wydc zee varen. Zal hier toe eenige
Ccrtcrs en maten der zelve aan den dagh

het ,
dier

myns bedunkens ,

niet on-

niet

gcrymt zyn de Schccps-bouw brengen
doch handelc daar mede zoo
Schccpcn op te halen, welke alleen niet als met het cerft voorgcfteldc Pynas-

Aa

1

fchip
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fchiphebbegedaan,'tgeenevcnredelyk in
alle zyndcelen is ontleedt :achte zulks hier
Ofiooodigi want deeze Scheepen Jaghten
uitgezonden ) verlchillen alle weinigh in
grootte van eikanderc waar om het den
Timmerman ofte Leezer genoegh zal zyn,
zoo hy flechts haar geftalte , en maat , zonder proportie, of even-maat, kennc.
Het Sm.tl-fchip heeft de voor-gang: dit
vaar-tuigh is gcbruikelyk om goederen te
laden , grootc Schccpen te loflen , en waaren aanboort tc brengen. Het roer aan dit
Schip , als ook aan meeft alle Binnclandtsvaarders , is zeer breedt , cn zwaar j 't geen
gedaan werdt om dat , door dien deeze
Scheepen onder niet fcherp zyn , wtrinigh
water tegen het zelve komt tc vatten ook
is de vlakte van den bodem een oorzaak
dcwylc die het Schip niet diep doet zinken , dat weinigh drift van water tegen het
roer komt te liaan * en 't is bekent , hoe
meerder water tegen het roer aan komt
hoe bcquamer het Schip beftuurt kan
worden. Hier om dan werden deeze roers
groot en breedt gemaakt , en vatten dus
meer water als de roers die klein zyn , waar
door deeze Scheepen naden cifch werden
geftiert , 't geen anderzins niet zoude konnen gefchieden.
Hier op volght het Hjé-fthip , Overzees
Turf-fchtp, reer-fihip, of Lafi - voerder
cvcnredelyk op de plaat gebraght.
Dan volght een flot-Jcbtut , en een Weyfchtut , by welke een evenredige mate heb-

'

:

:

:

be gefteldc , niet om dat die noodtwendig
wordt vercilcht tot den opbouw der Wey(chuiten, maar om dat dus gemaakt zich
op het aldercierlykftaanhetoogh vertoonen. Hier nevens gaat noch de Ccrter van
een ander Wey-fchuitjc.
Hier na komt de Boot tc voor (bh y n
welke , fchoon onder het buiten landts varende vaar-tuigh hadden bchooren gcftelt
te zyn , op dat zy de grootc Schccpen in
zee volgen, hierin voege, wegens hunne
kleinheit. Geeve flechts de benamingen
by dc maat der dcclen in dit vaar-tuigh
zonder volle aanwyzing der zclvcr in het
Boot , 't geen noodeloos oordcele.
Hier op volght dc Sloep, met een aftekening der zelve nevens ccnige Ccrtcrs
zoo van een Boot , als van drie Sloepen
gebouwt by zeker vermaart Scheeps-timmcr-mcefter hier ter Stede.
Nu volgen de Kagen, welke dienen om
volk tc vervoeren , en waaren tc laden , op
cnec wateren.
Na welke alle volgen de faghten, klein
en groot.
Nu zoude noch ovcrigh zyn, dat , bchalvcn deeze , een groot aantal Schecpen , die
;

:

voornoemde gedacht bchooren,
wierden ontleedt > doch houdc my vernocght met zulks aan de voornaamfte tc
hebben gedaan zal dan maar allcenlyk het
meerder getal hunner namen ophalen , als
daar zyn,
simjlerdamfche Rinne-lic htcri , een plomp
gebouw, zonder zeil of maft , overdekt
met hooge ronde luiken ; hebben achter
een roef, en werden meeft met de haak betot het

I

I

ftuurt.

Wicringer Lichters, zyn vaar-tuigen mede
vry plomp van maakzel , achter en voor
wat opgezet zy voeren maft en zeil.
Open Stetger-jchntten, met deeze vervoert
:

men koopmanfehappen

binnen dc ftadt
Amftcrdam.
Trel^- en faAgh-fchmten, dcezc dienen om
menlchen van d'ccnc Stadt tot d'andcre
over te brengen : het gcheele Schip is als
een kajuit of roef, met banken aan ieder
zyde ; doch achter is het met een fchot afgefchut , een plaats voor de aanzienlykftc
is gedekt met beteerde klccden.
OverUndert , dit zyn maakzels die van
den Ryn komen, hoogh, grof, en onbelompcnwerk. In deeze woonen gehecle
huisgezinnen.

Toe Stetger-fchuiten , welke twcedcrley
zyn, kleine cn grootc: deeze dienen om
menfehen over de binnen-zee en inlandtfche meiren tc voeren j zy dragen twee
zeilen.

W*ter-fcheepen ,

zoo wel die verfch water

voor de Brouwers halen , als die in zee zout
water voor de Zout-kcetcn pompen. De
cerfte zyn zeer plat, en wanneer geladen
zyn komen zy in 't midden geen voet boven 't vaar-water, zyn voor en achter opgezet , cn het ree-hout is met gaten doorboort, waar by het buiten-water door lozen zyn rondtom wel dicht gedreeven
het water laat men onder door een gat in
dat met een prop geftopt wert. De tweede
zyn Sraakswyzc opgebouwt , cn voeren
een gaffel.
:

Samoremxjtn , deeze Scheepen zyn overmatcn lang , cn plat zy brengen nout den
Ryn af: hier op ftaat een zeer hogen maft,
die uit twee ftukken beftaat , cn wort met
touwen, voor, achter, en ter zyden aan het

Schip, vaftgefchooren.
Aa^en, diewynvan Keulen halen, zyn
lang, cn hoogh , met brecde uitgezette
buiken. Beide voeren zy zeer brcedc roers.
Ponten , dit zyn Turf-fchcepen , vierkantigh van maakzel: hun zeil werdt achter
met een voct-fpit opgewonden.
Toght-fchmten, of Drpters, dit zyn Vif-

hunne netten in't Y, enZuimet zware ftokken achter uit fte-

fchers, die

der-zee ,

ken,
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ken, en na laten lle pen. De vis houden zy 'achter, daar de man te roer (raat, maakt
levendigh in bonnen , welke midden in *t men het hout voor fcheens wat hoogh , om
ruim liaan , daar het water door gaten in daar tc mogen droogh itaan.
j

komt fpoelen. Deeze zien weer noch wint

Maat van een Smal-fch'tp.
aan zyn breedt van borft , dik van inhouDit kan lang zyn <fo voet , hol 7 voer
ten, wydt, en leggen plat op het water ;
het vlak ryft wcinigh zy hebben achter het vlak wydt 14 voet \ het Schip zelve
een roef, die een weinigh verheven is. In id voet.
:

:

het Jaar 1598. zyn by de fladt Amftcrdam
al zeven-cn-dertigh van deeze Dryvers gevonden, welke dagclyks op het vifïchcn uit

Maat van een JVydt-fch'ip.
Dit is , of magh lang zyn 70 voet , wydt
10 voet, hol 8 voet 1 duim. De achter-

Dam-zouts, deeze zyn dc Smal-fchcc- neven hooe 1 2 voet 6 duim , boven breedt
1 ; voet, valt 3 voet.
pen niet ongclyk , doch klcindcr.
Dc voor-ftcven hoog
Txjcre ferkens, dit is een ftcvig vaaj-tuig 1 7 voet 5 duim , valt 7 voet j duim , boven
inOvcryflcl.

Het

binnelandts vaar-tuigh breedt 2; voet. Dc voor-plecht zy lang
20 voet. De achter-plecht lang 1 } voet.
2
De vullingskcns tuflehen de bark -houten

onze nabuurigc ProviiKien vcrfchilt
eeniger mate van het gecne welk men hier
in Hollandt bouwt. In Vricflandt vindt
men reer-fcheepen , en Dam-loopers , als ook
Bejers. In Ovcryflcl Potten , en Pujtn. In
Zechndt Koggen , Sujen , en Dogh-booten ;
en van oudts Hulken , KarvieUn, Duikelaars,
in

Krabbe-fchuiten

,

j

wydt 4 duim. Het eerlle bark-hout breedt
1 voet, dik 5 duim
het tweede breedt
o duim het derde breedt 7; duim dc
vullingen wydt 3 duim. De bovenfte rantgaert breedt 6 duim dc plank onder van
duim dikte. Dit Schip werdt van ter
3
:

1

:

:

:

Sem-fcheepen, Bon-fcherpen,

;

cn zoo voorts. InBrabandt Hemden Deeze zyden, cn boven in tc zien, midtfgaders
zyn meelt alle onbequaam om in open zee overdwars doorgcfneden , op dc neventc loopen , door dien voor niet genocgh gaande plaat verbeeldt
Het roer , 't geen
opgebocit , en tc zwaar van hout zyn ge- een weinigh hangende werdt vertoont
maakt. Doch de Vlaamfchc Pleiten , Tjal- behoort recht op en neer te ftaan , anders
ken , Even Arben , Krajers , en Sn aanwen , hangt het, om op zyn zee-mans tc fpreken,
fchoon Binnclandts-vaardcrs zyn, begeven tc veel onder zyn gat.
zich dikmaal , al of maar drie eters voeren,
Maat van een VhUfchutt.
overzee. Het zyn lange en platte ScheeDeeze kan lang zyn over ft even 70 voet,
pen, met luiken overdekt, nevens welke
wedcrzydts een voet-gang komt zy voe- cn dan behoort den bodem lang te zyn
ren fmak- zeil s, die de gemeenc in lengte 5 8 voet de Schuit wydt binnen zyn huit
dc bodem wydt 12 voet, hol
overtreffen. Heden worden dc Snaauwen 14) voet
ook wel ter kaap , cn ten oorlogh bereidt , 4} voet de ftcven hoogh 5 voet 1 o duim
die dan een wcinigh meer opgebocit zyn, brect endik 1 3 duim dc huitdik 2 duim:
't inhout dik en breedt
cn wat fncldcr gemaakt worden.
de bos3 $ duim
Dortfche Kool-haalden, dit zyn lange on- bank dik 4; duim, breedt 10 duim de
verdekte Schecncn , plat van bodem om plecht lang 2 5 voet dc luiken komen van
op drooghten driftign tc zyn> in demid-: boven 5 voet, lang 2 voet 3 duim, wydt
den ftaat een vierkant huisjen, totverblyf 2 voet: dc pomp ltaat van 't eindt 20 voet,
der voerders} zy zyn kantigh : het roer is het gat wydt 6 duim het kolfcm breedt
breedt en groot , het zeil vierkant, 'tgeen 1 3 duim, dik 3 i duim. Deeze dienen in de
by het huisken, langs een korte maft, cn ftadt Amftcrdam om waaren op tc leggen
zy zyn zonder roer , cn worden met haken
kromme ree , opgchaalt wort.
Onderleggen, met deeze werden dc groo- voort geduuwt. Vertoonc hare gcftaltc
tc Scheepen op zydc gehaalt , palen uit dc niet, omdat buiten Amftcrdam onbruikgrondt getrokken , maften in gezet, enz. baar zyn , cn men de zelve aldaar dagclyks
De Ponten in Vricflandt, d*c by wylen voor oogen zien kan.
op dc Watten varen, vindc in 't getnein
Certer van een IVey-fcbuit.
lang te zyn 60 voet , hol 9 of 10 voet , bchalven de kiel de maft is hoogh 40 voet.
Deeze wert met de Kaagh op cene plaat
Men maakt deeze van eiken-hout doch vertoont: zy is lang over ftcven 2 3 voet,
het binnen-werk is veeltydts van greenen- wydt f voet , hol 1 \ voet de bodem wydt
hout. De opperftc zyd-plankcn Ichictcn 3 voet 4 duim , dik 1 ; duim de voor-fteachterwaarts over 't Schip heen , cn zulks ven hoogh 2 i voet, valt 4! voet dc achterom het roer in den bandt tc houden dit ftevcn hoogh 2jvoct, valt 4 voet de blaroer is breedt 5 voet: het vlak ryft ivoet: den dik duim: dekefpen leggen van elk .
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voet , dcezc houden den bodem
tulfchcn de korven in , en zyn dik 1 J duim
breedt 2 duim : dc korven dik 1 duim
breedt i| duim: dc voorftc plecht is lang
achter-plecht 4f voet: dc voor5 voet, de
ftc bank brect 1 voet 1 duim, dik ij duim
dc achterfte bank is breedt i\ voet, dik
het rant-gaertje is dik ± duims:
1 duim
hetdol-boortdik 1 duim. Op dc binnenkant van de plecht komt een hoepel. Dc
riemen lang 1 1 j voet. Dc zwaerden lang
voet. Het roer is breedt
voet: de
helm-ftok is lang 4: voet. De bezaans roe
lang 2 3 voet : dc koker is wydt 3 t duim
diep 3 1 duim. Dc riemen hebben hare proportie, of even-maat, op { van de lengte
der Schuit.
dc wydte te bekomen
neemt 4^ duim minder als van dc lengte
of in 't ruig qualyk het vyfdc part.
de
wydte van den bodem tc bekomen, neemt
l van dc lengte. Tot dc holte uit dc lengte,
ftclt voor 1 5 voet lengte 1 voet holte. Dc
zwaerden zyn lang als boven heb geftclt
uit oorzakedat zy fchuins hangen , en onder de holte van de Schuit dienen te komen. De breedte van 't roer moet zyn als
boven is geftclt , om de lichtigheit van de
Schuit. Kleine en plat-bodcmde Scheepen moeten brecdc roers hebben \ maar
aan groote Schccpen , wegens de fncllc
vaert die zy maken , zyn kleine roeren zeer
bcquaam: men maakt de zelve na geen
gcftclde wet. In kleine Schuitjes , daar
maar een rocy is, moet die de lengte van dc
Schuit hebben en daar twee bezanen zyn,
magh dc grootftc wel 5 of 6 voet minder
wezen als dc lengte der Schuit. In een
Kaag zy de roey 3 voet minder als de lengteder zelve.
a b Op de nevenftaande plaat , is dc lengte

ander

Een ander IVey-fihuitje.

1 \

Dit is lang 1 8 voet , hol 1 j voet , op zyn
wydtfte is het 4) voet wydt de fteven vale
2 duim, breedt 3 duim, hoog
3 voet, is dik
2 j voet , aan dc voor-kant dik 1
duim dc
bodem wydt 3 \ voet , heeft boght 2 duim
dc bladen dik 1 duim de keipen breedt
2 duim, dik i£ duim, liaan van elkander
1 ; voet : de korven zyn dik 1 duim , breedt
ii duim: de voorftc bank breedt 1 voet,
dik 1 ; duim : dc achterfte bank is breedt
:

[

:

:

:

:

:

duim
dc knietjes op de
duim, breedt ijduim: het
duim
het dol- boort dik
{
duim. Op de kant van de plcchtjes komt

1 j

voet , dik

bank zyn dik

'

:

1

:

1

rant-gaertje dik

:

een hoepel. Het kokert je , daar het roeitje
in ftaat , is wydt 1 duim , komt op 't knopje
van de fteven tc ftaan. Het roer is breedt
1 ) voet , en hangt met twee haakjes aan dc

Om

;

Om

Schuit.

Certer van een Boot , volgens de orde
myns Vaders.
Een bequamc Boot zy over fteven lang
3 2 voet, wydt 8 voet 9 duim.
Dc bodem lang 2 5 voet 5 \ duim , wydt
5 voet 3 duim , dik 2 duim.
Dc k elpen dik 2 duim , breedt 3 duim

leggen van elkander 1 voet 5 ) duim.
Dc voor-ftcven hoogh 6 voet 5 duim
4 voet 9 duim , boven breedt 1 3 duim,
onder 10 duim, binnen dik 4 duim, voor
aan 't ondcr-cindt dik 3 duim.
Dc achtcr-ftcven hoogh 5 voet 9 duim
valt 1 voet 1 o duim , onder breedt 2 voet
boven breedt 1 voet, binnen dik 7 duim,
buiten dik 1 ; duim.
Dc Boot is hol aan d'onder-kant van het
bark-hout 2 voet 3 duim, daar wydt 8 voet
duim.
9
van dc Schuit.
Dc zwaert- polder komt
voet van
vooren, daar is het hol 3 voet cn { duim,
<ir De lengte van dc Voor-ftcven.
wydt 8 voet 2 duim.
bd Lengte van de Achtcr-ftcven.
Op de krunpcl-doft is het wydt 7 voet
c d De lengte van den Bodem.
8 duim, hol 3 voet 1 duim , cn ; voet van
e
Dc holte van dc Schuit.
de fteven te mcetcn hol 6 voet 6 duim.
ƒ Dchooghtc van dc Mars-bank.
Dc korven komen 1 6 duim van malkang De hooghtc van d'Achtcr-doft.
Lengte en hoogte van de Voor-plecht, der , zyn dik 3 ; duim , en breedt 3 duim.
h
daar de Roet ftaat.
De polders ftaan 2 voet van de fteven,
Lengte cn hoogte van de Achter-doft. en van elkander 6 duim.
y
Lengte van 't Voor-huisjcn.
De krunpel-doft is breedt 8 duim , dik
/
Lengte van 't Achter- huisjen.
duim, en ftaat met dc voor-kant 8 voet
3
m HctRoer.
van dc fteven.
»
De Hieling onder den bodem.
De wager breedt 1 2 ? duim, dik 1 \ duim.
0
De Helm-ftok.
Het braat-fpit komt 1 £ voet uit de midKcfpcn.
den , en dat na achteren toe in de wager.
p
De mars-bank is dik 3 duim, en breedt
7 Het Knietje op de mars-bank.
r
Het Knietje op d'achter-bank.
1 ; voet , aan de einden breedt 1 3 duim , en
DcZwaert-polder.
aan
de voor-kant rondtachtigh.
f
Den Bodem van dc Schuit.
/
Het gat daar dc maft in ftaat is wydt
6{ duim , en diep 6 duim.
valt

)

•,

1

n

'

Het
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duim, breedt 31 duim
de zitters dik
duim
vlak
kimmen
,
in
en
dik
't
duim
Dckokerdiic 1
3
1;
Het kolfem te midden breedt 1 8 duim met wagen-fchot befchootcn. De groote
aan het achter-eindt breedt 1 2 duim , dik maft lang 24 voet, de raa lang 121 voet,

Scbeeps-bmv en

Het fpoor wydt 4J duim.

bejlier.

:

3

duim.

het zeil diep 2 1 voet : de fokkc maft lang
2 duim.
voet, het zeil diep
In dcczcBoot zyn achticn fpant-korven, i5;voct,deraalang
en een achter de polder, tezamen negen- iojvoct.
De gcftalte van dceze Sloep ftaat vertien.
De ring aan de ft even is wydt 7} duim. toont op de nevens gaande plaat, en zulks
Door elke korf gaat een bout in 't bark- op vyf byzondcre wyzen.
Rond: om aan de Sloepen, even onder
hout.
Het bark -hout te midden breet 6 duim 't boort, worden dikke touwen geleght,
dik 4 duim, achter breedt z± duim, dik die op klampen ruften , om de zelve vaft te
3 duim, doch heeft voor wat meerder j het houden.
Men maakt heden Sloepen die plat-bo*
ryft voor 2 voet, achter ti voet.
Het dol-boort breet 4 duim, dik 3 duim. demt zyn , en zulks op dat zy , aan droogc
Hetrant-gaertjczydik 1 duim, en ach- gronden zittende, niet zouden omflacn,
ter tuflehen de twee bark-houten wydt of op een zyde vallen, daar de fcherpc Sloepen groote noodt van hebben. De voor2 \ duim , in de midden 3 J du im
De Boot heeft zeven paar roei-klampen, ftcven wordt mede boven rondt, meteen
vyf achter de ra aft -bank , en twee voor , de krul en bogt , die inwaarts gaat , gemaakt
op dat niet te licht quetze.
gaten zyn wydt 7 duim.
Sloepen die op de Viflcherye na GroenAan de voor-kant van 't zwaert-polder
maakt men een kram, daar het hooft-touw landt gaan , zyn lang, licht opgehaalt , fmal
en
fmocgh , en werden met veel riemen
aan vaft is.
Het onderfte vingerlingetje achter de voort eerocit voor op de bocgh ftaat een
katrolletje , daar het touw over gaat , als de
•chter-fteven komt 1 voet uit de hieling
het bovenfte komt 1 3 duim beneden het vis gefchootenis onder werden zy gladt
gefmeert , en wit gcfchildert.
boven-eindt.
Wanneer Sloepen, en alderhandc kleiDe inhoutcn zyn onder met lolie planken befchooten , uitgenoomen de plaats ne V aar -tuigen, gebouwt werden, dwingt
hooft.
men
de planken met ftutten , zonder dat
uit
water
daar men 't
Voor op de bocgh van de Boots maakt men tangen van nooden heeft.
men een katrol , oflchyf, om 't anker daar Cerfer van eenKiel-boot gemaakt
,
over op te winden.
by den vermaarden BouwTe midden in de Boots ftcltmen, des
meejler "Dirk Raven.
noodigh een fpil , waar toe een knie we-

n

:

,

Dceze Boot was lang 40 of 4r voet ,
derzydts tegen 't Boort aan leeht.
Een Boot mach wel 7, 8 , of 9 duim wy- wydt 10 voet , hol op zyn hooghftc boort
dcr zyn als het derde deel van zync lengte. 4 voet : de voor-u: even hoogh 6 \ voet , valt
De bodem vindt men veeltydts wydt $ van 7 voet , is dik 6 duim : de achter-fteven
de lengte. Op elke 10 voet lengte neemt hoogh 6± voet , valt 1 \ voet : de hek-balk
men 1 voet voor de holte. Voor op de lang 6'. voet : de fpiegcl ftaat op 3 voet
mars-bank zyn de Boots mede wel 4; duim het vlak wydt 7J voet : de kiel diep 6 duim,
wyder , en 1 duim holder , als achter. Het breedt 9 duim : de buik-ftukken diep
bark-hout is vooraan d'ondcr-kant opge- 4^ duim , ftaan van den anderen 9 duim.
zet xo duim , achter aan de fteven 1 J voet.
Certer van een Roei-floep , gemaakt
Als de Boots in de Scheepen vaft gefoft
by den zeiven Meefier.
zyn, worden onder gaten in de zelve geDeeze was lang 42 voet, wydt 9 voet,
maakt , tot waterlozing , die met proppen
hol op zyn bark-hout 3 voet, daar op een
geflopt konnen werden.
boeifel van 8 duim : het vlak wydt 6\ voet,
Maat van een Sloep.
ryft 5 duim: de voor-ftcven hoog y{ voet,
Een Sloep, lang over fteven 41 voet, valt 5 \ voet de achter-fteven hoog 5 voet
magh wydt zyn 9 voet: zyn vlak, wydt de fpiegel ftaat op 2J voet: het hek lang
7 voet, is onder *t bark-hout hol x voet, 6 voet de buik-ftukken in 't vierkant dik
de reft is hol 3 voet : de voor-ftcven hoog 3 duim , ftaan van den anderen 1 o duim
jjvoct, valt 61 voet: de achtcr-ftcven is net bark -hout dik 3f duim, breedt 5 duim
hoog 5 i voet , valt a voet : het hek is lang de huit van Koningsberger fchuite-plan6 voet : voor opgezet 1 \ voet achter op- ken, uitgezeit twee gang onder het barkgezet 2] voet de buiX-ftukkcn zyn dik hout van wagen-fchot, met zoom -werk.
:

:

:

:
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Certer van een Sloep gegaan na
,

Cal' o

dik 4 duim, breedt j duim: het plechtje
lang 2 voet , komt boven gclyk , is voor
opgezet 4 voet 9 duim, en achter 3 voet
4 duim. Dcmaftlang45 voct,dik 9 palm,
de top lang 6 voet : de fprict lang 5 o voet.
In de waringen komt boven elke knie een
klamp. De korven komen met het barkhout gelyk aan dc boven-einden.
Op de plaat, bydeKaagh, werdt een
Polder- en Karviel-nagel vertoont, om dat
zy mede in deeze Vaar-tuigen werden gebruikt , en voor vergeten zyn gewceft.

Verde.

Deeze was lang 5 5 voet , wydt 1 2 J voet,
hol op zyn uitwatering 6£ voet: de voorfteven hoogh 8; voet : de fpiegel ftaat op
5<-voet het hek is lang 7, voet : de buik:

(lukken diep 5 duim, leggen van den an
der 9 duim: de achter-iteven hoogh inde
winkel 9; voet.

Certer vaneen Sloep gegaan
Cuinea.
,

Dcezc was lang j 6 voet , wydt 2 voet
hol 6 voet de achter-lieven hoog %\ voet,
1

Certer van een Speel-jagbt.

:

het hek lang 8i voet : de fpieHet is lang over ftcven42 voet, wydc
gel ftaat op 4 voet : dc voor-ftcven hoogh binnen dc huit 9 voet 4 duim , hol op net
lo^voct: de buik-Hukken diep 5 duim, bark-hout 3 voet 8i duim. Het vlak wydt
valt 2 i voet

:

Haan van den anderen 8 duim.

4 duim. De achter-lieven hoog
dc winkel 6 voet 5; duim, valt 1 voec
duim,
binnen
dik 0 duim, achter dik
5}
4 duim, boven breedt 8 duim,ondcr breedt
voet
duim.
Het hek lang tfvoct, dik
3
$
5 duim, breedt 6 duim , heeftbogt 7 duim.
Dc fpiegel diep 3 voet y \ duim. De rantzocn-houten breedt 7^ duim, dik 5 duim.
De voor-ftcven aan dc binncn-kant hoogh
6{ voet, valt o; voet, boven breedt 2 voet,
onder breedt 1 voet 2 duim , binnen dik
<r duim, voor
4 duim, heeftbogt 1 5 duim.
De kiel lang 3 o voet , breedt 6 duim , achter diep 5 duim, voor 4? duim. Dc huic
dik 2 duim. Het bark-hout dik4'duim,
breedt 5 duim. Het bocifel op 't bark hout
breedt 12 duim, dik IJ duim. Dc buikHukken dik 4^ duim: op 't bark-hout dik
duim. Het bark-hout is voor aan dc
binnen-kant van de ftevcn hoogh 5 voet
voet
van vooren is 't hoog 4 voet duim,
5
3
daar wydt 3 voet 6 duim, binnen de huit
voet
van vooren is 't hoogh 3 voet
9
<S

voet, ry ft

in

Certer van een Kaag.

Dcezc was lang over ftevcn 47 voet,
wydt 1 2 voet 6 duim , hol 4 voet 2 duim
dc voor-ftcven hoog 9 voet , boven breedt
1 voet, valt
de achter-lieven hoog
5 voet
7 voet 8 duim, valt 3 voet, is binnen dik
7 duim , buiten dik 5 duim , boven breedt
1 voet : de bodem is wydt 8 voet 5 duim
dik 4 duim: de kefpen dik 3; duim, tufIbhen beiden wydt 1 voet dc korven wydt
i voet , boven dik 4 duim , bi cedi 5 Uuim
dc huit dik 1 i duim het bark-hout dik en
breedt 4; duim de gang op 't bark- hout
het water -bort daar op
breedt 1 voet
breedt 1 voet 7 duim , dik t duim , aan de
de voorbinnen -kant breedt 5 duim
het kolfem breedt
plecht lang 1 f voet
dc koker
i voet 2 duim , dik 3 duim
komt boven dc plecht 1 voet 7 duim , dik
;

:

\

:

:

:

:

:

:

:

1

U

4 duim , wydt 1 3 duim , breedt 1 5 duim
het kruis komt buiten dc koker 8 duim
het luik daar voor lang 7 voet 7 duim , het 1 o duim , daar wydt 4; voet : 1 4 voet van
fraai eindt van 't luik lang 5 voet 3 duim, vooren is 't hoogh 3 voet 9; duim , cn daar
dat is 2 duim wydcr als de koker : dc lyft wydt 4 voet 7 j duim : 1 8 voet van vooren
is't hoogh 3 voet 94 duim, endaar wydt
dik 1 i duim : de roef, lang 4 voet 8 duim
dc marker dik 2 duim, 4 oet 7: duim: 23 voet van vooren is't
is met twee luiken
:

breedt 4 duim de luiken dik i J duim de
knies dik 4 duim , breedt 5 duim : dc water-gang breedt 1 voet 9 duim : achter dc
maft is een balk daar dc zwaerden aan hangen , cn aan 't eindt van dc roef is mede een
balk : dc gaerde komt 6 voet van achteren,
cn dc klamp is breedt 1 voet 7 duim , dik
ii duim: het knie van 't zwaert is breedt
j duim, dik 3 duim : d'andere vier pootjes
even dik cn breedt : de luiken lang 7 voet
dc pollen zyn lang en breedt 5 duim : de
zwaerden zyn lang 1 iivoct, voor breedt
x voet, achter breedt 4; voet, dik 2j duim :
het roer boven breedt 2 i voct,ondcr 4 voet
5 ; duim, dc dikte voor als dc ftcven, achter
:

hoogh 3 voet 1 o duim , daar wydt 4 voet
2 8 voet van vooren is *t hoogh
6{ duim
3 duim, daar wydt 41 voet : 3 3 voet
van vooren is 't hoog 4 voet 8i duim , daar
wydt 4£ voet : 3 8 voet van vooren is 't
hoogh 5 voet 6 duim , cn daar wydt 3 voet
7\ duim. Dc groote koker in de fchaerftok wydt 9 duim, hoog 7 duim, maar voor

:

:

4 voet

£voet.

Dc plecht lang 16 voet. De groo-

is lang 46 voet
de voor-roe is lang
4 voet. De zwaerden zyn van vooren lang

tc roe
3

|

:

De waring

breedt 16 duim. Het
bark-hout breedt 4 duim. Het onderfte
bocifel breedt 1 x duim , boven 1 voet. De
roef-deur wydt z± voet. Dc bank hoogh
zon16" voet.
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zonder dckfcl , 9 duim. Het bier-huisje in hout breedt 9 duim , dik 4] duim. De eerdc roef lang 4: voet dc deur wydt z voet fte poort ftaat 6\ voet van dc voor-fteven
1 duim. Het hakke-bort boven 't boort is af, dc andere ftaat van dc cerftc 8 voet , de
derde ftaat van de tweede 1 9 j voet. Dc
van 1 9 duhn , en daar breedt 3 5 duim,
overloop , tot aan dc kajuit toe , is lang
Certer van een ander klein Jaght.
voet, alwaar de drie gemelde poorten
1 ?
Dit is lang } o voet , wydt 6 voet hol tuflehen in komen. Het dek van dc kajuit
2 voet 2 duim , daar boven 9 duim , of in hoogh uit den overloop 1 8 duim. Dc vier't geheel hol ; voet, wydt 5 voet 2; duim de poort, boven op de kajuit, ftaat van de
binnen dc huit het vlak wydt 4 voet , ryit derde op den overloop 9 voet. Het dek van
het hek lang j voet } duim dc dc kajuit lang 1 7 voet 8 duim , treedt neer,
3 duim
achtcr-ftcvcn lang 4 voet, hy valt voet tot op dc ftuur-plccht, 1 5 duim. De ftuurde voor-ftcven plccht lang, tot aan het fchotvandegal5 duim , en is dik 2 duim
hoogh 4 voet , valt 4 voet 200 veel hot dcry toe , 4 voet 9 duim. Dc vloer van dc
bark-hout lacgcr is aan dc voor-ftcven, dat galdcry hoogh uit den overloop 1 j duim.
De maften in Jaghten , Smak- en alle
is het achter opgezet
het roer is breedt
s voet: dc zwoerden lang
voet, breedt Wydt-lchccpen , ftaanvryvccl navooren
1 duim.
toe, op dat dc zeilen des te grooter konMen maakt ook een Jaght, lang i o voet, ncn zyn , welke men in een rolt , en tegen
wel wydt 8 voet 9 duim , hol op het bark- de maft aan zet.
Volght het Zweedts Koninglykc Jaght, Zmtèt
hout 4 voet aan dc bovcn-kant dc achtcrftevcfl hoogh 7 voet , vallende } voet : dc wiens maat genoeghzaam uit qc grondt- K^h^
'
voor-ftcven hoogh 8 voet 4 duim , vallen- tekening kan getrokken werden , waarom
hier onnoodigh achte die op tc halen. A is
de 7! voet, enz.
Hier te Lande worden de grootc Jagtcn dc Ipicgcl , zoo die van achteren werdt gemcuc Smak-fchips wyzc gemaakt , en met zien tot aan A' zinkt het in't water. By
luiken overlegt , hebbende achter ccn ver- B ziet het Jaght overdwars doorgefneden,
heven tent, en voor een voor-onder, be- ofte zync openinge : wel verftaandc dat de
nevens c>n lantarentje te midden lchecps, uiterfte ftreck de ryzing des vlaks van dit
om licht te Ichcppcn, 't geen tcgelyk voor Jagt bed uidt , en dc binnewaartftc het vlak
van ccn Jagt 't geen van ccn zelfde grootte
een zit-bank dienen kan.
Alle Jaghten voeren een loze ftagh. Als was, en in deeze Landen gebruikt zoude
achter op dc zelve ccn paviljoen gcftelt worden want om dat dit Jaght diepe wawort , dan buight men de hclm-ftok , zyn- teren te bevaren heeft, is het cenweinigh
dc van y/.cr , na het hoogh of lacgh komt fcherper gemaakt , en gaat , by gevolgh
hier onder op 't verdek wert zomtydts loot ccn weinig dieper als het plompcre zoude
gclcght , op dat het des tc dichter zy. Dc doen. C is dc Schippers kamer. D het gcgrootc Jaghten hebben twee loodepom- hcim. E ccn by zonder vertrek. F zyn kapen, in ieder kimme een, om althans tc mers. C dc kombuis. Aan // is het voorwonnen pompen, aan welke zyde het Schip onder , vcrblyf voor dc maats , cn daar onook over lu llen magh. De bocg-f'prict kan derdekruit-kamcr. Inde tent boven zyn
twee deuren aan /, endric glazc ramen»
in 't gemeen opgezet werden.
dccze twee deuren dienen , om dat dc man
Mate van bet groot e 'Jaght der Wefl- tc roer gcmcenlyk aan d'ecnc ofandere zyIndifche Maatfcbapfiye , voor
dc van het tentken ftaat , en zoo dc deur
veetejaren gebotnvt.
dikmaal zoude ftoppen , indien 'er maar
Dit Jaght was lang over ftcven 66 voet cencwas. L is een wentel-trap , waaronwydt 19 voet , hol op zyn uitwatering der ccn kas komt. F cn 1 zyn deuren.
is ccn lantaren met
6 voet. Dc voor-ftevcn hoogh 1 2 voet Af ccn houtc fchot.
acht ramen. Dc maft, by c is itf duim
1 )e kiel d iep 8 d uim , breedt
valt t o voet
duim,
voor
dik.
P
dik
Aan
zyn
twee
kooijen
bovenden
voor-ftcven
1 : duim. Dc
9
is een Ipys-kamcr, cn kooy.
dik 6 duim, onder breedt 2^ voet, boven ander. Aan
hoogh
5dcnhaert.
A' is het kombuis-luik.
Hby
breedt 2; voet. Dc achtcr-ftcvcn
is het luik dat in 't voor-onder komt.
t 4 voet, valt 2 ; voet. 't Hek lang 1 1 voet.
Dcfpicgel ftaat op 4 voet. Het vlak wydt Aan /' zyn der matroozen kooijen, en een
duim. Dc fchecr-gang kabcl-gat. Dit Jaght is in alle zync dcelen
i<S voet, ryft 1
voor opgezet \ voct,achtcr opgezet 4 voet. zeer rykclyk uitgewerkt , alom bezet met
fny-werk, vergulr , en zeer koftclyk gebreedt
5 duim , dik 4 duim
Het ree-hout
de bovenftc vulling breedt 18 duim: het verwt: zync zwaerden zyn rondtommet
rec-hou» daar onder breedt 6\ duim: dc yzcre bogen bcflagen dc kombuis is met
onderfte vulling wydt i \duiui. Het bark- loot, koper, yzer, cn ftecu , londtora ver:

,

:

•

:

:

1

:

:

:

:

:

;

N

,

.

T

:

;

:

:

•

'

Ub

zien:

Digitized by

Google

Aaloude en Bedendéagbfcbe

i94

zyne maft ftaat bykans recht op.
( Men doet de maften voor over hellen ,op
dat de Schccpcn des te beter loeven j en
achter over , om te meerder af te vallen.
Van oudts dede men de maften zeer achter
over hellen j want dcSchccpen, achter
licht zyndc, en daar wcinigh zeil voerende,
loefden toen met rechte maften zeer bezwaarlyk.) De helm -Hok, die onder het
paviljoen door komt , is van yzer, fterktens
halve, en achter dikker als voor, om dat
daar het meefte te lyden heeft * hy is heel
Van yzer, om dat zyne dunte ruimte aan het
paviljoen over laat. Zyne knechts zyn orw
der 't verdek met fterke yzerc bouts doorklonken. De gchccle bocgh is met koper
zien

:

'

dat het zee houden kan.

Zeil en maft is
èl-werk , na de geftalte als men hier tc
gebruiken.
De ftcven
is
tc
gewoon
e
ftaat op en neer, na de nieuwe wyzc , van
een hecht ftuk gevormt. Heeft een aardig
geel-verwigh galjoen , van Zcc-Nitnphcn
en Godinnen gedragen > het fteckt dc
borft breedt uit , doch is onder fcherp , en

fmoegh van gebit , zeer gefchikt om 't water te foyden, en goede vaert te nemen.
Rondt om bu te w aarts , twee voet onder
het boorts dek , is 't met koftclyk becldten fny-werk bezet , gout-verwigh gefchilen gcdert , van fnakeryen , beelden
waflen. Het heeft geen zwaerden. Is ook
i

,

van buiten niet getcert , gelyk men hier
beflagen. De vloer is breeder als in andere gewoon is alle Schccpcn tcdocn, 'twelk
Jaghtcn , om dat de zelve in 't breedtftc grootc deraat aanbrengt ; want het Icrvan 't Schip komt, dewylc dit Jacht, on- fchc hout, daar het van gemaakt is, laat
der fcherp zyndc , diep moet gaan , en , by zyn aart, en rofleverwe, aangenaam aan
gcvolgh, veel ballaft voeren , daar de vloer, 'tgezight, des tc beter zien dit hout tc
of bodem, op komt te leggen. De ven teeren , met verwc , of iets anders , te bcfterkens ter zyden in 't Schip liaan boven waren, is niet noodigh > want dit is
dc bark-houten , welke gcmcinlyk in ar, - vaftfte hout dat elders in Europa gevondere Jaghten laeger komen, 't geen de denwerdt, fluitende alle worm en ongcSchccpen krenkt. Alle hoeken en ledige diertc uit. Wel is waar dat dit hout niet
plaatzcn zyn van kasjes voorzien. In dc zoo buighzaam zy als het eiken-hout, dat
grootc zaal, daar dc lantaren, lichts halvcn, in deeze Landen tot dc Schceps-bouw
in ftaat , zyn rondtom zit-banken , daar weidt gebruikt, waarom dit Jaght buitemen 's nachts flaap-banken van maken kan. waarts ook van zoo een gebogen beloop
De kamer F, aan dc rechter zydc van het niet is , als men dc Jaghtcn hier te Lande
houtc fchot , is een wcinigh verheven , op bouwt, maar meer recht-zydigh , 'tgecn
dat daar uit dwars over 't Schip kan gezien doch niet misftaat, fchoon veelc Mccftcrs
worden , en licht gefchept door venfter- daar in de aardigheit van een Schip ftcllcn.
kens aan W. Het geheele Jaght is binnc- Het heeft wcinigh hout voor fcheen. Dc
waarts met wagen-fchot befchooten. Bo- maft is derwyze geftelt dat men hem mee
ven op 't verdek , aan 't achter-fchip, is een wiggen gints en weder kanvcrplaatzen,
leuning , die tot cicraat , en affchot , dient om zeilaadje te zoeken : van de top der
en dat afgefchooten verdek is een wcinigh zelve waait een zydc wimpel , die by ftilte
verheven, om onder ruimte te winnen. In tot aan het water hangt en 't is alom mee
dc grootc zaal is by X een fchouw. Dc vlaggen trots opgetooit. De fpicgcl is onmaft ftaat vaft , en heeft geen koker , want der rondt, en, na dc Engelfchc wyzc,
zy blyft altoos ovcr-eindt dc kokers die- hoogh cn breedt uitgezet praalt op zyn
nen om maften neder tc leggen. Zynach- kroon met drie ronde cn vergulde lantater-ftevcn valt i voet , ende voor-ftcven rens : een Maaght , in ftatigh gewaadt
7 voet. De balken leggen in onderfchci- zoo het fchynt Engclandt verbeeldende,
dclykc breedte van elkander, om de fchik- aardigh uitgefneden, en verguldt , ftaat
king van kamers en verblyven, en daar zy daar tegens aan , voerende in dc verhezeer wydt van een leggen , vindt men rib- vene rechter handt het Majcfteits Waben tuüchcn beiden in gevocght. Dc kiel pen > in dc linker handt, draaght zy een
is diep i voet, breedt i^voct. Dit Jaght Scepter, daar een Lelie op ftaat $ welke
was gebouwt by ]*n Tsbrantfz.. Hooghzjut , handt een gebukt gedierte neder houdt:
ecnMccfter, zeer vermaardt in bouw- het overige van de fpicgel is onder met
konft der Schccpcn die op binne-watcren gevogelte, en andere uitgefneden aardigvaren.
heden , alle gelykelyk met een Konings
Op den 4 September , 1 6 7 3 wiert 'tot kroon gedekt. Het verdek van dit Jaght
Ei» J<£kt
•van x.jm
Amltcrdam voor de palen een zeer koftc- is meen: plat. In twee vertrekken , dicdc
lyk Jaght , van zvne Majcftcit den Koning achterfte zyn, treedt men met cenigc trapvan Engelandt, gezien. Het leghtlaegh pen neder het voorllc is een brave zaal,
op het water, voert 10 mctale (lukken, rondtom met konft-wcrkbcichildcrt, ver
cn is dcrvvyzc van beloop, cn opbouw, guit , cn met Kjlle-makcrs lyft-werk ge:
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het achterfte, daar men door dit gewceft.

Het water, 'tgeentuflehenbeiof de de kielen door gong, wederhieldt het
twee op: hierftaat een aardigh lcdekant, Schip voor 'tafdryven en omflaan. De kiel
en ziet met venfters achteruit, alombe-j was met uitftckende houten voorzien , die
kleedt zyndc met gout-ledcr. Boven dec-i het Schip voor ftooten tegen de grondt
ze tweede kamer, welke eenige voeten behoeden. Geen Schip luiltcrdc zoo wel
bovenden overloop uitftcekt,ftaat de man na zyn roer als dit, en zulks om dat het
te roer j en de helm-ftok , zyndc van yzer, water, 'tgcen tuflehen beide door gong,
is zeer aardigh dcrwyzc gebogen , dat van met ccn zeer grootcn drift en vacrt tegen
iemandt over-eindt Itaande beftuurt kan het roer flocgh. Het Schip was kantigh
worden. Het achterfte gedeelte van dit en niet rondt van beloop j waarom by de
dak , daar de achterfte kamer onder komt , Bouwers geoordcclt wiert , dat het vafter
is hoogcr als het voorftc , welftaans halve. op 't water moeft leggen als andere ScheeOnder deeze twee zalen , op de fchecps- pen , en , by gcvolgh , zyn onderftc fchut
bodem, zyn verlooren hokken, tot berging by quaat wcêr zoo wel zoude konnen gevan fcheeps-tuigh , en gerccdtfchappcn bruiken als het bovenftc. Binnewaarts,
In de voorftc zaal is ccn trap, met een deur, tuflehen beide de kielen in, kon men by
waardoor men daalt in ccn kamer, wiens ftiltc zoo wel roeijen alsbuitcwaarts, dat
vloer des fchips bodem is door dccze gaat ccn {hellen loop aan 't Schip veroorzaakte.
men in een andere kamer, en door die in de Doch dit twcc-gckiclt Schip, zeght men,
kombuis, welke voor in het Schip ftaat: isinzeevanccngefplcten.
Aan deeze vondtfclvynt niet ongelyk te Sttüfmt
deeze kamers zyn rond torn met bedt-fte
den,cnaflchutzcls,argcfcheiden,befchil- zyn dat Schip 't welk twee voor ftevens'*"' VMr
r"'**,
dert met 'sKonings Wapens, enverguh. hadde, tuflehen welke men zeker werkDe twee achterfte galderycn ftaan niet zoo tuig in 't water neder liet , 't geen by twee
hoogh als men dezelve veclmaals hier te mannen , op het Schip ftaandc , wiertomLande in Jaghtcn ftclt, om dat men met gedraait j waar mede de vaart wiert verdie de ruime zee meerder bouwt als men traaght of verhaart.
Indien men Schecpen wilde bouwen, Stbtefen
met d'onzc gewoon is tc doen. Op den
overloop ftaan lantarens, die de beneden- ;dic, zonder loflen van hunnen laft, over
7*^1
en ondiepten konnen varen ,
drooghtens
verfchaffen.
Achhet
licht
vertrekken
ftc
^"Jp
ter op het hooghftc dek, als ook op den zoo moeit men de zelve maken met een
overloop, zyn Keren daar kasjens tegens dubbelde bodem , daar men Iedere zakken
boort aan , met vergulde deurtjens gcfloo- tuflehen brengt , die met blaas-balkcn opten. De lengte en breedte dcezes Jaghts geblazen konnen werden. Wanneer dan
overtreffen aï vry eenige voeten het hier deeze zakken vol windt zullen zyn, dan
boven opgehaalde Zweedtfche Jaght. Het zal het Schip ryzen, en driftiger werden
kan boven met luiken en dckzels wel dicht als voor heen. Tot het lichten van Schecdrooghten werden hier te Lanfeflootcn worden, om 't zee- water uit tc pen over
de, en elders, kiften gebruikt, die onder
ceren.
water aan dc bocgh , cn achter, werden
Een Schip met twee kielen , nevens vaft gemaakt. Men gebruikt daar toe ook
Katten, of vuuren-houte Schecpen, die
andere ongemeene Scbeepsaan wederzyden van een grootcr Schip
gebouwen.
vaft gemaakt werden , welke dan , wel gcVan Londen is onlangs, zoo men zeght, fpalkt , vol water gedaan , en daar na gelemen
twee
daar
dight zyndc, het Schip tenens met haar
geftoken,
zee
in
een Schip
fchecps - kielen aan gebouwt hadde. Dit doen ryzen.
voet
diep.
In 't Jaar 1 6j 5 heeft men op dc binnenongcballaft
Schip ging
7j
zyn geftaltc tc bcgrypen, zoo moet men wateren hier tc Lande, om denvyandt te
Schcepen
te
fluiten , byzondcre Vaar-tuigen ten krygc
zich inbeelden twee kleine
zien, die ieder met haar kiel op het water toegcruft , als lichte Ovcrzeefchc Turfleggen, cn boven by het boort aanclkan- ponten , daar men verdekken ter halver
der zyn gehecht, leder kiel is lang 80 voet hooghtc , wel ftcvigh met knies voorzien
het geheele Schip is boven wydt 3 1 voet in lcidc , waar 't kanon , zes of acht in gchol 1 4 voet. Het konde voeren 50 ftukken tal, op rufte: dcezc waren hoogh opgc§cfchut, en 200 man, nevens fpvs voor boeit, zoo dat 'er een man bedekt achter
ric maanden , of, wanneer laft uroegh , ftaan kon, en hadden fchict-gatcn door het
50 Engclfche tonnen. Dit Schip zeilde boort: zy waren van licht vuuren-hout,
fnel, daar veelhcit van zeilen, cnlichthcit om tc driftiger op dc drooghten te zyn:
van 't geheel gebouw > de oorzaak van zyn de fcheepclingen waren vau morgen-flarpronkt
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By zeker Jefuit in Duitflandt is een zeil Zal vèi
ervonden , 't geen , gclyk een molen , om vkrèm,A
een maft of fpil , die op het Schip (laat , v an
de windt omgedraait wort deeze fpil bc- wnitm.
wceght ondor eenigc fcheppers , of riemen, die het Schip zyn voortgang doen
hebben. Het zeil belraat in drie of' vier
vlerken , die om de fpil konnen gedraait
worden, en gcftelt na het waaijenvande

ren , daar fcherpe pennen in ftaken , en van
atóerhande fchict-geweer, wel voorzien
zy voerden zeil , en (laken mede zware riemen te boort op ieder was 1 8 of 20 man
gezet: zydedcnopdeVcght,Amftcl,en
Zuider-zee,grootedienft. Beha! ven deezc had men open Roci-boots, op welke
voor aan een, of wel twee metalc 1 rukken
Honden : de roeijers waren met fabels en
fnap-hanen gewapent
voor Breukclcn
hebben deeze veele vyanden gedoodt,
fchoon dat 'er al eenigc van hun te gronde
wierden gejaaght. Op Vlot-fchuiten had
men ook kanon geplant , met zware borftwceringen van aarde , of run, voor op,
zoo welop enkelde , als dubbelde , en driedubbelde i eenigc waren open, en andere
gedekt met roouer-werk. Sneb-fchuiten

:

;

windt.

:

raderen , cn hoe
loop vertraagen of verhaailcn
met de tanden van het iat te vermin-

Het ftcllen van alzulke

men den

kan ,
deren of vermeerderen, kan vol maakt c-

lyk gezien worden by den vermaarden

Schouw.
Hetfchyntydelheit te zyn 't geen Afer- scbufmti
fennm en D rebbel voorgeven, dat men Wfr«xf<r
Schcepen zoude konnen bouwen welke ws"**onder water varen , door hulp van Iedere
buizen^ die boven op het water dryven ,
daar men lucht door zoude konnen fchep-

wierden tot roeijen bcquaam gemaakt,
hoogh en zwaar overdekt , en op enge wateren gebruik t. Modder - fchouwen zyn

mede tot het zelve gebruik verordent , aic
uit den bodem met een groot getal rie-

pcn.

men

Stbif
Die van Malta gelukte het qualyk, als
voort gedrecven wierden j als ook
Vlotten , en Groenlandtfche Sloepen. zy ccn Schip met raderen, die aan «derfj*^^
Trck-fchuiten, Galeis-gcwys gemaakt, zydc quamen , en van mannen , die binnens rj££^
kleine Buizen , Veen - ponten , en zoo boorts Honden , oragedreevcn wierden , -vnrt gtdrttvoorts, zyn toen ten oorlogh tocgeruft, t'zee ronden j want indien dit Schip niet
hartig de ftevcn hadde gewendt , toen het
en gebruikt.
A ls de vyanden tot Vy trecht waren, be- buiten de haven quam , het hadde met alle
reidden zv Schuit jens van gevloghtc tecne de fchccpclingcn tc gronde gegaan. Het
horden , die twintieh man dragen konden, was een grootc mis-greep, dat het boort
om onze waterige landen tc bevaren dec- pas 2 voet boven het waters opper-vlak
zc waren plat-bodcmt , en licht j doch on- quam tc taan.
Geen beter geval had dat Schip , 't geen «" R*/»rbcquaam tot het werk.
Toen de ftadtNaerdcn by zyneHoog- wcl-eer tot Rotterdam wierdt gemaakt
heit wierdt verovert, op den 14 Septem- daar dc Mccftcr vcclc wonderen van bcber 1673. was in de Zuider-zee een dry- loofde. In den Jarc 1 6* j 3 wierdt dit wonvendc battery gelegt , daar zes metalc kar- dcrlyk Vaar-tuig gebouwt. Het was voor
touwen op lagen , welke de ftadt veel fcha- cn achter gantfeh fpits , hebbende byna dc
de dccden, cn de verovering verhaftcn zy gcllalte van ccn Wevers fchiet-fpocl : onwas boven open , en rondtom met ccn dik- der had het wcdcrzydts een zware kiclke borftweering verzien , die met hair gc- balk , gclyk ook tc midden noch cene
vult was deeze lag op drie Vlot-fchuitcn zwaarder, welke balken voor en achter
cn wierdt door Zeil-fchccpcn voort ge-, fpits quamen tcvcrccnigcn deeze einden
:

1

.

:

:

:

waren wel ilerk met yzer bcflagen , en
InEngclandt heeft men in 't Jaar \6-jC. hier mede zoude dc kracht werden geeen Schip tocgeruft, waar in , onder ecn/Jdaan. Het was onderen boven plat, hebverdek , veel roeijers konden zitten , om bende boven twee lucht-gaten , met ccn
in dc Middelantfchc zee gebruikt tc wor- wandel-plaats , doch niet groot. Het had
aan elke zyde der kicl-balk een bordeken
den.
De Koning van Kalicut braght weleer welke voor 't roer zouden dienen. In het
VUnn tt
tegen1 dc midden waren raderen , dienende voor
zeer vreemde vlotten te water tt
Portugcezcn, daar hy vuur cn vlam uit fcheppers, die 't Schip voortgang zouden
fpoogn.
geven i deeze konden , dooi ccn lichte
Stb«p*ndtt
Men zoude op veelei lcic wyze Schcc- manier , over fchy ven , in de voor- en achin<i fibtfpfrs pen met fcheppers
konnen toellcllcn, die ter- holtcns, omgedraait worden: het was
Dy een of meer mannen bewoogen konden onder open , om 't water tc vatten , als ook
werden, welke traagh of fncl voort zou- een wcinigh voor- en achterwaarts , om
den gaan, na het getal dcriaderen, ende 't water wegh tc werpen. Het moeft in 't
maght die daar aan wierde gcftelt.
water gaan tot boven de middel-balk. Het
fleept.

1

!

wsu

Digitized by

Google

Scheefs-bouw en

beftier.

1

met een

zeilend Schip in zoo veel

Iy?

ten vollen niet ver klare.

Van meerder nut is het Amftct damfchc
Moddcr-molcn-fchip, 't geen op ieder
vyftigh of zeftigh fchuiten vol drek uit de

als

lchoon het in 't klein fchcen
voortgang te zullen hebben , volgens dc
proef, in den Hage gedaan. Het is wel
waar dat dit werk-ftuk niet is gelukt , na
des Mecfters wil j cchrrr is 's mans verftandt tc pryzen, 't geen Üechts op dc Wiskonltigc reden , (volgens welke net voortgang moefte nemen) en niet op toevallen
heeft gezien. Het yzer , hier in gebruikt
overtrof de zwaarte van't hout, waarom
het zinken moeft : bchalven dat , zvne
hooghte, vlakte, en hoeken, als niet oeftendigh tegen 't gewcldt der bruizendc
zee , moe den nootzakclyk ovcrftolpt werden. De engte der plaatze onder 't dak
fchecn te klem tot verblyf van menfehen
voor langen tydt 1 want daar was geen
gang in, en men zoude altoos hebben moeten ftaan of leggen. Hier om is dit Schip
gedoopt , en het proeven van des zelfs

Deel.

moghte wectcn.
Doch al hoewel decze vonden zeeraardigh zyn verzonnen , zoo flecpen zy echter
vcclc ongemakken mede, waarom haar

maan

ook , dat men daar mede zoodanigh gewcldt op zeilende Schccpcn zoude
doen, dat die, door ingeboorde gaten met:
des zelfi fnuit, te gronde moeiten gaan.'
Dc vinder van dit werk-tuig namaanhondert Schecpen op een dagh te vernielen,
Geen onwcêr, kogels, ofvuur, zoude het
konnen (chaden. In een dagh meende hy
heen en weder van hier na Vrankryk te varen j maar dc uitgang heeft dc mis-greep
der vinding, cn't ongebruik des todtels

den :

I.

waaraan men het getal der kceren van het
rat , en , by gcvolgh , dc afgcloopenc plaats

lang 71 , hoogh xx , enbrcedt 8 voct.l
Voor en achter in waren de vcrblyf-plaatzen der fcheepelingen, daar my gedenkt
kooijen dwars fcheeps in gezien te nebben
Men gaf voor , met dit Schip in zes weken
zoo verre in zee te willen voort komen, als,

Jmfler,

dag^^

fl

grondt kan halen, alleen door de kracht
van een paert. Deezcn toeftcl beftaat in
een zwaai- radt, nevens cenige fcheppers,
die de modder vatten, bovenbrengen, en
uitwerpen. Dc fcheppers leggen in een
fleuf , zoo dat dc modder niet kan fpillcn.
Dit Schip is voor cn achter plat : boven op
zyn drie kamers, of vcrblyr-plaatzcn , gebouwt i ccn voor de Mccftcr, of Schipper, een ander dient voor een ftal, waar
in men paerden houdt , in dc derde is ccn
paert, 'tgecn omloopt, doende ccn radt
achter op 't Schip omdraaijen , om welks
foil ccn keten loopt , verzien met houte
(cheppers , leggende , als gezeght is, in ccn
fleuf, die dc modder geduurigh op halen
en achter uit werpen in fchuiten, welke tot
dien einde daar werden gebraght. Boven
op, omtrent te midden, is noch een radt,
geen dc Molen doet voort gaan, door
een touw, 't welk buiten aan d'ecn of d'andere vaftighcit gehecht is. Men maakt
deeze Mollens ook voor en achter rondt *
met ccn radt , dat van menfehen omgcloopen wert , cn met fcherp-fnydende en ronde fcheppers, om in harde gronden te ge't

Op het Jaar 1 < 7 5 is dcezc Moddcr-molcn tot Amftcrdam al in gebruik
geween: , gclyk des zelfs gcltalte uitwyft,
welke nc\ cns cn by dc Landt-kaart van
Noort-Hollandt vcitoont is, die gemaakt
was by dcu vermaarden Wis-konftcnaar
cn Bouw -mccftcr Jooft J.mfz.. Biihtmtr van
Amftcrdam , myn Over-groot-moeders
( van Moeders Vaders zyde ) tweede Man
doch toen wierdt het radt van vier mannen , die in ccn molen hepen , omgcdraait , en al het werk ftondt open , zonder
heel om de fpil gewonden is» als wanneer dek, niet ongclyk aan ccn plat re Schouw
men hctfclvige weder los maakt , cn voor zyndc.
Daardc gronden hardt zyn, moetende
uit brengt , op dat het weder om de fpil gewonden wcr dc, cn het Sch ip zoo doe voort fcheppers fcherp, rondrachtigh , cn van
per zyn ; gel) k men die zoo tot Dordrecht
gaan.
ontworpen, na cn Rotterdam gebruikt.
yn heeft
ncctt ccn
ci n Schip
Sch
Befon
TmSchif
Pt
In Noon-Holl.uidt ziet men platachti- Nmèden voorgang van VttrMvmt , waar in nltydt
dc afgcloopenc wegh zckerlyk kondc gc- ge Vaar-tuigcn , met welke zant en ft^*****WV
uitcrïyk
ncn van dc grondt boven werden gchaalt JjJJJJ
+ wecten worden, zonder ecnigh
ken-tcken. Hier toe ftclt hy onder een acht of tien mannen winden daar in ccn fpil
bttft.
opening in 't Schip, daar het water in komt om, w elke , door zekci- y zcr werk-t uigh
tc fpeeien , welk water cenigc raderen om het zant en dc ftcencn uit het water , cn in
dry ft, die boven aan ccn wyzervaft zyn, het Schip doen komen.
bruiken.

.

kracht achter gebleven.
&lffp»Jw
Op dcRhome, een vermaarde vliet in
Ugnjhmm, Vrankryk, vindt men Schccpcn waaronxjmUr
der een fleuf middendoor gaat, die doortoght aan 't water geeft j welk water ccn
radtomdryft, 't geen boven acn ccn fpil
een touw op windt, dat ccn ftukwecghs
voor uit aan landt vaft is : cn dus moet het
Schip noodtwendigh, tegen dc ftroom op,
zoo lang voort gaan , tot dat het touw ge-

:

\
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Engelfchman, een Molen-ichip verzonncn , 't geen zant uit de grondt zoude ophalen , gclyk men hier de modder doet.
Indien dit wel gelukt , waar zeer aan twyffcle, tcroorzaakc dat het zant tcvaft zit,

zoo zal het een nutbarc vondt zyn.
Hier by zoude mede te zetten zyn het
mgtn-fchif
w» Prmi Wagcn-lcliip van zync Hooghcit Afaunts,
M**r,t,.
p rins van Oranje, hoogl. memorie , 't geen
met zeil cn wagen-rat zoo gezwindt als dc
windt over ftrandt vloog. Als ook dc Zcilfleden in Sibcrien, Oott-Mofcovicn, cn
Tartaricn , die zoo wel te lande als te water gebruikt konnen werden : deeze worden achter met pennen bcltuurt , en opgctiJUUt/m houden. Benevens dc Ys-fchuitcn in dccze Landen, die veel gezwindcr als het
ftcrkftc paert loopen kan, doorliet zeil,
overys worden gcdrccvcn: voor het omvallen werden dwars onder den bodem
door planken geftoken.
De Heer Hcndnf^Strvm hadde verzonnen, cn in 't licht gebraght, een byzondcre
vorm van Schecpcn, gclyk in zyn Bock,
genaamt M 'is-konjligh bedryfv.m de wu-kon-

dat dan dit Schip van
onderen in verfcheidc vakken zoude vermeerderheit
deelt zyn , cn het
van fleuven, of water-gangen , daardoor
het zinken,
zelve
hy't
oordeelt
fchietcn,
of vergaan, niet onderworpen te wezen.
aan
zwaerden
Hy hadde ook een aart van
de grootfte Schccpcn deezer (lag bedacht
cn hoe men met fchot-deurkens het onder
doorfpoelcndc water na den cifch zoude
konnen Hutten. Dufdanigcn Schip behoefde niet te wenden , om dat voor cn achter

Het kondeniet hellen. Ook
konde het niet licht aan brandt geftoken
worden. De mallen te kappen zoude niet
roers heeft.

lichtvecrdigvannoodczyn-, want wegens
devccl-enklcinhcit der zeilen, benevens
gemakkelykhcit van genaking , zouden de
zelve licht beheert konnen werden, cn het
Schip niet top-zwaar zyn. Des galjoens en
voor-tuigs zwaarte neemt hy weg. Uit de

hooge mars-gangen vermeinde hy met
fchict-geweer te Fandelen , cn het midde-

verblyf der Amptclin: zoo als
breede by gemelde Schryver is te
fpreckt van dc winJttgc Scbeep-vMirt , is te zich. Hy ondcrftclt zien ; alwaar hy mede
een gedaante den huizen gelyk, vierkan- den , zeilen , ltrcek, cn vaerts-pciling, enz.

righ,cnhockigh, boven langer als breedt,
doch onder rondtachtigh , fcherp , en plat.
Voor cn achter Helt hy een paar roeren.
Dc vcrblyf - plaatzcn der Amptelingen
werden by hem beneden te midden in het
Schip gefchikt. De maften meint hy dat
dienftigh in grooten gecule rondtom het
boort konnen gcplaatft werden , wiens
toppen, door dwars over g'-leghdc rondthouten tot een gebraght werdendc , voor
mariïen zouden dienen. De zeilen wilde
hymet knoopen cn lutzen ftuks-wysaan
deeze ftengen, of maften, hechten , en uitpannen, zonder dat zy veel bewogen zouden konnen werden. Dc zee doet hy onder het Schip , door een fleuf , of llcuvcn,
fpoelen , zoo dat het gebouw onder in verfcheidc, of gedeelde, vakken zoude beftaan maar boven met dwars-houtcn aan
een zyn gehecht. Tot lading van twee,
drie , ja vier maal meer laft , als men heden
in de Schccpcn doet, wilde hydie groot
{

;

maken. De ftuuren, die hy vier in getal
zouden bv kans dcrwyze gchandclt
,
worden, als by dc oudtheit in gebruik was.
De kabels ftrcngelr hy met fchakels, cn

zet

oordeelt zulks fterkcr te zyn.

De

ankers

maakt hy in gedaante van een pik , of
houweel , veel lichter als men heden in gebruik heeft. Hy oordeelt dat het Schip
binncwaarts met plciftcr en lichte eftcrikken bclcght konde werden : ja hy mcint
zelfs dat men het Schip van buiten konde

fcheeps

gen ,

gebouw ,

tot een kaftcel te gebruiken

alles in 't

Zekeren Jan frufi.. Sim* geeft voor,Schccpcn te konnen maken dat 'er geen
water in komt , cn «Uc zeer zelden lek zullen worden. Hy wil tuflehen dc ribben in
dubbele prezenning leggen , befmeert met
harpuis, en andere water kecrendc ftoficn
ook binnen dchuit, tegen dc ribben aan,
cn tuflehen de planken twee maal. De
planken die de fcheeps zyden maken, by
voorbeeldt , in plaats van een dikte van
hy maar van 2 { duim neemen ,
S duim , wil
cn die dan dubbelt daar aan voegen, om
dat dun hout beter brandt en buight dun
wil hy dc zelve zoo leggen , dat dc buitenfte tegen dc naden van dc binnenftc aan
komen. De nagels wil hy in een oven
droogen, en dan in olie koken, om dat
daar aan veel vcnottinge komt.
Schcepen fchoot-vry te maken,
meent hy loop-graven binnewaarts tegen
dc fcheeps zyden te bouwen, cn die met
werk of molch tc vullen.
Schcepen te bouwen die in de boeg
noch achter niet zinken , 't geen in Groenlandts-vaarders dienftig zoude zyn, meent
hy van binnen afichutzels te maken , zoo,
dat het water daar door het Schip niet vervullen kan. Hy wilde de Schcepen maken
zoo als hier de Modder-fchouwen zyn, die
op het voorfte en achterftc dryven.
Welke vonden oordeele van weinigh
gevolg te zullen zyn. Doch evenwel heeft
hy ervonden , cn wcrkftclligh gemaakt,
:

Om

Om

lede-
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Iedere Schouwcijens, dcrgcftaltcbykans «Jicnt goede acht geflagen te werden op
als de blikke Ponten zyn, die hedendaags den draat van 't hout > want hoe meerder
j

deeze zyn opgcfpalkt men met den draat arbeidt en hoe minder
met houtc ribbctjero, en werden in korten men zaaght , hoe het werk fterker zyn zal.
gevouwen en op Gclyk mede het droogc hout te kiezen is
een wagen gclcght, die 'er drie of vier te voor 't natte i want het droogc dicht, en
gclyk voeren kan. Zy dragen ooghfehyn- "t natte het fply ten onderworpen is. Het
lyk meer als de blikke Ponten , en zyn van houtdat by Winter gehakt wort, wanneer
gebruikt werden

,

:

tydt opgelicht , te zaani

,

het loof ter neder lcit, en de hoornen gcis het ftcrkfte.
Eer men de
boomen veld , is 't noodigh de zelve vier

byzondcr goet gebruik.
Als men Zink-fchcepcn bereidt , om
ccnigc vaart te doppen , dienen de zelve
binncwaarts met zware llcene muuren opgehaalt, en wel hecht verbonden te werden , op dat zy , gezonken zynde, niet van

flootcn zyn,

of vyf dagen tevooren onder kruiswys te
doorbooren , op dat het levend zap uit lekke, en het hout zoo drooge.
De aai t der boomen is na de eigenfehap

elkander konncn werden gerukt.

des Landtlchaps daar zy wallen. Droogc
landen brengen korte, ingedrongen, en
Dat de ftofïe, waar uit men Scheepen dichte boomen voort : vochtige gronden
bouwt , hout is , zulks is een ieder genocgh daar-en-tcgen geven hooge, voozc , en ly
iuvt cAdentem Ugnttm attm- vige Ham men, doch bros. Nar hout is de
bekent,
gere; dat is, Dicte febeep v.tlt en geen hout worm zeer onderworpen, los, cnvaltecrraakt, zeiden de Ouden, wanneer zy van der tot ftof t'zaam als het droogc: waar
een zaak fpniken die hen onmoogelyk van de reden fchynt te zyn , dat , als het van
zync waterige dcclcn ontbloot is , veel lefcheen.
In deeze Landen is het meeft Eil^n-hout dighs van binnen heeft , waar om dan zeer

Van

bet Hout.

m

!

'

daar men Scheepen van bouwt, 't welk tot genegen om t'zamen te vallen. Daar -enons v an den Ryn , en uit Wcltfalcn , wert tegen zyn de boomen , in drooge en warcvoert. Dit hout Iaat , wegens zyn dicht- me landen getcelt , dicht , en niet als van

ltit

weinig water in. Wcltfaallcfie krom- hout opgezet : de Zon aldaar trekt het wa,
.
houten , en Rynlchc recht-houten pryft ter uit by het leven der boomen , en dus
werden de ledige plaatzcn met ftofre de»

men zeer.
Van Greenen-hout bouwt men

houts zelve gcvult.

infgelyks

In het eilandt Efpagnola is een boom
Schccpcn doch dit valt licht , en onltcrkcr ah het eiken, waarom het zelden tot Mapoa geheten, die zeer dik waft, waar
Schccpcn van oorlogh , of die zwaar gc- van Kanoos gemaakt worden , de zelve
weldt hebben uit te Haan , wert gebruikt uitbrandende daar zy ftaan en waflen : getot boven- en binncn-werk, daarwcinigh lyk mede van een boom die sicajou
uiterlykc kracht op aan komt, is het zeer welker hout voos is, en zwaar werdt van
bequaam , gelyk ook tot Scheepen die op ''t water dat 'er in dringt. Noch is aldaar
het laden wei Jen tocgclcghtj want grec- een hout dat slcoma is genaamt, 't geen
nen-hout is licht , zoo dat de Scheepen die zeer zwaai- is , van vcrw gclyk palm-hout.
daarvan getimmert worden hoogh uit het Het eiken-hout, daar gevallen, is de worm
water dryven, en, by gevolg , veel meerder in zee niet onderhoorigh , en daarom zeer
Uil konnen in nemen. Het fplintert zoo goet tot Scheeps-bouw, en duurzaam,
Het Citroen- en Kajt*nien-hout verhardt
niet als het harde hout , en is daar om in 't
Itryden dienftiger, om te minder fchade als 't in zout water komt te leggen , zeghc
aan menfehen te lydcn ook zal een kogel, Gt/uu Ctlcagnintu , en daarom is 't tot de
daar doorgaande, van zyn beweging aan Scheeps-bouw zeer bequaam zoo'teerft
't zelve overgeven, cngcvolgclyk kracht jmet wai'ch beftrceken, en daneengcruiverliczen, en te minder fchade doen. Dit men tydt onder d'aardc verborgen wert,
hout wert uit Noorwegen, en Ooflen, tot verkryght het ccnongcloofrelykehardigons gebraght, gelyk ook het fuuren-hout l hcit.
Lauwerin- cn Klim-boom-hottt tezamen
't geen valt van een aart met het greenen
gewrecven verwekt vuur, zoo Faltttrim
is , doch eer lichter , cn brofler , als zwaar
te
buigen,
verhaalt.
qualyk
beide
zyn
Deeze
der.
Het Ceder-hottt wert om zyn duurzaamen vallen fpintig. Maften uit Noorwegen,
cn Mofcovien , oordeelt men hier te Lande hcit gepreczen , voornamcntlyk als het
voor de befte, cn worden meeft gebruikt. met olie is beftreken doch gelaakt , om
Koningsbergen geeft ons de belle plan- dat geen fpykers kan verdragen. Daar
ken , zoo grecne ais eiken , doch Noorwe- wordt verhaalt dat tot Utica , óf Porto Fagen de vuuren. In 't kloven, cn bouwen, rina, een dak , van dit hout gemaakt , duii

j

j
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zent j aren lang zoude gedaan hebben. In
Cyprus wierden eertydts ceder- boomen
gevonden welke » 3 o voet lang waren , en
3

mans vadem dik.

Van de cederen op Libanutn worden
veelonwaarfchynlykc zaken verdicht dit
is echter waar , dat zy van anderen aart zyn
als de cederen elders geplant, en ook andere vruchten dragen. Het hout is wit van
verw , fyn en recht van draat , en heeft een
roflc fchors. Heden Haan op den berg Libanum cederen , volgens oogh-getuigenis
van wylen myn Broeder, Kornelu rlttfen,
die de cederen op Cyprus, en alle andere
boomen , in dikte ongcloovelyk veel overtreffen van welke gezeght wort , zoo wel
by Chriftcnen als Joden en Mahometanen,
die te dier plaatze woonen, dat zy van voor
vecle eeuwen gedaan hebben.
By O. Dapper werdt van deeze cederen
aldus gefprooken „ Op het hooghfte van
„ een derde gedeelte des Ubans , vyf vie„ rendeel myls , of anderhalf uur reizens
„ volgens Thevenot, Noordtwaarts van Kadertien uuren opk limmens van
,, nobin, en
„de voet des berghs, leit een vlakte van
m een kleine halve myle , dwars over, halve
„ maans gcwyze, en allerwegen rondtom
„beflootcn met ontoegangelyke bergen,
„die altydt met fneeuw bedekt leggen
„gelyk deeze vlakte daar mede gewoonc„lyk zes maanden is bedekt. Het is 'er,
„ zelf in Bloei-maandt , ongemeen kouwt
„jade luiden die des Winters den bergh
„en ccder-boomen willen bezightigen,
„ komen by wylen door koude en ongc„ mak van fheeuw te fneuvelen. In het
„ midden van deeze vlakte groeijen de van
„ovcroudts beruchte cedcr-boomen , die
„in de Schrift op veelc plaatzcn worden
„ gedacht , en Art in 't Hebreeufch gc:

;

:

MA.
U0.

„en

„Zoo eenige willen, zouden de

ccder-

de fchepping der
„ boomen
„wcrclt geweeft, en door Godt zelf ge„ plant zyn , die de zelve ook , door een
„ zonderlinge voorzicnighcit, tot opdce„ zen tydt zoude bewaart hebben 't welk
„ zy met gezagh van de Schrift trachten te
„beweeren* want hy in dezelve opveraldaar zedert

:

tegenwoordige

„ zelve aldaar doen planten hebben.
„ Men zeit dat nicmandt, 't geen eenige
„ voor een wonder houden, de ccder-boo„ men zoude konnen tellen ; of die de zel„ vc hertelt , zal altydt een verftbeiden ge„ tal hebben doch dit is bcuzclachtigh.
„ Onder de bezightigers vindt men wei

tbmpt«L

:

„ groot verfchil in het
„ maar zulks ontftaat

Hellen van

't

getal

j

eensdeels uit mis„ telling, of dat by wylen d'cen of d'an-

„ der boom komt neder te llortcn. Belloon
„ brengt het getal der ccder-boomen op
„acht-cn-twintigh: Ramwolf op vicr-cn„twintigh: Melchior Lujfy, cn Thevenot
„ op drie-cn-twintig , zoo kleine als groo„ te Monkonjs op vyf-cn-twintigh ot dcrRoger op twee-cn-twintigh, die
„tigh
„ groeijen * behalven twee andere van een
„ zelve oudthcit , die op de aarde , zonder
„ bladen en vruchten , leggen , hoewel on„ bedorven , onaangezicn zy voor hondert
„ en meer jaren door d' Arabicrs , Drugue„ment genoemt , zyn ter neder geveld,
„ met vuur aan de wortel te leggen. Des
„ anderen daags , zoo men wil , zoude een
„groote menightc hunner kemels , pacr„ den , bokken , en lèhapcn , tot itraJftc van
„ hunne boom-fchenderyc , geftorven zyn.
„ Quarefmmt vondt 'er drie - en - twintigh
„voorname en groote boomen, die, om
„ hunne uitftckentheic cederen van den
„ Li ban worden genoemt } maar behalven
„ deeze warcn'er andere kleine, diedage„ ly ks opgroeijen , en groot worden.
„ De ceder-boom van den Li ban heeft
„ Winter en Zomer groen loof, of bladen,
:

:

,

R**vttf.

„ geeft fterke talcken, is eenige vademjdik,

„cn

„ noemt zyn.

gcftalte der

„ geven altoos een aaloud thcic cn recx van
„ onberekenlyke jaren te kennen. Zoo an„derc willen, zoude Koning Salomon de

reikt tot

de groot ftehooghtc van de

„ denne - boom , noote - boom , cn cike
„ of, volgens Roger , van een ftecn-werp
„ maar hoe grootcr de takken waflen, door
„welker zwaarte de (lam

zich buigt,

hoe

„ de boom , of ftara , meer van zyne recht„ heit vcrlieft.

„De takken,

deigclyksde appelen, en

„ bladen , groeijen opwaarts , zyn lang , en
„ fcheide plaatzen zeit , de cederen geplant te „inzulken fraaije orde gerangt, alsof zy
„hebben: dcrhalven zoo de Schrift, zeg- „ door de handt eens konftenaars befneden

„gen

zy, de voortbrenging der cederen
«•met een byzonderen tytcl Gode toe„ (chryft , zoo moet hy de zelve ook noodt„wendig onmiddelyk gelchapen hebben.
„ Welk gefchil ik den Godtgelecrdcn over
„laat tebcflechten} welker meeften het
„planten der cederen door Godt, op het
„ voort brengen door zyne kracht duiden.
„ 't Zy daar mede hoe het wü , de gedaante

„ en geëfïênt waren } zoo dat men van ver„ re een kring, of rondt, van gelyk gefchik„ te takken (chynt te zien waar door ook
„eer men den ceder van na by beziet, tuf„ Ichcn deeze en andere hers-boomen lich:

„tclyk het onderlcheidt te bemerken

is

„ Anders heeft de ceder met den lorkcn„ boom groote gelykenis, inzonderheit in
„ de bladen, die klein of kort , fpits cn fmal
zyn.
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„ In vochtigh weêr , en met Zuidc win„ zyn , cn vccle te ramen zitten j want
veertig
fchieof
Belleen,
„den,
vyftig
volgens
beelfchynt het ceder-hout, 'tzy
„
,
den uit ecne fteel, en ftaan op een ry in „den, of andere werken , daar van ge„orde ftraals-wyze rondtom dezelve gc- „maakt, te zweeten, cn vochtigheit uit
I

„fchikt, in manicrc van een Schilders pen- „te geven: gclykookalledeboomen, by
„ ceel } zy zyn welriekend , zuurachtigh , „ de welke een olieachtigh zap is.
„ en t'zamen trekkende , met een weinigh
„ Eeniee houden den lorken-boom voor
„ bic ter hek vermengt. Dc vruchten, of „den ceder-boom der Ouden, cn met die
„appelen, groeijen aan d'opperfte einden „van den Liban vooreen enden zeiven:
„ der takken opwaarts.
„ 't welk valfch is i want in Syrië , daar dc
„ Dc ceder alleen onder de boomen „ceder groeit, volgens getuigenis van de
„ uitgezeit de dennc-boom , fmyt zyne ap- „ Schrift , om veel andere bewys-redenen
„ pelen, of vruchten, opwaarts in dc lucht „ voorby te gaan , wordt dc lorken-boom
„deezc zyndievandedenne-boomen, en „niet gevonden. De Noordtfche gewe„ pyn-appelcn , wel gelykj maar dikker, „ ftcn daar-en-tegen ontbceren den ceder
„harder, envcelgrooter, van 5 of tfdui- „boom. Wel is dc lorken een groote en
„ men : zy zyn tols-wyze van geftaltc , cn „ hoogc boom j maar kan d'alderhooghite
„beilaan uit dicht op een gepakte lagen „ niet genoemt worden. En tot noch toe
„ van platte fchubben , of fchelfFercn zyn „ is ook niet bevonden dat dc traan van den
„ itompachtigh , afch-vcrwigh en gout- „lorken -boom tot droppelen tezamen
„geel van koleur: zy zyn fmaldcr als de „ loopt het geen de nieuwe Schryvcrs van
„ pyn-appelcn , cn hangen zoo vaft aan dc „ dc vogt des ceders hebben aangemerkt.
„lakken, dat zy daar met van aftefcheu„ De groote ceder-boom wo rt, volgens
„ ren zyn , 't cn zy men een ftuk van dc tak „ PltniHs , CedreUte genoemt, dat is, ccdcrdennen,
Wyders
dc
appelen
om zyne gelykenis van gedaante
,
mede
af
breekt.
„
„
„ gapen , en openen zich , vallen dan al- „ met den dennen-boom : hoeweïhy niets
of
zeer
weinigh
gefpleten
door
regen
cn
met den dennen-boom
dauw ,
„
„ lengs af,
„ windt , latende een fterkc cn ronde ftccl „ gemcin heeft , als dat hyook d 'appelen,
of
„aan dc tak blyven. Het zaat is dat van „ vruchten , opwaarts draaght. Zoo an„den denne - boom gclyk , zynde niet „ dere willen , is hy CedreUte genoemt ge„ groot er als de kern van een druif, cn zoet „ worden , om dat hy niet , gclyk dc gc„van fmaak , als dat van dc pek- boom het „meene ceder, klein blyftj maar hoogh
„ leit in iet olieachtigs, en zeer welriekend, „opfchict, gclyk dc denne-boom, cn dc
„ beflootcn.
„ grootftc boom wordt. Deezc groote cc„ Van wegen het opwaflen der takken „dcr-boomen groeijen ook op de bergen
op,
en
hcmelrecht
vruchten,
„ Am anus en Taurus
„ bladen, en
„ By cenigen worden dc cederen voor dc
„ waarts , gelykt SaJemon den rechtveer
„ digen by uc cederen van Liban : De recht- „ hooghfte cn erootfte boomen uitgekrezjd bloeijen geijlde paJm- gen , en quanfuis gezeit als tot aan den hcveerdige,
zegt
hy,
„
„ boom ; en vermemghvttidtght worden , geijkt „ mei te reiken : 't geen rocms-wyze gc„ de ceder des Libans. Als of hy woude ZCg- fproken is , en uitllckenheits halve gezeit
„ gen : Dc rcchtvecrdigc is onbedet ftelyk, wordt.
„cn vertoont zich boven andere men„ Ter oorzake van d'ongemeene hoogte
„ fchen , gclyk de ceder boven andere gc- „ der ccder-boomen , worden d'Amoriten
zyne
blagclyk
in
en
is:
„waflen verheven
„ dc Schrift by dc zelve vergeleken , tot Jmu x.- 9.
„ den , cn vruchten , altydt hemehvaarts „een teken van dc groote waerdigheit cn
„zien, van gelyken heeft derechtveerdi- w maght deezes volks. Exjechül vergelykt cuf. 1 7: sa.
„gc altydt den hemel tot een voor- werp „ Zorobabel by een hoogen ceder , door
„ wien het Joodfchc volk moeit wederom
„ van zyne gedachten cn werken.
„ Dc ceder geeft twee harflen : gclyk „ gevoert worden. By den ceder, in het
„ook dc dennc-boom : een witte in de „uitfteken, wort dc fteertvan een Behc- j,b ^ »».
„ knobbelen, of quaftcn , die niet met allen 19 moth 3 ofolifant, vergeleken. Inzondcr„ bitter is, noch zwaar van reuk de andere „ heit waren de cederen zeer groot , hoog, £t«A j i 8.
„ zweet van zelf uit , en riekt , voor dc neus M cn fterk , in Godts hof. Dc prachtige
„ gehouden , na aardt-bczièn : is ook wel- w huizen te Ninivc: als ook dcKoningly- 296.1.-14.
„ riekend in het kaau wen j maar blyft zoo w ke huizen van Davtd, en SaJsmen , wa-» &m.r.n.
m *•
„ vaft op de tanden zitten , dat zy niet dan ren van ccdcrcn-hout gemaakt ; want dc J*
„ met moeite daar af te krygen is. Deezc n Koning Htram verfchafte Salomtn cede- ï£S.i*i,
tothet
bouwen
van
zyn
Grieks
^ren-hout,
Hof,
in
't
Grdri*
« 17: 1.
„ hars , of traan , wordt
Krm I„ genoemt : gelyk dan ook dc vrucht Ce- en Tempel : van gelyken waren dc hui- *
^zen, ZOO van fo&m. als Nebncadnexjer^ Jtrm.%%.
1 drts.
,
>,/
"
gclyk *
c
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alwaar
„ Aan den wortel van vyfceder-boomen
„ gczcit wordt dat dc Koning van Babcl de „ hebben de Maronitcn altaren opgerecht,
„cederen des Libans deed al houwen, tot „daar zy, ten dage van Afarw Hcmcl„ het opbouwen van zyne prachtige hui- „ vaart, Omgang cn dc Miiïe doen voorts
1 R '£- 7Met cederen-hout waren beide dc „ brengen zy den dag over met Gccftclykc
7- y> zcn
„ zolders van Salomons richt-ftocl befchoo- „ liederen cn Pfalmen tc zingen , eensdeels
Eucb. 1 7. s „ ten. De maften der fchcepen van Tyrus „ ter gedachtenis van het geen in het Hoo„waren van cederen-hout gemaakt. Met „ge-liedt Salomons van den Liban ge„koop -waaien, in kiften van cederen- „ lchrcevcn is ten anderen , dcwyl zy op
„hout, quamen de koop-luiden te Tyrus „ dien dagh, des jaars 1 45 1 aan dc Room„ter markt. Van cederen-hout was Salo- „ fche Kerke vercenight zyn.
„Zoo andere Ichryven is dc groote ce-B*&».
„ mom Tempel gemaakt als de boeken
„ der Koningen , en Kronyken , in 't brec- „ der een zee- groote cn hooge boom
„ de ontvouwen. Van gelyken beftondt de „ overtrerTendc niet alleen d'andcrc hars„tweede Tempel te Jerufalem uit cede- „en pyn-boomen, maar ook alle andere
E/Jr. j. 7.
„ ren-hout. Het reinigen der mclaatfchcn „boomen, in breedte en wydtc. Deftam
L#v;/.t4:4.»gcfchiede onder anderen met ccdcrcn- „ is dikwils zeer dik, dien drie of vier man„ hout het zelve wierdt door den Priefter „ ncn , volgens Theophrajl niet omvadc„op dc hout-ftapcl van een op-gcofterdc „ men kunnen. Onder anderen is 'er een
Hum.
„ roode koe gefmeten.
„ acht vadem en een halve dik andere zyn
Dc fchors van het
,, Quinto* Cnrtius fchryft , dat het Ko- „ vyf of zes vadem dik.
ninglykc
„ondcrftcdccl,
Hof
te
Pcrfepolis
die van dc aarde tot aan de
van
cederen„
„hout gebouwt was. Zoo Utrmvim gc- „cerfte takken raakt, is wat rouw* maar
„ tuight , was dc Tempel van Diana tot „ de reft vertoont zich effen cn gladt tuf„ Ephczcn met cederen borden gedekt. „fchen de takken.
„Dc takken fchietcn by na van ondcEf. 44- 14. „ Van cederen- hout, om des zelfs ccuwig„duurentheit, wierden ook afgoden gc- „ ren , en niet hoogh van de aarde , tot aan
tUn.lib. 13 „ maakt. Ecnccdcren-houtc ApoUo Sojtaan „ dc kruin op, wordende allengs in het op„ftondt in een kapel te Romen, en was „ klimmen kleindcr cn korter, zoo dat den
** 7„ boom dc gedaante van een pyramidc ver„ van Sclcucia gebraght.
„ Het cederen hout , gelyk gezeght is „ beeldt zy grocijen kring-rondt om dc
„ is geene worm-ftcck , noch ouderdom „ ftam , en zyn in zoodanige orde d'een om
„ ondcrwarigh kryght ook van zelf geen „ d'ander gefchikt dat men by dc zelve
„ (cheuren noch (pleten en , gelyk PUntm ,, tot aan den top , gelyk als by een ladder,

„gelyk

ctf. 14.8.

te befpeuren

uit Efaiasy

is

:

-

.

,

.

;

:

,

:

_

:

,

:

„ te recht heeft gezeit , duurt eeuwighlvk.
„ De traan , gom, of hars des ceders, bc„ waart dc doode lichamen eeuwen lang
„ onbedorven^ maar bederft cn verteert
„ dc levendige het geen een wonderlykc
„ verlchcidenhcit is , aangezien zy de c „ vendige het leven beneemt , cn den doo„den tot een leven is. Zy bederft ook de
„klccderen, en doodt het ongedierte.
„ Dc papiere boeken , in de doodt-kiftc
„van Numa gevonden, worden gezeit met
„ cederen-hars beftrecken geweeft tc zyn.
„Dc zelve hars, of traan, is ook dien„ Ibgh tegen vcele ziekten des menlchelichaams > gelyk Galen w en Hippolyken
„
„ crates in 't brcede verhalen.
„ Daar is noch een bofch van ceder-boo„men, twee groote mylcn vanheteerfte
„ gelegen , by het dorp Thadet , ter zclver
„ plaatzc daar Salomon die deed houwen
„ tot opbouw des Tempels van Jerufalem.
„Rondtom, of om en by de gemelde
„ groote ceder-boomen , is even als een
„klein bofch van jonge ceder-boomen,
„ die uit het zaat, dat van de vruchten valt,
„voortkomen} welker grootfte niet bo„ ven twee of drie voet dik zyn.
:

1

Phn.Ub. 13

f^.13.

„ kan opklimmen. De bladen zyn dunder
„ als die van den pyn-boom , maar korter,
„ en geenzins ftekelig, een weinig boogs„ wys krom, welke, in grooten getale oy
„ eikanderen ftaandc, vcele kringen , in
„manicrevan een roozc, verbeelden, en
„ een dichte loof-kroon des booms maken.
„ De wortels zyn wcinigh door 't bovcnlte
„van de aarde verfpreit, en mcerendeels
„ontbloot. Dc appelen, ofvruchten, zyn
„veel korter, en dikker, dan die van den

„ dennen-boom , te zamen geftelt uit wec„ kc fchubbcn , in 't midden dik , op d'cin„ den dun , en doorgaans cfïèn. Het hout
„ is zeer hart, en geen wurm-fteek noch
„ verrotting onderwarigh. Het hert van
„ 't hout ia welriekend , en roodtachtigh.
„ Uit dcezen boom vloeit een hars, die
„ van den dennen-boom gelyk , welriekende,
en zeer taay van ftoffc ; want ge,,
„kaauwtwerdende, blyft zyzoovail aan

„ dc tanden zitten , dat zy qualyk daar van
„ af te krygen is in 't begin is de zelve wit
„ en vochtacht ig maar wort door de hitte
:

„ der Zonne hart en droogh.
Het Hooghduitfche Bergb-bottt is vafter als
het moeraffigh Brttms hout.

Noch fterker
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Na het uiterlyke moet men oordcelen
Campefche - hout , Ebbenhout en SakeT<U*n-koHt , om dat het voort- van de innerlyke kracht des houts. Drookomt in zeer heetc en drooge Landen j ge en knobbelige baften geven vaft hout

is BrafiUcrt-hoHt

,

,

en van gelyken ingekrompen cn harde
v leezige Appel , Peer , of eenigh
ander vrucht , geeft bros hout.
Het Vygt-boom-hout is zeer week, en onbequaam tot de Scheeps-bouw $ waarom
de Ouden al een fpreek-woort hadden,
wanneer zy van een zaak fpraken die onbequaam en bclachchelyk was , 't Is een vygeboom-fchip : of, Het u Nandrons fchip : om
dat zekeren Nandron, of Mandron y een
Schip van vyge- boom -hout getimmert
hadde, daar men dapper om lachte. Het
vyge -boom -hout is wel licht, maar haaftig
verdorven.
Boomen die langzaam waflen, en traagh
per, als die men hier te Lande tot het zachte hout gebruikt.
opfchietcn , brengen vaft cn goet hout
Staat wel te letten dat het hout, daar
men Schecpen van timmert, droogh, en
Van de eiken wil men datze drie honniet nat is. Wanneer nat hout drooght, dert jaar konncn ftaan. In het Haaghfche
vaft aan de Scheepen zyndc, verwekt het Voor-hout ftondt een boom , geplant by
reten en fchcuren, cn veroorzaakt groote de eigen handt van Keizer Karei , die noch
onlangs in volle wafdom was.
ongemakken als men in zee is.
EU en Linde zyn haaftigh hoogh , doch
Deltalianen, zegt men , verbergen het
hout, daar zy Schecpen mcenen van te brengen lichte cn broiTe ftoftc voort ; maar
bouwen, een langen tydt onder water, wanneer elzen-hout lange jaren onder water ofaarde leght , zal het eene taaiheit en
't geen het zelve taay en fterk maakt.
Het Buk/tst hout overtreft het Noorts in fterkte bekomen. Van alzulkc els en bouk
en in 't gemcin valt het Zuider- zeght Claudianm , dat zy zoo hart als marfterkte
mer worden. Tot Porto wierdt eertydts
lykc beter als dat van 't Noorden komt.
Boomen die in valcijen en ftille ge- veel van dit hout onder de aarde gevonden.
weftcn gewaflen zyn, vallen bequamer tot Ook maakte men de aflbydinge tegen den
de Schccps-bouw, als die gecne welke in vyandt van zulk hout, in 't beleg van Oftia,
een windigen oort voort komen j want ten tydc van Paus Taulm IV.
In het bouwen ftaat een Timmer- man
zy zyn rechter en minder gequaft , ook beter geflooten. Gclyk mede dat hout het wel te letten op de keure van het hout.
Tot de kiel , cn in-houten , kieft men het
befte is , 't welk tuflehen bergen in waft
daar zelden zon by komt \ waar om een befte hout. Tot beeldt- cn rinkel- werk
fprcek-woort onder de Hout-koopcrs is: voldoet het flechte. Ook magh al het binn en-werk van licht en flecht nout getimHet is bout of 't alleen by nacht gewajfen wat.
Het is een gewiflen regel onder de Tira- mert worden, dcwyle zulks de ftevighcit
mer-lieden , wanneer zy goet cn quaat van het Schip niet hindert. Doch fpint , en
hout hebben, om aan een Schip te verar- vuurig hout , werdt overal geweert.
Dient mede wel gelet te worden op
beiden, dat zy dan overhandts het goet
met het quaat fchikken, en het flechtftc het hout waarvan men de fcheeps nagels
maakt j want door brosheit van de zelve
in 't gemein binnewaarts verbezigen.
Van den Palm-boom bouwde men ou- gaat menig Schip te gronde. Het jong en
droog hout is hier toe het alderbequaamfte.
lings Schecpen in Egyptcn.
Tpen- cn Pol^hout is bcquaam om fcheeps Deeze werden ons veel toegebraght uit
Ooft en, Ierlandt, cn elders. Pennen gebloks cn fchy ven van te maken.
Inlandts Bouten-hout werdt boven het draait uit boom -qu aften , welke zeer hardt

doch dit hout is omzync zwaarte tot den
Scheeps bouw onnut: (choon men by de
Portugeezen Scheepen van Brafilien-hout,
in America getimmert, gezien heeft , waar
van de planken cn in-houten zeer dun
lichtheics halve, gezaaght waren, en het
krom-hout binnen fchecps was uit veelc
kleine ftukken t'zamen gcflagen , wegens
de onbuighzaamheit van bet hout ; 't geen
beide onfterkte aan een Schip by brengt
waar noch by komt , dat deeze harde houten zeer licht fcheuren en barften. De
werk-tuigen , waar mede men deeze houten bearbeidt, zyn veel zwaarder, en fchcr-

inlandts eiken-hout gcprcczcn.
Het Eugelfch hout iplintert weinig ,

en is
daarom zeer dienftigh tot den Scheepseikenhet
ook
ftcrker
als
bouw het is
hout dat in andere geweften valt hier om
bevindt men het hout aan hunne Schecpen
dunder te zyn , als aan Schecpen die elders
mogen gemaakt zyn.
:

:

vrucht,

zyn , zouden , myns bedunkens, fterk , cn

bcquaam hier toe wezen
Ook moet wel gelet worden dat de gaten , daar men de pennen in komt te (laan
met een Icherpc boor gedraait worden , en
gclyk rondt zyn, ook effcn,en niet fchrompeligh i want zoo de gaten ruig en oneffen
zyn, dringt het water daar by in, cn de

Cr

i

fprin-
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Het pit, en binnenfte van den boom,
fpringers (een flag van kleine beesjes) doorecten het hout dies te lichter. Hier om is geeft het befte hout: hierom kielt men
het , dat men dceze gaten althans te fchcep alzulke boomen welke het breedtfte van
eer ziet verrotten aan de zyde daar de boor pit zyn i doch in 't hert valt het hout zwak.
ViirnvtHt meldt , dat men in zynen tydt
het hout tegen de draadt ihydt, als boven
of onder, daar zy met de draadt gekerft hout vondt, 'twelk aan dc Po, en op de
Adriatifchc ftranden wies, Lartx genaamt,
heeft.
Als dc houtc nagels in het Schip gefla- 't welk niet alleen den worm wederftondt,
gen zyn, dan werden daar kleine gaatjens maar ook het vuur, en niet tot aflehewas
boven in gebooit, waarin pennen gefla- te krygen, als met dealderheetfte ftookgen worden, vaftigheits halve, 't geen deu- ovens , daar men lr een en metaal in (mek
in de aarde geflagen , zeit hy , wort het zoo
telcn wert genaamt.
Hoe meerder het hout , daar de onderftc hardt alsftecn. Dit hout wiert tot Romen
huit des fchips van gemaakt wordt, het gebragt , en gebruikt tot den opbouw van
water wederftaat , hoe heilzamer zulks •Schccpen , en Amguftiu markt. Als Gtf*r
voor het geheele {chips lichaam is. Hier met zyn heir inde Alpes lagh, en zekere
toe wierdt voormaals in I taliën zeker flagh fterkte van den vyanfck met vuur meende
van Wilgen-kont gebruikt, daar het zoute te verdelgen, be vondt hy dat het hout,
water, naar hun mcining, niet door drong : waar van de zelve gemaakt was , niet branook tamme Pjn, daar dc worm , om zyne de, ofdoorboort kon werden. Hetisinsbitterheit, voor vliedt.
gelyks bequaam om alle zware gereedtHeden fineert men by ons dc Scheepen lchappen van te maken : het laat zich wel
zoo verre, als men gift dat zy in 't water poly ftcn en d raaijen : in 't vuur geworpen
zinken , met zeker pap van hars , fmeer , zynde , wordt van buiten alleenigh zwart
en blyft ongofchonden. Ttberiiu liet alle
enharpuis, t'zaam gcklenft.
De Ouden beftreken het hout van hare zyne bruggen , en werk- tuigen , van dit
-hars,
aard
ofte
hout maken.
Schccpcn met zeker fifens ,
Op het Schip daar Bacchtu in gevangen
'tgecn nietbrande, en klecfachtigh was
waar toe zy mede zeker aluin hadden. Zoo wiert , ftondt een Cjpreffen maft. Dit hout
GeUim fchryft , wiert door SjIU in de haven geeft hooge en zware boomen» doch is,

van Athencn een Schip gevonden , dat met
dusdanigh aluin geladen was, 'twclk Ar±
eheUm, Overftc van MithruLntes, daarin
geladen hadde, om de Scheepen dicht te
maken, en voor branden te bêfchermen.
Plato vermcinde dat de gemecne wenen
in CjpreJJi tafelen behoorden gcfneden te
worden , om dat dit hout het koper zoude

konnen verduuren.
Oljf-boomcn-hout wordt gepreezen om
zyne buighzaamheit, en dat het niet lichom zyn

telyk vermyt j maar werdt veracht

II.

om

zyn gewight , niet het befte tot den
Schecps-bouw: fchoon Anflobulut ZCght,
hunne vaar-tuigen van
deeze boomen opleiden ; en dc Romeinen
cyprcflen-houte Scheepen, met Brutilch
pek befmeert , zeer preezen. Theophr*ftiu
wil , dat de deuren aan Dun* Tempel van
cypreflen-hout gemaakt zyn geweeft, die
vier leef-tyden , of eeuwen, hebben ver- ndiPlm,
duurt , zonder dat men de minfte bederfiènis daar aan kondc befpeuren.
dat de AlTyriers alle

wederftaat worm en
ongedierte , en taay als leder, waar om

Icrfch bout is hart,
alle

Het Eiken-hout fpant de kroon boven tot den Schecps-bouw zeer bequaam. Aan
alle boomen, wegens bequaamheit tot de dc zolders , dte van dit hout gemaakt zyn
,
Schecps-bouw j want het is taay , en buigt vindt men nimmer fpinnc-kop , of cenigh
vergiftigh ongedierte.
wel , net is ook fterk , en niet te zwaar.
Oulings floegh men hier te Lande touw
De echte Pyn-boom is van de Ouden tot
uit de balt van eiken-boom ; 't geen heden den Schecps-bouw zeer gepreezen , zoo
om
dat
ons
,
hennip
in
overgefchiedt
niet
dat zelf het geheele Schip den naam van
vloed t uit verre Landen wert toegebragt. Tyn bequam, gelyk Cutmüm zulks in zyne
Hoe minder quaftcn in 't hout zyn, en vaerzen te kennen geeft
boe langer van draadt het is, hoe nutter tot
TclUco qnondam , frogiutt* vertictfinm ,
den bouw dient.
Dictmtmr Uq*i<Lu Neftmü

Het hout daar het meefte hars , gom , of
tarpentyn in is , weert alderbeft het water,
Hier in overtreft het greenen- en vuurenhout den eik.

ntffe per mndM.

Dat

is:

Men zeit dat op den top van Pclion viü Pyn,
Die oulings door dc zee alom gedreeven xyn.

Het bruin zyn van 't hout is een teken OvidiMt wyft wel duidelyk aan , in zyn ver- cft,
dat het nat of vochtigh is , waar om men dc haal van de gulden eeuw , en oude eenvoudigheit, dat de pyn-boom oulings tot den
Scheeps-
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Seheeps-bouw gebruikelyk zy gewecir, van de zelve , doende het hout op den berg
Ida hakken zoo by Pirgitiiu is te zien.
in dcczc vacrzen
Men houdt dat het pyn -boom -hout
Ntndttm cafa fuü peregrinum ut viferet ortraagh rot , en het pek lang bewaart , ook
bem ,
lichtelyk
krimpt en zwelt.
Montibm tn UftuLtt ptnu* defcenderat un:

De Baftaard-pm daar-en-tegen is brofch,
en de vergankelykheit zeer onderworpen
noch lagh in woefte 'tenware dat bepekt wordt, wanneer zy
baren
lange duurt.
'c onbekende landt wydduftigh om te vaIn voorige tyden krecgen de Scheepen
Dat

De Pyn was

is:

niet gehakt ,

Om

ren.

Waaruitweltebcfluitcn zoude zyn, dat
d'cerftc Schccpcn van pyn-boom , cnvan
geen ander hout , gebouwt zyn gewedt.
LA. k. Mn. Daar Pïrgiüut mede na fchynt te hellen
want hy net Schip, na zyn ouden oorfpronk infgclyks de naam van Pyn geeft ,
op die plaatzc waar hy van de byuandt, aan
MezemiKs gezonden door Ocnu* dichter
,

,

van Mantua , die in Aftur , een landtfehap
der Latynen, voer, fpreckt in de volgende
Vaerzcn
:

Hm

c]no-.jt4t

tjuingeutos in fe Mez.entius ar-

jQuos patre Benaco velatus arundineglauca,
Mtncius infejta duet bat in tquorapinu.

Dat is:
Vvf honden wapent 'er Mezeutiut al mee
Die

Maan,

bedekt van 'tvalc riet, brengt

t'zee,

Door Vader Benacus , op eencn fterken Pyn.
De Romeinen gebruikten den Pynboom tot haren Schccps-bouw, als zy twee
Schceps legh-plaatzen, en havenen voor
hare Scheepen gevonden hadden, te weten, tot Ravenna, en de haven van fultus
Mixjenaums . op welke beide plaatzen de

fr+ktm
ixwètrt.

zomtydts hare benamingen naar het hout
daar zy van gebouwt waren , 't geen ook
noch heden by wylen gdchiedt.
Men vindt by Schryvers, dat de oude
Scheeps-nebbcn meelt van eiken -hout
wierden gemaakt.
Dennen-hout koos men tot rees, en om
fprieten van te maken het is buighzaam
maar verrot licht in zoutwater» waarom
dat beter op zoete vlieten gebruikt magh
werden, als in zee. Het wiert te fcheep
boven water gebruikt, daar het, om zyn
lichtheit , bequaam toe was. Deezc hoornen wierden by zommige onderfcheiden
in mannclyke en vrouwelyke kunne, en
by hen wierdt de mannelyke voor de fterkftc en vaftftc gehouden.
Water -boomen hielden de Ouden taay
hout te zyn, en daarom tot fchilden, cn
diergelyke, zeer bequaam.
De twarte Doorn wierdt tot in-houten ,
om zyne onbederfzaamheit , gebruikt, zoo
:

Theodoretus zeght.

Op

het eilandtTylo,

indeRoodezee,

vonden Alexandert Kryghs-oppcrhoofUen
hout, daar Scheepen van gebouwt wierden , welke twee honden jaren ia wezen
bleven. Dit hout was rootachtig , en wiert
groote Auguftus pyn-boffchenplantede.
Artemidorus zeght, dat alle zee-luiden Tjlea geheten : onder water bleef het onvergankelyk , zoo PUnim getuight.
den pyn-boom tot een Schip bereiden.
De Dichters verficren, zoo Conftantinut De zelfde Plrnius Secundus pryit het Perin zyn werk van de landt-bouw verhaalt, zjk-boom-hout hooghlyk tot de Scheephoe dat zeker aardige vryfter, 'Titjs gehe- bouwcry.
Het Linden-hout wordt gepreezen
tcn? van <pan en Boren bemindt wierdt
en dat zy, door liefde van d'cen en van dat het fcheuren en
Pan
flicp
worpen is.
d'andere gevolght , eerft by

waarom

Boreat, intoornigheit blazende,

Olm-boom-hout lydt qualyk fpykers.

In Suriname is hout , genaamt Boereweyt
haar van den bergh ter neder deed ftorten
zoo dat zy te barften viel} maar de aarde of KamvenalUe-hout , 't geen zeer hardt is.
Het binnenfte hout van den Vutr-boom
veranderde haar, uit mededogenthcit , in
een pyn-boom, die noch weent als Boren wordt geoordeelt fterk te zyn , en dicnflig
blaait, en hare vruchten met hars ofte gom tot zommige fchceps-dcelen.
Phmus fprcekt van hout/t geen zoo hart
bedekt.
Tot lange Scheepen is de pyn-boom in was , dat niet geboort konde werden , 't en
ware het nat gemaakt wiert.
het byzondcr althans zeer gepreezen.
Tzjer-hout is van het hardtftc hout dat
rajanmj deed zyne Scheepen van echte
en onechte pyn-boomen maken , wel bc- men vindt , doch tot de Scheeps-bouw onbcq u aam , als alleen om fchyven daar van te
pekt, en met dun loot bcflaeen.
De pyn-bootn is van oudts de groote maken.
Salomon gebruikte het hout Almug£im t
Moeder der Goden toegewydt geweeft.
Ook timmerde v£h<m zyn$cheeps-vloot 't geen hem uit Indien wiert toegevoert.

T

Cc

5

De

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaaghfibe

zo 6

De

ronde en Vracht-fchcepcn wierden
van oudts meeft vim pyn-boom-hout gemaakt , 't geen fterk en langduurigh is.
Die van Sainos , Thcflalicn , en Athcncn
maakten de drie-ordens Schecpen van dit
hout j doch dc Kryghs- en Pott-fchecpen
van dennen-hout , om zyne lichtheit van

Ek, aan

het water ge waflen , wort van

Vttruvius zeer gepreezen , en

oordeelt

bequaam ge-

om in 't water te ftaan.

Van dc Maft. boomen wierden by de Ouden oflen-jokken gemaakt , om hare ftevighcit. De deught van maften beftaat in
hare dikte, rondte, en lengte } ook dat zonder quaften, enlangdraadighzvn.
ftoftc.
ceVan de keure des houts tot de ScheepsInPhenicic, en Syrië, wiert meeft
bouw, hoort devaerzen van CLiudtanus:
der-hout gebruikt , by mangel van ander.
Die van Cyprus bouwden hare SchccSic (jin veÜtirut , longtntjua per stquora
pcn van baftaardt-pyn , fchoon niet het
ces.
befte , om dat het cilandt daar van overAf.-. 'uur Tellure ratem , vitamejue procellü
,
vloeit } maar de kielen altydt van eik. Pyn
Objeil are parat , fagos met uur (5 alnos
Et var turn rudtbus jylvts accontntodat ufum,
en eik t'zamen gevocght wierdt tefcheep
zeer ondienftigh geoordcclt , öm dat het
jQu* longa eft, tumtdis prtbebtt cornua velut
Qu* lenta favebit remigto, ft agm pattent
cenc bros , en 't andere vaft is > gclyk ftecn
aptanda caruu.
en hout niet wel t'zamen te klinken zyn.
i

Olm , Moer-befie , en Efch is by de OuDat is
den tot den Schecps-bouw mede geprecDie verre over zee ten handel zoekt tc varen
zen gewceft , om hare buighzaamheit
En 't leven wagen durft in 't midden van dc bamaar de Aandoren-boom verworpen.
Veld Bouken , hakc ook Els , en kielt uit al het
Het Schip 't geen onlangs in het Nemowout
renzermeir uit de grondt is gehaalt, dat
*t Geen hem te ftadc komt
tot rees dient
(zoo ccnige meinen) Trajanus alen bewaar't hooge hout
de, bewyft klaarlyk de langduurzaamheit
Van 't valte maakt het roer , een riem van dat
van de pyn- en cyprcflen-boom , waarvan
kan buigen ,
De kiel van \ geen verduurt des waters drift en
dat vaar-tuigh was gebouwt.
zuigen.
Dc Jenever-boom oordeelt Fitruviut van
Dit dient voor een algemecne wet aaneene aart met de cypres te zyn.
Met zeker bereidt leem wift men van fenoomen te zyn, dat men tot dc Schecpsouw geen hout kieft 't geen het alderoudts de Schecpen te beftryken , 't geen
groot ftc is i want grootc boomen zyn oude
alle brandt afweerde.
Theophraftus zegt dat in Corfica boomen boomen , en oude ooomen zyn,gelyk oude
gevonden zyn , waar van Scheepen uit een menfchen, krachteloos en bros 't en ware
ftam wierden gebouwt, die vyftigh riemen men de zelve wilde uithollen, en daar af
Booten van een ftuk maken j zoo als men
voerden, en de zee bevoeren.
In het landtfehap Laos vindt men hoo- oulings deed , en noch heden by de Indiawelkers
hout onbedcrffèlyk ncn veel gefchiedt.
ge boomen,
Hout uit een ftuk gewaflen is tot den
te zyn geacht wordt.
Tot Patras , een plaats in Grieken-landt, Scheeps-bouw het bequaam lic : 't zwaarr
Spon een cypres-boom gezien te fte is het fterkftc niet } maar wel het midzeght
delmatigh groote. Nat hout buightbeft.
hebben, dik 1 8 voet.
Kircher getuight een boom-fchors ge- Hout dat tuflehen water en windt heeft
zien te hebben, daar een geheelc kudde gelegen is de verrotting zeer onderwor,

:

:

:

D

pen.

fchapen in verfchool.

Tot nagels moet hardt , gaaf, en droogh
hout gebruikt worden. Men heeft alhier
Scheepen voor de Kroon Spanje zien bouwen, die, in plaats van nagels, metyzere
bouts gehecht waren.
Nootc-boomen-kout dienftig is tot fchyvcn}
Nimmer moet een boom gehakt werden als hy vrucht draagt} want het is met
want het is hardt , en fterk.
Linden , en Abelen zyn tot pompen en de boomen gelyk met de vrouwen , die
andere buizen bcquaam , om dat van bin- zwak zyn als zy dragen.
nen week , en van buiten hardt zyn.
Neemt acht op dc Mane, veld de booMtfpel-hoMt isgoet als het droogh ftaat i men ten tydc van haar afzyn } want zy, zoo
doch wanneer 't in water komt dan flaat men gelooft, vermeerdert de vochtighcit
het door , en drinkt het zelve in.
in de zelve.
De Zirnen-boom verrot haaftigh, en is Laat ook het hout niet zoo lange droodaar om niet goet tot dc Scheeps-bouw.
gen tot dat 'er den eik gantfeh uit gaat,

Hier zoude noch veel van den aart der
boomen, en des houts, gezeght konnen
werdenj dochalzoo zulks weinigh dient
tot ons wit , de Scheeps-bouw , late zulks
achter : alleen zeggende dat het Pokj en

,
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Ryns hout , in de Winter gehakt , weit
wel goct gehouden j doch dient in 't kruis
De Ouden lettcdcn nacrftigh op den niet gezaagttc worden, om dat dan, zoo
ftandt der Sterren, cn voornamentlyk op men zeght , zwakker is.
die van 't Gcrtcrntc de Hondt , als zy hooDc Schccps ftcvens dienen noodigh van
rnen velden als mede op den ouderdom het befte hout gemaakt te worden.
van de Maan j en hakten van den twintigNiet te groot hout , voornamentlyk het
ftcn af tot den dertigften toe. In den dauw Ryns, is het befte, om dat zomtydts van
liet hout te flepen, ofte openen, hielden binnen in 't hert van het grootc hout het
zy voor quaat: waar van in 't breede by vuur verborgen is * hoewel de grootftc
PUniMi is te zien. ConflmutiHs^ in zyn Lant- balken het meefte hout uitleveren,
bouw, wil, dat het hout beft in December,
Het Ryns hout is het ftikken zeer onof Winter-maandt , werdt gehakt , in het derworpen , en meeft als het binnen verbreken van de Maan \ maar l^egetms zeght werkt is , daar men het niet teertn kan.
beter te zyn, dat te kappen indcZomcrWezels , Deventer, en Berlyns hout,
fchcZonncn-ftilftandt, en injanuary, of wert in dceze Landen voor 't befte geacht.
Louw maandt , op den vyfticnden van de Van Ryns hout werden zelden SchccMaan , eindigende met den drie-en-twin- pen in 't geheel gemaakt.
tigften der Maan 't geen ColumeiU belaft
Het bouken-hout is van zoodanigen
op den twintighften van dc Maan te moe- aart, dat het, op landt buitenwater legten gefchicden, en opdendertighftenop gende, zeer licht verrot , cn bederft ; maar
te houden. Tfouus wil , dat men met een onder water blyft het zoo gaaf als het befte
Zuidt-wcften windt indcHcrfft boomen eiken-hout.
hakt. Cato prees de Winter Zonnen-ftilHout dat in Vrankryk gewaden is wert
ftandt , en dat by duiftere Maan.
zeer goct tot den Scheeps-bouw bevonDit hakken gong met grootc voorzight den , is droogh , en vaft van aait.
en traagte toe
waar om het iets ongeHoe minder cenig hout gefneden wert
meens is gewceft , dat Dmlltui , ten t) dc ofgezaagt, hoe fterker het is.
des Punifchcn oorlogh , een vloot ScheeVanoudts plaghtmen in dceze Landen
pen , na de zeftighfte dagh dat het hout geen eiken -hout , als Dc venters, cn Wcftgehakt was, te water braght. Met dceze raals, tc verwerken > waar van ook gemaakt
Schccpen behaalde hy zegen op die van zyn zoo veel zware cn gave balken , die
Karth »go, en ftichte fsmm Tempel op dc men hier te Lande in de huizen ziet: welke hoe ouder hoe fterker zyn.
Moes-markt.
Die voorzightigh bouwen wil, koope
Tegen Hicro had men binnen vyf-envcertigh dagen, na het hakken des houts, eerft zyn hout , en doe het een jaar of twee
tweehondertentwintigh Scheepen vacr- onder dak leggen , dat het droogh werde
ondcrwylcn konnen zich de fauten van
digh.
Dc Vloot van Scipio wierdt binnen vecr- vuur, of iets anders, die het moghte hebtigh dagen, vandcbyl af, in 't water gc- ben, ontdekken.
Het is altoos beter twee ftukken eigen
braght.
Infgclyks is 'tboom hakken beft na dat gewaflen hout , dit klein, gaaf en goet zyn,
het lang ftil cn droogh weer zygewecftj by ccn gclcght , als een cenigh ftuk gewant regen nat het hout , en windt fluit bruikt , dat zoo zwaar is als die-beide.
In drooge en heete Landen gewaflen
het zelve, zoo dat het water van binnen
hout is het ftcrkftc.
niet uit zeiperen kan.
Mcnkanbclpeurcn aan afgehakte booWanneer men hout brandt om te buieen , en het fyne kool geeft , is 't een teken men, dat het gedeelte houts 't geen na de
Zon
heeft geftaan het hardtftc is , cn dat dc
dat het wel buigen zal , cn lenig is ftcvig
kringen des wafdoms aldaar dichter zyn.
cn onbuigzaam hout geeft grove kool.
Almnggim-hout , waar van ftcunfclen ge- x cbrm.'i:
Staat wel te letten, dat, wanneer men
bark- of andere houten aan dc Schccpen maakt wierden voor het huis des Heeren , w/ ^n.
brengt , dat men die 4 of 6 duim langer en voor het huis desKonings, mitfgaders
neemt als dc maat , buiten om in 't rondt te harpen en luiten , wert by foffphw uitgemecten, fchynt te vercifchen j want ander - leght, zekere aart van pyn-boomen-hout
gewceft tezyn.
zins zal men te kort fchictcn.
Dienftigh zoude werden verftaan , dat
Hctroodtftatnmighenleverigh hout is
geene Schccpen van Ryns hout , 't welk
het flechtfte.
Breemcr en Noortfche eik wert niet van van bovcnen komt , gemaakt wierden , om
het befte geoordcclt , irizondcrhcit het dat het zelve vceltyts in dc Zomer gehakt
zeerfpongicusis, cn afvalt} want by onlaaiftc.
op dat het

niet berftc,

noch ookvermor-

zclc.

:

I
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dcrvindingweet men, dat Schecpen, daar duuren, als die in zoet water varen: hier
Schippen, na
van gebouwt , boven i o of i z jaren niet om fpoclcn de verftandige
zout water.
geduurt hebben , maar zyn vergaan , voor- den regen , hun Schecpen met
Eiken-hout dat na den witten helt is het
narnentlyk die in Indien , of heete gcweften varen.
Men hebbe altoos aan het hout toe te
zien of het veel of weinigh fpint heeft
daar geen aan is geeft het befte hout het
iszienlyk aandebuitckant van 't hout, en
fcheidt zich af. Het is wel waarlchynlyk
dat het zelve groeit, vermits naaft aan de
lucht geplaatft is j want met het verdikken
:

keurighfte.

Onder water is alle flagh van hout duurzaam.

Ryns hout
den,

om

is

gemakkelyk

tc bearbei-

zyne zachtheit.

moet, wegens zyne
hardighcit, varfch bearbeidt worden.
Icrfch eiken hout

aangroote en zwaader boomen in de wasdom neemt het lpint Lyft van hout dat
re Scheef en niet behoorde gena gelang binncwaarts af, wezendc de buibruikt te werden.
tckanten aan de ongemakken van de lucht
ten toon. Het fchynt dat in het vlies der
Voor eerft behoorde men geen buikboomen, tulTchendcbaften'thout, waar
ftukken, zitters, noch leggers, achter noch
door de wasdom gaat , klap-vhezen zyn,
Ryns , Koorts , of Brcc-

voor , van cenigh
mcr hout te maken ook geen oplangen
ftuttcn , noch ovcrloops-balkcn , zoo klein
als groot
ook geen bark -houten , lyfhouten , noch kloflen tulTchcn dc ftynders.
Maar men mag van Ryns hout maken alle
dc boegh- houten, ofte ftoot-houtcn voor
aan het Schip , ook de ftcvens, kielen, kolstollige dampen, cnwazemingen, die niet
wyns, en balk-wagers.
bequaam zyn om tot hout tc worden, of
Men behoorde ook geen kim-wagers,
des booms lichaam te vergrooten , een uit- noch planken , van Ryns hout tc laten
zawegh moetende hebben , werden na het
fen , om aan zwaarc Schecpen tc gebruieelyk in de mcnfchclykc aderen , welke na
bovca toe open ftaan , maar na beneden
toe vallen, en geflooten zyn, op dat het
zap, dat des houts lichaam maakt, enden
wasdom geeft, niet te rugh deinze: hier
van komt , dat het hout , of den boom , in
zyn midden het zwakfte is » want de over-

midden, en'r hert van den boom ecftoo-

ten, daar zyby langs na omlacg dalen, en

:

:

en.

Mcnvcrmagh, en zulks dienftigh , alle
zich weder met de aarde voegen , 't geene dc buik-ftukken zitters leggers,
,
ltutten,
,
vervolgens een bedervinge in het midden
balken, oplangen, knies, bark-houten,
konnende
des
van den boom maakt :
lyf-houtcn , k lullen , ftuindcrs-planken om
booms hert , of midden , by een gemak tc boeijen entewageren, katte-fpooren
werden vergeleken , waar door men alle kim-wagers, en al wat daar aan behoort
vuiligheden ontlaft. Als men dan een
te maken van Deventer, Berlyns, Oldcnboom door 't hert zaagt , zal men het befte burgcr, Wezels, Yders, en Beits hout.
en fterkfte hout in 't midden behouden j
Hamburger cn Berlynfchc planken zyn
want het zwakfte wert dus verzaaght, en goet om daar mede tc bocijen , en tc
waaan de kant geplaatft. Hier uit werdt by
geren.
eenigen geoordeclt, dat het hout, hoe verHamburger balken, en eenig hout dat
der van 't hert , hoe fterkcr zy.
de Ooft van daan komt , is goet om
om
Zachte en fyne draadt aan 't hout geeft
een bequaam Schip van tc maken.

de fterkfte boomen.
Men moet het hout liever droogh als
nat bearbeiden, zoo, dat'er den eik, of

Byzonder e toeftandt van het Noorts
hout.

het zap , ten deelen uit gezakt is.
Vlckkcrfche balken zyn gemeinlyk lang
Van heel gewaflen hout iets te maken is
beft) of zoo dit niet fchikt, is 't goet het omtrent zj. of Z4 voet.
Tot Groenwyk, in't Vlekkcr, zyn zy
hout te midden door 't hert tc zagen
maar hout , voornam cntlyk aan ftcvens, lang omtrent 24 of 2 5 voet.
Maardcr balken zyn gemeinlyk lang
kielen, en knies, rondtom te behakken,
en't hert daar aan te laten, is 't befte hout 2 z voet.
Ooftryfche balken zyn gemeinlyk lang
verwerpen, en het zwakfte aan'tftuk tc
laten : dit gefchiedt vecltydts als 'er eenig zz of 2 3 voet.
Wcftryfchc zyn in 't gemcin 25 voet,
wacnt aan een ftuk is, 't welk het oogh
doch zwak cnfmal.
hindert.
Hout in zout water gelegt vermeerdert
Tot Kopcrwyk is 't gebruik elf hondert
zyn fterkte maar zoet water krenkt het deelen voor duizent te tellen: deeze zyn
zelve

:

gclyk Zec-fchcepcn ook langer breedt omtrent 1 o duim.
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2 1 Verbeeldt de gedaante van Schotis't gebruik dric-en-zcftigh
declen voor een fchok te tellen > anders bouten , met Ringen en Spylen.
22 EenFlap-kan.
maakt twee fchok maar hondert uit.
a 3 Een yzcre Ram.
Tot Dronthcm, en Norme, telt men
Een Avegaar.
zeftigh voor een fchok.
Een hou te Ram.
Sparren telt men gcmeinlyk elf voor
2<J Een grootc Wigge daar toe.
tien.
Weftkielfchc balken zyn in 't gemein
*7 Een bmecr-potje.
28 Smeer-quasje.
lang 2 6 of 17 voet.
Langezontfche balken zyn lang 27, 28
29 Teer-ketcl.
of lOVOCt.
3° Tcer-dwcil en Quaft.
1 Een Wcrf-boot.
Koperwykfchc balken zyn lang 21 of
3
22 voet, en ook wel 29 of 30 voet.
3* Een Slvp-fteen.
Langezontfche deelen zyn lang 16 of
33 Een Mal.

Tot Anflo

ï

|

7 voet.
Fredrik-ftadtfchc deelen telt men drie-

cn-zeftigh voor een fchok : deezc vallen
vceltydts hardt en fcheurigh.

34 EcnRye.
35
3

6*

Een Hout-bok.
EenSchraagh.

Daar moet ook een maat-llok zyn van
rommel- 20 voet.
6 2 Een open Schouw om mede te valaft, flechte deelen, fparren, balken, en
ren i die men ook tot een Pek - en Harpuisallerley emmers.
Tot Holm-ftrant, en Wit-fteen , vindt fchouw gebruikt: gclyk de zelve vertoont
men allerley goet hout , doch meeft flech- werdt, met zyn op- werk, aanN 0 .^.

Op de Zandc

valt alderhande

te deelen.
Byl-ftcelen werden byhet tultvcrkoft,
geen twaalf uit maakt.
Emmer-duigen werden by het fchok
verkoft, en men telt 'er zeftigh voor een

't

fchok.

ff 5

Vlotten.

Een Slee, waar mede mende Schcevan wat grootte zy ook zyn , op het

andt haalt.

De Slee is een gapg, of dikke plank
sltt
hebbende de breedte van omtrent ander™"
half voet , en de langte als een gemeene ^£
fcheepskiel, is achter een weinigh opgc-J^»^,
boeit , en hol , met fchuins opgaande kan- WtXm*
ten, die beide doorboort zyn, om een pen
daar door te konnen flaan , voorts is de zelve geheel plat: achter aan komt een kram,
daar men een yzcre haak en ketting in kan
flaan, welke ketting aan een gevaerte vaft
is , daar een zeker getal fchyvcn in loqpen.
Als men dan een Schip op de werf halen
wil , fteekt men deeze balk , of plank , on der de kiel van 't Schip, van vooren na achteren toe, bclticrcnde hem met haken ter
zyden,en achter', zoo dat hy recht onder en
tegen de kiel aan komt. Hier na bindt men
de Slee met loze touwen wederzydrs aan
het Schip valt} waar toe hy op verfcheide
plaatzen is doorboort , als gezegt is , op dat
niet af glippe. Achter aan de Slee fteekt
men dan een handt-fpaak , of balk , in de
holle fleuf, die tegen de fteven aan komt,
en pendt die vaft door het dwars-gat dat
boven is j alzoo ftaat de fteven vaft : en
dus, windende over veel fchyvcn, kan een
man alleen het geheele Schip op 't landt
halen. De Slee onder, gclyk ook de helling , werden beide wel gefmeert , de helling een weinigh hol , en de Slee een wei*
nig bultig zynde, op dat te beter fluite. Dc
Slee dient boven zoor en niet gladt te zyn.
66 Vertoont een Dwars-flce : dit werktuigh dient om dc Scheepen zylings tegen
'

De

Scheeps-bouw dan dus verre volcindight zynde , zal het niet ongerymt wezen, tot bcfluit der zelve, de werk-tuiËen , waar mede men bouwt , voor te delft; ten welken einde hier laat volgen het
gereedtfehap, 't geen de Mecfter-timmerman op de werf brengt , 't welk ieder van
de knechten, die des noodigh heeft , gebruikt : het tal deezer werk-tuigen vermeerderende, en verminderende,
de
veelheit van zyn werk.
Op de plaat hier neven vertoont
N°. 1 EenZaagh, of Stcck-zaagh.
2 Domme-kraght.
Mokers.
3
4 Yzcre Wiggen.
5

64
Ï»en,

Brandt-yzer.

6 Hout-haak.
Spaander-haak.

l Een Klaas Jakobzen.
9 Tange.
xo Nagel-hamer.
11 Wigge,
ia Oor-houten.
12 Vertoont de vorm van Kluften.

14 Van Hellen.
15 Steven-haken.
16 Hevels en Klein-touwen.
17 Spaander-mande.
18 Een groot Water-pa».
19 Klein Water-pasje.
10 Koc-voct.
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of op het landt tekrygen. Hier toe ftcekt
men bal ken , dwars onder het Schip door
vaft inde grondt, langs welke men, over
fchyvcn, metkettings en touwen windt:
dan werdt dcDwars-flcc, wel gefmeert,
over de dwars-balkcn , tegen de kiel aan
gcleght , waar mede men het Schip bedwingt. Moet wel acht gcflagen werden,
wanneer een Schip tegen de werf op zyde
gchaaltwcrt, dat de ketting niet knapt,
of dat het water niet te veel zakt , op dat
het Schip niet omvalle, daar ronde kimmen de meefte noodt van hebben.
6-j Verbeeldt een Kaap-ftander, waar
mede men de zwaare balken op 't landt
windt, die na den eifch verplaatft , en als
men windt valt in de gront gcflagen wert

felykmen ook metdcKrikkc-mikdoet,
aar men balken mede opheft.

38 Een Winkel-haak.
39 Een Mos-kuil.
40 Een Naadt-haakje.

41 Klavaats-hamer.

4Z Rabat-yzer.
43 Klavaats-yzer.
Spykcr-yzer.

44

45 Wcrk-bytcL

Zyn Water-bakjes.

46"

47 Een Duim -ito k.
48 Een Schraper.
49 Een Moker.
Spykcr-hamertje.
5* Een Roffel.
5- Gerf-fchaaf.
53 Sponning-fchaaf.
54 Odief.

55 Ploegen.
5<J

Een Voor-loojper.

Volgt het gereedtfehap dat de Schccps57 Een Ry-fchaaf.
timmcr-knechts, in deezc Landen, gehou58 Een Handt-zaagh.
wanneer
den zyn zelve mede te brengen,
5 9 Vertoont een Klamp-fpykers-boor,
zy op het werk komen , en dagh-loon zul- een tien of elfduims Boor, een zes, zeven
len winnen j zoo als het zelve op de plaat of acht duims Boor, een dubbelde Midwordt vertoont.
del-nagcls-boor, een cnkelde Middel-nagefta 1- gels - boor , benevens een Las - yzers- en
3 7 Zyn Bytcls van onderfcheide
te, Duim-bytcls, Vennetjes, fmal, breedt

en zoo voorts: ook onderfcheide Guuen
fmal, breedt, krom en vlak.

Duiker-boortje.
60 EenDiflcl.

61 EenByl.

Veertiende HooftstuK,
Van

Galeyen.

E

Schccps-bouw afgehandelt heden, geftalten, of figuren, ontleent uit
zynde, dunkt my het gevoege- de (tellingen van fofipb FttrteHbach , en Bartyk zal wezen een weinig van de tholomem CrefctnttMS , dievinde wclgeftelt

Galcy-bouw te fpreken , dewyle deezc gevaertens' , fchoon hier te Lande
zelden gezien , zeer bekendt zynj 'tgcen
onze landts-liedcn tot onderrecht dienen
zal , of 't gebruik der zelve hier t'eeniger
tydt gemeen wiert , en tot vermeerdering
vankennifle. Daarvan te zwygen , tcrwyl
zy van d'aanzienlykftc Zcc-kalteclcn zyn,
zoude dit Werk , dat van Scheeps-bouw
{preekt , te kort gedaan zyn.
Het woordt Galey fchynt her te komen
van het Latynfchc woordt Galea , een Heimet gezeght, om dat men dceze oulings
veeltydts op de Scheeps- maften ftelde.
De weinige wetenfehap , die ik van het
timmeren dcezer gevaertens hebbe , bequam tot Pifa , ( een Stadt onder 't gebiedt

te zyn.

voor oogen een Gamet opgebonde zeilen , zoo hy rydt en
op dat ieder befchou we wat gebouw

Stelle hier dan cerft
ley

zeilt,

het is uaar hiervan fpreeke. Aan * is de
Kapiteins plaats in de Kajuit , by de Italianen P*ppe genaamt, om welke, zoo wel
nevens hem , als aan de trappen by b , zich
de vrywillige Ridders polteeren > want
dient geweeten dat het op de Galeyen niet
is gel 'tel t als op andere Scheep en daar men
over en weder loopt, maar ieder blyft op
,

zyn beraamde ftel. Aan c, ofonder c.ftaat
de man te roer. S is de hooft-vaan , waar
in 't merk-tcken van wat Heer de Galey zy
geftelt wordt, e Is de groote maft: / de
grootc raa: r de bezaans maft : h de bcvan dcnGroot-HertoghvanTofcanc) al- zaans raa. Boven by k. «t in 't gemeen een
waar ik het bouwen van drie aanzienlyke uit-kyker. De vaan aan / wordt de ScherGaleyen, aan de vliet Arne, of Amus, in pe geoynaamt: m de hangert : «het voor
acht nam, die daaraandcGroot-Hcitogs ree-vaantje: 0 de bezaans hangert : <] de
werf op ftokken ftondcni doch evenwel groote vlagh. Voor by * ftaat het zwaarfte
zooniet, of hebbe verfcheide evenredig- ftuk, 'tgecnonderde overloops-balk kan
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vertooncnzichl pen. Hebbc dan zoo vertoont een roeieenige lichte kanonnen, dc kleinfte ftaan vaerdige Galey.
Laat ons nu tot het werk zelfgaan hier
naaft aan het boort. By 5 , 5 zyn gaten ,
daar touwen door gaan , om de Hukken te toe beziet dc plaat N°. 2 , alwaar men dc
boort te halen. Aan 5, 6 plaatft men dc grondt-tekening van een Galey, wiens
ankers wederzydts. 7 Is dc plaats waar, opbouw hier beichryve, mach zien. Van
tromcntroinpcthaardicnftdoen, endaar ? tot h is zyn lengte over ftcven, zynde
rondtom op het verdekjen ftelt men de 190 fpan, of palm: het geene tuflehen
kryghs4iedcn. Aan beide dezyden by 9 4. en u ftaat noemt men het doodewerk,
zyn dc (laven , aan ieder zydc ftaan hier ze- dccze Ihavcl is lane zi\ fpan: dc Proda,
ven-cn-twintigh banken j doch in 't ge- welk ik hooft, of bak, noem, is breedt
meen heeft men aan de linker zydc maar 9 fpan de gang is daar breedt 8 fpan ; by
vyf-cn-twintigh banken , en zes-en-twin-j k. zal 't 2 1 Ipanbrecdt zyn % cn by t c daar
tigh aan de rechter zydc, wcinieh min of] de Galey op zyn breedtfte is, heeft hy
meer d'cenc bank aan de linker zydc 2 5 fpan j by d is hy weer 2 1 \ fpan breedt
wordt uit gelaten, om een kombuis te by.v, daar de /ty^*, ofte Kajuit, zyn aanzetten. Op ieder bank zitten 5 rocijers, vang heeft, is hy breedt 13J fpan ; ab is
zvndc dus te zamen 255 Haven ; maar hier] flechts breedt 6 lpan. Decze declen geftelt
beloopendie 270. Byovcrvlocdt van fla- zynde, denkt men om de ribben, die het
vcn zet men wel zes aan ccn riem, doch lichaam van de Galey maken dcwydtftc
zelden , want indien de banken niet langer ftclt men eerft by c 1 by d ftaat de zefte rib,
zyn als gemeen , zoo bcnaauwt zulks de tc tellen van de Popp* af, die men op 't Itaflavcn zeer. Ieder Galey voert twee Slaaf- liaans St*mcn*U noemt by e beginnen dc
gebicders, (by 11 cn 12 worden hunne buik-ftukken, Marera tot Pifa genaamt,
plaatzcn vertoont ) die , door behulp van gaande tot ƒ toe, waarde vier-cn-dertigzekere fluit jens, cn lange bullc-pczcn , of fte rib ftaat
aan g beginnen de gaffelftokken, dc flavcn tot haar plicht verma- ftukken: aan h komt d'ccrfte Stamcnaalnen, cn bcüicrcn. Dc mannm Hi*» Hrhal- «H 1 na het Schips hooft , of voorfte , toe te
vcn de flavcn op dc Galey varen, zyn een tellen aan k. cn / komt dc zes-cn-twinKapitein , Pricfter , ( doch MüTc , zoo men tighftc rib, daar de buik-ftukken tot gegefchiedt daar niet , of zelden heel voor aan ftrekken het overige op dc
zeght
om de onheilighcit der geketende) Arts, fnuitwort t'eencmaal met gafïcl-ftukkcn
Schryvcr , cn zomtydts twaalf of dertien gevult.
Den overloop der Galeye ftaat te zien
vry willigen , die haar op zee onder de
kajuit , hun P»pp* genaamt , zeer beknopt tuflehen dc letters onpt: achter is hare
moeten behelpen, cn by wylen boven de breedte 3 }palm , de dikte houdt 4 palm ;
hoofden der flaven flapen, waar by nacht zy moet juift te midden in de Galey legdan kleine ftellingskens gemaakt worden gen: d'eckcn-houtc planken, daar zy uit
drie Slaaf-ftierdcrs ccnRaadts-man, dat gemaakt is , zyn dik ) fpan : zy is hol , zoo
ccn wel ervaren piloot is : twintigh boots- datdegrootcmaft, by u> ftaande , na achgezellen die tc roer konncn gaan , zes die terentoe neder geleght, daar in bcflootcn
de raas klaar houden , en noch twintigh die kan werden. Van z. tot 1 dient zync holte
op anker, touw cn zeilen paflen : een Tim- voor een gefchut-koker, 'twclk men over
merman met twee knechts ccn Kuiper rollen na vooren uit trekt als het gebruikt
twee oude flaven, die los gaan, cn be- zal werden, cn geloft zynde wykt het tc
trouwt werden alles van onderen boven te rug tot aan 2, daar het door vafte planken
brengen; twee Koks: twee jongens die geftutwert: zware planken heeft men tot
op de vlaggen letten: ccn Barbier: cnals een dekzcl van deezc overloop, of gang.
men ten ftryde gaat wort de Galey verzien Zy dient ook tot wandeling voor de gebiemet vyftigh ofzeftigh foldatcn, ook wel ders der flavcn , en voor de (childt-wachten
met honden , als men gi ft dat het gevcght des nachts , die gade flaan , dat de flavcn
fcherp zal afloopen > welke foldaten we- zich niet los veilen Men zet ook , wanderzydts aan boort , tuflehen de roeijers in, neer dc Galey ftil leght , ftuttcn op detzen
geplaatft werden, daar zy zich nacht cn] overloop, om die met klecden te bedekdagh moeten houden, en is hun (om dc ken.
By u> is dc vifleher Van dc groote maft ,
engte , cn wan-orde tc myden ) niet toedc buis neder geleght wert , ofneder
Selaten van daar te gaan , als by noodtwen- die in
hier toe heeft men
igheit, cnop bevel. De matroozen, en geleght kan werden
andere , die zich op de Galcyc moghtcn tien zware houte latten , die opgerecht
werden
konnen
als
voor
op
dc
neb,
mende
maft wil neder
zich
moeten
bevinden,
cn op 't verdek, boven dc buffen, bchd- doen , door wel kers hulp men dc zelve bcgchaalt werden.

Aan

3, 3

:

:

,

:

:

:

:

:

:

,

:

^

:

.

-,

Dd

z

quaam

Digitized by

Google

Monde

zn

en Hcdendaagbfche

quaam kan doen dalen:

dc over water hangende boorden va
heit geeft j waar om boorts-balk genoemt
moght werden: welke Drop era , daar de
Galcy op 't breedtfte is , een weinig zinkt.

deviftcrisrondtora wel bezet , op dat dc maft niet waggclc : p cn t zyn plaatzcn waar aan dc ovcrloops voorfte einden vaft zyn , waar in ook
het verdek ( 't werk dat hier boven komt
feveftigt is aan 6 daalt men in 't voorfte
oldcrGalcy.
D'ovcrigc openingen , die hier vertoont
werden , zyn trappen om in dc onderfte
verblyven te dalen : <? is een llaap-pkuts
voor Ondcr-bevel-hebbcrs by ¥ gaat men
in dc Kapiteins kamer : / is dc wapen-ka:

:

:

mer

Aan » , in d'ondcrgcftcldc tekening , komt
de onderfte boorts-balk in aan m dc tweede, zy is dik { (pan. Gclyk achter, zoo
heeft dc Galcy ook voor dc weerga van de
Ciogodelpoppe , cenlidt, (ifOfo dt preda ^cnaamt , zyndc van voorgcmcldcn gebruik :
dcezc is lang alsdevoorige, wordt op de
linie d gcilcltj zy is onder wydt 16 palm,
en uitgcholt na dcgcftaltc der nevens leggende bovcn-bodems ribben : dc einden
van dc twee Drapera* ruiten hier in.
Voor cn achter aan dc Kajuit , of Poppa,
ziet men twee bogen , onder dc naam van
primo cn fecttndo Garido
dienende tot
fteunfcls der latten die des Kajuit* doorlucht igh dak maken, 'tgcen tczicnisop
de plaat aan N°. 4 de voorfte is brcedt
15 (pan, hoogh 13 fpan, en dik, fpan in *t

de broodt-kamcr by * daalt
men tot in het onderfte van dc Galcy, op
den bodem , kolfcm , ofte kiel by de tckens Jk vx> komt men in de gat
zcil-tuigh , ankers en touwen leggen , ook
is daar dc Barbiers kamer } alle deeze gaten werden 's daaghs met zeer dicht fluitende luiken gedekt.
Waar mede dan de Galcys grondt-tekening is vertoont. Trecde vervolgens tot dc
leden in 't byzondcr ; van welke eerft hier vierkant ; dc achterfte is brcedt 1 1 fpan.
nevens op de plaat een deel voor komt , ge- Aan een van de bovenfte latten, achter uit,
noemt met het Italiaaniche woort Dra^an- maakt men in *t gemeen het Wapen van
te 't geen ik, om zyn gelykheit, Hek-balk den Heer der Galey. Zegge niets van de
noemen zal: decze is lang 14 fpan, inde openingen die daar zyn, dcwyle ieder tüc
midden dik 1 (pan, cn aan dc einden (pan ;
•ryr» welgevallen
zy is achter op de ftevcn in de Popp', of'
Voor by de Proda , of Galcys hooft , ten
Kajuits achterfte deel, vaft, cn dient ach- einde dc Corfa, of Galey-gang, ziet men
ter aan het doodc werk tot ftcunfel.
een portaalkcn , van geftaltc als te zien is
D'or.dcr-voct, wiens geftaltc tc zien is onder letter z. , wiens poften dienen tot
onder het woort Scoflb del ulbero, is een hou- vaftigheit van dc gang , cn dc gang zelve
tc toeftcl , waar aan , en in , dc grootc maft tot planting van het gefchut, onder in de
gcftclt wort , lang 2 8 fpan , zyn middel-lyn gang-buis verholen. Het vierkant ftuk by
is ij fpan breedt, cn aan beide de einden ar is op 't Italiaans genaamt Btanco deltrindik 1 palm \ in dc Schecps-bouw noemt cheto j net is onder de Galcys buik vaft , en
men dit deel dc Vifler. Het gat daar de daar in ftaan d'einden der portaals poften,
voet des mafts in komt, is lang ï palm, Des portaals wydte is ij fpan, dchooghtc,'
ftaat aan of onder w, in 't onderfte deel van van de voet-tree af, is
5 i fpan, dc poften
den overloop , cn op den bodem.
zyn dik fpan.
D'overdeks of bovenfte bodems ribben,
De grootte van elke palm , of fpan,
zyn in getale als de zyd-ribben zy zyn welke hier wordt gebruikt , na de Itahaanbochtigh, ryzende in de midden ijfpan, fche wyze, ziet op dc plaat, nevens een
tot lozing van water : haar lengte is geenredige fpan-maat,on deeze zelve plaat
vocght na de Galeys breedte, minderende gepaft.
cn meerderende. De overloop, of middelDuszydelangtecn breedte der Galey,
gang, werdt daar op gelcght : ziet deeze nevens eenigedeclcn der zelve, terneder
onder 't woort Latta per tl piano.
geftclt.
zyne bouwing cn t'zamenNoch heeft dc Galcy een lidt , by de Li- zetting tc voltrek ken, dient noch gefproovornezen Giogo del/a popp* bcnaamt , zon- ken van des zelfs kiel, voor- en achterder welk de over water hangende dcelen ftuk, ook van het Schips lyf, maft, enz.
als 't boort , riem , cn wal , niet zouden ge- 't geen hier vervolgens aanvangc
te doen.
veft konnen werden dit zoude men voorVan de Kiel.
fte boorts onderlaag konnen noemen: zyn
gedaante ziet hier nevens : des zelfs plaats
De kiel neemt men recht, engemeenis dwars fchecps, daar dc ftreep x ftaat
146" fpan, brcedt fpan, cnhoog
j lyklang
zyne lengte is 3 7 palm, zynde uitgcholt na (pan. Van hoe weiniger (tukken de kiel
de geftaltc der bovcn-bodems ribben,waar gemaakt wordt, hoe beter. Men zet de
opzylcght. De Drapera is daar in geklon- zelve in 't bouwen op Hokken
ken, 'tgcen een lidt is dat langs fchecps zeer hoogh verheven van d'aardc.
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geftclde Galey van

Van de Achter-fteven.

113

brengen,
zoo zet van a tot
2 5 Ipan , want zoo
wydt zal dc Galey op zyn breedtfte zyn
van 4 tot 0, en van
tot d, zet 8{ fpan,
't geen dc hoogte zy van deeze Sumennle,
ofgroote Galcy-rib , uit d cn k ftelt na dc
rib-hoeken een recht-hockige ftreep van
fpan , vat dan 1 8 fpan , en zet des paflers
3
punt in b, makende een merk aan «; zet
daar na dc zelve wydte mede uit r , cn daar
deezc den anderen fnyden zet aldaar dc
pafler, cnbdchryft bc daarmede: neemt
voorts 9 { fpan , zet dc pafler op r, en merkt
by h, de zelve dan weder by e geftelt, cn
gezien zyndc waar het punt » gefneden
weit, zoo befchryft cc. Met het overige
ftuk op de andere zyde , de weerga van het
bcfchrecvcnc , handelt men op dc zelve
wyze : van e tot g moet 1 o fpan zyn j de

190 fpan

te

w

opdc

N°. A by d heeft hy een boght , die
geilek wordt als men van a tot d 8 fpan
neemt i daar na , om de wedcrzydts kringftukken te bekomen , zoo ftelt x t lang
1 fpan, ook / o> doch / o zy een halve kring j
doet ook zoo boven aan «, uit o (Velt
2 1 fpan recht-hockig uit , tot aan *, neemt
dan de zelve wydte en trekt die uit d , ftelt
dan des paflers voet in de fnyding *, en
maakt zoo het krirïg-ftuk h e ; daar na
neemt j 3 fpan, die trekkende uit d en »»,
daar de fnyding is , zet dan de pafler aan ƒ
cn befchryft dm;dc hooghtc van a tot x
zy 1 8 fpan , cn van a in m 2 2 fpan : van m
tot 1 4 fpan, en dit tot een lafch aan dc
kiel: aan * a is 't roer gehecht, cn op 2
ftcunt het zelve de fteven dient in 't vier- gantfehc rib is fpan in 't vierkant. 'Wanf
kant 1 fpanbreedttezyn.
neer men de ftukken aan <j cn p tezamen
vocght , zoo lafcht cn vocght men die met
Van de Voor -fteven.
uitftckende einden in elkander. By t en i
Dc gcftalte der voor-ftevcn kan men by gaat een ftevigc houtc Galcy-bandt om.
de tekening R zien van a tot c is 2 1 (pan,
De grootftc Galcy-rib dus geftelt zynhet vallen zy van a tot h hoog 1 2 fpan , zyn de, zullen dc volgende, zoo grooter als
dikte van h tot b is 1 fpan > neemt dan 2
klcindcr , daar licht na gemaakt moogen
fpan, cn zet die recht-hoekieh ««> ™>
werden , flechts dc gegevcne breedte in
neemt dan dc zelve weder, cn zet die uit g acht genoom en werdendc : dc hoogte van
dc bogt , (welke bekomen wordt als boven alle deeze giootc Gal cv -ribben is overal
in dc achter-ftcven) cn daar deezc twee ccndcrley. Doch, om deeze zaak ccn weiden ander fnyden zet daar des paflers punt nig klaarder voor oogen te ftellen, ziet op
daar na neemt 2 5 fpan, en de plaat D, daar c h de rechte ondcr-boen maakt b
merkt dan by 4, dems rib is, lang lofpan. Alle de ribben
zet uw kringspunt in
eindight
j ftelt dan weder de zel- deezer Galey zyn \6x in getal , de gaffclalwaar zy
ve lengte uit c na 4» en daar gemerkt heb- ftukken daar onder getclt. Hoe verder
bende , zoo zet dc pafler in kj, en befchryft deezc ribben naar achteren ftaan, hoe zy
g c : van c tot $ laat 4 fpan lang zyn, tot fmalder dienen te zyn : om zulks na eifch
een kiel -lafch dienende. By r gaat een te doen, zoo neemt het zeftedccl vandc
houtebandtvan fpan dik omdegantfche Galcys breedte, of van de ftreep ab, en
Galey, tot des zelfs ftevigheit, welke be- laat die zyn of, waarom men dan een halve kring trekt, gelyk inde plaat aan
is
hoort \ fpan dik te zyn , en } fpan breedt.
te zien , wiens helft dient gedeelt in 60 ceVan de Gaky-ribben.
lyke dcelen j want zoo veel zyn dc ribben
Daar is veel aan gelegen dat men de rib- navoorentoe, van degrootfte af te rekeben eener Galey, welke haar lichaam ma- nen : dan haalt men 60 ftrecpen uit die afken , na evenredighcit toeftelt, licht en dcclfcls na de middcl-lyn toe , cn merkt de
zwaar, breedt en wydt, na de plaats daar fn eden met punten j zoo veel als men ziet
zygcftelt werden. Voor al dient het hooft dat deeze punten verengen, zoo veel zal
der Galey, U ProeU ge naam t, breedt en men de ribben na gelang, of proportie,
van ftevigc ribben te zyn , om anker en fmalder maken. De wydtfte rib, waarvan
kartouw te konncn dragen. Ik zal hunne Semcldt hebbe , ftaat 8 6 /pan uit het voore van dc kiel : J fpan na vooren van de geSeftaltc ophalen, cn beginnen van dc wydtc , die ghy mooght zien by C: deeze rib- melde groote rib af zet men ccn ribbe , in
ben zyngewoonlyk ieder uit drie ftukken alles gelyk aandegcftelde, en die noemt
gemaakt. De onderfte bodem-rib , by de men dc eerftc , na vooren te rekenen tufItalianen Marera genaamt , die men on- fchen deezc twee ribben is de Galey op zyn
der-rib zoude mogen noemen , komt op de breedtfte ( 't cn is m Galeven niet als in de
kiel te leggen , en werdt te zamen met de groote Scheepen, die, om de beftiering,
twee ter zyden opgaande ftukken by hen achter onder fmal moeten zyn , want dc
Sumtndc geheten : om deezc dan in onze riemen bellieren de Galey meeft). Dus zal

w

plaat

:

:

;

\
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bevinden dat de zes-en-twintiehftc
SumcNaie , ofte Galcy-rib, aan des zelfs bodem maar 8 fpan breedt zal zyn> 'tgecn
klaar blykt, als men op d 'overige toeftel
wel let, welks bewys d'ondcrvinding leert.
En gclyk wy 26" Galcy-ribben , van dc
grootfte af te tellen , na achteren gcftelt
hebben, alle opdc kiel ruftende, zonder
verheffing, zoo ftclt men 't zelve getal,
gefchikt en geëvenredent als dc voorige
na achteren , mede na vooren toe } wiens
cerftc begint \ fpan van d'aldcrecrft opgcftclde , gclyk gezegt is alle
:
ruftende o
des kicls hchaam. 1 e wee
wcdcrzydts van de
zes-cn-twintigftc StamcnaU, oftcgrootftc
rib, zullen d'overigc ribben zich van dc
kiel , door onder gcftcldc voeten , beginnen te verheffen. Staat tc weten, dat dcezc
overige verhevene ribben, die wcdcrzydts
34 in getal uit maken, op haar hooghfte
maar een fpan verheven zyn dc hooghfte
zyn de naafte aan beide de fchccps-cinden.
dan de overige verheven bodems-rib»
ben na eifch tc ftellen , deelt men de fpan
in 3 4 deelcn , en laat ieder bodems-rib een
deel zakken, tot het laatfte deel toe, wel:

Om

ke het naafte aan des kicls bodem is,
Denegen-en-twintighftc Marera, ofte
verheven bodem-rib, zal maar van i fpan
lengte zyn , 't geen kiaai blv ki als men mcr.
dezelve re werk gaat na de wyze, aandc
tekening D, over de linie of gezegt, en
zoo voordcr ieder na zyn rang. Onder hun
ftelt men blokken , als by £ is tc zien, na
ieder zyn gcftalte > dccze vertoont dc ncgen-en-twintighfte.

Na de verheven bodem-ribben volgen
de gaffel-ftukken, die dc uiterfte ribben
zyn, uitmakende tot aan het eindt van de
Poppa , ofte achtcr-ftevcn, het getal van 27,
wiens gcftalte by F ten toon ftaat , namcntlyk het laatfte gaffel-ftuk , dat de lie-

ven befluit , 't geen wydt is 6 fpan , hoogh
zet die inde tegen- of binnen-ftcven, en dccze wel op 't hooghfte,
zoo dat zyne toppen in 't hakkebort gehecht zyn. De tegen- of binncn-ftcven
fchoon zoo zwaar niet is als d'ondcr-ftcven, wort met zware bouts aan d'onderftevcn geklonken j men deelt de zelve in
gelyke deden, na'tgetal der gaftel-ftukken , beginnende van n p , in de prent G ,
alwaar cFeerfte gaffel geftelt werdt. De
bochten dcczer gaffel-ribben maakt men
volgens ieders luftenverftandt: zy worden gevult met hout, tot dc hooghte van
dc ftreep n k^y in de prent G , en die van y
alwaar i het eindt is 't geen in de ftevcn
fteekt, lang ii fpan :
is dc gedachte

7 j fpan men

letten dat zy beide van cenc gcftalte zyn.

Om

evenwel dc rechte breedte deezcr
bekomen , zoo ziet na dc
prent by A', alwaar al> deiaatftc Marera ,
of verheven Galcy-rib is , en 1 1 het cerftc
gaftcl-ftuk , m het laatfte j c d is 't hakkc-

gaffel-ribben tc

bort , of hek-ftuk

:

dcezc gantfche ilreep

moet dan in zoo veel deden gedeelt worden als 't getal der gaftcl-ftukkcn is j m x is
dc lengte daar zy op ftaan om nu tc weten
dc wydte boven, als by voorbeeldt van de
tiende, zoo ziet maar op het getal 10 aan
beide de zyden, dc tuflchefl-lcngtc is dc
wydte boven, en dus handelt men met alle.
Om dc hooghte tc bekomen, ziet in de
prent G op de hoogc gemerkte ftreep,
en neemt die voor elk na dc getallen ftaan.
:

!

,

[

I

]

Dc
mede

voor-ftcvens gaffel - ftukken ftaan
vaft in dc binnen voor- fteven, hare

hoogte moogtghy uit dc prent by L zien,
aan dc daar boven gefteldc getallen. Maar
om de genoemde hooghte wiskonftelyk te
weten, zoo befchouw dc plaat onder L %
en nevens N: o r is de breedte der cerftc
gaffel , welke ftaat daar de Marer* eindigt*
lm* is zyne hooghte > trekt wcderzydts uit
ieder punt (welke dc merk-tckenen der
geeecvenc vork -ftukken zyn) ftreepen,
evenwydighotparalcl met rx en ox, die
t'zaam loopen, welke einden dan, of de
plaats daar die t'zamcn loopen , de geëifchte gaffel-vleugels zyn, hier 1 5 in getal. En
om de breedte boven tc hebben , zoo legt
voor u dc figuur of aftekening N: fgk de
breedte van d'eerfte gaffel, neven de Mattra ftaande, ei is dc lengte van dc plaats
waar in zy ftaan ; deelt dan dc drie-hoek in
zoo veel deelcn als dc gaftcl-ftukkcn zullen
zyn , en de tuflchcn-lcngte is dc wydte van
deeze alle boven.
Op de Kajuit, of Poppa, na buiten toe,
ziet men de kanten opgeboeit met een
wandt, na de wyze als in O is te zien: het
cicrfel ftaat na buiten toe, cn in c c c fchildert of fnydt men in 't gemeen tuflehen de
Galeys boorden het een of ander : onder
voeght men ftutten , Sleutels genaamt , tot
vaftigheit der zelve, 10 of 12 in getale.
Men fpalkt de Galcy, en de fpalken zyn
aan de ribben gehecht deeze werden het
bequaamfte gcftelt daarde Galey tufTchcn-

|

:

fchotten heeft.

VandeMafttn.

De grootfte maft is hoogh 90 (pan , onder dik 2 fpan , boven aan zyn top 1^ fpan.
De groote ree zal x 8 5 fpan lang zvn , welke van twee houten over elkander geflagen is, zoo, dat die 25 [pan over fchieten,
vulling. Dc gaffel-vleugels zullen qualyk cn wel vaft gebonden worden, zynde onIj fpan dik zyn : men moet voor al wel dcr,of aan dc uiterfte einden, dik \\ palm,
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De Et.

en boven J fpan. De voor- maft is maar van doch dc binnen- planken konnen dunder
dik 1 ^ fpan , boven aan de genootnen worden.
5 4 fpan , onder
top j fpan zyn ree is op gelykc fatzoen,
Van eenige byzonder etoegevoegbde
of gedaante, als de grootc ree, van twee
leden der Galey.
over een leggende houten , dik aan de binBeziet hier toe de plaat Qj de riemen al
nen-einden \ fpan, cn aan de buiten-einden^, fpan, het overflaan der zelve is 17 te zaara zyn 54 in getal , en van goet boufpan ,* hy is lang 1 1 2 fpan. Turkfchc Ga- ken- hout, lang 4 b { fpan by ƒ is een hantvatzel, gelyk ook eeec hant-vatzcls zyn.
leyen voeren maar een maft.
Wanneer men zes flaven aan een riem (lelt,
Een doorgefnede Galey daar by of
dan bindt men ten einde dc vyf hant-vatbet breedtjie zy.
zcls een ftrik
waar mede de zefte man
Dcezcwcrdtafgebceltindeplaatby P, trekt ,
zyn aangezight na de andere
alwaar de buik mede op zyn dikfte is flaven toe ziende oftegen hun over (taanx vertoont dc k iel , c dc bodem der ribben, de. De flaven zyn , of vrywillige , welke
n het kolfcm , rfs m is dc binnenfte even- haar met geit tot het roeijen laten koop n
maat van dc Galey-rib , e dc boven -bodems en aan hun knevels onderfcheiden werden ;
ribj en op dat dceze te beftendiger zoude of Turken , die een kuifdragen > of fchelzyn, vocghtmen langs fchceps te midden men, welke gefchoorene hoofden en kindoor een balk , onder dik ! fpan , en brcedt nen nebben 1 of Mooren , die veeltydts
j fpan, waar tegen dc iz (tvlcn komen, die banden om 't hooft dragen. A ls 'er veel en
in het kolfem valt zyn , cn het bovcn-werk lang te roeijen is , verpoozen de flaven elkhelpen dragen. Wedcrzydts aan de rib- ander in den arbeidt , terwyl die ledigh zyn
ben , zoo binnen als buiten , ziet men lievi- tuflehen en op de banken leggen teilapen.
ge balk -banden , die dc Galey rondt gaan Als men roeit wort'ericverighvandc Cowelke by de Italianen Cordonc genoemt mité opgepaft dat dc riemen gelykelyk
worden , zy zyn dik { fpan , breedt -± (pan water flaan \ en wie zich verhaalt, of verdc binnenfte is vierkant igh , dc buitenftc traaght , in 't lichten van de riemen , worde
met de flagh op de naakte rugh gewaarrondt.
iruidndt is die na
Alsditvolbraghtis, dan maakt mende (Uiouwr , zo», ^ Ci
men zet dc de flxiemen durft uiten , of klagen over
Corfta ofte Galeys overloop
maften in ook maakt men de gefchut- gevoeligheitvan de gecflcl-peezen. By d
buis, die langs het gantfehc Schip gaat, komt een nagel , waar aan de riem met een
en w^ar in men, behalvcn de bus die voor touw valt is. Van * tot b is de riem rondt,
aan ftaat , veel goederen bergen kan. Op van b tot c wort zy allengskens platter, ea
zommige Galeycn worden tulFchen de fla- by c geheel plat.
:

:

,

ma

,

c

,

:

,

:

ven in lichte fchiet-buflen geftclt in buizen en kasjes. Voor op werden ook wel
tenten gemaakt, doch zelden.
Hier na zet men de knic-ftukken aan
dic de boven water (tekende breedte geven , na dc gcltalte als in dc plaat by P is te
zien aan ieder zyde komen 58 van deeze
:

Latont , ofte knic-ftukken , die evenredigh
na het lichaam der Galey verengt en vcr-

wydt werden. Wedcrzydts van dc Corfi*
worden 2 7 roei-banken gezet , gelyk hier
met m aangewezen zyn , welke met het
eene eindt in dc Cerfia valt zyn , en met het
ander eindt op dc Latone , ofte knie , geftut
ft aan : dc banken zyn lang 1 o fpan , brcedt
en ftaan 5 ipan van den
} fpan , dik i fpan ,
anderen : onder de banken zyn kleine
voet-bankjes, om in't arbeiden de flaven
tot ftcunfels te dienen , waar aan zy ook
met hare voeten geketent zyn. k. Is een
hout dat over dc knies langs fcheeps tot
vaftighcitgelegtwort. By t en g zyn dragers , die dc ribben en knies helpen (leunen. De planken , die 't lichaam der Galey
maken , zyn 1 fpan breedt, cn \ fpan dik ;
'

I

De Gtega dt frotU wordt hier mede een
weinigh grootcr verbeeldt als vooren , om
het oog te hulp te komen. By q is de gang,
of trec. De keepen p p dienen om de boven-bodem te bevatten. By x is een dek,
't geen men in tydt van gevcght af neemt,
om de rook te lozen van 't g ei c hu c der Corfia. 0 0 Is het dak van de ProtU , ofte bak
waar onder het kanon ftaat , 't geen des
nachts het vcrblyf van veel fchcepelingen
is, als wanneer men de (tukken met berderen dekt, daar het volk dan op leght:
hier zet men de kryghs-licden op als het
veghtenstydtis. Aan /komt het meergenoemde kanon der Corfia : aan n n zyn touwen , die over fchyven gaan , daar men het
gefchut mede aanhaalt : by $$ en
ko-

men (tukken te ftaan, dc lichtfte na buiten toe. tt Is des ankers plaats. Aan AA
is

des kabels plaats.

De

galderyen ter zy-

den dienen tot cieraat. Het ankers gcftaltc ziet by f hier nevens ; maar de er men
van welke hier maar twee werden vertoont , moeten vier in getal zyn , gelyk ook
ieder Galey vier ankers heeft , wegende
elk
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200 pondt. Het anker wordt over het luik van de Sennna wel dient toe geeen fchyf opgewonden , zonder fpil , door houden te werden , voomamcntlyk om dat
de kombuis, of haert, daar boven niet
de handen der flaven.
wydt van daan ftaat, te weten aan de inkcr
Van't Roer.
zyde, ten aanzien van de achtcr-rtcvcn.
elk

1

1

Aan AT, op de plaat,

d'omlchryving
engeftaltc van een Galey-roer ha is dik
fpan
, en beflagen als vertoont wert > daar
J
zyn twee haken, waar mede het roer aan
't Schip gehecht is. Aan f ziet de wyze
hoe het anker over dc kraan hangt , en met
een kruk opgetoogen kan werden.
nu klaarder voor oogen te ftellcn
hoe de kamers , en alle byzondere afdeel ingen , in de Galey zich voegen , dient dc
volgende plaat aan 3 Van r tot s is dc
kiel , lang 1 46 fpan , breedt j fpan , hoogh
jfpan. By r begint de achter-fteven , alwaar die in dc kiel gelafcht is. Van » tot /
is dc voor-ftevcn
Dy / is dc voor-ftcven in
dekielgevoegt. / Hooft-wcrk van a tot b,
is lang 1 96 Ipan
van b tot e is dc fpits
neb , ofgaljoen , lang ll{ fpan. S Is de ree
van de groote maft. By t komt de bczaans
maft , en by zyn ree. By c ftaat de grootftc Galeys-rib, welke ribben 2 5 in getal
zyn, en hunne laatfte komt by d. Tuflchcn
e en / worden de 24 verheven bodem-ribben geftelt: debodem-nbaan ft ftaat ren
Ipanhoog verheven van den bodem. Van
h tot h ftaandegaffcl-ftukkcn. By * ftaat
het ftuk Dragante, hakke-bort, of hekftuk , daar dc kajuit op fteunt. Als de ribben gezet zyn , wegert en befchiet men de
Galey van binnen, zoo dat men de ribben
niet ziet. Van * tot k_ komen de uitftekende groote galey-ribben : en cindelyk
van m tot » de caffel-ftukkcn.
Dc kamer, die hier onder dc naam van

Dc Btfcotü is de twec-bak en broot-kamer.
Na vooren zyn geen kamers meer j maar

ziet

:

het ruim is gefpalkt , ftevighcits halvcn.
In de plaat N°. 4. ziet men een Galey
gantfeh opgebouwt, doch zonderzeil en
treil , maai' zoo als zy op dc werven op ftapel ftaan : a betekent het roer van b tot d
isdc Poppa, ofte kajuit: cc zyndcvcnfters
indebagagic-kamer, en o het ven ft erken
in dc Kapiteins kamer : e zyn pennen daar
de riemen tegen aan komen: g is een lantaerne : b en / zyn fchildcn,om 't Wapen
van dc Heer der Galey in tc ftcllen » is
een leuning, waar dc (laven haar gewafcht
dekzel droogen j dcezc dient ook om de
tent, wanneer men die over dc Galey

I

:

Om

.

:

:

V

ScAgnicto

komt,

om

dient

des Kapiteins,

of Hopmans, bagagie, of plunje, teberen : daar in zyn wcderzydts twee venfterf
ens, en in 't fchot r een klein deurtje,
om in dc Kapiteins kamer te komen \ en
altemet heeft het ook boven wel ccn luik
in dc kajuit. Dc Kapiteins kamer, die lang
is 24 fpan , heeft wedcrzydts een venfterken , 1 i fpan in 't vierkant , ftaande 6 (ban
uit de achtcr-wandt : dit is dc vcrblyffchccpelingcn dc
f>laats der voornaamftc
eger-plaatzen daarinzynwederzydts opgefpanne touwen. Alle de andere kamers
hebben geen venfters , om dat te dicht aan
Luguf* is de ruft*t water zouden komen
kamer. Dijpenf* is dc bottelcry, en kelder i
de natte waaren leggen onder, afgefchooten met een verdek in decze komt men
door een luik, dat boven open gaat. De
Scnttna is byenomdemaft, waar in men
:

.

:

j

\

:

fpant , vaft te

maken ,

Op dc plaat N°. 5

.

enz.

ziet een Galey zoo

hy

6. een Galey van
vooren j aan N°. 7. ziet hem van boven en
in 't voort varen, gclyk ik dezelve te Livornc verfcheidc maal zoo de haven hebbe
zien uit roei jen, ftaande op dc hoogc fterk-

te water leght , en

by N°.

tcn, iwjiJc yjonJr derz<"Ive.
Deczc Galey en , ja zelfde Galeaflcn,
licht van hout-werk, dat, wanneer alle de flaven over ccn zyde hellen , dc
boorden water komen tc fcheppen.

zyn zoo

Hier mede zal ik de Galcy-bouw beft uimeening dat men (des noodt zyndc)
dc evenredighcit wel
waargenoomen werdendc , die zoude konncn opbouwen , en ten gebruikc brengen.
Smhiiu fpreckt in 't brecde van dc Ga- ui.
ley-bouw der Ch riften en, die het Heilige
Landt voormaals gingen beftryden, en
zeght , dat dc zelve lang gewceft zyn
24 fchreden en 1 1 voet, hoogh 7 voet, en
ten, in

uit dit fchrift afleen ,

op 't wydtftc

Hy

1

f

».

voet , voor wydt 95 voet.

haalt inigelyks het wapen-tuigh op,
geen in dien krygh gebruikt is geweeft
als pyl , boogh , flingers , ook degens , buffen , en cin delyk vuur-ballcn, ftink-pottcn, enz. Men gebruikte toen noch veel
duikers, omdeSchcepcn van onderen tc
't

quetzen.
Zal hier noch in 't korte fpreeken van
ccnigc Schcepcn, in dc Middcllandtfchc
zee gebruikelyk, en cerftelykvandc R*~
, en Galeaffin , 't geen ccn flagh
van groote Galeycn is, doch voor en achter
hoogh , zyndc rondtom met gefthut ver-

gtteutnen

zien decze fchictcn, uit ongemeen zware
bullen, zoo groot als elders te lande weronder in 't Schip iets tc vcrftellcn den gebruikt, veeltydts ftecn-kogelsi cn
valt: dc kruit-kamcr is daar in, waarom *t ccne ftuk haalt het andere in 't afgaan tc

gaat ,

:

als

ooort,

Digitized by

Google

Google

Digitized by

Google

Scbeeps-bouw en
boort, Waar toe

bejlier.

I.

Deel.

rxj

men op dezelve veel werk- wyzc,

gelyk in een veldt-flagh te lande,
tuigen met fchyvcn ziet , 't welk de fchec- in benden , en reyen , 't geen wegens ftilte
pelingen veel arbeidt befpaart zy voeren bequamelyk kon gefchicden. De Turken
over de duizent , ja vyfticn hondert men- raakten in wanftal , waar om zy de nederfchen: men vindt daar op alles te koop, laag kreegen , en wierden genoomen honten behoeve van het volk. Dccze voeren dert en zeventien zoo Galeycn als Galeotdrie bezaans zeilen , en de Galeycn maar ten , tachtigh Turkfche vaar-tuigen zoo
twee. Ze-.licriu meldt dat cenGaleas den verbrandt als in de grondt gefchooten , cn
Vcnctianen over de dertigh duizent Hon- 25>9S>o Turken zyn zoo gevangen als om
garifchc ducatcn komt te kollen.
hals geraakt : daar-en-tegen zyn 'er geen
Noch weiden by de Italianen gebruikt meer als 7e» 5e» Chriftenen geblcevcn. Dcede Nave PoLtc* , Santje , Subaren , en C*»o- ze vermaarde Zcc-flag viel voor niet wydt
nix: alsmede de Tartana, zyndevan ach- van Lepanto, cn ftaat by Fnrtenbjgh in 't
teren niet ongelyk aan een Jaght , voeren- breedc te leezen.
de voor twee bezaans : Barcona , en CaraIn deezc Landen heeft men, ten tyde HtlUnJtfik
mnzAAla , voerende een groot fchoovcr- van de Spaanfchc krygh , wanneer men op
zeil , met een mars-zeil , en blinde. Zy ge- vlieten, meiren en binne-wateren oorlog
bruiken ook G&hott* , of klein Zee-vaar- voerde, kleine Galeycn gebruikt, (waar
tuigh , dat voort gcrocit wort : Bngantitto , van eenige oude afbccldtzels by my werzyndenoch klcindcr , en lang 60 fpan , op den bewaart) die geheel open zyn gehebbende 1 o riemen : Ftlucca , 't geen een weeft, cn voor met een uitftckende punt,
zeer klein open vaar-tuig is, foei in 't voort die breedt over 't water ftak : wederzydts
gaan, op hebbende tot roeijers zes of zeven ftaken riemen te boort , die van een man
mannen, en voerende een klein zeiltjen. beheert wierden , welker getal was na de
Noch kleinder (lag van Schecpen , by haar lengte van 't'Schip achter ftont een klein
gebruikelyk , zyn Frcg.-.ta, Btfarrt, Lento, rondt tentje , cn voor een groote maft,
Ltneto , B.'.rcbett.: en l'is.tta.
daar zy groote vanen lieten van af waaijen
Di.erm.i is cenvaar-tuigh, tot Cyprus, midden in ftonden de krygs-lieden : voor
en op de Egypülchc kult gebruikelyk, cn achter had men lichte vcldt-ftukjes gezynde licht , open , en fncl in 't zeilen.
zet. Zy bereikten in 't gemeen de langte
Mahonen en Peranen , zyn groote Con- van 84 voet: cndelangftedaarik van lee- Htcftmcrn
ftantinopolitaanfchc Barken, voerende een ze was 180 voet. Dceze Hollandtfche Ga- MdtfiiM.
vry hooge mail , die voor en achter geftagt leyen wierden met omtrent hondert man
isj voor, aan een uitftckende fprict, en- bevolkt: waar van te zien is by Vehm, in IA. j.
kelt j en achter, te wcdcrzydts fchceps, zyn Befchryvinge der ftadt Hoorn.
dubbelt : te boort voeren zy aan elke zvde
Het varen op Galeycn fleept veelc on- SktGmf
*
twee hooft-touwen : achter zyn zy plat gemakken mede , waar om zy verre onder
en daar het wydtfte, loopende na voor en de Schcepcn in waerdc zyn te ftellen. Men
toe
het
zeil
wert
met
een
fpits
raa van on- heeft daar op weinighof geen vcrblyf, om
deren opgchyft, en neder gelaten, naar zich te vertrceden , of des nachts onder dak
gelang van windt de zommigc zyn open, te geraken, veelmin in eenige vaftc kooiandere licht verdekt.
jen of op buit-zakken te flapen. Door de
Van d'overigc Middcllandtfche Zee- vcelheit van menfehen die zy dragen , gefcheepen zal niet fprceken , om wydtloo- voelt men daar veeltydts groote ftank en
bcnaauwthcit : en om het kleine hol dat zy
pigheit tefchouwen.
In het Jaar 1571. is een zeer ruchtbare hebben , kan men weinig voorraat van waZce-flagh voorgevallen , tuflehen een ver- ter en fpys mede voeren, 't geen dikmaal
eenighde vloot Galeycn der Chriftcnen groote onheilen veroorzaakt. By de minfte
en die van den grooten Turk , in welke de harde windt wert de achter-tent der Galey
Chriftcnen de overhandt behielden. Der afgenoomen , en de boorden ftaan dikmaal
Chriftcnen vloot beftondt uit twee hon- onder water , beide tot groot ongemak der
dert en zeven Galeycn , bchalvcn een goet fcheepelingen.
aantal Scheepen, cn Fregatten > twintigh
duizent foldatcn zyn daaropgeweeft, en Volgen eenige Spreuken der Ouden
noch een groot getal vrywilligen. Der
over het varen ter zee, den fcbrik
Turken vloot beftondt uit twee hondert
uitbeeldende ,diezj, door onkunde,
Galeycn , benevens zeventigh Fuften en
voor het water hebben ge hadt.
Zee-flagh gefchag
Galeotten.
1
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Dceze

met

groote cn goede fchik, of orde, van de zydc
Die op zee fterven , zegt Ariftotelei, ft erder Chriftcnen. De Galeycn waren wcdcr- ven twee maal ; want haar hert is verdronzydts geftrekt, cn gcplaatft, ordentlyker ken in bcgccrlykc ccrgicrighcit > en hun
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Livitu meldt , dat dc Romeinen, zoo gelukkigh zy te lande, zoo ongeluk kigh te
water zyn geweeft : en ten tyde van Ca-

lichaam verdikt door het water, 't welk is
den tweeden doodt.
Zeker h'ab.u-.- , Burgcrmeefter van Regio, ichoon hy zeventigh jaren oudt wiert,
vci eifdc nimmer nu Mcllana, twee mylen
varens buiten zync plaats , voor reden gevende , dat de Bark , daar men tot de overvaart in fchccpcn moeft , zot was, om dat

milini dorft

men

tc

Romen

noch geen

Schceps-vlootcn op het water brengen
'tgecn duurde tot Sctfits leef-tydt toe.
Dc zee , zeiden dc Ouden , behoeft niet
lichtvcerdigh gehandelt te worden j maar
men moet hem alleenlyk uit noodt bevaren : en die uit luft het water gaat bezoeken , behoort men , als een dullen , met ketenen te binden. De zee ( hadden zy voor
een fpreek-woordt ) bedrieght maar een
maal) en die gecne welke hy heeft vcrlcit,
geeft hy geen tydt om zich over hem tc beklagen. Dc zee is zot van aart ; want zy
verandert alle vierendeel maans, en maakt
geen onderfcheit tufl'chen een Koning en
een boer. Dezceisquaatwüligh, en doet
altydt verkeerde dingen j by ftiltc bereidt
zy zich tot onweer, en by onweer tot ftiltc.
Horat tut zeght, Het ftontevolk^ dat alles

i

zy nimmermeer ftil is } zoo ook dc zeeman, welke nooit by een voorneemen
blvftj vairgclyken mede het water, dat
althans van Uandt wert verandert | nevens
dc windt , die nooit ftille ftaat en om dat
men tc lande zich van zotten en gekkclykc
zaken wacht , is 't geen reden , ( zeide hy
zyn Ivf en leven ter zee aan vier zotten te
:

bevcclcn.
Attalüiy een oudt Wys-gccr, volgens
het getuigenis van PUttarchne, woonde te
Spar ten , welke ftadt door een grootc vliet
in twee deelen was gelcheiden, dien hy
nooit was overgevaren, en vervolgens de
helft van dc plaats nimmer haddc beoogt, durft , loopt tn 't verboden quaat. En op een
daar de vrceze van zich op 't water tc be- ander plaats, Ga y en beveel « xjel aan een
geeven oorzaak van was, voorgecvende bros finl^ bonts. Op welken toon Seneca
dat het water voor de viflcheh, en het landt mede meenighwert is fprcekende.
Jttvenalu zeght.'
voor dc menfehen was beftemt : en (voegDen eerften z.ee-man
wel ftont ,
de hy daar by) als ik zien zal dat de viflehen
Die uch beval aan 't
op 't landt gaan , dan zal ik my mede op het

wm

Men moet de zee fchouwen ,

water begcevcn.
zAlcimenué

Wys-geer,

,

Epirotifch Philofooph , of

die den

als

Het is veilighft ,

ouderdom van negen-

zegt Plato,

meeftcres van alle quaat.
zeide Anacharfis , in al-

zulke Scheepen die op 'tdrooghftaan. En
men is te fcheep (voeght hy daar by) Hechts
zoo veel vingeren van de doodt , als het
fchecps-boort dik van hout is, twyffelendc
of men de zee-luiden onder de levende , of

tigh jaren bereikte, viel een groot c rfdccl
tebcurt , 't geen over de vliet Moratus was
gelegen, dat hy nimmer wilde gaan bezigtigen, uit vrceze voor het weinigh water
't welk hy moeite over varen, zeggende,
dat het erfdeel vervloekt was 'tgecn men
over water moefte halen.
t5\€arcMt Porctm Cenferinm zeide op zyn

onder de dooden moefte tellen.
Léurt.
Niet ellendiger, zeght Latruns, is 'er Dug.L*
voor een wys man, als m zee te zwerven.'
Ja Horahtu durft zeggen , dat het varen by c*r. 1. j.
de zee een onmenfchelyke zake zy.
dat Oprit; 's lanats behouder, in een
Schip vergaan was, wierden de boots-luiden een gcruimen tydt by d*Egyptenaren
voor eerloos gefchat. In Laconia wiert hun
infgelyks een langen tydt het landt ontzeit.
By de oude Romers wiert veel voor een
fpreck-woort gebruikt, TaU vel taU magis
nauticHt: dat 'xs^Hjis meerder z.ee- man ah die:
verftaandc daar door, dat dees of geen grover , en onverftandiger was als een ander.
Jnnim meldt, in zyn Batavia , dat men Caf. f
oulings in deeze Landen nimmer t'zee
ging , als naar beflooten boeken , befprooken uitterfte wille, en zich metGodt te
hebben verzoent als wanneer men het gevaar meer ontzag als heden want nu durft
men althans zee kiezen , zonder aanzien
van tydt ofweêr. Van oudts wiert de zee
geflootcn in de quaatfte tyden van het jaar.

fterf-dagh, dat hydc Goden in drie zaken
haddc vertoornt : ten eerften , dat hy veelc
dagen haddevoorby laten flippen, zonder
dienft aan 't gemeene beft tc doen
ten
tweeden, dat hy Staats geheimen aan een
vrouw ontdekt hadde: tenderden, datby
te water was gercift om 't geen te landt
hadde konnen verrichten.
Dit wort ook van Anftoteles beveftight
welke zeide, dat hem zich maar van drie
zaken beroude, die hy in zyn leven hadde
bedreevcn, waar onder het voornaamfte
was , dat ooit ter zee hadde gevaren.
Crofihuy leerling van Plato , dccdeal dc
venfterenvan zyn nuisftoppcn, die opdc
zee uitzagen , voor reden van zyn doen gevende, dat hy de zee niet wilde zien, om
daar door nooit verlokt tc werden op de
zelve te varen daar by voegende, dat Plato
hadde gezeght , het zee-varen geen werk
van een Philófooph , of Wys-geer , tc zyn.
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Vyftiende Hooftstuk.
Evenmatigheden omtrent de Scheeps bouw in Engelandt en Vrankryk gebruikclyk waar by het verfchil in den onder lingen bouw werdt bejfreurt omvangende met de Fran/che zoo als zuiks uit Schryveren dier tonge
getoogen en zelve by ondervindinge in eigener plaatze ter
loops hebbe geleert.
,

,

,

,

E

Galcy-bouw mede voltrokken hebbende, dunkt het my
niet ongevoeghlyk te zyn hier
kortelyk te laten volgen op wat
wyze , en na wat proportie , of even-reden,
de Franfchen hare behecp-bouw volvoe-

gedaante , tot op dc hooghte des verdeks
en laten dc kromte van daar na het reehout , en na binnen, over hellen welke
Scheepen, na hun zeggen, het befte zeilen.
:

,

,

Van de Acbter-fieven.

Dc achtcr-ftcvcn wordt ftomp-hoekigh
ren: om dit dan gcfchiktclyk te verhanaan het ander of achterfte eindt des kick
delen , zal eerlt met de kiel beginnen.
ingeënt. Doch om eenige regelen te geVan de Kiel.

De

het voornaarafte van een
Schip, die alle deelen bindt, even als het
rugge-been in de dieren , en dc grondtflagh, waar na alle andere deelen byhaar
worden gevoimt, te weten dc langte,
breedte, holte, en hooghte des Schips,
als ook de lengte en dikte van dc maft, enz.
het is een recht ftukhout, even zoo lang
als het Schip, behalven 't overhellen van dc
kiel

is

j

ven van het overhellen des voor- cn achtcr-ftcvens , zoo zeggen zy , dat ieder gellacht van Scheepen zyn eigen maat heeft,
als aan Galeven helt de voor-Heven even
/.oo veel als de achter-fteven ; en in andere
Scheepen helt dc voor - lieven vier maal
zoo veel over als dc achtcr-ftcvcn, of meer.
Dc Italianen laten dc voor- cn achtcr-ftcvcn in ccn Galcy ieder vaak 1 1 palm over
hellen , als dc kiel van 4 1 cubiten is , dat is
na onze maat 10 j voet. Maar de Franfchen houden voor een regel , dat zy de
Scheepen door deeze overhelling een derde deel verlangen, welk derdedeel zy in
vier gclykc dcelcn verdeden , gevende ccn
deel voor dc over helling van de achterftcven , cn de overige drie deelen voor die

in kleine Scheevan een ftuk houts , in groo, en in middelbare
gemeenlyk van twee ftukken in grootc
Scheepen wordt deeze kiel lang gemaakt
In on1 io voet , of zomtydts wel mecr.
diepe plaatzen houdt men dc korte kielen
vandevoor-ftevcn.
voor de befte , als niet zoo licht gebrooken
Van de wydte eenes Schips.
weidende als dc lange. Zy maken veeltydts de grootc mail van gclykc grootte
Dc groot ftc wydtc of breedte van een
met de kiel.
Schip is dc lengte van de langfte verdeksbalk deeze wordt van vcrfchcidc maten
Van de Voor-fteven.
gemaakt > in Scheepen die fncl moeten
Aan het eindt van deeze kiel, (die om- zeilen, cn geen lall dragen, wordt die op
trent ifvoet vierkant moet zyn, na hun r» 7» i, ofwel op ; deel van de langte des
Hellen op de lengte van 120 voet) navoo- kicls gemaakt : in laft-dragende Scheepen
ren, wordt de voor-ftcven ingeënt: deeze wordt dc zelve op ^dccl van de kiels lengte
De gemaakt maar het befte houden zy te zyn,
is mts- of krings-wyzc van gcftaltc.
wanneer dc breedte is tot de kicls lengte
Italianen trekken de zelve op deeze wyzc
zy trekken aan het einde dcskiels, opdc als % tot 1 4.
dc ftreq> ab, wiens
De plaats daar het Schip op zyn breedtfnent by letter
angte zy even met dc langde verdeks-balk ftc is vinden zy aldus: zy deelen dc kiel
ftellen, zettende een palier met d'eenc voet 4 d in drie gclykc deelen , als aan h en * op
in l> , en trekken zoo het vierendeel rondts de plaat is te zien , de grootftc breedte z A
a c. Miar dc Franfchen zeggen , dat dan dan in het cerfte derde deel van voor :-i
het hooft te licht is, cn dat het Schip van zyn, te wet en in b.
vooren niet genocgh in 't water zinkt en
De fchccps-ribbcn , of inhouten, wordaar om verlengen zy deeze kromte na het den uit drie ftukken gemaakt , te weten
beginnende
dc
kromoog, of goctdunken,
op dc kiel worden dc buik-Hukken gclcit
te des voor-ftcvens zoo verre van dc kiel als die aan de einden omgekromt zyn , aan
zy kunnen, en geven dc zelve een ovaals deeze omgekromde einden worden dc zit-

voor- en achter-lieven

pen

is

de

:

kiel

tc van veelc ftukken

:

:

:
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z.o. Deelt daar na a J in twee gelykc
deelen aan h , en trekt door h dc ftrecp tj> ^
evcnwydigh met dc voomaamftc verdekbalk bc ; deelt dan ab ctx ac ieder ook in
twee gelykc dcelcn in m en m, cnuitdc

ters,byhengenocmt Genoml,o( Stamenay, cn
toegezet, cnaandezittcrsdeftutt.cn. Op
de hooghtc van het oppcr-einde der zitters
werden de voomaamftc verdeks- balken
gelcit, welke by haar hoogcr komen als in
onze Schecpcn : hier hebben de Scheepen
haar grootllc breedte, loopende na onderen cn boven fmalder toe. De plaats van
deezc verdeks-balken tot de buik-ftukken
wordt genaamt de holte des Schips , en is
het 4 van de langfte verdek-balks lengte,
of wel het i des zclft.
Doch om de * even-maat , die zy in hun

punten m,

bogen
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even-maat geftadig verminderen, bel taande in deezc vermindering dc dcught en
goetheit van het gantfche werk } want hoe
beterde voor-fteven gevormt is, hoe beter
het water gedeclt zal worden , cn hoe melder het Schip voort gaan zal hoe beter
ook het Schips achterfte verfmalt is , hoe
vaftcr het gaan zal j daar anders , zoo het
achterfte des Schips te zwaar zy, het inloopen des waters by de opening van 't roer tc
vreezen is, en dat het Schip achterlaftigh
werde : by aldicn het achter-fchip tc licht
is , zoo is het ook veel zwarighcit onderworpen i waar om hoognoodig zy dc mid-

holte.

4*

middel-punten, trekt de
Eindelyk neemt l n en

Dit is dan wat belangt dc eerftc of voornaam Mc rib , na welke wyzc de andere ribben gevormt werden , die na een goede

Schceps-bouw houden, beter te verklaren,
zal hier een van hare Tafelen , waar na zy
de zelve fchikken, by voegen , beginnende
van 5 o tonnen, tot Schcepcn die i tfoo tonnen kónncn voeren.
Tonnen.

als

^enf^.

tn teder even aan <», cn trekt uit de punten », als middel-punten, dc bogen kj en
kj; dus zal dan de kromte lkbz.o etj tckj
de form des Schips, of des breedtfte ribs

9'i

»S
"Ji

delbaarheid tc zoeken.

Mt

Om dan eerftclyk dc vermindering van
dc verdeks-balken te vinden , neemt de
van dc langfte verdeks-balk, te weten
itfoo
48
1 2 voet , in ons voorbeeldt , laat dit zyn 4 r,
Dc gcftaltc, of form, van de erootfte rib inhetafbecldtzel C; op deezc ftrecp trekt
maken zy aldus: laat, by voorbeeldt , een een vierde deel rondts <* b c, en een vierkant
Schip van 1400 of 1 500 tonnen te maken *bcd, beziet daar na hoe breedt ghy dc
zyn: nadcmaal in de Tafel bevonden wort laatfte rib aan 't achterfte einde des kiels
dc breedte 44 voet , cn de holte 1 6 voet te begeert i (in lange Scheepen wort de zelzyn , zoo trekt twee kruis-ftrecpen b c cn vc gemccnlyk op de helft van de langtedcr
de, in de prent by letter B, recht-hoekig voornaamftc verdeks-balk gemaakt , cn
kruidende in 4 * daar na neemt op een zomtydts wel op twee derde deel des zelfs)
voet-maat dchchtvan dc breedte, zyndc dit gedaan zyndc, neemt met een palier
21 voet, (telt die van 4 na b cn c; neemt dccze maat , ftelt die in uw vierde deel
dan 1 6 voet , namentlyk de holte , ftelt die rondts, cn ziet waar die dc kring doorvan 4 na e en d y trekkende door e cn d fnydt, by voorbeeldt ef; ziet dan hoe veel
twee ftrecpen evcnwydigh met b c ; zet ribben uw kiel voeren kan, die ik 30 ftel
daarnadeeenevoetdespaflers in 4, trekt |tc wezen, deelt dan ac in 2ogelykedee
dan een kring door b c, te weten b scsl, tien , trekkende door dc punten ftrecpen
die de ftrecp feg in ƒ cn g doorfnydt, ais evcnwydigh met *c: hier na zult ghy de
ook dc ftrecp Idt in / cn $. Daar na ( om vermindering van al uwe verdeks-balken
dat zy de even-maat van dc onderfte vlakte in het vierde deel rondts hebben j want
des Schips, of de lengte van dc buik-ftuk- (lellende de eerftc 4 c op het eerfte derde
ken, tot dc breedte des Schips de befte deel des kiels van vooren , zoo zult ghy 'er
houden tc zyn , wanneer zy is als 1 tot 2
10 hebben tuftchen het voorftc eindt des
neemt 1 1 voet , cn ftelt die van e na • en 7, kiels , tot dc eerft gcftelde en breedtfte 4 r,
trekt dan twee pcrpendiculare linicn , of en tuftchen * c cn het achterfte eindt des
hangende ftrecpen , op fg , als op en 7 r kiels zult ghy 'er 20 hebben. De ribben
ieder ook lang 1 1 voet , zomtydts minder dieaanwederzyden even verre van 4 c af
of meerder, na goetdunken, trekkende uit ftaan , moeten even-eens zyn j die dan tuf;cnr, als nuddel- punten, de bogen t<j fchen 4 cn 9 zyn , zullen aan beide dc zyden
35>t
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dienen, en de tiende om zaldelaatftc aan cn onder fpitzer, andere vlakker j maar
de voorfte zydc des kiels zyn , daar de voor- deeze wyzc cn manier houden zy de volmaakfte te zyn. Zal nu voortgaan tot de
lieven begint.
Zoo ghy dan dc tiende rib, of de Iaatfte binncnftedeelen, cn toetakeling.
na voor en , begeert te vormen , zoo laat , in
Van het Kolfem , en JVageren.
D,hi>ecde cerfte
het af bccldtzcl

rib zyn,

Dc leden dan gemaakt zynde, is het nooneemt digh dat de zelve van buiten bekleedt , en
daar na de holte e * , Helt die van / tot * van binnen wel verdubbelt worden. Men
cn met die opening des paflers trekt uit i ftclt dan cerftclyk een tcgen-kicl , of kolfem , op dc grondt van 't Schip t zoo lang
als middel-punt , dc cirkel-Hukken / m
om dan dc verhooging van deeze verdeks- als het Schip is. Dit gedaan zynde, verbalk boven de cerfte te hebben, zoo neemt dubbcldt men van binnen het gantfehc
Schip, tot aan het verdek toe, met goede
in hec vierde deel rondts dc verlengde o m
te weten m n Helt die van e tot « , fluit dan en fterke planken , dikker als het buiten fte
na goetdunken het eindt des ribs m met dc bekleedtzcl. Dc wederzydts naafte plankiel n , door een cirkel-Huk. Om nu dc ken tegen de kiel aan moeten los blyven,
fluttcn te trekken , deelt // in vier gclyke op dat men de zelve kan opnemen als 'er
dcclen in^ cn g, opent dc paflerop \ des ecnige vuilighcit onder is, die het water
zelfs, en trekt uit g, als middel -punten, belet na de pomp te loop en.
In het brcedtftc van 't Schip is het voordc bogen /^aanwederzyden, cn door dit
middel zult ghy dc tiende rib hebben. Na naamfte cn eerfte verdek , cn daar onder is
de zelve wyzc handelt men met dc andere dc draght van 't Schip. De verdekken zyn
ribben, welke men dan fchikt als in dc niet cvenwydigh met dc kiel , maar zy verhoogen aan wederzyden van het midden
vorm des eer! \ en ribs is getoont.
Om de laatftc rib aan 't eindt des kiels na des Schips na achteren verhoogt het verachteren te trekken, neemt in uw vierde dek x voet op 1 o.
neemt
langte

in het vierde deel rondts

om, en ftclt die van a

tot

abc èc

/j

.

,

:

Het

deel rondts
,
men getrekt het half rondt oro; neemt daar na in meenlyk in vier verdiepingen : in dc onhet vierde deel rondts dc lengte fg , ftelt derfte is dc kruit- cn voorraat-kamer: in
e f,

flclt die

van a tot

o

cn

achterfte des Schips deelt

die van

r tot
en van o na p ; neemt dan
van? cn p na/, uit / dan, als
middel- punt, trekt de bogen pcf. Deftutten maakt men hier recht , gevende aan de
bovenftc opening // twee derdedeel van

de tweede

p<j, ftelt die

plaats daar dc fcheeps- wapenen in

de verdeks-balk

(

oo.

Om de rondte vandeverdeks-balkcn te
hebben , neemt voor de halve diameter , of
middcl-lyn , twee maal dc langte des verdek -balk's, als hier van a tot .v, cn trekt
uit .v, als middel-punt, de kromte bvc:
veele geven voor ;o voet langte 10 duim

de derde

is

de Konftapcls kamer , en de
zyn in
de Kapiteins kamer, en daar

is

:

voorisdevcrblyf-plaatsderfoldatcnj hier

neemt dc man

zyn beroep waar
dc Hccl-meefters kamer aan ftuur-boort, en de Timmermans
kamer aan buk -boort maar in Oorloghfchecpen houden zich de Sergeants aldaar)
inde vierde, die dc Hut genaamt wordt,
verblyven dc Schipper , Stuurman , cn ook
zomtydts dc Ondcr-fchipper.
in

te roer

Koopvaarders

is

-,

Om het achter-eindt des Schips worden

boght.

de ge- galdcrycn gemaakt, en boven de galdery
na achter is de fpiegel , die verciert is met
even verre van de voornaam ftc, of groot fte het beeltenis daar het Schip de naam van
vcrdcks-balken , welke te midden fchceps draaght. Het voornaamfte van het achterzyn, komen te leggen, niet van gclyke eindt is de ftevcn , die ; langer is als de
langte zyn j maar dat die na voorenïanger langfte verdeks-balk.
Öp het kromme hout der voor-fteven
zyn als die na achteren: by voorbeeldt,
zoo dc langftc verdeks-balk van 3 o voet is, wordt een ander hout gevoeght , in 't weldan geven zy aan de opening des voorftcn ke de uitlegger wordt geent , door middel
ribs by de voor-ftcven ly voet, cn aan die van twee andere kromme houten, na onrib welke na achteren even zoo verre van deren : deeze wordt na boven door twee
de voornaamfte verdeks-balk is geven zy houten aan 't Schip vaft gemaakt.
alleen 27 voet, cn zulks daarom, opdat
Van de Maften.
dc Schccpen van vooren dieper in 't water
Vier maften worden gcmeenlyk op dc
zouden zinken % 't geen niet onpryzelyk is.
Dit zy zoo kortclyk aangewezen dege- Schccpen gezet , namcntlyk dc groot
ftaltc die dcFranfchcn aan hare Schccpen maft , de bczaans maft , dc fokke maft , en
geven: ecnige doch maken die fmaldcr, dc boegh-fprict , leggende voor op het

Daar zyn ecnige

die willen dat

mecne verdcks-balkcn ,

die wederzydts

Ec

)

galjoen.
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Ieder maft wordt van twee, of
zomtydts van drie Hukken gemaakt. Het
onderftc lluk van de grootc maft, dat cigcntlyk de grootc maftgenoemt wort, is
even zoo lang als de kiel, of zomtydts een
weinigh korter , tc rekenen van de kiel tot
dc grootc fteng is zoo
het ezels - hooft
lang als dc helft der grootc maft dc grootc bram-rteng is weder zoo lang als de helft
der groote fteng. De fokkc maft is | minder als dc grootc maft. Dc bezaans maft
is ^ korter als dc fokkc malt.
Dc bocghfprict is even zoo lang als de fokkc maft,
of zomtydts wat minder. De kruis-fteng
voor-fteng, en voor bram-fteng , werden
na goetduuken gemaakt. Men maakt gcmccnlyk dc dikte van dc maft onder op het
tiende deel der lengte , in de dikte duimen
gerekent , cn in dc langtc voeten.
dc plaatzc der groote maft te vinden , deelt men het voornaamfte en ondcrftc verdek in zeven gelyke deelcn , latende
vier deelcn na vooren , en drie na achteren.
Dc maft moet niet recht op ftaan , maar
moet * , 4, 5 6 , of 8 voet na achteren over
hellen , na dat dc Scheepen groot zyn.
Dc even-maat van ieder maft is tot zyn
dc ree van dc maft is tot de
ree als 4 tot 3
ree van dc fteng als 3 tot 2 en dc onderfte
ftengerce is tot dc bovenfte ftenge ree als
1 tot 1
De dikte van ieder ree moet in het
midden even zyn aan de dikte van het bovenfte der maft daar de zelve behoort, en
verdunt^ na dc einden.
galjoen.

:

:

Om

:

:

.

Van de Zeilen.
Het groot

fchovcr-zcils langtc is \ van
de groote maft , zyn breedte is 2 voet minder als dc grootc ree het groote mars-zeil
moet ten minden zoo lang zyn als het fchover-zcil, zyn breedte is ongel vk, boven is
het niet brecder als dc grootc mars-zeils
rec lang is, en onder bykans als dc langtc
van dc groote ree : het groote bram-zefl is
half zoo lang als het groote mars-zeil , zyn
breedte is onder even aan de mars-zeils ree,
cn boven als zyn eigen rcc. De zeilen van
:

defokkemaft zyn zoo gecvenmatight tot
als dc zeilen van de groote maft
dc hare. Dc bocgh-fpriets zeilen verdc andere niets in

haar maft ,
tot

fchillen van

Van de Ankers.

middel-punt, een kring, wiens halve middcl-lyn zy een der zelve deelen, en

geven
arm de langtc van dezyde cencs zes-

ieder

hoeks ,

in

de voorzcide kring befchreevcn.
even zoo lang als

Dc anker-ftok is altydt
dc roede.

Dc

zwaarte van haar groot anker is op
tonnen, die 't Schip voert , 1 10
het tweede anker is een v ierdc minder: het derde is een derde deel
cn het vierde is dc helft minder.
ieder 10

pont

:

Wtf/hl htt

hrttwftit

£r**f aitktr
'

100

ÏOO
JOO
400
500
Voor een J ÖOO
700
800
900
1000
1500
iooo
k

500 pont.
100
1600
1217
2 <ÏOO
1950
206;
2750
3?°o
*4«$
2888
3850
1

4400
49 50
5 JOO
8250

4i«?

100

8*33

1 1

6-188

Van de Kabels.
Haar kabels wegen gemccnlyk twee
maal met een vierde zoo zwaar

als

dc an-

kers.

De langtc van het grootc ankers kabel is
Semecnlyk 1 20 vadem : die van het twecc anker 100 vadem: die van het derde
anker 80 vadem.
Dit alles werdt dus w aargenoom cn in
hunne grootc Scheepen j want in kleine
Vaar-tuigen , gel y k
veel uit

men die hier te Lande

Vrankryk komen

ziet ,

werden

weinigh wetten waargenoom cn : ook zyn
dc zelve van ondcrfcncidelykc gcftalten
cn meeft boven plat, voerende vccltydts
maar fok en groote maft , zonder bezaan.
En gelyk als bymy mceft allcSchccpsd celen evenmatigh uit dc ftcven worden
schaalt, zoo werden dc zelve bydcFranïchcnraccft alle uit de kiel getrokken, tot
het aldcrminftc lidt toe , zoo als by D. siffit
zeer breedt en volmaaktclyk is tc zien
daar hv het getal , grootte , en maght , van
zyn Majefteits Schcepcn , cn Galeven , bene ffens dc monteering, huis-houding , bemanning , cn al den toeftcl , naaktclyk voor
oogen ftelt i als mede dc ordeningen in dc
zelve waargenoomen , bouw- cn mondtk ofte n , touws even-maat , ook der ankers,
cn bloks, enz. zonder iets , der Franfchcn
Scheeps-bouw rakende, teverzwygen.
Dus verre heeft my goedt gedacht dc
Franfche Schceps-bouw ( welke heden in

Dcczc Franfchc Schccpcn voeren zelden minder als drie of vier ankers, en nooit
meer als acht , ' t cn zy dat verre reizen aannemen.
Dc roe van 't anker is drie maal zoo lang
als een van zyn armen. Zommigc deelen
de roe in twee deelen cn een half, cn trek- zeer hoogen top geftegen is ) tc verhandeken uit het eerfte punt derdcclingc, als len , daar in ieder genoegzaam merken kan
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Scheeps-bouw en

beftier.

Deel.

I.

*»3

mectendc van de plaats harcs begins tot de
plaats daar zy moeten eindigen , altoos iets
doende overichicten , voor 't beleggen , co

wat onderfchcidt zy met anderen hebben
cn waar in zy daar mede over een ftemmen.
In 't Jaar 1678. zegt men , is tot Toulon
een proef genoomen , van een gehccle Galcy , waar toe de materialen tc vooren vervacrdight waren, in ioa uurcn tydts optc
maken, en tc laten afloopen, zyndc de zelve

krimpen.

Dus zal men cindelyk op het papier bekomen een volkomen gefchikte tekening

van alle het rondt-hout , touw- en zeilvoorts 14 uuren daar na t'ccncmaal klaar werk* midtfgaders cenbequameverdeelinge der Scheeps vertrekken , en verdekgcweell om zee tc konncn bouwen
ken: gelyk dit in de nevenftaande aftekeVan het Scbceps-timmeren in

is te zien
welker eerfte onder
£ het Scheeps rondt-hout , loopende wandt, cn verdekken, vertoont
de
tweede , by letter F, vertoont het ftaandc
wandt, als ftagh, cn hooft- touwen: het
derde , onder letter G , in beide de afbeeldtzcls , vertoont dc maat der zeilen.
Infgelyks fielt een Engelfch Scheepstimmermam het evenredige model , of afbccldtzcl , van het Schips hol , en hout , op
papier, en vangt dan aan, wanneer deeze
figuren, ofaftekeningen, bereidt zyn, te
bouwen , het papier voor zich leggende ,
daarhyzync mate nanecmt: wcÉkewyze
van doen zeer pryzelyk is. Ook zyn hare
gegevene grondt-flagen , evenmatige Tafels, cn Schalen, zeer te loven, uit welke

ningen

Enge landt.

letter

In 't korte opgchaalt hebbende de wyze
van Schceps-bouw in Vrankryk gebruikelyk, dunkt het my niet ongcrymt, infgclyks tc doen mét die van onze ovcr-buu
ren, dc Engelfclicn, welke van lange tyden
af roem-ruchtbarc meefters in deeze konft
zyngcwccftj cn fchoon vcclc van haar regels ophalen kondc, cn gantfehc boeken
vullen met hare gegevcne maten , cn pryslykc ordonnantiën, of wetten, zal echter
zulks na laten, om dit Werk niet al tc wydt
uitte doen fpatten, en alleen maar aanroeren zulke wcttcn,waar van demcefte zelve
hebbc zien waarnemen, cn welke my dunken dc voornaamlle te zyn, om een algcmcinc en grove kennis tc hebben van hunne ftclfcls m 't opbouwen harer Schccpcn
'tgecne hier ook Hechts werdt vercifcht
dcwylc in dit Werk voornamentlyk van
dc Nedcrlandtfchc Schecps-bouw , (die
meeft gclyk is met de Oofterfchc ) cnvan
de uithcerofche als van ter zyden handcle.
Wanneer zy dan ecnich Schip, of Vaartuigh denken op te rechten, necmen zy,
dc lengte van dc kiel bekendt zynde, dc
diepte in 't hol , cn dc breedte van den bodem i dit gedaan zyndc , is *t by hun de
wyze, het Schip, 'twclk van zin zyn te
bouwen, ineenfehets evenredigh op het
papier tc ftcllen , 't geen hoe grootcr weit
gemaakt hoe 't beter is-, dcclende dan dc
verdekken daar op , als ook de kamers en
rechten de maften regel-matigh op.
Dc rees Hellen zy dubbel op de fchetzen,
gefnuikt, en opgetoogen, in haren vollen
ftandt , opdat zy dc evenredige maten van

:

j

I

1

men klaarlyk zien magh , des Schips lengte , holte , en breedte gegeven zyndc , afle
d'ovcrige deelcn, van wat certcr het vcr-

,

Schceps-touwen daar by konncn afmeetcn : d'opgchcvenc geven dc lengten

alle

aan buik-gordings , braden , takels, fenoo
ten, cn boci-lyns i dc ncdcrgclatcne aan
toppenants, nok-gordings, kardeelcn, enz.
Gclyk zy ook. zelfs den inhoudt der zeilen
op dc fchetzen afmecten* na welke wyze
men ook vindt dc lengtens , cn plaatzcn ,
van dc loopers , fchccr-lyncn , ftaggen , cn
boci-lynen : waar toe maar op t papier
een ftrcep tc trekken hebt van dc ltcnge
ree-nok tot de groote ree-nok : doet zoo

alle

ook met dc braflen , fchootcn , cn finy ten

,

,

,

eifchtc Schip magh zyn.
Het komt hier op uit, dat de groote maft
zy twee maal en een half dc lengte van den
bodem. Zy necmen ook wel de breedte
en dc diepte van het Schip tezamen, dat
verdubbelende, het geene daar uit komt
verdeden zy dan in drien , waar van de uitkom ft is de len gte der groote maft. Andere neemen de breedte en diepte te zamen ,
cn dat verdubbelt is dc lengte van dc groote maft. Een andercwyzc, om de lengte
der groote maft tc vinden, is, dc lengte van
dc kiel , cn dc breedte van den bodem , nevens de diepte t'zamentc voegen, en tot
die fommc , ofgetal , te voegen net verfchil
tuflehen dc breedte en diepte j welke fomme dan gcmultiplicccrt , of verdubbelt,
door dc breedte van den bodem , het produd, of uitkomft daar af, deelt door de
laat ftc lom, waar van de uitkomft verdubbelt het begeerde is by voorbeeldt , de
lengte van dc kiel zy 85, de breedte van
den bodem 3 3 , dc diepte 1 5, welke fomme
uit maakt , voeght hier by het onder1 3 4
fchcidt tuflehen dc breedte en diepte, dat
1 8 is , dan is de fomme 152, welke gemul
tipliccert, ofvcrmenighvuldight,door 3,
3
de breedte van den bodem, zal de uitkomft
5015 zyn , dit gcdcclt door 152, blyft de
uitkomft 33 , cn verdubbelt 66, 't geen
:

1

1

]

om tien 1

1

meer

is

ak doordc boven aan6£
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geroerde wyzc te vinden zoude zyn De
iokkc maft zy ; van dc grootc maft : dc
grootc fteng zy de helft der grootc mail :
dc grootc bum-zcils fteng de helft van de
groote tteng de voor- ot fokke-fteng dc
helft van dc voor-maft dc voor bram-zcils
fteng de helft der fokkc-fteng dc bocgfprict hebbede lengte van de fokkc-mait:
dc bezaan, of mizaans maft, heeft de hoogte vandc grootc mars-zeils maft, van het
bovenfte verdek af te rekenen, ende kruiszeils maft heeft de helft daar van. Dc Engelfche Schccpcn hebben vaak twee bezanen gdyk ook op dc Scheepen hier tc

1

:

:

:

:

de fokkc ree dc blinde- en bagync-rce dc
helft van dc bczaans-ree de boven-blindc
ree de helft van dc blinde-ree , endc bovcn-blinde fteng omtrent de helft van dc
blindc-ree. Dc ftagh moet zoo lang zyn als
de maft. Dc groote maft ftaat in 't midden
van 't Schip , en meeft tydts recht op.
Tot het ftellen van dc bczaans- of mizaans-maft is haren regel los* maar zy zetten hem op 't oogh in de fchets na goetdunken , en van daar dan in het hout zelve.
De boegh-fprict laten zy 6 voet voorby dc
fokke-maft fchieten , in grootc Schecpcn
maar in kleinder komt hy korter, als by
:

:

:

Een Schip dat lang ü 86 voet
33

voet ,hol\^ voet

460

,

breedt

voerende

,

ton,

zyn grootc maft lang 96 voet, dik 3 1 d.
8j
Grootc fteng
16
49
Grootc mars zcils ree
4
»n
Is

De grootc ree

:

Lande, ter plaatzc daar dc vlaggc-fpil ftaat,
altcmet wel een zeiltje bygchaalt werdt,
dat de zcc-lieden het Vinnetje noemen.
De fokkc-rce moet zyn | Van dc grootc
ree : dc voor mars-zeils ree dc hcltt daar
van dc bczaans-ree een weinig korter als

En zoo is het voorder met het overige
rondt-hout na welk voorbeeldt ik vertrouwe dat alle andere voorwcrpzels in
deeze ftoffc , op dc Engelfchc wyze , gcformcert en gefchikt zouden konnen werden , vergrootende en verkleinende alles
evenredigh na dc mate van dc kiel.

[

Grootc bram-zcils fteng »5j
Grootc bram-zcils ree 20;

Fokkc maft
Fokke ree
Voor-fteng

Voor mars- zeils ree
Voor bram-fteng
Voor bram-zeils ree
Bocgh-fpriet
Bczaans rec
Bovcn-blindc fteng
Boven-blindc ree
Dc bczaans maft
Dc bezaans roe
Bagyne ree

9
7
28,

85
7
42 \

l

2

1

3

»$

IOi

3 5

7

\

18
76

66

\i

1

1 tfj

5

9

5

8

3

8

Kj uis-fteng

3

Kruis-zeils ree

2j

4i
18
18

9
7

Om vervolgens tc fpreeken van de even-

maat der touwen, op d'Engelfche Schecpen gebruikelyk , zoo zal hier weder tot
voorbeeldt ncemen een Schip van dc vooEen Engelfch Schip , lang over Jleven rige lengte en grootte, cn, tot verklaring,
94 voet , breedt 3 7 voet, hol 1 6 voet, opftcllen dc dikte en lengte van alle des
't welk magh voeren 600 ton
zelfs touw- werk, op dat men daar door
lang
dik
mede weten mag (in deezer tweede wyze ,
18 V.
want van dit Engelfch touw- werk , tc gcHeeft een bovcn-blinde ree
18
lyk
mqt het Hollandr/ch, is al vooren geree
Voor bram-zeils
5Ï
18
fprooken) de evenredige mate van touw5i
Dc boven-blinde fteng
8
a
werk op alle Schcepcn in Engelandt, zoo
De groote bram-zeils ree
3
8
als , en na de zelve op hare diktens zyn be*4
Voor bram-zeils fteng
voorbeeldt

Kruis-zeils ree

26

De groote bram-zcils fteng

28;

Knus-zeils maft

34

Voor mars-zeils ree

De groote mars-zeils ree

39
45

Debagyncree

42

De voor-Heng
De grootc boven-maft
De Bczaans of mizaans maft
Zyn ree

De fokkc ree
Bocgh-fprict
Dc groote ree
Fokke maft
Groote maft

8

14

73

47

»7

55

18

66

ïi
20

*5

*fi

93

28
30

5>5

3«i

107

N°.

3*

1

Vangc dan aan met
.

Touw-tverk van

1

duim en T*i

gedeelte van een duim dik.

IZ

9Ï
11

i?

kent. *

10
10

Voor bram-zeils bnuTen, ieder lang
vadem. 4 Spriet- cn voor bram-zeils
2 Voor bram1 ; vadem.
zeils toppenams, jarig a 8 vadem. 8 Talicrceps, ieder lang 2J vadem. 4 Sprietens
voorde groote bram-zeils boci-lyns, lang
1 ï vadem.
1 Stag van de vlaggc-fpil , lang
17 vadem. 8 Talie -reeps van de kruisfteng, elk lang z~ vadem. 1 Looper van
48 vadem. 2 Boei-lyns voor het kruis zeil,
ieder van 16 vadem. 2 Kruis-zcUs braflen
van 2 2 vadem.
N».x.
1

i

2

boei-Iyns , lang
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Scheepbouw
N°.

en

befiier.

Touwwerk dik i duim en^.i

i.

8 Talic-rceps voor 't kruis-zcils wande ,
lang 1 vadem, x Vallen van het kruis-zeil,
lang 5 f vadem. 1 Loopcr van z 1 j vadem,
1 Kruis - zeils valletje ,
lang 7} vadem.

Toppcnants voor het kruis-zeils reetje,
6 vadem. 2 Schenkels voorde
kruis-zeils*braflen, ieder lang 1 \ vadem.
2 Kruis-zeils braflen, ieder van 12 vadem.
2 Bovcn-blinde knic-touwen , ieder lang
1 2 vadem.
1 Garnaatje lang 16 vadem.
2 Schecr-lyncn van de voor-perdoens , elk
lang 2 1 vadem. 1 Voor-bram-zcils vallctjc , lang 3 8 vadem. 2 Schinkels van de
voor-bram-zcils braflen, lang 20 vadem,
2 Voor-bram-zcils boci-lyns, lang 2 6 vadem. 6 Voor-bram-zcils knic-touwen, elk
lang 2 vadem. 2 Valletjes, ieder van 8^ vadem. 2 Groote perdoens, lang 24 vadem.
2 Toppenanrs van de groote bram- (leng ,
lang ; 3 vadem. 2 Groote bram-zeils braffen, lang 28 vadem. 8 Bezaans knie touwen, ieder lang 9; voet. 2 Toppcnants
van 1 1 vadem. 1 Scheer-lyn van 't kruiszeil, lang 42 vadem. 6 Kruis-zeils fpriettouwenvan i{ vadem. 2 Schinkels van de
kruis-zcils braflen, lang ij vadem. 2 Bagync- braflen , elk lang 2 4 vadem. 2 Nok2

ieder lang

j

,

Deel.

xif

;

1

.

1

1

gordings voor het kruis-zeil, lang 1 2 va2 Buik-gordings voor het groote

dem.

.

;

mars-zeil.

N°. 3.

I.

van 25 vadem. 8 Bovcn-blinde wandttouwen van 4 vadem, x Schinkels van de
boven-blindc , lang 1 ; vadem, 3 Loopers
van de ftagh , lang 3 vadem. 1 o Puttings
van 1 J vadem. 2 Raks tot de bovcn-blinde
van 3 j vadem, z Buik-gordings voor de
fok. f Nok -gordings voor de fok, lang
1 8 vadem.
2 Fokke braflen van 20 vadem.
* Voor-ioppcnants , ieder lang 5; vadem.
1 Schecr-lyntjes der voor-perdoens, lang
*{ vadem. 2 Schinkels tot devoor-mars*cils braflen,lang 1 8 vadem. 1 Talie-reep
van de voor- ftenge ftagh , lang 6 vadem,
* Knie- touwen van 't voor-mars-zeil, lang
vadem. 2 Buik-gordings tot het voorJ *
mars-zeil, lang 12 vadem. 2 Schinkels tot
de voor-pardoens van 3 vadem. 1 Voorbram-zeils reep , lang f vadem. 5 Voorbram-zeils wandt-touwen , lang 1 vadem,
1 Bram-zeils ftagh van 2 1 vadem.
1 Reep
tot de bram-fteng van 3 2 vadem. <S Bramzcils wandt-touwen van 45 vadem 4 Noken buik-gordings voor het fchover-zeil van
9 j vadem. 2 Valletjes voor 't ftenge wandt
van 8 vadem. 2 Scheer- lyns tot de groote
perdoens van 6 vadem. 2 Toppcnants tot
de groote mars-zcils ree, lang 30 vadem.
2 Buik-gordings voor 't groote mars-zeil,
ang 1 2 vadem xSchenkels voor 't marszeil van 3 vadem, x Groote perdoens van
x vadem. 1 Bram-zeils val van 4 3 vadem
10 Bram-zeils wandt-puttings , ieder van
x vadem, x Raks voor het groot bram-zeils
reetje , lang 1 \ vadem x Knie- touwen tot
de bezaan , lang 1 9 vadem. 1 Scheer-tros
tot de bezaan , Tang 1 4 vadem. 1 Bezaans
toppenant van 6 vadem. 2 Schenkels tot
de bezaan van l\ vadem. 8 Bezaans wandttouwen van de kruis-fteng, lang 5 vadem.
1 Reep voor de kruis-fteng, lang 5 vadem.
10 Puttings voor het kruis-zeils wandt,
lang 18 vadem.
Het bezaans rak lang
ij vadem.

Touw-werk van 1 duim en

.

rtldeel

voor de boven-blindc
fteng van 4 vadem. 4 Nok- en buik-gordings, lang 7 vadem. 2 Muflchótcn (dus
byhengenaamt) van 7* vadem. 8 Talicrecps voor het wandt der voor-fteng , lang
2] vadem. 2 Voor-mars-zcils braflen, lang
28 vadem. 4 Sprict-touwcn aan 't voormars-zeil , lang 3 vadem. 2 Rakken tot de
bram-zeils ree , lang 1 j vadem. 1 o TalieN°. c. Touw-werk van 3 duim
reept voor 't fokke-ftenge wand van 3 \ va1 Blinde reep, lang 4 vadem.
2 Nokdem. 2 Voor-mars -zeils braflen van 2 8 vadem, x Nok-gordines tot het voor-mars- gordings tot het fchover-zeil, lang 57 vazeil van 14 vadem. 2 Knic-touwen tot het dem. 2 Braflen voor de groote ree, lang
voor-bram-zeil van 30 vadem. 2 Schinkels ? o vadem, x Knie-touwen voor de groote
tot de voor-bram-zcils braflen van 1 ; va- blinde van x 1 vadem, x Toppcnants voor
dem 1 o Talie-reeps tot het bezaans wand, de groote blinde van x 1 vadem, x Schenlang 3 vadem, x Schinkcis tot de bagync kcls voor dc blinde braflen , lang 2 f vadem.
ree van 2} vadem, x Rak-touwen voorde 2 Blinde fchooten van 20 vadem. 1 Stagh
bagync-ree van x; vadem, x Schecr-lyns om op te 00 pen , lang 8 vadem, x Voorvan x vadem. 1 Valletje, lang 3 6 vadem. mars-zcils knie-touwen, lang 18 vadem,
x Spruiten tot de fokke boei-lyns , lang
1 Knie-touwen, lang 17 vadem.
x \ vadem, x Schinkels tot de fokke brafduim en
N°. 4. Touw werk
fen van xj vadem. 2 Schecr-lyns voor de
fideel.
perdoens, lang 20 vadem. 2 Voor-marsx Blinde braflen van i8± vadem, x Buik- zcils raks van x vadem. 1 Beflagh-lyn v;
gordings van 1 3 vadem. » Nok-gording« 3 vadem. 6 Nok-gordings tot het fchovcr
2 Scheer-lynen

|

.

j

;

1

vam

I

Ff

zeil,
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i Toppenant tot de
, lang i o vadem,
groote rcc, lang 10 vadem, i Groote mus
Ichóten, lang 4 vadem. 2 Vallet jes voor de
perdoens, lang ? vadem. 2 Groote raks,
lang if vadem. 1 Bram-zeilsltagh, lang
1 Reep voor dc groote bram2 2 vadem.
fteng , lang 3 5 vadem. 1 Bezaans ichoot
lang j vadem, z Bagvne toppenants , lang
18 vadem. 1 Reep voor de bezaan, lang
ïövadcm! 16 Talic-reeps voor liet fokke
wandt, lang 4;r vadem. 1 Voor-raars-zeils
knie-touwen, lang 3 6 vadem.

zeil

1

N°.

8.

Touwwerk

Fokke

1

dik 4 duim

llags talie-reep, lang f

10 Bezaans wandt-touwen

,

lang

vadem.
y<~

va-

dem.
N°. 9.

Touwwerk dik 5 duim

cn

,4f.

Fok-kardeel,lang 17 vadem. 3 Fokke
raks, lang 3 vadem. 1 Kat-rak ,lang 9 va
deni. 2 Muilclióten, iedei lang 4 vadem,
1
Stenge wandt -reep, lang 22 vadem.
1

3 Groote rce-raks, lang 4 vadem. 2 Groote
reemuflchoten, lang 5 vadem.
Groote
mars-zeils val, lang 1 8 vadem.
Groote
ree
kardeel,
lang
28
vadem.
10
Groote
t Valletje tot dc blinde , lang 2 o vadem.
2 Blinde fchooten, lang 2 v adem. 2 Boots lleng puttings, lang 3 i vadem. 1
«tagh
lang
9 vadem.
takels aan dc fokke maft', lang 38 vadem,
,
2 Andere takels , lang 27 vadem. 2 Fokke
N°. 10. Touwwerk dik 6 duim.
ree toppenants, lang 25 vadem. 2 Fokke
2 Schenkels aan de bezaans fchoot , lang
boei-lyns, lang 19 vadem. 2 Schenkels tot
dcvoor-ftcng,lang 2 4- vadem. 2 Schenkels 4; vadem. 2 Voor-malt takels, lang 7 va2 Andere takels , lang 1 5 vadem.
dem.
tot dc pardoens, lang 3 f vadem. 8 Voorftcnge wandt-touwen , elk lang 72 vadem. 1 Fokke fchoots , lang j o vadem. 1 Voorllag, lang 9 vadem. 2 Groote maft
10 Puttings tot dc fokke maft, lang ï vadcm. 1 o Valletjes tot het voor-mars-zeil , ta ^ cls > lan g » vadem. 2 Andere takels ,
16
valera. 1 Groote itengc-itagh,
lang 43 vadem. 2 Takels aan de groote
maft , lang 4 3 vadem. 2 Andere takels van lang 1 6 vadem.
2 8 vadem. 2 Groote ree toppenants , lang
N°. 1 1 Touwwerk dik 6 duim en
29 vadem. 2 Schenkels tot de groote braf2 Groote muflehóten, lang 26 vadem.
fen, lang 5 vadem. 1 Talie-reep voor dc
1

N°.

6.

Touwwerk dik 3 duim en

1

'.

1

1

^gc

.

groote Itcnge ftag, lang 6 vadem. 2 Groote mars-zeus boei-lyns, lang 33 vadem.
6 Spriet-touwcn tot het groote mars-zeil
lang 3 vadem. 2 Groote mars-zeils knietouwen, lang 1 3 vadem. 1 Groote bramzcils reep , lang f vadem. 2 Bezaans loopers van dc kruis-fteng, lang 10 vadem.
1 Bezaans val, lang 24 vadem. 1 Bezaans
(Choot , lang 1 6 vadem.

1
1

,

Stcngc-ftags talie-reep, lang 10 vadem.
Groot kardeel, lang 50 vadem. 2 An-

dere kardcclen , lang 3 o vadem. 2 Groote
fchooten, lang 3 ((vadem. 1 Schenkel aan
het knie-touw, lang 6 vadem. 1 Groote
mars-zeils reep, lang 10 vadem. 1 Bezaans
reep, lang 10 vadem.

N°. ix.

Touw werk van

7 duim.

Strop aan de blinde rcc , lang 3 vadem.
4 Schenkels tot voor-takels , lang 4; vadem. 1 6 Fokke wandt-touwen , elk lang
1
vadem. 1 Voor-borft-touw , lang 3 vadem. 1 Strop aan dc bocgh-fprict , lang
4 vadem. 1 Groot borft touw, lang 4 vadem. 2 Groote muuchotcn , lang 3 o vadem. 1 Schenkel van de ltcngc wandtreep , lang 7 vadem.
1

N°.

7.

Touwwerk van 4 duim

en

T l:.

Sprict-zeils toppenants, lang 4^ va
dem. 1 Voor-ftcnge ftag, lang 1 5 vadem.
2

8 v adem.
, lang
1 Voor-mars-zeils val , lang 16 vadem.
20 Talic-reeps van 't groote wandt , ieder
lang 5 vadem. 2 Groote boei-lyns tot het
fchoover-zeil, lang 20 vadem. 2 Spricttouwentot het fchoovcr-zcil , lang 3 j vadem. 1 Groot kardeel, lang 36 vadem.
2 Voor-ftcnge perdoens

1

N°.

1 3.

Touw werkdik 7 duim en

-,!:.

8 Woeling-touwen tot dc boeg-fpriet,
2 Schinkels tot het groote mars- zeil, lang
10 Groote ftenge wandt-tou- lang 6 vadem. 1 Fokke reep , lang 1 6 va3 vadem.
wen, lang 8 i vadem. 2 Schinkels van dc dem. 2 Fokke fmyten , lang 1 5 vadem.
groote perdoens, lang vadem. 2 Nok- 4 Schenkels van het groote wandt, lang
9

lang
perdoens, lang 2 2 vadem. 2 Schenkels aan j vadem. 2 Groote wandt-touwen ,
de groote mars-zeils braiTcn , lang 2 } va- 1 3 vadem. 1 Groote ftenge windt-rcep
6
vadem.
lang
dem. 2 Groote mars-zeils buik-gordings
ieder lang 3 vadem.
2 Schinkels van de
N°. 14. Touwwerkdik 8 duim en M.
bezaan, ieder lang 4) vadem. 1 Bezaans
16 vadem.
1 Groote draay-reep, lang
val, lang 5 vadem. 1 Bezaans rak, lang
2 Groote fmyten, lang 18 vadem.
4 vadem.
N". ic.
'

Digitized by

Google

Scheeps-bouw en
N°.

ij

Tfuwwerk van

.

i3

befiier

duim

C
3
n
3
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Fokkcftagh,lang 1 5 vadem, i Kraag
lang 7 vadem. 1 Schenkel
van de groote fchoot , lang 7 vadem.
1

om dc fteven ,
N°.

1
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215
}
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0 121

2

2

3

:

3

:

3

1

tc

3
3

71

7
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0
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3

9

58

0

0

54

0

1

5o

3

2

47

1

44

3

4*

0

4
J

komen 5 jein-bloks met haar touwen \
:

j

bchalven lyken, en flabings. En dit zy,
tot een proef, van het Engclfch touwwerk genoegh gezeght.
Wat belangt de dikte der kabels , die
ftellen zy mede, na dc laften der Schccpen , aldus by voorbeeldt , een Schip van
300 ton heeft een hooft-kabcl dat dik is
1 5 duim , wat zal dan de omtrek van een
hooft-kabel zyn voor een Schip van 460
ton ? en zoo voorts. Het hooft-kabel is
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ander gebruik : 1 vang-lyn voor dc tweede floep : 1 val-reep : 1 felder : 1 taliereep aan dc val-recp 1 boei reep voor het
boci-ankcr 1 boci-reep tot het werp -anker : 2 lengen om t anker over te zetten
2 fchinkcl-raks
1 val-reep om in dc boot

|
3

3

0

84
11

Vadem en voet
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10
10
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3
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kabelarings, lang

0

I

4

3'

2

2
3

4 vadem , dik 5 duim 1 loef-rak, dik
duim , en lang $ vadem 1 doove jut
5
1 vang-lyn voor dc boot
1 vang-lyn tot
':

i<?9

150

:

loodt-lynen

O
33 8

3

:

5

405

7
8

:

dik 4 duim , ieder lang 4 vadem : 1 forlyn voor het Aroom-anker, dik 4;- duim,
lang 4 vadem
1 portuur-lyn voor het anker, dik 3 duim, lang 4 vadem: iboeirecps , dik 3 duim , lang 46 vadem 2 roe-

c

H

1

«

"7

<
0

oct n

CL

t

,

1 Groote ftagh , lang zo vadem.
Hier by komen noch 2 repen, om het
touw te binden, dik 5 duim, lang 5 vadem
3 reepen voor aandeboegh, dik 4 duim,
lang 8 vadem 4 for-lynen voor de ankers,

:

Videra en
ia 100 po

1

en fideel.

rings

Deel.
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Touw werk van 1 7 duim

6.

I.

O

3

1

:

gemeenlyk zoo menig half duim dik , als
net Schip voeten breedt is in 't midden van
des zelfs oodem.
Dc volgende Tafel kan hier zeer dienftigh voorgeftclt worden, uit welke tc vinden zyn alle dc lengten van kabels , of touwen , na hare dikten ot> d'eerfte en tweede regel ziet de dikten der touwen in duimen en duims deelen op de volgende regels vindt men hetcctal der vademen cn
voeten op hondert pondt zwaarte touws,
cn zulks tot de dikte van 10 duim toe:
ieder duims deel is een tiende van ccn
duim , ook zoo dc voets dcclcn ccn tiende
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Van de Zeilen.
Wat aangaat hare zeilen, daarvan geven zy , gelyk

als
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bcquamc evenredige wetten j doch wer- flaap-balken van
den van hen

niet altydt

af leggen na de fcheeps
waargenoomen. zyden toe
Achter zyn hunne Schecpen meeft alle
onder rondt , cn niet plat. De planken,
die zoo voor als achter in dc fteven komen,
werden by haar met zware bouts daar aan
geklonken \ 't geen men hier meeft met
wel te voegen te wegc brengt. Het wert
by zommige voor een rois-greep geoordcclt , dat by hun dc Scheepen dikmaal
voor boven icherp gemaakt werden , en
onder brcedt j daar het tegen geftelde dc
gebouwen na dc konft doet zyn onder
I

lk zal een voorbeeldt geven van het zeil
werk op een Engelfch Schip , waar van
men voorgaf dat alles na wet , cn ter beller
ordonnantie , of fchik , was gemaakt : het
Schip was lang over kiel 1 2 voet) brcedt
40 voet het groot zeil dan was onder
breedt 4 2 voet , hoogh 8 7 voet * het marszeil daar boven hoogh 84 voet, en onder
breedt 50 voet, boven 42 voet j het mid;
del derde zeil , ofgrootc malh bovcn-zeil
hoogh 41 voet , onder breedt 1 7 voet , boven 2 1 voet het voor-mafts onderltc zeil
was hoogh 71 voet, en breedt 40 voet
het mars-zeil hoogh <5y voet , onder breedt
46 voet, en boven \ C voet* het derde zeil
hoogh i<? voet , onder breedt 14 voet , en
boven 18 voet het onderfte zeil van de
achter-maft hadde 7 1 voet in zyne hoogte,
zyn breedte tegen de fteng aan was van
5 1 voet , voorts fpits uit gaande ; zyn boven-zeil was hoogh 5 7 voet, onder en boven breedt o voet : het onderfte zeil van
dc boeg-fpriet heeft in zyn breedte 2 8 voet,
en is hoog 60 voet j het boven-zcil is hoog
60 1 voet , onder brcedt 2 5 voet , en boven
1

,

:

:

;

:

icherp en fmal fnydt de zee , cn geeft fchot
aan 't Schip j boven breedt vergroot den

inhoudt, en doet dat zy veel laden konnen

waar om

men hier te Lande , en elders , de
planken vecltydts voor zoo veel buight als
het moogelyk is > waar in doch de middelmaat wel dient waargenoomen te zyn : te
fcherpe en fmalle Scheepen dragen weinighj te zware willen niet voort, en zyn
loom als koeijen. Men kan daar in mede
feilen , dat men de Schecpen vaak troghsfewyze maakt, zeer breedt, enonbefnecn , achter al te plat , en loot-lynigh. En
fc hooi dc Engcliche Mccfters wel weten
dat een te fmal en fmuigh Schip weinigh
dragen kan , te dik cn te groot niet voort
wil , zoo ziet men hun dikmaal deeze regels te buiten gaan. Daar-cn-tegen ziet
men weder Engelfch vaar-tuigh zomtydts
beter zeilen , en minder afdryven , als
1

jo voet.
Hier na kan men dan den inhoudt der
zeilen van alle andere Schccpcn evenredig
afhecmen. Waar uit te merken ftaat, dat
zy hare zeilen hooger neemen als men hier
te Lande gewoon is. Zy verdubbelen ook
dikmaal hare zeilen , 't geen by ons onnoo- Scheepen elders gebouwt , en zulks om
dige koften wertgeoordcelt. Zy overtref- dat zy zich meer bcvlvtigen plat , laeg, cn
fen ook onzen landtaart in 't vcclvoudigh lang te timmeren , als men in andere geweiten gewoon is te doen. Maar trachtenvoeren van ftagh-zcilcn.
Het opbouwen harer Scheepen gefchiet de de Scneepen al te zeer wel-loopendc te
niet, zoo als by ons, op vlakke werven, maken , maken zy dc zelve zoo fcherp , dat
maar in dokken , 't geen vakken zyn , wel- die dikmaal te rank zyn , en om vallen , inke door opgclatene fchut- deuren water dien men haar van ballaft en zwaarte ontkonnen innecmen , als de Schcepen vol- bloot. Zy zyn anderzins uitftekendc en
bouwt zyn , om die te doen ryzen , en zeil- vernuftige Timmer-luiden , ook wakkere
Zee-mannen, tveshalven lof verdienen i et
ree te brengen.
Zy zyn gewoon hare Schccps-kielen uit weten zich wel te redden in tydt van noot >
meer ftukken t'zamen te zetten , als men fparendc hare gort zakken niet , om de gahier te Lande doet. Zv zetten alle het ten onder water te vullen , die zy weten
werk op palen, of ltokken. Zy bouwen dat uitdeijen, cn, ge wollen zyndc, nat
hare Schcepen indeboegh het zwaarfte, kecren. Zyfmeltcn hun teer met gloei jencn de planken zyn daar het dikfte , om den de kogels , om brandt te fchouwen flaan
grooten aanftoot die de zelve lyden van het ook zeilen voor reeten en openingen in
aanftouwende water, cn om uitbarfting by tydt van ftorm , om te kalefaten en te
de fteven te voorkomen. Tuftchcn de leg- klutzen by ftüte ja in hoogen noodt omgers maken zyfleuven, tot fchot voor het binden zy de Scheepen met touwen j en
water, waar kettings , of touwen door ko- weten, by gebrek van ankers, gevulde
men , die na de porop-put ftrekken , welke kiften met loot, of yzer, in haar ftcdete
beweegelyk zyn , om het water te konnen gebruiken.
roeren, enalle vervuilingete wecren.
Het hout waar van men in Engclandt
Het kolfem wert by haar t'ecnemaal van Scheepen bouwt, is hart, cnftcrki doch
een gcftalte binnenwaarts gemaakt als dc zoo buighzaam niet als het Duitfchc hout :
kiel buitenwaarts , waar tegen wederzydts daarom ziet men dat hare Schecpen van
:

:

mecv
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meer (hikken aan een zyn gemaakt en de als mede dat dc zelve niet over malkander
komen te ftaan.
planken ook veel fmalder , als de onze.
Men ziet aan hare Scheepen vzcrebouts
De Engcllchc Scheepen hebben zommetoogen, daar veeren in geftoken wertydts dubbelde , jadrie-dubbclde kielen.
Hafe Schceps-lantarens zyn aan de zyde den ook die gefplitft en omgeftagen zyn
na het Schip toe blindt 't geen pryzelyker andere met zware uitftekende koppen , die
is als de hicrlandtfche j want dus wort het het fcheeps hout verfchoonen in geval van
,

j

:

botzen : cn gclyk zy van oudts weinigh
gezight te fcheep niet verbyftert
Het is by hun een wyzc de Scheepen bout» , cn fpykers , tot hare Scheeps-bou
buitenwaarts van onderen tot boven toe te gebruikten , maar hare Scheepen flechts in
teeren, en bykans geheel op te maken, tcr- eenvoeghden, zoo overtreffen zyhedenwyl zy noch op 't landt ftaan , 't geen met daaghs alle landtaart in veelheit van yzcrde dokken bequaamlyk kan gefchieden. werk.
De voor-ftevcn ftaat na 't landt toe als de
Daar wort verhaalt, dat uitEngelandt
Schcepen op ftapel ftaan, en men zet die een Schip over den Oceaan heeft gezeik,
achter hoogh op. Deeze dokken zyn ver- waar aan maar een bout was geftagen , cn
fcheide van aakzei : de zommige hebben dat in de kiel.
kringftukkige deuren , zoo binnen als buiBy hen ziet men zekere tangen, diezy
ten uit geboogen } andere hebben geheel voor by de kraan onder water om het touw
platte deuren : onder op den bodem , die weeten te flaan , en lichten zoo het anker
befchooten is met hout , of ook wel fl echts wanneer dc fpil te zwak bevonden wert.
De ovcrloopcn in hare Oorlog-fcheepen
met klcy g cv loert , leggen vaftc ftapelryzen weinig of niet, en zelden, maar zyn
bloks.
In 't verdubbelen gebruiken zy pennc- t'eenemaal plat , zonder zyd-afdalinge te
kens van zeker hart en bitter hout, in ftedc hebben , dat veel onretnigheden veroorvan yzere nagels, die men hier te Lande zaakt. Tuffchen hare poorten , voorna»
daar toe bczight. Dun loot , en bokken- mentlyk in 't achter-deel des Schips, vindt
hair, voegen zy zomtydts tuflehen de plan- men veeltydts kaflen , kooijen , of kamerkens , tot lyfs-berging voor dc opper en
ken in.
De bark-houten aan Engcllchc Schee- minder Bevelhebberen ; deeze vullen zy
pen ftcken minder uit , als men die hier te met pak en zak , en alderhznde zachte MofLande aan de Scheepen plaght te maken. fen, om, als 't op een flaan gaat , de kogels
Het platzydigh bouwen aan Engelfche daar in te fmooren: gclyk men in Enge Schecpcn is protytch/k , en doet hout fpa- landt ook Scheepen vindt welkers zyden,
ren j weshalven , na hun voorgang , nu al- ten zeiven einde , met mofch gevult zyn.
om dc verloorene boghtcn en kromten in Zy bouwen hunne Scheepen dik in den
buik , cn zulks ftevighcits halven , 't geen
de Schecpcn veel werden gemydt.
Boven op de galderyen , wcderzydts tc- heden by ons veel nagevolght wert.
gens boort aan, zetten zy gemeenlyk het
Hare pompen zyn ketting-pompen , die
teken van't Schips benaming, in beeldt - te midden fcheeps ftaan 't geen pryflyker
werk gefneden , zonder cenige letteren.
is als de pompen op hicrlandtfche ScheeHare achter ftcvens maken zy zomtydts pen, om dat minder onklaar werden, en
dubbelt, gclyk mede dc kielen. Hare meer water opgeeven ; maar weder vervoor ftcvens zyn kring-ftukkigh , om het achtclyker , om dat hinde r v k in 't fcheeps
ruim zyn , zwaar , en een onlieflyk geluide
induiken te beletten , zoo zy voorgeven.
De grootfte verdeks-balk komt by de gceven.
Haar water , cn bier , wert alle boven uit
groote maft , daar de verdeks- planken ook

w

m

1

net dikftc zyn j waar op onze landtaart
geen opzight neemt. Op groote Scheepen
ftcllcn zy mede ftutten en banden onder de
verdeks balken, die zy ridders benamen.
Zy leggen hare ankers dwars fcheeps
op een balk , daar toe gefchikt op onze
Schcepen hangen die bezyden dc ftcven
binnen gaats zyndc, maar in zee bindt men
dc zelve tegen de vulling aan , of haalt die
op dc boegn.
Zy zyn zeer naauwkcurig dat hare (lukken wel paffen in dc poorten , zonder wiggen , of ltutten , en dat die wel voorzien
zyn met ringen , takels, en kogel- bakken j
:

dc vaten , met pompkens van vlier-hout
blik , of rotting , getapt , 't geen tot goethouding van 't zelve veel doet.
Hare Scheepen hebben veel loozc poorten , die buiten om met een zoom befnedenzyn.
De kombuizen ftellcn zy onderfcheidelyk , zoo achter als voor , boven en onder
altoos acht flaande dat zy, nochdebottelcrye, onder niet te laegh aan 't water, of te
hoogh by 't fchynen der zon zyn , op dat de
mont-koft niet verderve , maar goct blyve.
Dc marffen op hunne bocg-fpricten zyn
veeltydts ronde fchyven , 4 of 6 in getal
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gclyk in de vertoonde gcftaltc

die voor wcdcrzydts tegen de fprict aan

is

te zien.

ltaan , daar touwen door loopen , en waar De tentjes die men boven op uitftcken
op twee mannen bequamclyk ov er-eindt ziet , zyn fchuil-plaatzcn voor het volk.
kunnen lban. Zy voerden ecrtydts op ha- Het heeft maai- twee verdiepingen, cnis

onder vry fcherp. De dwars-houtcn die in
waar al" een hunner Schccpcn de naam van het ruim komen, zyn daar Itcrktcns halve
CoidtgcrA krecgh , zyndc dit een Schip dat cn deeze vindt men in meelt alle Engel zy oulings tegen de Kranichcn gebruikten, fche Scheepen doch zy geven ongemak
voerende vytticn honderdt man , nevens in 't Iaden , cn zyn hindcrlyk in 't flaan.
ecnige hondert kopcre ouden.
De kielen van alle zyne Scheepen maakte
In d'Engclfchc oorlogh-fchecpen wor- hy dubbelt , diep , en uitgeholt , om dat de
den de poorten mee Ittydts laegcr geftelt, Schccpcn des te beter by de windt zouden
houden, en niet afvallen : gelyk in deeze
als op de Ncdcrlandtfchc.
Engcllchc Kitzcn voeren zomtyts twee Landen, om dezelve redenen, de kielen
mailen, en ook wel eenderde, achterop zomtydts onder brecder als boven werden
een boogh (taande. In 't bouwen van Kit- gemaakt , als ook de voor ltevcns breedt
7.cn vindt men groot vcrlchil , de zommige voor uit. De verdeelingen konnen uit de
zyn open, andere voeren een verdek, ceni- aangetekende cyfers en punten bd peurt
gc twee , ook halve dekken , zoo wel voor werden.
als achter
op de ftuur-pleght ziet men
Het tweede , by letter B , is een Schip
mede dikmaal hutten, of tenten, alwaar t'ecncmaal ten oorlog gefchikt het voert
nevens de man te roerde kombuis en kooi- in zyn tweede laagh dubbelde poorten , en
jen zyn } waar achter het Schip weder laeg, bulten > 't geen , myns bedunkens , cenigh
cn op een zelfde hooghte met den voorftcn ongemak bygebraght heeft. Op den overoverloop is: in andere ziet men de kajuit loop, aanboort, ltaanwcdcrzydts zevenandere hebben tien houte gaffels , om zeer zware musketachter hoogh opgehaalt
voor-onders in ltede van kajuiten, cn zyn ten, of dondcr-buflen , in te leggen, die
zeer wanfehapen gebouwt zelden voeren door de handt van een man bcltiert werzyfokke-mallen. Men ziet de Kitzen dik- den. Dit Schip is holder als het ccrlte , cn
maal rechtzydighopgetimmert, verbree- van drie verdiepingen , tot berging van
dendc van onderen tot boven toe.
meer menfehen het is ook niet zoo fcherp
DeEngelfchen fmeeren hare Scheepen als het eerfte , om dat ruimte van binnen
buiten om met zeep en talk 't geen hier zoekt , en zoo niet op het zeilen als tot
te Lande met fmeer alleen gefchiedt. Met flaan wert gemaakt.
gekalkt kanefas, en dat overgooten met
Het derde geflacht, by C ten toon geKeete pek , braeuwen zy in de reeten , te- ftelt, is van minder toeftcl , voert ook mingen 't ongedierte. Zy voeren althans meer der buflen, islaeger, en lichter, waarom
mannen Tc heep , als men in deeze Landen het bequaam is in de warme landen te vagewoon is te doen. Zy ü haffen , vier en ren, daar men veel kalmte heeft: het kan
vier aan een fchotel, meed vleefch, en zou- ook met minder volk cn koften gevoert
te vifch. Het is by haar een gebruik, in werden.
Van de vierde vorm, by £>, zeghthy,
het flaan de Schcepen rondtom met roodc
fchans-kleeden te bedekken. Dewyzcvan dat zy wel zeilen , doch Hechter tot tegenweer zyn , om hun langtc over fteven , en
haar enteren is op 't hooghlte van 't Schip
't zy aan de hut of bak , zyndc wel voorzien fmalte. Doch zoo wie deeze Schcepen bevanecnenter-byl, fabel, enhandt-bus.
geert ontleedt te zien , wvze ik tot het
Robtrtm DndJdm, Hertog van Northum- boek Arcano del Afare , by den voornoemberlandt , Graaf van Warwyk , vermaart den Hertogh van Northumbcrlandt in het
Scheeps-bouw kundige , verzon ondcr- licht gegeven, cn gedrukt totFlorencen
fcheidelyke Scheeps-bouw fchikkingen, in I taliën.
van welke hier vier byzondere ten toon
ZyneKoninglyke Majcfteit van Engeftelle. Hetecrfte, by letter A op de plaat land t bezit vccle zeer hèerlykc, groot cn
hiernevens, is een Schip 't geen hy be- konftigh gebouwde Scheepen , als de Somftemde tot verre toghten , en koftelyke vertin y het Linden, den Rijden Prtns, en
waaren te vervoeren , ook om bykryghs- meer andere. Het Schip Lenden is lang
tydt ten oorlogh te konnen dienen : het zoo voet , ieder voet van 1 z duim , breedt
kan voeren twee lagen enkel gefchut bc- 45 voet : de verdekken zyn hoog 8 \ voet
halven het gefchut op de bak , halfverdek, de kabels dik 3 fban : d'ankers ieder zwaar
cn hut, mitfgaders eenige buïïen die van 8000 pondt. Het overloops wuift is bcvooren en achteren langs fcheeps ftaan fchooten , en in byzondere vakken van ciook die voor en achter uuTkonncn fchictcni ken wagen-fchot na de konft verdeek, ook
re mallen grootc korven aan de marflen,
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wanden zyn

Dc huit is onder 1 \ Engelfche ellc gemeden , verguk , en gefchildcrt , gclyk
In 't ruim, en ook op den overloop,: als men in Koninglyke wooningen ziet.
zyn lchceve dwars-ftuttcn kruis-wys ge- Dcgaldcrycn ftaan wcderzydts wydtuit,
ltclt, vaftighcits halven. Twee ketting- zoowel binnen de kajuit als hut , daarkalpompen ftaan voor dc kombuis, welke fen en geheimen in zyn. Aan 11 uur- boort
voor op den overloop ftaat , waar grootc van het Schip ftaat een overdekt geheim
broodt-ovens by zyn. Dit Schip voert gc- voor dc maats , tegen dc tweede overloop
mcinlykjoo man. Alom op den overloop aan, uit welke men ook door een deur daar
zyn kamerkens voorde Amptclingcn, die in gaat j en aan bak-boort is een grootc
dwars fchecps twee kooijen hebben. Dc trap met leuningen , langs welke men zeer
froote lantaern achter op is zoo groot dati bcquaamlyk in het Schip gaat. Dc komaar tien mannen in konncn ftaan. Het' buis ftaat voor onder 't verdek , zynde in
Schip is achter buitenwaarts vcrgult, ook de zelve twee haert-fteden , beide dwars
zoo dc hemel der kajuit , de voor- en ach- fchecps, en tegen elkandercn aan dc rook
ter-kamers, dubbelde galdery en, en uit- gaat door een koperen fchoorlteen. De
kyken, wedcrzydts kallen, ledekanten, en kruit-kamer is gemaakt , gelyk zy die alle
ruft-plaatzcn. Dc trappen zyn brcedt , gc- maken , voor by de boeg van 't Schip. De
lyk als in groote huizen. Met een grootc pomp is een rat, daar Iedere emmertjes
deur gaat men in het Schip. Een buis van aan opgehaalt werden , die het water door
voor de hut gaat tot aan de man te roer, boften in zee lozen. Voor cn achter is het
waar door de Stuurman, die boven ltaat Schip even hoog. De hut is afgefchciden
fpreckt > en aldus werden zync woorden gelyk dc kajuit, met een fchot, dat midte beter verdaan. De mail is , zoo verre hy den door gaat: en de boven-hut is verdeelt
op den overloop komt,bclchootcn, en met in ondcrlcheidene kamerkens , zoo wel
fny-werk geciert. Op d'ovcrloop ftaat een voor als achter. Boven de ruft fteckt een
lange tafel. Dc poorten zyn grootcr, en zolderken uit, daar men op ftaat, als men
valtcr, als men die hier té Lande maakt. water uit zee wil fcheppen. Het galjoen
Dc vloeren zyn met teer en fchclpen be- is voorzien met bceldt-wcrk van Engelen
lecht. Dc maft is in den omtrek 3 vadem Griffioenen, enz. alles koftclyk verguit:
dik , en wel bcwoclt , ftaande recht op. midden in't galjoen fteekt een buis, van
Men zict'er twee bctings. In 't kort , dit geftaltc als een fchoorftecn , die de lcheeSchip is volmaakt van bouw, gelyk ook pelingen voor een gemak dient. Het Schip
heeft twee betingen , die op het verdek
de andere zyn.
Het Enccllch Schip , de Royale Charles achter elkander ftaan. De luywagen is van
genaamt, isprachtighvan gebouw, cier- yzer j en de roer-pen hangt daar aan met
ïyk in 't aanzien , en gemakkelyk voor dc een bout , gaande daar nietboven over , als
lcheepelingen. Het vierkant welf achter in onze Scheepen, maar onder door. Dc
is met bceldt-wcrk konrtigh uitgefneden, maften in dit Schip hellen vry veel achter
gclyk ook het galjoen, en beide t'eenemaal over, uitgenoomen de fokke maft. De
vcrgult. Dc eerfte overloop is met recht grootc malt is uit meer maften aan een geop ftaande ftuttcn geftut ; dc tweede met zet , wel be woelt , en met bouts doorklondwars-ftutten, die kruis-wys door elkan- ken. In dc bak ziet men afgelchootcne
der zyn verbonden > inlgclyks mede dc kamerkens, voor Onder-ampt-liedcn. De
koe-brugh , ofonderfte overloop , die zon- roer-pen is langer als gemeen , en zulks om
der ryzen of dalen, gclyk alle de andere dat de kajuit zeer groot is. De knechten
verdekken, is gebouwt. Van den ccnen ftaan onder den overloop. De pis-bak voor
overloop tot den anderen , en het gehccle is zeer groot , en met loot bekleedt j gelyk
Schip door, gaat men zeerbcquaam met ook alle de trappen. Vier bark-houten, en
trappen op, trots het befte Hof te lande, twee ree-houten, ziet men aan dit Schip.
Dekkl,enbuik-ftukken,alsookhctkol- Dc poorten zyn zoo gefchikt, dat zy de
fem , cn alle inhouten onder , zyn van zeer bark-houten niet komen te quetzen. Dit
zwaar hout , na de wyze der Engelfchcn } Schip kan weinig minder als hondert ftukdoch al 't bovcn-werk is licht opgemaakt, ken kanon voeren. Dcankers werden met
Op den overloop , onder het bovenfte ver- kettings opgezet. Dit doch misftaat cenigdek , ftaat een tafel met zit-banken rondt- zins het zelve , dat zyne boorden rechtzyom , ten dienft der bootsgezellen , en waar digh op gaan , en vervolgens van geen al te
aan de Stuurluiden ieder in de konft der aangenaam beloop zyn.
Zee-vaart onderwyzen. Dc Kajuit is in
In Engelandt is onlangs een Schip getweën verdeelt , door een fchut , 't geen in bouwt , Britanm* geheten , dat hondert cn
daar twee open deuren in twintigh ftukken gefchut voert.
fchecps.
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Londen lagh weleer James, Hertoge van %rkjn Albany , Groeen Vaar-tuigh vertuit, dat de naam van
ve van Vlfter, Lord Hoog- Admiraal van
Neptunm Comrt droegh. Het was plat , cn
Engelandt tn Trlandt t (Sc. (Sc. Konjtapel
had vier toorens, op ieder hoek een, die
van Kafteel Douvrtn Lord Bewaarder
*3 l

Op de Teems

tot

't

zoo ruim waren , dat zy voor kamers dienden. Het overige van 't Schip was omtrent
1 4 voet hoogh , ondcrlcheidcn in gemakken , waar boven galderycn en wandel{>laatzcn waren , gelyk ook om lacg opene
uil-kamers. Het was alom met vierkante
venfters voorzien , en haddc twee deuren.
Het hout-werk buitcwaarts was met zcegedroghten befchildcrt. Het diende tot
een herberg , en drink-huis voor de Londenfche burgers.
de aardigheit van
het gebouw wert dit hier aangetckent.

Generale lnjhti{lie voor

, dat den al
werdt gedient
twee maal ieder dagh , by
't gantfebe fcheeps-volk
volgens de Liturgie van
,
de Kerke van Engelandi : en dat lafter , dronkenfchap, zwceren , en ontheiligen van Godcs Naam,
wert belet, verhindert, engeftraft.
II. Gyzultu inmiddelyk hebben te begeven
aan boort van zyn Majefteits Schip
, waar
van ghy bcftelt zyt tot Kommandcur , of Bevelhebber > en zorgvuldighlyk waarnemen in wat toeHandt het zelve is , en in wat tydt het magh vaerdigh zyn omme ter zee te gaan ; waar van ghy
narichringe aan myn zelfs zult geven , en aan de
voornaamfte Bevelhebbers, en Gemaghtighden
van *yn Majefteits Vloot : als ook, of daar cenige
nalatigheit zy by eenige Opzighters van de Werf,
of van bet Schip , tn het vervaerdigen van dien
en wie fchuldigh zyn aan "t zelve $ ten einde de
overtreders mogen werden geftraft , en den dienft

aan boort van u Schip

,

De Lichters, tot Londen gebruikelyk
zyn grof van bouw , plat , cn bykans vier>

NN. Kapitein.

cent zult gy zorge draeen
VOor
maghtigen Godc gctrouwelyk

Om

kant

,

van de vjf Havenen , en Gouverneur va»
Portsmtuden, (Sc. ($c.

zy worden ftaandc voort geroeit.

,

De Engclfche Wirrien zyn Ichuitjens,
waar mede men zich langs de vliet de
Teems laat roeijen zy zyn lang en (mal
van m aakzei, dun van hout , fpits en fmocg
van vooren , achter fmoeg en wel getilt
doch kort , en niet ongclyk aan de Grocn- verhaalt.
landtfche floepen hier te Lande.
III. Gy zult hebben te cifichen enteontfanGilde-barsjens zyn lange fpcel-fchui- go » van de Klerk van de Rekening, een Rekenten, die de Gilden tot Londen gebruik en, boek , behelzende de hoedanigbeit en toeftandt
_~ i
'van ieder byzonder ituk van het loopende en ftxinj_ nr.
om zich langs de
Teems te verluftigen
de wande , en het meed waerdige van de Bootsdeeze worden wel van 20 of jo man voort mans voorraat , als kabels en dun
touw-werk , angeroeit: zyn buitenwaarts ten halven ver- kers , overigh kanefas en zeilen j en dat inmiddeguit, cn koftelyk beiheden: zy zyn zeer lyk , eer dat gy zult verplaatsen : ghy , met hulp
:

,

'

n

i

•

Ook ziet men daar van de Schipper (die nütsdeezen wert gelaft u hier
diergelyke Barsjens voorden Koning, als in te dienen) zult overllaan het wandt des Schips

wiel in 't voort varen.

mede vqor den Lord Major, doch praghtigcr toegctakelt ,

zynde langh

1

zorghvuldighlyk het zelve befchouwen, cn onderaght neemen wat nieuw touw-werk
fcheidelvk

m

10 of wel gebezigbtisin'tfcheepswandt; opdat,

den

als

Koning nieuw hadde verfchaft, het Schip met
130 voet.
In de Engelfche Virginies bouwt men geen oudt moght bcftelt zyn.
IV. Gy zult zorgvuldig!) zyn om te onderzoeScheepen die bykans kantig van vorm zyn,
ken en waar te neemen het aan boort brengen van
daar de hardigheit van 't hout oorzaak van
alle voorraat , tot den dienft
van

't

Schip , dat het

is, welkers voor-ftevens uit verfcheidc zelve magh gefchieden in bebooriyken tydt , en
ftukken worden gemaakt zy hebben bak- dat niet een gedeelte van dien magh werden achken , die 2 of 1 voet in 't ruim hangen , cn ter gelaten , en zyn Majefteit gebragr, tot een onboven ook zoo veel uitfteken : de inhou- nootwendige laft , in 't overvoeren van de zelve
na dat de Scheepen zullen t'zcil gegaan zyn
en
ten zyn hecht met banden doorvlochten
indien ghy eenige nalatigheit of misvexftandt daar
de man te roer ftaat verheven, zoo dat hy in vindt, daar van onderricht te geven aan de voorachter en voor over het gehcele Schip kan naamfte Bevelhebbers en Gemaghtigden van zyn
:

:

,

zien.

De Engelfchen zyn naerftig in het meeten van den loop der Scheepen door zee,
met touwen achter uk te laten dryven,
daar iets zwaars aan is, 't geen het zelve

Majefteits Vloot.
V. Als alle de voorraat zal aan boort zyn , zoo
zult gy de onderlinge Bevelhebbers, voorzien met
de laft van zyn Majefteits voorraat , te verzoeken
hebben , u voort te brengen het tegen-fchrift van
't erken-fchrift , en begeer en dat daar van dubbele
voor u mogen gefchreeven werden , of by den be-

houden , terwyfeen glas loopt,
en het touw ontrolt wert gelyk zy mede taalder , of iemandt anders , die gy zult goervinop dat gymooght weten met wat voorraat
ftecdts met het loot in de handt zyn * dat deni

ftandt doet

:

zeer pryzelyk

dat ghy uit gaat.

is.

VI. En voor zoo veel als het is gekomen tot
Haar ontbeeren mede gecne zeer be- een gemeene (doch ondragelyke) misilagfa, dat de
quame Schecps-wetten , en inzettingen» B camp ten, die zyn Maieiteics voorraat zyn ver-

-Tvanhicr ccnige,ten prcuve, laat vol-

, zoo wel van leeftocht als van kryghs, wandt en t immer-werk , de zelve zeer dikmaal laten bederven , eer die aan boort werden
gebraghti zoo zult ghy daar toe ftellen eenigh

trouwt
tuigh
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trouw volk bchoorende tot het fcheeps-volk.om
een rekening in gefchrift te maken van alzulke
voorraat als aan boort is gezonden
opdat ghy
het alzoo niet gantfch alleen zoude laten liaan aan
deBetaalder, om de leeftocht aan boort te brengen : door welkers nalatighcit of bedrogh , een
gantfche reize zoude verlooren gaan , en 't leven
van het bootsvolk gewaaghr worden. En ghy zult
alzoo ook zorgh dragen, dat geene van deeze leefmiddelen zullen werden verteert, geduurende den
tydt dat ghy «uit zyn onder kleine ordre.

j

:

hebben een aantekening , wat getal
van volk goet gevonden is voor het Schip , geduurende de reize j en als dan naerftighlyk u begeven
tot verkryginge van u getal , volgens zoodanigh
bevel als uitgegeven zal werden by de voornaamlre
Opperhoofden , en Gevolmagntighde van zyn
Majerteits Vloot : en daar toe zult ghy zorgvuldigh zyn om beauame luiden uit te kiezen , en
nutbaar tot zyn Majerteits dienft , niet toelatende
dat het Schip werde beladen met jongens, of
zwakke perfoonen : En geduurende de reis zult
ghy zorge dragen dat u geilek getal altydt vol zy
en ghy zult niet in het Boek doen rtellen eenige
boven-tallige, als daar ghy byzondere Urt toe hebt
om zoo te doen, 'tzy vanmyn zelfs, ofte van

Hooft-Kommandeur ; uitgenoomen zulke van
zyn Majerteits onderdanen , die Schip-breuk of
eenige andere noodt zullen geleden hebben
gelyk ook die geene , welke ghy zult nemen uit een
vreemt Schip , welke geen bétalinge zullen ontfangen
en derhal ven zult ghy zorge dragen, dat
de Bctaalder van zyn Majerteits Schip, onder
bevel , haar doet ftellen in een byzonder Boek
of op een kolomme van zyn Boek , afgefcheiden
van die , welke van '1 fchecps-volk zyn , en bétalinge genieten. En zoo haart als ghy zuh komen
in eenige Haven van zyn Majerteits gebiedt , zult
ghy zoodanige boven ral ge zee-luiden, die ghy
zoo aan boort hebt ontfangen, of van vreemde,
of die fchip-brcuk geleden hebben , tc lande zetten ; op dat alzoo zyne Majefteit niet bezwaart
magh werden mee eenige onnoodige lart.
XI. Eer gy ter zee gaar, zult gy hebben te ontfangen , van de Klerk dei Rekening van de Werf,
een volmaakt Monrtcr-boek , van u volks namen,
en hare aankomrten , met de rekening van zulk en
als niet verfcheenen zyn in de laatrte monrtering.
u

:

gebruikt

:

of verdaan werden aan boort van zyn Majerteits
Schip onder u bevel } noch niet toelaren dat iets
aan ftukken wert gemeden , of gefplits ; noch het
,

van een Kabel gehakt

,

135

te ontfangen

beit der leeftocht , gelevert cot het gebruik van
't Schip , en in wat Schcepen de zelve was gezonden En ghy zult eens in twee maanden rekening
nemen van de voorraat van u Schip, vergelykende
het verteerde met het geene over bh ft.
VIII. Ghy zult niet lyden dat eenige van zyn

uiterrte eindt

D e E l.

tc tekenen

X. Zoo haart bevel zal gegeven werden dat 'er
volk te fcheep komt , zoo zult ghy van de Klerk
der Rekening van de Werf daar het Schip leght

VII. Zoo haart het Schip uit de Haven zal zyn
gegaan , of tot een behoorlykc tufllhen-ftandt van
Je Timmer-werf , van waar 't zelve was uitgezet,
zal gebragt zyn, zoo zult ghy alle de voor-raat der
onderlinge Beamptcn bczigbtigen , zoo naauwkeurigh als de rtouwinge van 't Schip kan lyden
yergclykende het geenc ghy vindt met de onderlinge erken-fchrifren ; en begeeren , dat de handt
van die de leeftocht gelevert heeft by den Betaalder werde voortgebragt , behelzende de hoeveel-

,

,

valfch tc zyn.

,

Majerteits provizien zullen gebezight

I.

:
en dat uwe CMUchtzaamhcit
u hierin niet misleide, om te tekenen alzulke.- dmgen , die op onderzoek bevonden 1

toghr

,

ofte dat

eenige Zeilen werden afgefneden, of klcinder gemaakt , of Kanefas rot de oude wert gegeven , om
te lappen , anders als ghv zelfs , met voor-weeten
en goetvinden van u Schipper, op uwe eigene be(chouwing, hebrgeoordeeltdienrtightezyn, en
vereifcht te werden, en daar ghy urt toe geeft:
ook zult ghy bezorgen dat een rekening van de
groote werken , die noodigh gedaan waren , onder uwe en des Schippers handt getekent zy , tot
uwe verantwoordingc ; op dat alzoo alle noodelooze vernieling magh voorgekomen werden , of
dat ghy u zelfs onfchuldigh moogt rtellen , indien
XII. Wanneer ecnigh man zal aangenoomen
eenige gemaakt zy. En ghy zult ook hebben aan
te tékenen in u Keken boek wat verandering op werden , om in zyn Majerteits Schip te dienen
ieder Touw geweeft is , geduurende de reis; wat onder u gezagh, zoo zult ghy voort in een Boek
provizien verftrekt zyn , en tot wat dienrt 5 wat fchry ven by u zelfs tot dien einde re nemen ) de
Touw- werk , of Kanefas afgefneden is 5 wat Ka- namen van alzulke perfoonen als aangenoomen
bels , Ankers , of Haken verlooren zyn , en by wat zyn , uitdrukkende den dagh van de Maand , en
welk Reken-boek , zoo opgerekent als het Jaar van haar aankomlt en desgclyks op de
toeval
voor gefchreeven is , ghy inmiddelyfc op u aan- kant by tc voegen de byzondere dagh van ieder
•komit zult overleveren , en zenden aan den Re- mans out daging, eer ghy haar pafpoort tekenr.
ken-meefter van zyn Majerteits Vlooc. Ghy zult En ghy zult eens des weeks u fcheeps-volk hebben
ook zorge re dragen hebben , dat geene voorraat te monfteren , en tc neemen nette merk en rekewerde verftrekt aan eenige van zyn Majerteits ning van alle af zynde perfoonen zonder verlof
Scheepen , dan voor welke het noodigh is , noch op dat ghy daar door moogt bequaam zyn te ftclaanKoopvaardy-fcheepen, als waar voor ghy zelf ilen den dagh van ieder mans wegh loopen, of
verantwoorden wilt : en dat , zonder nalaten , by doodt : 't geen ghy alzoo zult teikenen op de kant
de cerfte gelegentheit van Konvoy , of geleide , van u boek. Gy zult eens in ieder twee Maanden
ghy zult maken dat narichtinge van dien worde aan de Bevelhebbers van de Vloot twee Monfterovergebraght aan de Reken- meefter, om zulks boeken opzenden , het eene voorden Thesaurier,
te rtellen tot lafte van eenige van zyn Majerteits het ander voor de voomaamrte Bevelhebbers , en
Scheepen , of dat weder tc cilfchen van de Koop- Volmaghtighde van zyn Majerteits Vloot, (getekent by u zelfs , en de overige Gezaghebbers
luiden.
die gcwoonlyk de pafpoorten tekenen ) van de
I X. Ghy zult eens des weeks , of meermaals
zoo ghy oorzaak ziet , een rekening nemen van de namen , tyden van inkomft , ontflaginge , doodt
Hoogh-bootsmans Buflchieters , cn Timmerlui- of weghloopinge van eenige van u volk op dat zy
den voor-raat, houdende een Tegeii-boek daar af j daar door bequamelyk moogen onderricht zyn ,
op dat ghy alzoo aller wegen mooght weten den en betalen zulke pafpoorten als by u |
li

(

t

:

,

{

!

!

,

geduurende uwe reis.
, cn des zei» voor-raadt j
XIII. Ghy zult zorgvuldigh vueu
, om bequaam te zyn , en verzekert , van
rekeningen met kennilTe, ten einde van de noodig eenige perfoonen by pafpoort tc ontrtaan 1

toeftandt van het Schip
als

mede

'•uire

Gg

zyndc
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gewoonte allecnig voor
wanneer ghy eenig; vult omdaan, zoo wilt ghy zo: ge dragen in dcachtingc
van dien d.i: g!v. niet iemand; bc-eernaamt voor
een b.'quaam zee-man , welke zooduvgh niet is
en te gebi uiken de zelve merke en achting: in het
Zcc-boek , ten einde van de reis.
XIV. Ghy zult aan boort van u Schip niet te
necmen hebben als bcquamc zee-luden , en nieirundt welke niet zeven jaren ter zee heeft gevaren, (de gewoonclykc tujlchen-tyden tuHchcn
de toghtcn uitgenoomen ) en alleen heeft gedaan
en kan doen de gantfche plicht van een beraam
•zee-man , en zal ;4 jaren moeten oudt wezen.
Ghy zult ook geen perlbon tot een gemeen bootsgezel mogen maken , die geen zeven jaren , ten
mlnlten , ter zee heeft gedient , en bcquaam is het
Schip te begieren , of te doen het gecne daar hy
toe vercifcht worr ; uitgczondcrt dat ghy bil ontfangt om zoo tc doen.
X V. Gy /uit zorge dragen van u fchecps-volk
in goede plicht cn tucht tc houden, dat zy aan
boort, cn al/ins vasrdigh ten dicnll zyn ; entoe
voorkoming van brallenen, wanneer afwezigh
van 't Schip zyn derhaiven zal niemandt mogen
van 't Schip gaan als met u eigen verlof, of, in u
af/vn , van den Luitenant , of den Schipper.
X V 1. ter u Schip uit de Haven gaat , hebt
ghy zorge tc dragen voor 't verdeden van u volk ,
Reilende een genoegzaam getal v.m betyaame luiden voorde grootc cn kleine Hukken , en tot het

X X.

z.ynde dc mcining v.m die

zieke luiden

:

ven

eïi

,

:

|

opdaralzoo ieder man, by voorval van dicnll,
magh weten zyn plicht cn plaats. En gy zult niet
doen maken een wel geührccven Tafel,
om opgehangen tc werden in de ftuur-plaars , van
alleenlj k

alle

des fcheeps- volks

Quartieren

;

namen , en

haar onderlinge

maar ook doen maken een

klein Gc-

om

geplakt te werden in ieder Quarticr
van 't Schip , behelzende de namen van zoodanige perfoonen als tot dat Quarticr zyn befcheiden.

fchrift

in

,

XVII. Wanneer

het Schip, onder u bevel,

vreemde

zyn

dienft zal

,

;

;

of gunrte.

XIX. Gy zult niet te tekenen hebben eenige
pafpoorten 'tot ontdaging van eenige van u volk,
als zulke dat gedrukte palpoort cn zyn ; om voor
tc komen de grootc hinder cn fchade,die zoo dikmaal den Koning beiegent , door het nabootzen
van de pafpoorten. En ghy zult , ccr ghy ter zee
gaat , zenden , of eirtchen , aan de Klerk van dc
Aften , om een gedeelte van gedrukte pafpoorten ; die ghy zorgvuldighlyk by u hebt te nemen,
en tc gebruiken , als daar toe voorval zal wezen
"En op u t'huis keeren zult ghy rekening te geven
hebben aan de gezcidc Klerk van de Aclen , van
het verbruik van ieder onyerbroken pafpoon.
,

,

Schip in ccnigc Haen aan itrandt gelcit , of opge-

om fchoon gemaakt te werden

,

1

1

,

zoo /.uit

ghy wel zorge dragen dat de bcainprclingcn , en
/ce-luiden gclykelyk blvvcn, en goduurigli dienlt
doen , om 'i Schip weder van de verf CC brengen :
en zy zullen niet te denken hebben dat haar phclu
voltrokken is wanneer zy het Schip ccrlt daar gebraght zullen hebben , of als het aan ftrandt is
geleir > al fchoon het in een Haven is waar de
Officieren, cn 't volk van zyn Majclleits weif,
by der handt zvn om te helpen.
,

op

alle voorvallen

alom be-

trachten dcliandthoudingvanzynMajeltcitsecie,
gevende befcherming voor zyne Onderzaten , en
u bcvlytigcnde wat m u is, om haar te vcr/ckcien,
en aan te moedigen in haar han Jel : En ghy zult
niet hebben tc verongclvkcn eenigc van de onderzaten van zvn Majelteits Vrienden, of liondtgenoot en.

XXII.

In't ontmoeten van eeui'h Schip, of

Si/>ecpen , in zyn Majefleitt Zeem , bïhooremk tot
eenigh vreemt Prtijfe of Staat , zoo zult gby te ver-

1

'

|

nagbfen bMe» dat zy in bet voorby varen voor u
hare Tap-zei/en flrjk.-n , eu baar V.'j;*en iunemen ,
in erkeiiteni) van zyn Majefleitt opper-gezagb en jouverainiteit in deeze Zeén
En of iemandt morjbte
wigeren bet zelve te doen , of vut tegenflaan , zot
hebt gby n uiterfie vljt aan te 'wenden om bent daar
toe te aviiugen , en in geenen vsyze te Ifden dat eenige
oneere aan zyn Majefleit vxrdt gedaan. En of eenige
van zyn Majefleit t onderdanen zoo verre baar plicht
ntogbten vergeten hebben , dat zy na heten hare Topzeilen te flryktn alt zj voorby u paffeeren , (alt het
kan gedaan -worden zonder verliet van de reis ) zoo
zult gby hem op te brengen hebben tot de Vlagb , om
zyne veratbtinge te verantwoorden $ of onderzint
aan my te zenden de naam van 7 Schip , en Schipper,
gelyk ook van de Plaatze van -maar , en de Havenen
waar na tot het gezonden u ; ende gby zult den
,

:

van defeboohem hebt gedaan. En gby zult verder

Schipper van dien doen betalen de koften

ten die gby op

zoo zult gy geen geit aanmerking

,

hebben tot verftrekkmg voor het
Schips voor-raat , leef- tocht, of andere noodtwendigheden , of daar moert een gehccle en onfchouwelvke noodtwendighcit wezen , of dat gy
uitdrukkelvke ordrc van u Opperltc had om zoo
tcdoen s En in geval van eenigh zoodanigh uitfchot , daar zal geen erkentenis van gedragen werden , als voor zoo veel als ghy volkomen toczeggingc daar van kondt voort brengen.
XVIII. Gy zult , tc zamen met den Schipper cn Hoogh-bootsman , ( cn met den Konftapcl , voor zyn Maat ) hebben tc befluiten , wie
dat dc minder Officiers zullen wezen
cn ook
zoo debcquaamrte zee luiden , gemeenezee luiden , zwabbers en jongens de zelve op 't Zee
boek wel uitdrukkende , zonder eenige zydighcit ,
uit tc fchictcn

Zoo dikmaals als u

komen

XXI. Ghy zult
!

:

lillikken der zeilen, enz. gel\k gebruikelyk is;

zal

haalt is

te

nemen hebben , dat zyne Majefleit

Scheepen in zyne Majefleitt Zeen in geenderhande
vjyze ftryken voor andere : en dat in andere Plaatzen

geënt Scbeepen

van zyn

Majefleit haar Vlagb

,

of

Top- zeil ,flrjken voor een Vreemdeling , 7 en zy zoodavigh vreemt Schip eerfl zal geftreken hebben , of op
de zelve tydt zyn Vlagge en Top-zeil flrykt voor zyn
Majefleitt Schip , uitgenoomen in de Havent van

zommige Prmjfen , of op de Rede , binnen het febteten

van 't kanon , van eenigh hort of Kafleel ; atvjaar
de Kapite'tnt van zyn Majefleitt Scheepen baar zullen hebben te gedragen na de gevjoonte in die Plaat t
en de Forten te begroeten , in zoodanigen vtyze alt gebruikelyk en gevjoonelyk it voor de Scheepen van oorloge

van zyne Majefleit , of van andere

Prinjfen , in

En op dat gby u te beter zoudt dragen in
zoo hebt gby in achting te nemen dat z/n
Majefleitt Zeen ft rekken tot de Caap Finifle

die plaat t.
Jit Lielt

»

XXIII. In geval van het by u bekomen van
eenige Pryzcn , in tydt van oorlogh , zoo zult gy
zorge tc dragen helwen dat inmiddclyk na dc
bckominge van dien de bylen opgeflotcn worden
cn dat alle goederen en kooptnanfehappen , tot
haar behoorende, gelyk ook alle dc Scheepsrulling , verzekert werde voor verderf j cn dat net
Schip in de Haven werde gebraght» om by het
hoogc Hof van de Admiraliteit daar tegen gcraadtplecgt tc werden. En gy zult ook maken dat
dc Orficicrs van dc Prys ondervraagt werden , en
drie

,

of meer , van het fchecps-volk , dat het befte
, bewaart werden , cn ( tc zamen

blyk kan geven
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I.

Deel.

^s

Je Ch irt-partyen , gefchriftcn van de lading , uirgrzondcrr als hy wee maanden van de Vlagge
cn andere aan boort gevonden papieren ) opgc- isgewcelt.
zonden wcrJcn aan het hooge Hofvan dc AdmiXv'anncer een Schip van de tweede rang zal
raliteit.
voeren cenigh Ambaujdeiir , Hertogh , of EdelXXIV. Tot voorkoming van de bedroefde man , op zyn komlle aan boort zullen elf fchooten
toevallen, die dikmaal aan boort van de Schecpen gedaan worden , en op zyne landing vyfticn
En
:
komen te g-beuren , doorbrandt, zoo zult ghy wanneer het zal voeren een Ridder, Lady, of
byzondcr zorge hebben te dragen , en ordre te Gcntiltnan van aanzien op liaaraan boort komen
,
(tellen , dat ieder nacht , voor 't aanftellen van dc zullen zeven fchooten
gegeven worden , en op
wacht , beide vuur en lichfwerdcn uitgedaan , en haar landing elf: en de andere Schecpen zullen
wel by iondw-r in 't hol , Botteliers kamer , en Koks twee fchooten minder geven, volgens haar rang,
plaats ; en gy zult hebben te (lellen eenige zorgh- en getal van (lukken.
vuldige Officiers , om te gaan in dc Koks plaatze
Wanneer een Admiraal van uitheemfche Nacn tnllchen dc verdekken te zien , of het zelve tie wordt ontmoet , zal hy geanrwoort werden
voltrokken is ; cn dat daar na geen kaerften zyn in met gelyk getal fchooten by
al de Schecpen , die
,
by zondcre hutten , of tot het fcheeps gebruik , als hy groet.
in lantacrncn. En ghy zult desgelyks ook ftridicIndien een Vice-Admiraal ontmoet wort , dan
lyk hebben te vei bicden het gebruiken van Tabak
zal hem den Admiraal met twee fchooten minalleenlyk in 't Voor-kaltccl , zoo daar een is , over der maar den Vice-Admiraal,
,
Schout by Nacht
een tobbe met water , of, waar geen Voor-kalleel en zoo menigh Schip als hy zal begroeten met
,
is , op het opper-dek , is 't geoorloft.
gelyk getal antwoorden.
XXV. Gy zult zorgvuldigh zyn tot het bewa- Indien een Schout by Nacht ontmoet wordt
ren van u Boven-maltcn , hen niet wagende in dan zal hem den Admiraal , en Vice-Admiraal
buyigh weer , en anders niet als in jaght , of an- antwoorden met twee fchooten minder maar
i
deic drukkende noodt cn gelegentheit j en gy zult indien hy de Schout by Nacht , of eenigh ander
ook bcquame tyden waarnemen om uwe bram- Schip begroet , zoo zullen zy hem antwoorden
zei Is , achter to.iwen , enz. op te zetten , byzon- met gelyk getaL
derlyk wanneer die n:cuw zyn, cn bequaam om
Wanneer een Oorlogh-fchip , of Koopvaardyte gebruiken.
fchip , van andere Natie , of van ons zelf, een van
XXVI. In 't ontmoeten van eenigh Schip des Konings Schecpen groet , zal hy beanrwoort
of Schuit, zult ghy hebbed te zenden aan diens worden met twee fchooten minder.
boort eenige pe.ioonen, ( \ oor wiens beleefden
Wanneer een van de Kapiteins van zyn Majehandel ghy zul: \erantwoordcn ) om te zien of fteits Scheepen gelegentheit zal hebben om een
daar icnandt van zyn Majefteits onderdanen aan van des Konings Kalleden te groeten , zoo zal hy
boort is, tegen zyn Majefteits uitroepinge, ver- twee fchooten minder fchieten , als gefchikt is te
biedende aan zyne onderdanen eenige vreemde geven in 't grotten van haren Admiraal , of KomPrins , of Staat , te dienen ; en zoodanige als ge- mandeur als Hooft, gelyk boven is gezeit.
vonden werden , zult ghy doen afnemen en ghy
XXIX. Tot regulering van de onnoodrwenzult den Schipper, of Kommandcur van dat Schip, digc vernielinge en vernietinge van
de Buffchiein 't welke ghy die vindt , dwingen , aan hen te ters voorraat , zoo zult ghy zorgvuldigh
waarnebetalen alzulkcn loon als hy haar (chuldigh zal we- men de volgende Regulenzen , voor den tydt die zy gedient hebben. Het
Eerftelyk • Ghy zult niet hebben te erkennen
,
welke , gelyk als het magh 'dienen tot een middel op des Buffchieters bericht , tot de verdervinge
om te maken dat zyn Majelteits onderdanen haar van Yzer-werk , Bedden , Stukken , Koper , Lezelfs zullen ontdekken , wanneer zy aan boort zyn pels, Bed-lakens, getouwde Huiden of
,
andere
van vreemde Schecpen ; zoo zal hetookalzoode voorraat , die niet bederftclyk zyn , *t en zy het
vreemdelingen doen nalaten haar aan te nemen.
dadelyk blyktdat dezelve zyn verlooren of beX X V 11. Ghy zult ook te onderzoeken heb- dorven in den dienft.
ben alle Kipcrs , die ghy ontmoet , 't zy dat het
i. Na dat de Stukken zullen geladen zyn tot
zyne Majefteits onderdanen zyn , of vreemdelin- den dienft , zal het Buskruit en Loot niet weder
gen : en in gevalle ghy aan haar boort eenige En- werden bezoght als na den tydt van zes Maanden,
gelfchc goederen, wapenen, voor-raat van oorlog
als allccnlyk op byzondcre voorvallen.»
of leeftocht zult vinden , zult ghy naauwkeurigh
j. Dat geduurende de eerde Maandt het volk
doen onderzoeken van wien zy de zelve hebben ; twee maal ter week geoeftenr zal worden , ten
en in geval zy daar van geen goet befcheidt geven, einde dat zy goede Buflchieters moogen worden
of dat ghy rechtvaerdige reden zult hebben om te toeftaande zes fchooten voor ieder oeffening : dat
gclooven dat de zelve zyn genoomen van eenige zy in de tweede Maandt ieder week een maal zul|
zvner Majefteits onderdanen , zoo zult gy als dan len geoeffent werden ; cn daar na alleenlyk
die Scheepen brengen in eenige Haven , om daar in twee Maanden , toeftaande zes fchooten voor
IBCI

j

|

!

:

i

tegen gehandclt te werden volgens verdiende.
ieder oeffening.
Voor zoo veelde Salvo- fchooten
4. Dat geen Wapen- of Stukken-fruit zal ontaangaat , zult ghy kennis nemen , en naauwkeurig fangen werden aan boort van eenige zyner Majenavolgcnde,Reglement
te
volgen het
,
weten
fteits Scheepen , als de zulke , die beproeft zyn
Een Kapitein van een Schip van de tweede by den Mecfter van zyne Majefteits Stukken voor
rang , wezendenoch Admiraal , Vice-Admiraal
een bequaam werk man : en niet ontfangen zyne
of Schout by Nacht, in zyn eerile komfl, en groet betalinge , dan op dc vcrklaringe van dien Offi-

XXVIII.

van zyn Admiraal , of Kommandcur als Hooft
zal geven elf fchooten , zyn Vice-Admiraal negen , dc Schout by Nacht zeven , en de andere
evenredigh twee minder, volgende haar rang;
maar den Kommandeur van eenigh Schip zal zyn
Admiraal , of Kommandcur, niet hebben te groeten als Hooft , na dat hy zulks eens gedaan heeft
.

;

1

cier , dat hy zyne plicht wel heeft gedaan.
f. Dat na eenigh geveght met den Vyandt een
goede rekening zal werden genoomen, by den Kapitein , of andere voorname Bevelhebbers van het
Schip, indien afwezigh van dc Vlagh is, of, indien by de Vlagh is , by zoodanige als den HooftBevelhebber zal beftellen , van al het Buspoeder,

Gg»
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onder zyn bewaringe , het tv in Balen , Kardoezen Stuk laden Hals-banden of Bandeliers , of
ander/ins cn dat degc-zcide rekening zal bevcftight voden onder hai e handen , dat van die rydt
ar' vcrbrui':ing van 't Buskruit , geduurende het
gevcglu magh verzekert werden.
6. Ghy zult aan den Mecfter van zyn Majefte.rs Snikken hebben re verklaren , wat Snikken
Buspoeder , Loot , of andere voorlaat , van tydt
tot tydt zy gekomen :n uwe of des Buflchieters
beVaringe, oh ecwgh Schip genoomen , als een
Prysi en dat dezelve werdt gebiaght onderdes
Buf&hteten rekening , cn getuight by u zelfs , en
andere voorname Bevelhebbers, onder uwe eigene handen.
> dc dooit van eenigh Buflchictcr ter zee,
7.
zal den Commandeur van het Schip inmiddelyk
maken dat eejiovcrblyf van al de voorraat weidt
genoomen, cn geta:ght onder zyn eigen cn andere
voorname Bevelhebbers handen ; cn zal de zelve
bv d'eerftc gelcgcnthcit over zenden aan de Orficici s van zyn Majeilcits Stukken , om daar te ver
bl wen , alseen lalt tot den volgenden BufTchietcr,
in 't palieren van zy nc rekeningen. En de Kom-

Nieuwe BefteBmge ,

1

ringe

,

,

;

pen

,

,

ftr ellende tot vertskj-

en beter fchile^voor de Oorlogh-fchee-

en Zee-kfiflee'en

tighjhen C A R O L U
gcUndt> &C.&C.

,

van den DoorlmcbKoning van En-

,

S 1 1.

TOt

beter beftieringe van des Konings Oorlog-fcheepen, en Zee-kaftcclcn , ( waar door,
onder Godts voorzienigheit , en befchenringe
de welftandt en fterkte des Koninkryks bevordert
wordt ) zyn eenige ordres en leden ontworpen
door laft van zyn Majefteit, met toeftemming der
Heercn , op dien tydt in het Parlement vergadert
met laft en bevel, dat elk en een ieder punt gctrouwclyk van een iegelyk zal onderhouden wer-

O

f

mand-jurs zullen al/00 mede maken dat gclyke rekeningen worden genoomen van de leef-voorraat,
Hoogli-bootsmans, en Timmermans provizien ;
cn de /.clvc o.crkvercn , getuight als vooren , aan
de viKii nanmlte Officiers, en Gcmaghttgide van
zyn Majeftcits Vloot.
S. Dat ieder Kapitein , op zyn naderen in de
Haven , daar van /al boodtfehap zenden ten einde c.it t'. dclvk ord.e mngh werden gegeven , om
wcg'.i te nemen het o. crblyf/el der vooiraat van
de Stukken , zoo haal! als het Schip in de Haven
en dat, eer van /vn Schip af
zal gekomui zyn
gaat , hy /al maken dat dc Buspoeders plaats toegcllooten werdt , en d'andcrc provizien van dc
Stukken vcr/.ckcit , tot het ovciblyf is wcgli ge-

den.
I. Zal voor eerft , en voor al , by alle Hoofden
van de Vloot , het zy hoogc , het zy lacge , goede
zorge gedragen worden d u den openbaren Godtsdienft , na de ordi e der Kerke hier in Engelande
valt geftclt , op alle de Oorlogh-fehccpcn , tot alle
plaarz.cn , zeer naauw geviert cn onderhouden
werde ; zullende Gebeden en Predikatiën naar
gewoone ordre worden gedaan ; ook zal des Heeren Wet cerbicdigh werden onderhouden.
II. Alle en een ieder , in des Kontngs dienft
zyndc , zal hem zorghvuldigh waghten van vloe
ken , zwecren , dronkenfehap , of ccnige andere
onreinighcit , (trekkende tot oneere Godes , en
verderf van goede zeden , op llralfc van gevangenilTe , of na dat den Ric hter zal oordeelen.
I I I. Alle cn een iegelyk van dc Vloor , dje be,

j

1

|

,

vonden wordt heinielykekcnnillc te houden met
ccnigh Potentaat , zyndc van des Konings vyanden zonder kennis van de Hoofden der Vloot,
zal daar op met de doodt geftraft worden.

:

,

I

noomen.

1

XXX. En dcwyle menighmaal klagtenwerden gemaakt , dat dc Bevelhebbers VU zyn Ma^cftJts Schccpcn dikmaal in het uit gaan , cn te rugge keeren van vreemde Havenen , aan boort ontrangen koopmanlchappen van alle flagh , waar by
zyn Majeftcits dienft niet allcenlyk werdt ontcert,
maar ook menighmaal den Koning werdt te koit
gedaan in de Rechten en Inkomftcn , op het inkomen van zulke goederen en koopmanlchappen
Zoo werdt ff
tot K) n Majcfteits groote fchadc
dcrhalvcn fcherpclyk belaft , en afgecifcht , aan
het boort van 't Schip , oirdcr u bevel , niet re oncKoopluiden
tocbehooicn
goederen
fangen eenige
de "noch in of uit zyn Majellcits g-.-bicdt te brengen ( Zilver , Koper , of Bullion , alleen uirge/ondert } tot eenige plaatze over zee. Als ook niet iu
te brengen , ot uit zyn Majcfteits gebiedt te vervoeren ccnige hoeveclhcit van goederen of koopmanfebappen , anderzins , of meer , als geoordcclt
kan werden van nooden te zyn tot u eigen ge:

bruik.

XXXI.

Ghy hebt naauWkeurigh in achtinge
nemen , cn te volgen , alle ende ccn ieder van
deeze voorfchrceve bevceicn , cn voordcr zoodanige bevcclcn cn berichten, als ghy van tydt tot
tvdt , van my zelfs , of iemandt anders , u OppcrOfftcicr , in de Vloot , tot zyn Majcfteits

te

1

zult

om rangen.

IV. indien eenigh pcrlbon een brief van ecnig
Potentaat , zynde een vyandt van zyn Majefteit
ontfangt , en binnen de tydt van 1 z uuren niet bckent maakt , hebbende daar toe ccnige gelcgcntheit gehadt , aan eenige Hooien van dë Vloot,
zal met de doodt gefttaft worden , of zoo als het
den Richter zal goet vinden.
V. Niemandt zal aan ecnig vyandt in tydt van
oorlogh eenige hulpc ofte byftandt doen , het zy
waar mede dat het zoude mogen wezen , op ftraflfe
van dc doodt , of zoo als het den Richter zal verftaan.

V I.

Indien in eenigh Schip , dar de onze mog-

tcn veroveren, eenige bullen cn brieven

gevonden

, zoo zullen die bewaart ,
en de voorruamfte opgezonden worden ; en zoo iemandt
niet oprecht hier in moght handelen , zal zyn gedeelte van de Prys niet genieten , cn geftrafi worden na bevindinge van zyn misdaadt , of na dat
het den Richter zal goet vinden.
VII. Niemandt zal hem ook vervorderen eenigh goet , het zy wat het zoude mogen zyn , uit
een verovert Schip te nemen , maar zal het Schip
met al zyn goedt geheel werden opgebraght , of
zal geftraft worden na het den Richter zal oordeelen , ofte het zy dat hy iet; als een buit zelve zal
verovert hebben in het geveghr.
VIII. Niemandt zal ook cenigh Touw, Ankers , of eenigh Wapen-tuig uit het Schip nemen,
op ftraffe van dc doodt , ofte na bevindt van de

werden

misdaadt.
I X. Indien eenigh vreemdt Schip als prys genomen wordt , zoo cn zal dat Schip dan niet vcghtcn , nochte niemandt van dc Hoofden , ofte het
gemeen volk , zal van zyne kleederen berooft , of

qualyk gehandelt worden

,

op

ftrafte

van dubbele

Digitized by

Google

Scbeeps-boww en

beftier.

maar alles zal geheel gelaten werden , tot
dat daar over in de Kr) ghs-raadt zal geoordcelt
zyn.
X. Alle en een ieder Kapitein, ziende de Scheepen van den vyandt , of het teken van het veghten,
föhnde

gehouden zyn

zal

I

,

gercedt te

maken

op ftrarTe van afgezet

te

werden

:

zal

ook

niet

i%j

zal vet eifchen.

XXIV. Zal voor al goede zorgc gedragen
, dat'cr geen onnoodige verquiitinge zy
van het kruit , loot , ooi loghs-tuigh , of ccnige 4hdere voor-raat i maar dat net alles zorgvuldig bewaart werde , zonder ccnige vermindcrinec
op
boete van gevangenifie , of zoo het de Kryghsraadt zal recht oordcclen voor alle die (chuldigh

het geveght teritondt
cn het volk aan te moedigen

alles tot
,

Deel.

I.

XXIII. Niemandt zal hem Vervorderen in
het Schip te vechten , te twiften , of fmadclyke
woorden te gebruiken , (trekkende tot twift , op
ftrarTe van gevangeniflé , of nadat het de misdaadt
worden

om

quarrier mogen roepen , op (Iraffe van de doodt
of na bevindt van de misdaadt.
X I. Alic Ovcrften zuilen gehouden zyn de beveelen van hare Hoofden en Admiraals getrouwelyk te onderhouden in het vallen op den vyandt,
ofte in het veghten tegen den zeiven-, even als
andere beveelcn , op ftraffe van de doodt, ofte na
zwaarheit van de misdaadt.
XII. Alle cn een ieder groore of kleine , die
ten tyde van het geveght zich te rugge houdt , of
niet mede op den vyandt aanvalt , niet doende zyn
uiterfte plicht tegen den zeiven , zal met de doodt
geftraft worden , of na de omftandigheden, van

:

Haan.

XXV.

Dat voor al zorge gedragen worde
voor het leiden cn (lieren der behucpen , dat niet
eenigh Schip regende grondt, zandt, of klippen
ftootc, met verlies van het Schip; op ftrarTe van
gevangeniflé , of na dat het den Kryglis-raadt zal
oordcclen.

,

XXVI.

Niemandt zal eenigh Schip , voorraars-phats , kruit- kamer , Kits, Boot , of eenigh
ding daar toe bchoorende , al willens aanfteken ,
XIII. Indien eenigh Konvoyer , of Bygeleid- 't cn zy dat het van des vyandts goedt is, anders
fchip , niet getrouwelyk de Koopvaardy-fchcepen opftrafvan de doodt.
XXVII. Niemandt zal (la pen ter tydt als het
zal geleiden en befchermen , maar haar verlaten ,
en niet helpen tegen den vyandt , of eenigh ding zyne Wacht is , of tragelyk zyn plicht waarnevan dc Koopvaarders komt te eifchen , zoo zal hy men , noch zyn plaats verlaten op ftraffe van de
de l'chade vergoeden , en men zal lyf-ltxaffel) k te- doodt , of na dat het de omftandigheden zullen
j'U.I^M by de
vereifihen.
«VJWIUIILII,
U_ Admiraliteit.
UI II. .Milt II,
gen
II hem
I1CIII pleiten
XXVIII. Alle moordenaars en moedrwillige
XIV. Indien een ige van de Vloot haarvyanden niet ten uiterften vervolgen, en hare vrienden doodtllagcis van eenigh pe;foon in het Schip, zulhdpen, voo zullen zy geftraft worden met dc ten met üc doodt geftraft worden.
Dicvtry, begaan van eenigh perfoon
douJt , of na dat het den Kryghs-raadt zal oorvan de Vloot , zal met dc doodt geftrart werden
delen.
V. Wanneer t'eeniger tydt aan iemandt of na dat het de Kryghs-raadt zal goet vinden.
Geen Provooft zal aan dc Krygs-raadt
ccnige dieiill werdt belaft , zoo' zal hy hem niet
onttrekken , onder voorgeven van geen geit ofte van de Vloot weigeren eenige gevangen te bewabetalinge te zullen ontfangen , op ItrarTe van de ren : den zclvcn te laten ontvluchten of los te
laten buiten bevel , zy op boete van de zelve ftrafdoolt.
X V I. Alle Hoofden , ofte mindere , die niet fe te moeten diagen , die den gevangen zoude geter goeder trouwe zullen handelen , maar over dragen hebben , of zoo als hetby de Kryghs-raadt
gaan tot den vyandt, of vluchten met haar Schip, zal eeoordcelt worden.
Alle Officiers en boots-volk zullen
tot verzwakkinge van den dienft, of die het Schip
opgeven aan den vyandt , zullen met de doodt gehouden zyn haar beft te doen om alle quaatgein-aft worden.
doenders bekent te maken, haar te helpen vangen,
XVII. Alle Kapiteins die haar dienft verla- en ftraftcn , of dc bcamptclingen , daar toe gcftelr,
by tc ftaan ; op boete van tegen dc nalatige in deeten , of vluchten , of andere daar toe aanraden
zullen geftraft worden met de doodt.
zen tc handelen na het goctvinden van den KrygsX VI 1 1. Alle cn een ieder die komt als een raadt.
brieven,
met
om
eenigh
verfpicder,
Kapitein,
XXXII. Indien iemandt van de Vloot d#
of iemandt van de Vloot , te verleiden , dat zy domme of Sodomitifche zonde begaat , zal met
de doodt geftraft worden , zonder eenige barmniet trouw handelen zullen , of het Schip over gc
worden
met
dc
doodt.
geftraft
hertiehcit.
zal
,
ven
XXXIII. Alle misdaden die hier niet uitgeXIX. Niemandt zal eenige woorden fpreken
die tot oproer ftrekken , nochte geen t'zamen- drukt ftaan , zullen na de omftandigheden , en andere Wetten , geftraft worden.
rottinge maken , op ftraffè des doodts.
XX. Niemandt zal eenigh verraadt , het zy
Vorders is hier ook uirgedrukt
van woorden of tekenen , (trekkende tot nadeel dat de Hooge Admiraals voor dien tydt zullen
zaken.

l

,

i

*

i

i

'

XXIX.

X

XXX.

,

XXXI.

XXXIV.

van des Konings befticringe , of dienft , mogen hebben volle maght om laft tc geven aan alle minverzwygen , maar zal het terftondt moeten open- dere Bevelhebbers van de Vloot , en om Kryghsbaren op ftraffè des doodts.
raadt te houden , die zal moeten beftaan ten min-

Niemandt zal. hem vervorderen te twi- ftcn uit vy f Kapiteins. Wanneer vonnis des doots
met zyn Hooft-Officier , op boete van zware zal uitgefprooken worden zal den Luitenant Adbem te (laan, op ftrarTe des doodts miraal voor dien tydt voor een Kapitein gehouof zoo als het de Kryghs-raadt zal oordeelt n.
den werden. Geen misdaadt , die dc doodt

XXI.

ften

,

ftrarTe, ofte

\

XXII. Indien iemandt van de Vloot oorzake
van klaghte zal vinden over de onbequaamheir der
fcheeps leeftocht , die zal gehouden zyn het zelve
aan dc Hoofden van de Vloot bekent te maken

dient heeft , ( uirgenoomen muitery ) zal ter <
cutic , of uitvoeringc , geftelt werden zonder verlof van den Generaal , indien de misdaadt in het

naauw van de Zee is begaan maar indien de zelen de Hoofden zullen gehouden zyn dat terftondt ve is begaan op eenige buitenlandtfche reizen
maar niemandt zal vermogen on- zoo zal de uitvoeringc gedaan worden na den in:
der dien fchyn eenige oneenigheit ie maken, op houdt van dcezc Punten , door de Hoofden van
dat Efquadre , ofte Vloot.
,

|

i

tc verbeteren

Ggj

XXXV.

Is
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Is vorders ook goet gevonden , dat
een Richter, of Advocaat, zal volle maglu heb-_
ben om ietrtandt te l'checp ÉcJc en getuigeniffe af
tc nemen , in gevalle hy onderzoek doet na eenige
misdaadr , nlaaar begaan zynde anders zal die
maglu (laan by den Kryghs raadt. Aldus gedaan,_
en t'zamcn géftelt door hit en gebiedt van de
vbornocrndcMaght: en zal aan ruenundt, onder
des Konings gebiedt zynde , eenigh ander recht
of authoriteit gegeven werden , het zy op zee of
tclande, zoo lange zy onder des Konings Vloot
en dienit zyn , in cenigh Schip of Vaar-tuigh.

XXXV.

van een Vloot van Lottis , zoon van Pbt/ippitif Koning van Vrankryk , fterk 600
Scheepen, die tc Sandwich aanquamen,
tot hulp der Engcllche Baronnen , tegen
den Koning Jan; maar dit waren zonder
twyffel niet als kleine gebouwen, tcnaanzicn van dc tegenwoordige Oorlogh(êheeoen
j
n i.
ri
Hendnk.de achtfte bouwde m tvyfdcjaar
zyncr rcgccnngc een Schip , 't welk men

,

Anno

Van den

Zec-maght

in

Engelandt, fpreekt de Schryvcr van het
Bock , genaamt de Staat van Engelandt,
tot London gedrukt, op volgende wyzc
Dewyle het Koninkryk van Engclant , een
cilandt zynde, byna rondtsom van de Zee
omringt is, zoo is het ten hooghftcnnoodigh dat daar ccn fterke Zec-maght zy.
Het is dan zulks dat in hetvicr-cn-twintighltc jaar van de Koninginnc Ehtabeth,
in ccn algemecne monftcring , die toen
gedaan wierdt, niet meer als 1 3 Schcepen
van oorlogh gevonden wierden, cn 1 jf
Vaar-tuigcn van mcrkclykcgroothcit,dic
aan de onderdanen van Engelandt toebehoorden.
In't Jaar 1600. hadt zyn Majcftcit, de
Koning facobus 36" Oorlogh-fcheepen
en 1 j of 14 PinafTcn, of lichte Schcepen.
Het grootltc Schip voerde toen niet meer
:

,

als
1

1000 tonnen, 340 boots-gezellen,

30 kryghs-knechten , en 30 ftukken gc-

fchut: de kleine Scheepen voerden alleen
100 tonnen, 40 of 50 boots - gezellen

7 of 8 kryghs-knechten, en 8 ftukken gefchut. Dc Pinaflên voerden alleen \ o tonnen, iz of 20 boots-gezellen, cn 2 of

4 ftukken.
Voordcrs hebben dc Koningen van Engelandt (vooral zedert ecnigen tydt) een
goet aantal Oorlog -(cheepen gchadt , zoo
fterk , zoo fchoon , cn zoo wclgcftclt , dat
die hierinaltydt de Schcepen der nabuurigc volkeren zyn tc boven gegaan. Want
wat dc fterkte belangt , zy zyn gemaakt
van inlandts hout , 't welk zeer goet is
zoo dat zy op zee fchyncn gclyk zoo veel
dryvende kafteclen. Zy zyn anderzins zoo
na mare en evenredigheit gebouwt , cn
zoo rykelyk verciert, dat ieder Schip een
Koninklyk Hof op zee fchynt tc zyn. Zy
vertoonen by andere Scheepen gclyk zoo
veel

Leeuwen

in't

»

tc dier tydt het grootftc achtc te

ij. CêToli II. Kening.

toeftandt der

•

,

midden van gemecne

[

:

j

wezen

dat in Engelandt ooit gezien was: het kon
voeren 1000 tonnen ; cn de Koning gat"
hctdcczcnxim, Hendrik.bj de genade Uodts.
In't achtftc jaar des gebiedts van Koning jacobm, bouwden de Koopluiden van
Londen een ander Schip, groot 1 zoo tonnerf, en noemden het zelve, Denaanwoi
der Koophandel. Dit Schip verging in OoftIndicn cn Koning Jacobm deed ccn ander inde plaats maken van 1400 tonnen,
het welke gegeven wierdt aan Prins Hendrik , die het de naam gaf van Prins.
Koning Karei de Martelaar bouwde veel
grootc Scheepen van oorlogh , cn onder
andere cén dat hy dc SoHveram noemde,
zynde het grootftc dat toen in Europa was.
Dit Schip wiert in 't Jaar 1 6 3 7. gebouwt,
cn was breedt 47 voet , hoogh 49 voet , en
lang na den cifch. Het ging 2 x voet diep in
't water, cn voerde in alles 2072 tonnen,
ofwel 1 554tonncn,bchalvenhctgefchut,
en de voorderc tocrufting. Het haddc zes
ankers , waar van het grootftc 6000 pondt
wocgh , cn het kleinfte 4300 pondt. Het
haddc veertien kabels , het grootfte was
2 1 duim in 't rondt, wegende 9000 pondr,
cn het kleinfte was 8 duim in 't rondt , wegende omtrent 1300 pondt. Het haddc
achticn maften cn fprieten} dc grootftc
dcczer maften was lang 1 7 5 voet , en dc
grootc lprict 97 voet. Daar waren tien
vcrichcidc loortcn van zeilen , waar van
ieder zyn naam haddc , het grootftc bcflocgh in alles omtrent 1 640 Engclfchc
ellen kanefas , cn het kleinfte omtrent
130 ellen. Al den toeftel der zeilen voor
dit Schip beliep op 404 pondt Sterlings.
Het voerde drie Boots , de cene was van
5 o voet , dc andere van 3 6 voet , en de derde van 2 7 voet lang. Het voerde drie rcijengefchuc, alle van metaal > dcccrftcrcy
was van 44, de middelfte rey van 34, en
de onderftc rey van 22 ftukken, zynde te
zamen 1 00 ftukken gefchut. Het voerde
:

beeftcn, of gelyk Arenden by de andere in alles 700 man , zoo Officiers , als foldavogelen.
tcn , en bootsgezellen. Eindelyk , men
Dc Gcfchiedt-boekcn maken gewagh bevondt dat dit Schip , als het op zee was
van ccn grootc Vloot van Juhtu Ctfar : ook den Koning ter maandt quam te koftcn,
van een andere van den Koning Edgar, zoo voor loon, als voorkoft, krygs-tuigh,

welke was van 3600 Schcepen:

als

mede en zoo voorts,

3

500 pondt

Sterlings.

Des
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I.

Deel.

Des Konings Oorlog-fcheepen zyn zes- dat men die naderhandt heeft waargenoo*

Om

men gelyk Godts-lprakcn. ülcron is een
eilandt , wel eer toebchoorende aan de Engcüche Kroon , gelegen in de baay van dc
Guicnncfche zee , by dc mondt van de Garonnc. De Koning Richard deeerjre, den
rocm-rughtigftcnoorloghs-hcldt van zyn
tydt , deed aldaar zulke goede Zee- wetten
digheit.
Voorden laatftcn oorlog had zyn Maje llellen, dat dic zoo vermaart inde Wcftfteit ten miniten 160 Oorlogh-fcheepen , zee zyn geworden, als de Rhodiaanfchc
zoo kleine als grootc. Naar 't fluiten van wetten in dc Middellandtfchc zee cn dcedc vrecde heeft men 'er weder vcelc aan zc wetten noemde men, dc Wetten van
Oleron.
gebouwt.
Alle de Zce-maghtcn des Konings zyn
De Koning Edstward de derde , die (geonder het gebiedt van den Grootcn Admi- lyk eenige meencn) het Hof van AdmiDccze heeft onder iraalfchapccrftopregte, maakte tot Quinraal van Engelandt.
hem vccle Bcampten , van hoogc cn lacgc borougn , in 't Jaar 1375, zeer goede wetllandt , eenige ter zee , cn andere tc lande j ten , de zee rakende,
zommige in kryghs-zaken , cn andere in
Het fchynt dat onder de gemcene rechburgcrlykc. Zoo dat de heerfchappyc , cn ten van Engelandt, en die van 'tAdmiraalzee,
is
gelyk
ter
een
anrechts-pleginge ,
fchap, ccnvcrdcilingezy} want al 't landt
dere gemeente In mari fnnt Regna dtfimöa, dat men ziet aan den oever der zee , als de
id^ite pre genuum,ftcHt martda terra: dat is, zelve is afgeloopen, is onder het gezagh
Ter z.te tyn de Rjken verdeelt en onderfi. betden van het aangrenzende Landtfchap , cn dc
ccn Schip van dc ccrfte
bouwen , cn dat van alles na behooren te verzien , (zonder daar in dc leeftocht tc begrypen) komt gcmecnlyk te
kollen omtrent x6ooo pondt Sterhngs,
en die van dc mindere gTOottc na evenrc-

dcrhandc.
grootte tc

|

j

,

j

èj het recht der volkeren

,

geijkt op de drooge recht-zaken

die daar voort komen

moeten

dic wyzeGodt-fpraak door 't^cineenc recht geoordeelt worden:
van'tBurgcrlyk c ree ht
doch als de zee rvft heeft den Admiraal
De Onder- Admiraal van Engelandt is 'daar ook zyn rechts-vordcring, en magh
ccn Bevelhebber , wiens plicht is ( nevens oordcelcn van 't geen 'er gefchiedt is op de
den grooten Admiraal) toe tc zien dat dc ruimte van aarde dic dc zcc-vloct overKoninklykc Vloot in goeden ftaat gehou- ftroomt.
Wat de goede fchikkinge cn gcrcgcltden worde, dat het loon der bootsgezellcn, cn timmerluiden , wel betaalt wert , heit van 's Konings Schccpcn aangaat , en
cn dat ieder Schip verzien zy van allenoo- van zyn maght ter zee , daar van ziet dc
5/4.
3 Car. / /. c. 9. En dus verre gcmeltc
dige zaken, tot dc ccrfte gelcgcnthcit.
1
Tot de verhandeling der Zee -zaken! Schryvcr.
Admiraal
Grootcn
zyn
eigen
den
heeft
Rccht-hovcn , waar van het voornaamftc
Van Spaanfcbe Scheepen en andere
aarde, zegt Baldm

,

[

,

.

,

cn opperfte ,

tot

Londen is

:

daar werden

recht-zaken

Vaar-tuïgcn aan onderfcheidene oorden gcbruïkcïyk.
,

en rcchts-plcgingen , in
zyn naam gedaan, gelyk in alle de Hoven
van 't gcmccnc recht. In dit Hof, dat het
Hof van Admiraallchap wert geheten, is
ccn Luitenant , dic tot Rechter van het
Admiraalfchap verheven is, en dit is gemccnlyk een geleerde in Burgcrlykc rech

alle

,

Dc Spanjaarden bouwen hare Schccpcn
doch achter zyn de zelve zeer
Hun Admiraal bralt met alle des
Konings Wapenen, koftelyk gefneden,
en bcfchildcrt met gout cn zilver heeft

cicrlyk

•,

hoogh.
,

:

ten.

ccn dubbelde Kajuit

van dc Burgcrlykc wetten , maar ook van
dc wetten van Rhodes , en van Oleron.
Rhodcs is ccn eilandt in dc Middellandtfchc zee, 20 mylcn van dc palen van klein
AGa gelegen, 'tgcen tcgenwoordigh onder dc heerfchappyc van den Turk is. Dc
inwoondcren van dit eilandt drceven voor
deczen zeer fterke koop-handel, zoo dat
zy niet alleen zeer magntigh ter zee wierden, maar ook zeer ervaren in
kingc van dc zee-zaken* cn men achtede
wetten dic zy hier in ftcldcn zoodanigh,

dat ftcvigh

,
en drie galderycn
Aan het Hof van d'Admiraalfchap van achter om, uitkomende in de Kajuit , Hut,
Engelandt bedient men zich niet alleen cn Buflchictcrs kamer. Daar is een ruim

is

om

tegenweer

uit te

doen.

Zyn malt is van negen zware mallen t'zamen gcwoclt , daar touwen toe zyn van
ongemcene zwaarte. Hy voert 1 500 man,
dic alle hun eigen lecf-tocht verzorgen,
waar toe vcelc vernuizen cn kombuizen
op den overloop (laan hare flaap-plaatzen
zyn plat op het verdek en overloop neder
dc eet- waren werden van den Kapitein aan
dc maats tc koop gcvcilt. Op klcinder
Schccpcn, cn op Scheepen van koopman
:

1

>

J

fchap, voedt dc Schipper het volk.
i

Flui-
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Fluiten ziet men by hun zelden: 'tzyn cenigh zeil op hebben : dcczc zyn gcdcclt
al Spiegel- en Pynas-fchecpen. Hare Kar- in drie of vier verfchcide vertrekken j men
hccft'er kokens , ruft-plaatzcn , geheimen,
voeren vier matten.
celen
v
Hunne Barken, zoo als die te Kadix gemecne , en aanzicnlykcrvcrblyvcn zy
:

werden gemaakt , houdt men zeer (hel zei- zyn boven plat, hebben ter zyden venfters,
lende vaar-tuigen tc zyn , gelyk de fcherp- en gemakkclykc trappen.
De Barken op den Donauw zyn in 't gete voor en achter duidelyk genoegh uit
wyll , welkers afbccldtzel hiernevens tc
zien is. Het roer wert met twee touwen
beftuurt die een man in de handen houdt.
Zy voeren een zeer groot zeil waar om
met zware ftccnen gcballart zyn het zeil
ftaat dwars fchceps , en is wcdcrzydts aan
boort vaft. Dit ongemak is by dit Vaartuier , dat , wanneer het zeil over d'andere
tuigh
zyde van de mail zalftaan, het ncdcrgclatcn moet werden. Dcczc Barken zyn in 't
gemeen lang } o of $ 8 voet , en 8 ot 9 voet
wydt i doch werden mede wel 8 of 1 o voet
langer en korter gemaakt. Stelle decze op
30 voet over lieven, 5 voctdiep,cn9 voet
wydt voerende gcmcinlyk 8 of 10, en
ook wel ij of 14 man, naar grootte, en
ook nadatzc haaft hebben. Op het barkhout hangen ringen, waar van de voorftc
dienen om de hals van 't zeil vaft tc maken,
en de andere , ten halvcn gcplaatft , dienen
om de hooft-tou wen tc houden. Het bocifel boven 't bark-hout neemt men uit van
vooren tot achteren toe, of by ftukken,
zoo men wil, gelyk blykt in de plaat, en
dan kan men met 1 o ot 1 4 riemen roeijen
of ook met meer, zoo't noodigh is. De
maft vaart recht in 't midden en als op
lange reizen gaan , voeren zy twee maften,
ftaandc d'eene heel voor op. Als het een
ftorm waait, dan wort de middel-maft in
de Bark neder gcleit , en de voorde in 't
midden gcftclt , met een klein zeil.
die
In Portugal zyn kleine Barkjens
van de Nederlanders S' Pictcrs fchecpjens

meen zwart en wit gefchildcrt, plat van
bodem , voor en achter breedt > in 't midden is'er een kamer getimmert ; en 't fticrrocris zeer breedt, om 't Schip tckonncn
bchcerlchen. Nergens vindt men eenige
rivier, zooverre van zyn uitgang in zee,
die meerder en kloeker Oorlogh-lchecpen
verfchaft , als decze > noch nergens gebeuren zoodanige uitmuntende voorvallen op
een vliet , zoo wydt van zee zich ftrekkendc, als op deczen Donauw. De Keizer
onderhoudt op dezelve kloeke Oorlogh(chccpcn , gebouwt op de wyzc van Ga-

3

;

:

lcyen.

ookecnTuigh-huis tot Strigonium , Belgrado, en meer andere plaatzen naom lacg,
aan decze ftroom.

Toen Belgrado belegert wiert, braght
Afahomet de Groote twee hondert Schccpcn
en Galeven trcffclyk toegcruft, op den
,

Donauw. De Hongaren zonden 'er van
Buda ook zoo veel de ftroom af, waar mede
zy , na een fcherp gevegt, twintighTurkfche Schcepcn namen, en

:

,

worden genaamt deezezynvooren achter rondt, omgekromt naar om hoogh uit
:

gaande, voeren een groot bezaan zeil, en
worden aan wcdcrzydts boort van twee
mannen met fcheppers , die zy los in de
handen hebben , beftuurt.
Op de rivier de Po vindt men Scheepen
die temidden een kamer hebben, verzien
met tafelen en banken, nevens een recht
over eindt ftaande maft aan twee plaatzcn
kan men daar uit rocijen , en aan de derde
komt het roer, boven overdekt.
De Vlamingen bouwen hare Schecpen
achter platter als men hier te Lande, en
cldcrs doet , voor als een muit toe gaande
cn zeer gelykzydigh.
Men vindt in Vlaanderen Scheepen die
de reizigers van de eene plaats na de andere
voeren , Bcrsjes geheten , welke met paerden werden voort getrokken , zonder dat
:

Tc Wccncn, Presburg, en Como-

hy een Wapen-huis , om by gclegenthcit een grootc Vloot daar uit tc konncn verzorgen. Den Grooten Heer heeft
ra, heeft

:

rige te ftranden na

dwongen d'ove-

by daar het Leger lagh,

zoo dat Mthomet geraden, vondt dezelve
te doen verbranden , op dat zy in 's vyandts
handen niet zouden vervallen.
De Chriftencn hadden wel eer in de bcegering van Buda mede een grootc vloot
Scheepen by een gebraght , wanneer alles
'quam te mislukken j want de Verhaalfchriften melden dat de Chriftcn Vloot
beftondt uit vicr-cn-twintigh Galcottcn
omtrent detachentig kleine Pynaflcn, en
weinigh minder dan hondert zoo mondtals kryghs-voorraat-lchcepen , en
groot vaar-tuigr
Met hulp en byftandt van zoodanige
bevaren Schccpcn deed Wolfgangm Modder
een grooten dienft, toen Sofyman Wcenen
belegerde j want hy quam» met gewapen!dc Schecpen uit Prcsburgh, cn deed de
Schecpen, die van Buda gezonden waren
jmet het grof gefchut, welke voor hadden
de wallen van ^Veencn tc beuken , cn
breflen te fchieten , te gronde gaan.
Tot Wccncn wert geduurig cene voorraat van Oorlogh-fchccpen onderhouden ,
die men by gelegen theit laat afloopen, en
te water brengt.
i
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Zestiende Hooftstuk.
Handelende van het Indiaanfcb Vaar-tuigb.

Oo

wel in Ooft- als in Weftlndicn, cn dc gchcele Nieuwe
Wcreldt over, vindt men een
vaar-tuig,gcholt uit een boom,
met de naam van Kanoe, of Kano in gemcin
gebruik : dceze zyn groot en klein , na de
gcftaltc der boomen , waar uit zy gevormt
werden.
De boomen worden hier toe uitgebrandt , ofgefnecden , en allcngskcns met
ftuttcn buitewaarts uit gefpalkt , cn gefchikt na de wil des bouw-meefters.
Met Icheppers, en ook met riemen,
weit dit vaar tuigh voort gedrecven : zelden voert het zeilen. Delaft werdt op den
bodem neder gclcght.
dat nimmer
geballaft zyn, liaan zy lichtclyk om. Zy
nebben geen roer, maar ftuuren met dc
riemen achter uit. Zy zyn van binnen opgezet met knies endwars-ftutten, opdat
niet zouden toevallen , en barftcn.
Dc meefte dcczer Schcepkcns fteken
nebben voor en achter uit , waar van dc
zommigc plat , andere lpits en puntig zyn j
zelden zyn dc zelve voor ftomp en rondt.
Die gecne welke zeil voeren , zetten het
maftje voorwaarts. Het zeil is van doek
biezen , of matten. Andere zyn puntigh
voor cn achter fpits , naar om hoogh op,

Om

Zia

it

fi**t bj irt-

m

gaande. Dceze Kanoës worden gcfchildert, gebrandt, gehard, en ook gelakt,

duurzaamheits halvcn.
Op het meir Woldai , in Mofcovicn
gedenkt m v in een Kanoe , of Schuitken
uit een boom gcholt , gezeten te hebben
't geen voor en achter ftomp, en in de midden veel breederwasalsnade einden toe,
zynde van grootte als een gemecne Weyfchuit

:

men fcheptc het voort , achter uit

met een riem.

By cn onder het Kafteel del Mina ziet
men Kanoës, waar mede dc Negers, al
fcheppendc, uit viflehen varen, hebbende
het touw van 't fleep-nct,of van den angel,
om 't hooft gebonden dceze zyn zeer aardigh gewrocht, en fpocden zeer fnel hun:

nen wegh.

De Schuiten daar dc Zwarten in Guinea
mede t'zce varen , en in hunne Steden zich
van bedienen, worden uit een boom gehouwen, en Ehem genaamt. Decze Kanoës , of Ehem , worden dus gemaakt
en'gefneden uiteen boom, zonder eenigc
ftukkcn daar in te voegen, en zyn van een
andere gcftaltc als de fangados, die men in
, en S.Thomé , gebruikt , of als
i

in Ooft-Indien. En al is 't dat
het eenlicht vaar-tuigh is , nochtans is het

de Phragios

bequaam om veerdigh mede te varen. Het
islaeghachtigh, komende niet hoogh boven 't water, zoo dat den Piloot dikmaal
achter met zyn lichaam in 't water zit en
ftuurt. Zy konnen hier mede zeer fnel varen , cn een fpocdige gang maken ; want
het is lang , lacgh , en i mal , zoo dat maar
een man in de breedte kan zitten, doch
wel zeven of acht achter malkanderen: zy
zitten op ronde ftoeltjcs , van hout gemaakt, met het halve lichaam bovennet
boort , hebbende een riem , van gedaante
als een fpadc, in dc handen, welke gemaakt
wort van een zekere aart van hart hout
zy weten met decze riemen gclykelyk te
fcheppen , op dc wyze der Galcycn , cn den
Piloot houdt dc rechtte , konnendc mee
dit fcheppen zulkenvacrt maken, dat het
(chynt dat zy door 't water vliegen j cn
men zoude haar met geen Sloep konnen
by houden. In hol water willen zy zoo wel
niet voort , midis het verheffen der baren

beneemt } maar in ftil wazyn 'er geen Sloepen, Fregatten, of
Gondels , die haar zouden konnen bcdat haai- de vaert
ter

roeijen.

Een man, alleen daar in zittende,

kan het zelve ook wel beftieren, en daar

Zy weten hare lichamen na het hellen van de Kanoës te voegen , en de zelve van omftaan tc bevryden j
want zy zyn zeer rank , en daan lichtclyk
mede

in zee varen.

om

en al gebeurt het dat zy met eenige
:
in zee omflaan , zoo weten de zelve (al in het water liggende) die om tc
kceren, het water daar uit te hoozen, en
wederom daar in te fpringen, zonder dc
zelve aan landt te brengen. Hier mede
durven zy wel 4 of 5 myl zeewaart in varen j maar midtsdien zy dezelve zoo qualyk in hol water konnen beftieren, zoo gebruiken zy die 's morgens vroegh, als wanneer eenige uit viflehen varen , andere varen met koopluiden aan de Scheepen om
te handelen tegen dat dan de koelte komt
maken zy wederom aan landt te zyn , cn
haar dingen gedaan te hebben. Deeze zyn
gemeenryk »<J voet lang, en ij of 2 voet

Negros

breedt.

Zy hebben noch andere Kanoës , die zy
gebruiken om mede te oorlogen; ook om
offen te halen, cn te vervoeren in andere
geweften: decze zyn grooter als dc andere ; men vindt 'er die 3 $ voet lang zyn,
breedt 5 voet, cn 3 voethoog, zynde ach-
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met een roer, en banken, alt «naai Kanocs, of Schuitkcns,zeerfYaaycnkon

maken, cn die ook net onderhouden
op een gezette plaats
en by malkander, daar die tc droogen liaan)
grootc boomen waften, tot 1 6, 1 7, 1 8 voet cn een ieder neemt dc zync wegh , als hy
in 't rondt. Dcczc Kanocs gebruiken de daar mede wü uit varen , of uit viflehen
Portugeezen en Nederlanders veel , om gaan.
van 't een Kartcel na 't ander te varen.
Vooraan in dc Straat Sunda zyn de KaDc Negros voeren ook Kanocs met zei- noëslangenfmal, maar voor breedt, heblen van biezen, of matten van ftroo ge- bende dryf-houtcn aan dc zyden.
maakt, dat zy van de Portugeezen gclecrt
Jonken zyn lndiaanlche vaar-tuigen, in
hebben. Dc kleine worden veel tcAnta grootte onze Vlic- booten niet ongclyk:
gemaakt, overmits daar veel hout groeit, cezc zyn van zoo onderfcheidclyke gcbcquaam tot het maken van dezelve. Zy ftaltc, ais van verfchcide Volken gemaakt
kollen dc waerdy van vier cngclfen goudt
werden. Dc zeilen zyn veeltydts van riet
of een Befa, 't welk by kans zeven guldens cn matten : dc ankers van hout het gcHollandts geldt is. Deeze kleine Kanocs hcclc werk is met zwaluw-ftacrten in een
zyn 'er in grootc menighte, voornament- gevoeght. De Stierman zit achter op , die
Jyk op een plaats , die men noemt ^«.1^/ met een trommelkcn 't fein aan dc man te
In ftcdc van een roer alleen
( anders Ataea dc Torto ) daar zy op eenen roer geeft.
dagh met zeventigh of tachentigh dcczer achter uit , ziet men dat zy wcderzydts aan
vaar-tuigen ter zee uit vüTchen varen. Als boort twee zware riemen (als van oudts
zy nu uit de zee komen, en haar dingen gebruikclyk is gewceft by Grieken en Rodaar mede gedaan hebben , zoo laten zy die meinen) uitftcken, daar zy het Schip te
niet in het water leggen, maar flccpcn dc gelyk met het roer, by hart wcér, of als het
zelve ft rak s op het ltrandt : dan komen zy niet wel na zyn roer luiftert , mede weten
aan elk eindt , en dragen die op vier mik- tc beftuuren. Zommige zyn hoogh opgeken (welke daar juut toe gemaakt worden) bocit, andere lacgh: eenige voeren veel,
te droogen , op dat zy niet verrotten , maar andere weinigh zeil.
des te lichter om te gebruiken , en voort tc
Twee onderfcheidclyke Jonken ftaan
roeijen , zouden zyn Twee mannen kon- hier nevens , onder letter B , ten toon. De
ncn dc zelve op hunne fchouderen nemen Nankinfche Jonk , die in zyn verwen afgcen te land cw aarts in dragen. Zy worden bccldt heb gezien , voert een roodc vlagh
cerft langwerpigh uitgcholt met houw- op de voor-maft dc vlagh die recht boven
mezen, die haar van dc Europianen gc- opdcgrootemaftftaatiswit,cnrootj de
braght worden dc zyden werden boven twee achterftc vlaggen, welke van de kameen weinigh ingchaalt , en den bodem on- panje waaijen , zy n graauw , blaauw, root
der plat gemaakt , doch- boven open : dc cn wit > de twee vlaggen welke op de boeg
einden loopen voor cn achter naauw toe, ftaan zyn purper j de wimpels zyn root,
als een handt-boogh , zoo dat het voorfte wit, en blaauw \ en de hoogc dwars- vlagh
en achterfte eindt byna van een gedaante is geel, root, en blaauw. Onder is het Schip
is, 't en ware dat het voorfte eindt een wei- geel gefchildert , boven graauw, en groen,
nig laeger zy aan elk eindt maken zy een ookvergult. Dit Schip is plat van bodem
boegh , als een galjoen , of penne van een vermits de droogte der Nankinfche rivier,
Schip, zynde 1 voet lang, en 1 palm van daar het op plag tc varen het is voor plat
een handt dik , 't welk zy gebruiken om de heeft twee zwaerden: het roer weit met
Kanoes daar by op te dragen. Zy hollen het touwen verhaalt , 'tgecn men aan andere
met zulk een yzer uit, als de Gietermakers niet vindt. * Is de Kajuit: b de Hut. De
gebruiken het boort maken zy maar een balken leggen boven over het verdek , dat
vinger dik , en den bodem twee als het plat is.
Andere zyn voor zeer hoogh opgeboeit
hol gefneden is , zoo branden zy de Schuit
rondtom met ftroo, voor het in-ctcn der voeren nebben, niet ongelyk een angel,
wormen, en het opfplytcnvandcZonne tenboege uit, met een kleine voor- maft,
* 'bar*
'
JZJZh* iy onderzetten de boorden , of zyden , met die dwars voor over helt , en een lacgh
Mj'gtdn.
ftutten , om dat zy niet krimpen , maar ef- tentje , *t geen achter over 't water hangt.
Fetifl~o«
Een andere Chineefche Jonk , waar van
fen en flecht zouden zyn. Vorders behanUit een hout gefneden. 'Deeze vaar-tuigen ftigh

worden

veel

gemaakt aan C*bo de

Trej- zy brengen dezelve

fMniïxf, vermidts daar geweldige dikke

:

.

:

:

:

:

:

:

ntittntv*H

n cn befchilderen zy deeze Scheepkens
rtttflï , die zy omhangen met mtlhc
en koren-airen, opdat Fettfo die wel betignttyk en warcn zoude , cn bewarende, zy van geen
,
imL*?" bongermoghtenfterven. Zoo dat zyhare
ttnPtmgtti
vmt.'tgttn

mct

het hout model tot my gekomen is, heeft
kiel die uit drieftukken gemaakt is,
zynde het middclfteftuk recht, nadege-

een

ftalte der kielen die men hier tc Lande
bouwt i doch dc twee andere ftukken , die
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weinig korter zyn als het middelde, ryzen
voor- cn achterwaarts 4 of 5 voet op. Voor
is de bocgh plat , dric-hoeks-gewys , waar
van de (cherpfte punt om laegh (leekt,
hellende eemghzins voor over achter is
het Schip insgelyks geheel plat , gelyk een
fpicgel , doch van dc rant na de midden
toe inwaarts wykendc \ zoo dat het Schip
geen voor- of achtcr-fteven heeft- Het
roer hangt verre van 't Schip af , cn werdt
wcdcrzydts met touwen, die onderdoor
het zei *e gertoken zyn, en boven aan boort

gemaakt, beftuurt* want het roer is
zeer groot , zoo dat het by hardt weêr met
de roer-pen alleen niet beheert kan werden. Dit Schip heeft maar een bark-hout
dat op de hooghte van 't verdek komt te
leggen , zyndc buitewaarts rondt , cn opfezet na het beloop van 't Schip ; onder
et zelve is 't Schip rondt , en daar boven
te weten van het onderfte tot het bovenfte
verdek , plat-zydfgh. Het cerfte verdek
ofden onderden overloop, «,gclykmcde
de bovenfte, langs fcheeps in de midden
open , en daar zyn opftaande boorden
rondtom. Achter by 't roerkop den onderllcn overloop, treedt men met een tree
neer, daar het Schip boven dc fplcgcl open
is, die zoo hoogh komt als den overloop
zelve, zoo dat uc windt van achteren in
kan waaijen. Dc groote maft ftaat wat na
voorentoe, cn hek weinigh achterover;
op het verdek legt dwars (cheeps een ronde balk , zyndc wcdcrzydts in het barkhout vaft, hier gaat dc maft door, waarin
hy met ccn beugel geflootenwert: onder
ftaat de maft los op den bodem, cn is daar
vierkant. Voor op ftaat een maft die een
weinigh klcindcr is, welke voor over helt
deeze beide konnen achter over op het
Schip neder gelcght worden. De zeilen
worden alle met wind-aflen opgehaalt. De
maften hebben toppen , die geiplecten , cn
wcdcrzydts door de maft zelve met pennen
zyn genagelt, boven zyn de einden aan elk-

*43

hekken (laan, die afgenoomen, cn weder
opgezet konnen werden. Het heeft weinigh hout voor fchcen. Buitewaarts , om
hoogh tegen het boort aan , ftaat een (lelde maats op klimmen als zy water uit zee zullen fcheppen , of hun gevoeg
doen. Boven, zoo wel voor als achter,
(taan kleine Zc*-dckjes. Voor is den overloop fmalder als achter. Boven is het Schip
enger als onder. Achter, buitewaarts tegen bak-boort aan, ftaat een verheven fpar,
daar zy vlaggen by ophalen , en des noodts
een klein zeil.
ling , daar

OpdekuftderMallabaren

is

ecnVaar-

tuigh in't gebruik, 'tgcen groote zeilen
van boom-bladeren voert. Dc roeijers zitten onder, endc ftryders ftaan boven op
een plat verdek , van het welk een punt
voor uit (leekt , daar deeze Indianen groot
gcweldt weten mede te doen. Het touwwerk , daar toe gcbruikclyk , werdt van
boom-baftcn , linde niet ongclyk , t'zaam
geftrengelt. Dc fcheeps reeten zyn met
noote-doppen gcvult , die met kalk beftreken werden. Dit Vaar-tuig is te zien , onder letter C, op dc nevenftaande plaat.
Het gevaerte onder letter
is eenTernataanlch Vaar-tuigh , waar op de fcheppers, of roeijers, onder gezang, en flaan
op bek kens , vreughdig haar werk doen.
op de plaat werdt
Het geen by letter
vertoont , is een Schip uit dc Zuidt-zee
aan dc Verraders eilanden waar in aan te
merken ftaat, dat het achter dubbelt, en als
twee Schuiten is, doch voor fpits tot een
toegaande. Dc touwen zyn van biezen,
en veclvcrwigh gcfchildert. Over beide
der Schuitjens boorden leggen balken , cn
daar op een vlakken overloop. Twee riemen, wcdcrzydts achter aan, ftuurenhet
Schip. Bafte-bandcn , in ftcdc van nagels
houden het gchcelc werk tc zamen. Achter gapen deeze Schuitjes omtrent 1 o voet
van elkandercn. Te midden in ftaat een
tentje van opgefpanne hoepen , dienende
totlyfs-bergmgbyhartennatwcér. Deeze Schccpkcns zyn lang omtrent 1 y of 20
voet , zeilen fcherp tegen dc windt , cn als
dc zelve laveeren wenden zy niet , maar

ander ge woelt, daar de vlaggc-fpil weder
aan gependt is i 't geen , myns bedunkens,
gefchiedt , op dat zy in 't neder leggen der
maft dc top bcquaam daar van konnen
doen : langs dc maft klimt men met latten
op. Het anker is van hout, na de gedaante
van twee kromme ellebogen, die tegen
elkander vaft gebonden zyn kort onder
dc armen , daar geen handen aan zyn , ftaat
een dwars-hout, dat wcdcrzydts aan de
fchacht gependt is , zyndc van zeer taay
hout, doch niet grof. Op het onderfte
verdek, inde midden van 't Schip, is wcdcrzydts een vierkante deur, waar door zy
de laft innemen, en daar men in't Schip
door komt. Op beide dc zyden van het]
:

Deel.

nig meer va-heven. Buitewaarts ziet men
met zwarte verw vierkante en ronde loozc
poorten gcfchildert ; bchalvcndat, is het
Schip nergens gefchildcrt, als alleen het
rinkel-werk voor en achter. Boven om het
boort , zoo wel achter als voor , ziet men

:

vair.

I.

onderfte verdek (laan vier (hikken, twee
vlak op den overloop neder, cn twee wei-

R

G

:

verzetten flechts het zeil. Omdemenighte vanvaar-tuigen, die men op deeze eilanden vondt , noemde Magelbutut deeze
volken Velos t of Zeilen.
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Aan dc Atncrikaanfchc voor - eilanden vcnplat was, voor cn achter hcrp, cn in
ziet men Schuiten, die wel uit ccnen boom 't midden breedt , ruftende op zyn buik.
Tot Goa zyn Vis-fchuiten gcbruikclyk,
zyn gebrandt , doch boven rondtom met
li.

j

opllaandc planken gebocit. In deezc liaan die met heeftcr-banden van binnen en buibanken dwars fcheeps , daar de rocijers op ten zyn gebonden,
In het Ryk China vindt men Vlotten,
zitten. Achter zynzy plat, endaar hangt
een vierkant boïdt aan, 'tgcen vooreen eilanden gcfyk, daar vecle huizen op liaan,
roer dient.
Met deeze Dryf-dorpcn varen zy het gcLangs de gantfehc kuft vanBrazilicn is hcclc landt op cn neder, cn dry ven alom
zeker klein Vaar-tuighiri gebruik, daar de haren handel. Dc bodem van deeze Dryfhuis-Ncgcrs, ofte ilavcn, mede uit vif- eilanden is van biezen, of bamboezen, te
fchen varen , zoo op binncnlandtlchc vlie- zamen gclcght , doorvlochten met houtc
ten, als ccnigc mylen verre in zee. Dccze banden, cn belegt met zware balken, daar
Schecpkcns, of Vaar- tuigen , zyn Changh het gehecle werk op ruft. Voor en achter
galen genaamt, na dc naam van het hout duuwt men dit Vlot met groote kloeten
daar zy van gemaakt worden , dat Cbangh- voort. Aan een zware houtc rtyl , die achgaul geheten wert. Dit hout valt vry fpon- ter op ftaat, wort het Schip met een zeel
gicus , cn dryft dcrhalvcn licht op het wa- des noodt, aan landt vall gemaakt. Zyn
ter, gelyk een bicze. Van deezc boomen arbeeldtzcl ziet by letter H.
Op de kuft van Sumatra vindt men inshakken dc Indianen ftukken van 8 , 9 of 1 o
voet lang , cn omtrent \ cllc dik in 't rondt. gcly ks Dorp-vlotten , daar vier of vyf huiVier of vyf van deezc ftukken leggen zy zen op gebouwt zyn> doch deeze Voeren
nevens elkander aan , cn booren daar gcly- een mail, daar een zeil van kokos-bladen
kelyk drie gaten door, een in't midden, aan hangt. Voor en achter hebben zy een
cn dc andere twee 1 voet van ieder eindt > houten anker, waar mede zy zich by nacht
door welke gaten zy drie nagels van zeker aan landt vaft maken.
S.tlufti»s meldt hoedcPerfiancn, wanander hart hout (laan , waar mede deeze
houten aan elkander worden geklonken. neer zy aan onbewoonde landtft reken quadc
einden
van
dc hou- men , huizen van hunne Scheepen maakDaar na fcherpen zy
ten , cn Water-dorpen bouwden. Dcczcn
ten, zoo voor als achter, gelyk hier tc Lan
dc dc barkoenen onder dc flepers lieden zclvcn Schry ver maakt ook gewagh van de
werden gedaan : zy nemen ook dc rondig- Gctuli , een volk in Atrica , die in Tangwcrheit van dc balkjens onder een weinigh pige tenten woonden , der wyzc boven toe
wegh, kiclswyze, cn zulks beide om het gaande als dc kielen van Schcepen.
Dc Makaflarcn konden , eer zy van de
water beter tc fnyden. Een man alleen zet
zich op dit plat vaar-tuigh neder , liggende Hollanders t'onder gebracht wierden , een
op de knien, of hurkende op dc beencn. Vloot van vyf of zes hondert Scheepen in
Alleen met een roei-fpaan, of pagat , weten zee brengen, die veel fchict-geweer, cn
deezc Negers het Vlotjen zelfs door dc gefchut voerden.
zwaarfte barning in zee te brengen. Aan
DcSchcepkens welke die van Jeflb ge
ccn doornc tak , die op het hout ftcekt bruiken zyn zonder fpykers, en niet gehangt hun vifch-tuigh , en in ccn korf jen braeuwt, maar t'zamen genaak met zekedat nevens haar ftaat , bergen zy de vang! t re touwen , gemaakt van kokos-baft, welccn weinigh gedrooghdc vis , of Turklchc ke nooit in 't water bederft. Dc zee-luiden
1

\

j

tarw , voor leeftocht op reis mede nemen- aldaar maken Hechts vcrlchcidcnc gaten in
de. By voor-windt zetten zy zom tydts ccn de planken, die zy te zamen willen voegen,
klein bczaan-zeiltjen by. Tcrwyl zy vif- ennaaijen zoo de zelve tot ccn Schuit : als
fchen dryvenze op 't water, cn laten dc zy dan dc toght ter zee gedaan hebben
angels onder 't vlotjen in zee hangen. Als ontbinden zy dc zelve , cn hangen dc planzy landen dragenze deezc vaar-tuigen op ken te droogen , tot dat dc zelve weder van
ftrandt, om te droogen, cn het nat, dat nooden hebben. Twee of drie hondert
daar in gedrongen moghtc zyn, te doen zak rys kan in deeze Schecpkcns geladen
uitleken.
werden.
Ikhebbe totAmfterdam ccn Schip geDe Prins van Cognialy, (fchryft zeker
zien , 't geen in Brazilia was gebouwt , van Franfch reiziger ) die zich het gezagh van
zeer zwaar hout , waarom het ook heel denSamorin in Indien onttrokken heeft,
diep gong het haddc maar een luik , en is ccn groot Zee-roover, cn heeft ftccdts
wasruetgewagert: 'thad een vaftvinkc- tien of twaalf Schcepen , P<* rts genaamt
nct , en wiert van Portugeezcn bevaren. in zee , die ieder vyf ofzes hondert koppen
Hebbc ook aldaar een ander Schip gezien voeren. Hy maakt mede gewagh van
zynde tot Algiers getimmert, 'tgccnbo- Schcepen in dat geweft, Almidrc geheten.
j
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ïcght hy dat dc Portugeezen tot Goa twee Sloepen , ( van welke een werdt verkleine, vergulde, en kondig beichilderde toont onder letter L) Slang-fchuiten by
Vaar-tuigen , Bulont genaamt , gebruiken, hen genaamt : deeze waren konftigh met
Dc volkeren van Madagaskar naaijen allerley verwen befchildert. Het nol, of
mede hunne Scheepkens van verfchcide de buik, geleek wonder wel na een levenplanken t'zamen, (gelyk ook de Peruanen dige water-flang , die met wier , mofch , en
aan de Cafpifche zee ) zonder fpyker-werk, ruightebcwoflenen begroeit is. De achof teer daar toe te gebruiken, en noemen ter-devcn vertoonde een groot e menighte
dezelve Ptrogmet: deeze konnen hondert van vreemde flangen, die boven methair
bewoden, en met brecdc yzers beflagen
man dragen ; doch Haan licht om.
In het Stedeken Viflbra , niet wydt van waren: zy waren daar-cn-boven ook met
de rivier Petfora, werden Schuitkens langs zwaghtels en banden van menigerley verde zce-kuft gebruikt, bykans gelyk Gon-| wen t'zaam gehecht, die zeer vcrmakclyk
dels, zyndc in de midden breed t, en aan door malkanderen zwierden. In de boght
beide de einden fpits. Alles is van hout, van dc ftaert , daar d'achtcr-fteven mede
zouder eenigh yzer-werk , of fpykers. In cindighde , hing een kleine jongen, die
de midden lVaat een raadje, daar een vier- onder en boven water zonderlinge vreemkant zeil aanhangt, zynde van doek, dat de kluchten en potzen wift aan te rechten.
van boom-ballen is gevlochten , en cierlyk Op ieder maft, die drie in 't getal, en met
geflikt^ gelyk ook de touwen van boften zyde vlaggen en wimpels zeer prachtigh
werden gemaakt. Zy voeren twee ankers, behangen waren, rondt een afgodenhout , dat beeldt \ gelyk men op de fnuit der voordic uit zekere aart van
fteven ook een afgoden-beeldt vertoonde,
lêhielyk zinkt , gemaakt zyn.
PirtMges zyn Scheepen, uit een groote daar een heelc vlucht levend igc endtvogeboomgeholt, met planken opgeboeit, en len neder hong. Achter aan de ftaert ftonvol fnakcryen befchildert : deeze konnen den menigte van (landaarden, die met h airvyftig gewapende mannen voeren , cn zyn boden, zyde vlaggen , en zekere lange veeren behangen waren. Het gantfche Vaargebruikelyk in de Caribes.
Ger mes zyn zeer lange Scheepen, aan de tuigh was ook rondtom met zyde engoumondt van de Nyl veel gebruikelyk , wd- dc franje koftelyk behangen. Onder een
kc dienen om de groote Zee-fchcepen te hagel-wit verdek , waar op twee zonne(chermen, met allerley wimpels, en (lanlichten , en in of uit zee te brengen.
De Chineezen zyn zeer konftige mee- daarden, waren vaft gemaakt , zaten twaalf
(lers van Brandt-fcheepon toe te richten, fluxe matroozen , die alle vergulde kroo gelyk zy zulks voor Formoza hebben ge- nen op 't hooft , en een armozyn kleedt aan
toont. Zy hebben een wyzc van ftrvden te hadden} doch hunne armen waren bloot
(cheep , dat zy de vaar-tuigen aan eikande- deeze willen , op de maat van een gom
ren daan, en dc fcheepsdryders van het met hunne lepels-gewyze Chineefche rieachterfte Schip na het voorfte dryven, en men zoodanigh te fcheppen , en dié in het
water te daan, dat het Vaar-tuigh als een
zoo dc voorde dwingen tot het geveght
By letter I, op dc plaat, liaan twee gc- bl ix cm daar door vloogh.
Behalven dat de Chineezen groote Wameine Chineefche binnenlandtfchc Vaartuigen ten toon, die aardigh verlakt zyn, ter-vlotten bcwoonen ,daar gcheelc buurcn met draken cierlyk opgetooit , na de ten op ban, zoo vindt men in China inlgcTarterfche wyzc. Zy zyn in onderfchei- lyksenkelde Schuiten, of Scheepen, daar
dclykc vertrekken algedcelt, en voor en een huisgezin alleen zich geftadig met der
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achter even breedt. Het achter-deel (laat woon in houdt, en 't gen ede landt door
lyn-recht op cn neer \ maar het voorde koop manfehap pen gaat venten : deeze
Ichiet uit , cn helt over water. Het gehee- voeren zeil noch riem, maar worden met
1c werk duit met voegen. Zy gebruiken b oom en voort geduuwt. By letter
, op
in 't bouwen deezer Scheepen gecne (py- dc plaat hier nevens, ziet een der zelve,
Aan
afgemaalt.
de
De
zeilen
leven
nagels.
of
yzcre
zyn
in
China
na
het
kers,
van
verbonde matten gemaakt , die t'zaam ge- ftok , die boven uit (leekt , hangt het een

M

vouwen werden , en boven op het Schip of ander ken-tcken van dc koop-waren,
neder gclegt , wanneer men huns niet noodigh heeft
(laan twee Chineclche
Onder letter
klemder Vaar-tuigen afgebeelde, die zy
gebruiken.
wateren
op vlieten en dille
Den Nederlandtfchen Gezanten ont-

K

die zy te venten hebben.

By letter

N wort een Chineefche Wei-

fchuit vertoont , die achter , daar de ftuur-

boom door gaat , open is % en de

ftuuren

zoo ecnigc hebben , zyn boven los , en onder flechts vaft gemaakt. De man welke
moeten in China, op de Koninglykc vaart, de Schuit voort duuwt heeft zyn lyf met

Hh
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gras of hooy bewonden , om van
gelte niet gezien tc werden.

't gevotedraaijen, en zoo fnel te rocijen, datzy
het geheele Schip met eenc riem konncn
Niet ongelykmetdceze, doch grooter (lieren. Zy hebben op hare rivieren zoo
van begrip, zyn by my ccnige fchetzen van vcclcrhande Vaar-tuigcn , kleine, en grooChinecichc Luft-fchuiten beruftendc,daar tc dat gcene Koningryken by het hare , in
getal der Schecpcn , is te vergclyken.
in zy aan opgedifchte tafelen , met Thé
en andere fpyzc , na hun wys , met (lokjens
By opgcmcltc Schryvcr wen bcveftigt
cetende, zich zitten te vermaken. De dat de Chincezen het Kompas hebben gezommige zyn open , andere overdekt met hadt , en Schcepen ter zee gebouwt , lanopgefteïdc tenten, tendeclc, ofwel over ge voor de geboorte onzes Hcilandts
de gcheclc Schuit. Aan eenige ziet men
is op Chinees een groot Schip
voor het galjoen een draken-kop vertoo- gezeght.
liunkang is een Schip, 'tgeen onder de
nen } andere zyn hoogh opgebocit , zoo
achter als voor, en de boe>rdcn met ronde Chinecfche vaar-tuigcn werdt getelt.
open gaten geciert. Dedekszynvandun
By , op de plaat , ziet een bchccpkcn,
hout, ofgevlochten bamboes. Dcezc wor- daar een zeil op llaat , een trechter niet onden voor en achter voort gefchept, of wel gclyk dit zeil, 'tgeen hier ingetrokken
met zeven kloeten uit het Schip, of van aan de maft werdt vertoont, kan vierkant
't verdek , voort geduuwt.
uitgefpannen , ook ingetrokken, cn klein
Op kleine Vis-lchuitjens zetten zy een ter windtvang gcftelt werden i het is achriettc zeil, daar van de ftuur-man de fchoot ter met een fleuf, ofgat, daar zyde windt
ftcedts in de handt houdt.
doorlaten ichicten als het al tc hart waait
Zeker Slavoons Schryver, in eigene taal, het zelve openende naar dc trappen des
noch ongedrukt, onder my beruftende, windts , door middel van dc buighzamc
hoepen, (gelyk dc waaijers, die het vrouwpreekt van het Chinees Vaar-tuigh aldus
Hunne Schecpen, ofte Vaar-tuigcn, zyn volk in dccze Landen gebruikt) zonder dat
boven met een hek , van tralie-werk ge- het zelve behoeft neder gchaalt te werden.
Tot Siamfianwcu , een Haven in China,
maakt, afgefchut, daar de rocijcrs en het
bootsvolk neen en weder gaan. Zy zyn vindt men tien duizent Scheepen, waar
van buiten geheel met olic-verw beftic- van de minfte hondert ton voeren konnen
ken, van binnen gantfeh befchildcrt, en dccze alle zyn ten dienfte des grooten
met gout verguit , zoo dat het zeer verma- Chams, tegenwoordigh Keizer van China.
kcly k daar in te leven is. Hare lengte , en En om dat de naam van Keizer met de zelf- Grui
*btf
breedte, is omtrent gclyk een Galcy , en de letteren gefchreeven wort als het getal
zoo is ook de hoogte. De trappen zyn zeer tien duizent, derft niemand zeggen dat n,r
groot, om op dit Vaar- tuig te komen. Aan dc Keizer tien duizent Schcepen bezit j
het voor-fchip is een t^rd^k., ofte eon zeer maar daar af fpreckende, zeggen zy, hy
fchoon luft-priecl , gemaakt , daar houden bezit negen duizent negen hondert negenzich de Trompetters, Ketel-trommcrs, en en-negentigh Schecpen. Behalvcn dccze
andere Muzikanten, die ftcedts fpeelcn. opgemclde Schecpen onderhoudt dc KeiWanneer haar Schecpen ontmoeten , kon- zer ccnige duizent Barken, die het landt
nen zydoorecnigh geluidt wecten, wie, op en neer varen , om zync tollen op tc haof wat voor ccn Schip dat het is. Men len: hierin houden de tollenaars geftadif
hoort onder hun-lieden van geen vcghtcn
huis met wyf cn kindt.
offmyten, ofecnigeoneenighcit, omdat
In dc nevens gaande prent , by letter A
een ieder weet wat hy doen of laten moet. wort ccn Chincclch Jonk vertoont het is
Ook ftaat in 't voor-lchip gefchrcevcn wat in 't geheel lang 9 f voet , breedt 1 9 voet
eenieder, na zyn ftaat, doen moet, en dit het ruim (dat is van dc kiel tot d'eerftc
met zeer grootc goudc letteren , op dat overloop ) is hoogh 1 o voet , cn van dccze
men zich daar na magh gedragen. Aan de overloop tot het boven-dek is 't hoogh
zyden van 't Schip liaan alderhande vacn- 4. voet, alwaar de Chinecichc matroozen
dels van zyde, uit vaclderhande verwen. haar verblyf hebben j daar zyn tot dien
Wanneer dc windt goet is , zoo zeilen zy einde aan wcderzydts boorden zoodanige
cn als 'er geen windt is, dan trekken zv hutjes , ofte hokken gemaakt , dat in ieder
roet een lyn , of rocijen met riemen , wel- maar een man kan liggen. De groot email
ker eindt is gemaakt als ccn vis-ftaert. is onder 5 voet dik. Dc kajuit fpringt meert
Hier by kan men afmeeten der Kataifchen, over *t geheele achter- fchip , is van vooren
of Chincezen konft , en fncdighcit, dat ccn breedt 1
voet , cn achter ('t welk het
perfoon meer kan trekken dan acht Euro- achterfte van 't Schip is) breedt 7 voet:
pianen. Hare riemen nemen zy niet uit het hier wordt aan hunne afgoden gcoftert,
water, noch duwen niet, maar weten die en branden geftadigh twee lichten op een
,
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by B tc zien is. By
C werc bet VOOrftc des Jonks van binnen
vertoont j het is voor brcedt 7 voet, en
loopt ichuins toe na de voor-ftevcn tot op
3 1 voet boven is een klein ftrooijen huisje.
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men Scheepen

,

de Hol-

Kagen niet ongelyk, die in 't ge
't

landt laftcn door zee voeren,

PMrre genaamt waar van de Indiaanfchc
naam PurruM her komt, zynde een volk
Aan ftuur-boort , naar achteren, hangt ge- in Tutekoryn , aan de Malabaarfche kuft
mcenlyk een hoender-kooy van bamboe- dat zich met paercl-vüTchcn onderhoudt,
zen gemaakt en wat meer na vooren is en zulks , om dat zy dit vaar-tuigh veel gehaar gemak, of ontlaft-plaats , van goet bruiken.
fterk hout gemaakt. Aan bak-boort , wciBy P ziet men een Javaanfch Vaar-tuig.
nigh voor de kajuit, ftaan twee kombui- Het hout 't geen voor en achter tegen de
;

:

,

D

zen , gclyk by
is aangewezen.
Achter
de klcinfte kombuis ftaat een water-bak
welke by E byzondcr werdt vertoont , is
lang 4 voet, breeti; voet, cn hoog 3 i voet,
van goet vaft hout gemaakt, en denaden
met kalk dicht gefti eken. Het anker F is
gehccl van hout, uitgenoomen dat dc handen voor aan met yzer zynbeflagen: de
fchaght van 't anker is lang 1 8 voet , en de
armen zyn lang 6 voet dwars door dc
fchaght is een hout , als mede onder en boven, zynde met rottings te zamen gebonden. Tuflchen de groote en voorfte maft,
dwars over 't Jonk, in beide de boorden,
zyn twee boomen , omtrent 6 voet van
den anderen , waar mede hare ankers met
handt-fpaken opgewonden worden. Aan
de toppen der maften zyn de touwen van
rottingen gevlochten. De zeilen zyn van
ftroo, baften van boomen, en bamboezen
gemaakt. Vlaggen , en vacndcls, op alderley wyze , waaijen van achteren , van vooren, rondtom't Jonk, en van de toppen
der maften, in overvioedt af. Gommen,
of kopere bekkens , ook fchalmeyen , en
ander fpccl-tuigh , voeren zy mede in dc
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kajuit.

'Wanneer de Jonken gereed t leggen om
gaan , wordt 'er eerft in de zelve
van dc Chineefche Pricftcrs aan dc afgoden, met groote plechtighcit, offerhande
§edaan zy fpcelen op Muzyk-tuigh , oner't plegen harergodts-dienft, enz.
De Schipper heeft op 't Jonk in zee het
gezag , benevens de Stuurman , en Hoogbootsman. Zy varen met 50 of 60 matroozcn. Haar vaart ftrekt meeft van China na
Batavia, Siam, en elders j en voorts om
dc Noort na Japan \ zynde dit een vaart op
welke men geduurigh van 't cene landt tot
het ander overfteekt, ofte daar by langs
zy dienen zich dcrhalven noch van
zeilt
raadt - boogh , noch QuaKaart, noch
drant, noch diergelyke werk-tuigen maar
by hen wort alleen het Kompas cn Dieploot gebruikt, welk Kompas in vier-cn-

t'zeil tc

-,

ftevcn uitftcckt , dient tot fnyding der baom ha Schip beter voortgang tc doen
hebben. De wcdcrzydts vleugels aan de
Vlieger zyn van bamboes, bchalvcn de
houten daar deeze vleugels aan vaft zyn
welke dwars over het Schip komen te leggen, op dat het zelve te beter vlotte, meerder vocre, en minder om zoude flaan. Met
lofle roeren , achter uit , duurt men deeze.
Jonken zyn dc voornaamfte Schecpcn
der Javanen met welke zy hunne waaren
over cn weder voeren : deeze zyn omtrent
:o laftcn groot, cn van gedaante bykans
als Haring-buizen. Het hol van 't Schip is
aan clkanderen gepent , gclyk men dc bodemen der tonnen te zamen vocght. Zy
hebben van vooren tot achteren een dak,
als een huis, met biczen bedekt, waaronder zy bewaart zitten voorde hitte van dc
Zon , regen , en douw. Daar is een kajuit
voor den Kapitein , of Schipper. Onder
is het t'eenemaal in ruimkens verdeelt,
daar zy de goederen wel vaft in Houwen
men gaat daar in door beide dc zyden , cn
aan deeze deur- gaten hebben zydevuurftcden. Voor uit ftaat een bocgh-fpriet
ook voeren zy een groote cn een bezaan»
maft; met een groote bezaan, en blinde.
Wanneer deeze Jonken voor de windt zeien , wort over ieder bocgh de hals toegezet , dc fok over d'een, en 't groot zeil over
d'andcr zyde. Hare zeilen zyn van hout,
of van biezen gemaakt , en t 'zamen gevlochten. Dc ankers zyn defgelyks van
ren,

',

hout.

Kleine Barkjens, by haar Praos genaamt,
hebben zeil cn wandt van een zelve ftof.
De Javaanfchc T*m*ngs of Ting*ngs t
voeren omtrent 1 o laft hebben een maft
en zeil , bykans als de Galeyen , dat uit baft
van boomen gemaakt is zyn achter breet,
cn fmal op fteven het overige is van lichte
hebben brecde buiG
bamboes gemaakt
ken , en zyn voor en achter fcherp op foee
en
als 't wat- te hardt
zeilen zeer fcherp >
waait , rollen zy dc bamboes van onderen
twintigh ftrecken is verdeelt. Haar fpvze wat op met een los zeil konnen zy daar
is mceft ingeleide vis, vlccfch, en rys , daar mede vry hoogh by de windt loopen.
De wilde memchen die in Terra delFme*
zy een dronk water toe drinken , cn weten
goycnoj) de Magcllanifchc eilanden woozich fobci te behelpen.
ncn,
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fcheppers daar pas door konnen,

nen , maken hare Schuitjens , of Kanocs
waerdigh om te zien , en konftigh , op volgende wyze zy noemen de baft van een
oerdikfte boom en, die zy weten te buigen, riemen daar uit fnydende , zoo dat het
een laatften de geftalte van een Vencetfche
Gondel kryght deeze baft ftellcn zy op
houtjens , gelyk men de Schecpcn op ftapel zet als nu de bad de gedaante van een
Gondel heeft , en beftorven is dan bcleg§en zy den bodem van vooren tot achteren
:

:

:

om in 't

water te flaan. De rcyen roeijers worden
vermindert , en vermeerdert , na de grootte van het Schip : ieder roei-rey beiiaat in
't gemeen uit 10 of 11 mannen.
De riemen zyn de platte fpaden , of Ichoppen
met korte fteclen, niet ongelyk, en zeer
licht. Zomtydts ziet men een rey roeijers
binnens boorts ftaan. Op gezang getrommel , en gcfpecl , roeit en beftiert dit volk
hare nemen. Op deeze rietc zoldering
dryft het Schip, zonder welke het zelve,
wegens zyne lmalte , zoude moeten om
vallen. Boven het voornoemde boei lê van
hout, zyn deeze Schecpcn voor uit niet
hooeh opgehaalt. Zy zingen, trommelen,
en fpeclcn by beurten op dit Vaar-tuigh ,
elkander gelyk als antwoordende. De over
water hangende rietc zoldering is zomwylen uit het hoogftc van 't Schip al fchuins
in het water dalende gebou wt , gelyk deeze prent vertoont , en dan werdt uit het
Schip zelve niet gcroeit.
Aan de Malabaarfche kuft vindt men zeker riet, AW*genaamt, daar Schuitjens
van gemaakt worden , die twee menfehen
konnen voeren. De Indianen gevoelen dat
dit riet van zulkcn kracht is, dat men daar
in bcvrydt van krokodillen zy.
Die van Bantam gebruiken een Krygs,

J

,

wars over , tot vaftigheit , die zy daar na
weder overleggen met boom-fchorflen, en
hecht te zamen binden. In deeze Schuit kens, die 10, n, 14, of 16 voet lang, en
omtrent i voet breedt zyn , konnen zeven
of acht mannen bcquamelyk zitten. Zy
fcheppen daar mede zoo fterk, als men met
een berocidc Sloep zoude konnen roeijen.
De prent van deeze Schuitjens , zoo als die
op ftapel ftaan, is als de af beeldingc by letter Q_uitwyft.
Niet ongelyk aan deeze Schuitjens zullen miflèhicn de Scheepkens der oude
Duitfchen zyn geweeft, daar Tlinim van
zeght datze uit een boom gcholt wierden
Sirabo zegt , dat aan de Achaifche, Zygifchc , en Heniofchc ftranden, in de Zwarte
zee , de luiden van den roof leven : zy hebben Boots die fmal en licht zyn, daarvyfen-twintigh menfehen in varen konnen vaartuigh, GwAwr/genaamt, krompuntig
vanditvaar-tuigh ftellen zy een vloot toe, genebt , 't geen een zeil van geweven gras
en overvallen nabuurigc Landen, en ook en bladeren voert.
In Angola worden Schuiten gevonden
wel Koopvaardy-vlootcn : zy weten deeze
Schuitjens op de rugh te dragen , en in de geholt uit eenen boom, zoo groot, dat drie
nondert mcnlchen konnen voeren : deeze
boflehen te verbergen.
By letter F, op de plaat, wert een Ko- zyn voor en achter van ecnerley geftalte.
In het Jaar 1 64 1 . zondt de ed erlandt
ninglyk Vaar-tuigh van Borneo vertoont,
daar des Konings banier, of wimpel, af fche Gezaghebber van Batavia een Brief
waait : by ftilte wert het voort gcroeit , en naar den Koning van Louwenlandt : weldan zitten de rocijers rondtom het Schip ke Brief aldaar wiert ingehaalt door drie
op een rietcgaldery, waar van de uiterfte grootePraauwen, waar in ieder veert igh
man in 't water zit, pyl en boogh, voon peribonen zaten, met haren Hopman j de
geweer, beneffens hun hebbende leggen Brief wiert in de middelfte, cn grootfte
Men vindt 'er mede die voor en achterlae- Praauw, onder een vergulden welfecl,
ger zyn, met dubbelde verdekken 5 en als gcplaatft. Het Hof aldaar fchept veel vcret waait halen zy Iedere zeilen by : deeze maaks op 't water in v aar-tuigen , 7.00 met
werden Korkpr, Krek»irre, of Karakor, op ftryden, als vuur- werken daar op aan te
het Indiaanfch genaamt. Zy voeren 150, ftellen. Ter zeiver tydt zagen eenige Nc1 60 of 1 70 mannen. Op de kiel is flechts dcrlandcrs daar op de ftroom twee
hon
fcherp
dert Praauwcn , die alle by nacht rondtom
een gang of vier gebocit,* en zyn
K
J
haar ltevens zyn naakt , en onbekleedt met kaerflen wierden bezet : ui eenige
boven het opgebocidc hout leggen zy lich- tonden hooge pyramiden , ofnaalden , bete balkjens , die over water ftcken , naar de zet met kaerflen envuur-werken, 'tgeen
wydte van het Schip , welke zy met riet een vreemt gezight eaf , voornam en tlyk
dekken , in ftede van een houten overloop, als men daar mede , tot vermaak , gints en
zoo wel binnen als buiten boort , zynde dit wedervoer.
riet omtrent een arm dik: op deeze zoldeTe Kali cu t worden Schecpcn gemaakt,
ring , of galdery , zit het volk te roeijen , of die tuflehen de vier en vyf nondert vaten
fcheppen , welke openingen heeft tuflehen konnen voeren , zynde boven open , en
ieder rey rocijers in, zoo breedt, dat de zonder cenigh dek. De planken , en al het
1
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hout aan deeze Scheepen, werden zoo wel
te zamen gevoeght , dat die zonder ecnigh
werk of braeuwfel t'zce kon n ca varen en
de huit
de minde droppel niet lekken
werdt evenwel van buitenen bepekt, en
beflagen.
De
alomtne met yzere nagelen
zeilen werden van boom-wol gc weeven.
Zy voeren twee maften. In plaats van ankers gebruiken zy marmcr-ftecnen zynde
8 fpan lang , en i fpan breedt, die zy aan
,
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2 o , ook 3 o ftukken , en zyn alle fterk
bemant want een Schip met 1 o ftukken
voert twee hondert man. Dit Vaar-tuigh
is achter breedt , en verheft allengskens na
vooren toe, tot omtrent op 3 voet. Zy hebben onder geen kiel, maar een platten bo-

ren

;

dem , zoo

dat licht

om

Zy

flaan.

voeren

twee maften , een groote en een fokke
maft j doch geen ftengen , of marden. In
ftedc van ftaande wandt hebben zy een
zwaar touw of twee , een voor- en een achter-ftagh. Zy weten infgelyks niet van het
gebruik der bloksj maar halen hunne zeilen met een katrol op , dat boven aan de
maft vaft is. De zeilen zyn gemaakt van

twee fterke touwen binden, om bequamelyk uit te konnen werpen. Zommige dcezer Scheepen zyn plat-bodemt, en worden
Zambitcht genaamt , doch andere heten
Crampane , en zyn onder gevormt als de
Scheepen hier te Lande. Partu is een flagh fmal gcfplctc rottingen , zeer fyn gelchoovan kleine Scheepen, omtrent i o fchreden ren , der wyze als hare zonne-fchermen
lang, gemaakt van een Huk houts, wiens dit rotting-werk wert dubbelt tegen elkriemen en maften van Indiaans riet zyn ge- ander gezet , en met bamboes-bladen zoo
maakt. Een ander flag van Scheepen weit fyn en dicht gevoegt , dat de minfte tochtCatb*ri genaamt: als ook AlmaAe welke faatjens daar in niet gevonden werden.
lang zyn , voor en achter
1 i of i
,y hebben geen rees , daar zy hare zeilen
j fchreden
fpits | deeze voeren in 't gemein een zeil aan vaft maken , noch konnen ook zoo
onder het roeijen , zoo dat in korten tydt fchiclyk engezwindt niet ftryken als wy»
veel weghs afleggen. In kryghs-tydt , en want als zy ftryken zullen , zoo moeten zy
by noodt, brengt de Koning twee of drie eerft al de touwtjes aan de maft los doen
de neer-geftreken zeilen rollen zyop, en
hondert van dees vaar-tuigen te water.
Men vindt Scheepen in China , die op leggen die op het verdek van haar Scheerollen over landt zeilen , te weten in platte pen neder, gelyk men op onze Smakfchccpcn doet. Boven aan de hoek van de
Landtfchappen.
Doch om volmaaktelyker als boven van maft fteken zy een dwars-hout door hunne
den Chineefchen Schccps-bouw te (pre- zeilen, om hen ftcvigheit te geven. Brafken, zal niet ondienftigh zyn een verhaal fen noch fchootcn hebben zy niet j doch
hier in te laflehen, 't geen my is gedaan van voeren in plaats van die kleine touwtjes,
zeker perfcon , die met de N edcrlandtfche die alle aan een groot touw vaft zyn , waar
Gezanten het Ryk van China door en we- mede zy braflen en fchootcn dit touwwerk werdt by de onze duizent-bccn geder heeft gereift.
Het getal der Chincefche Scheepen naamt i het verftrekt mede voor boei-lyns.
(zeghthy) is ontelbaar, en groot er als by De kabels zyn van fyne rottingen gevlocheenige N atie op de werelt. Hunne kloek - ten. De ankers zyn van hout , welke echftc Scheepen, die zoo wel ten oorlogh als ter zinken , en grondt houden , zoo wel als
tot handel worden bereidt , werden Tfien de befte ankers van yzer: deeze ankers
in hare talc genocmt (wiens gcftalte twec- hebben geen ankcr-ftokken , noch bladen,
voudigh aan letter S, op de nevenftaandc ofte armen, op onze wysj want het onplaat , is te zien , waar van het ecne ten derfte van de zélve is anders niet als twee
Oorlogh , en het ander ter Koopvaardye is (cherpe uitftckende houten. De vlaggetocgcruft): deeze werden , met een ver- fpil achter ftaat op die plaats , daar in onze
keerde naam, by mceft alle de Chriftencn Scheepen de bezaans-maft ftaat. De fpil
fantin geheten \ want de Chineezen noe- aan dc maft niet ongelyk, heeft infgelyki
men der Chriftenen Scheepen wel jeuken y boven een katrol , daar de vlagh aan vaft is
maar nimmer hun eigen Vaar-tuigh.
aan het voor-eindt van dc fpilis een ftaghDe groot c la [I-dragende Tftenen konnen touw , waar mede zy de vlagh konnen op*
700 1 aften voeren ; doch die ten kryge halen, en laten zakken : de vlaggen hangen
worden bereidt zyn zelden grooter als van aan dees recht op ftaande ft eng over dwars.
toolaft: zy zyn voorzien vaneenftevigh
Vrecmdt is de timmeragie van deeze
voor- en achtcr-kaftcel , de plaats waar uit Scheepen. Zy zetten veel of weinigh inde foldaten zich verweeren hier houden houten daar aan , na de grootte der Scheezy hare vuur-werken en ftink-potten , en pen. Maken verfcheidc kamers in 't ruim,
daar ftaan gemeinlyk eenige lichte ftuk- tot welke men van d'ecn in d'ander niet
ken op, die met (pillen allerwegen heen kan gaan. Zy klimmen met ladders in de
gedraait konnen worden. De grootfte voe- Schcepcn. Aan ieder zyde komt maar een
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Hun wimpels zyn aan het onboven cn onder aan
zwart gevcrwt, in de midden graauw, cn
alle van fyn katoen. Aan de top van haar
middelltc maft, welke als een pyramidc,
of naaide, met trappen op gaat, hebben
zy een wecr-haak, daar krullen van doek
aan hangen , die geeftigh zyn gefchiluert
afgefchooten kamerkens, die in 't ruim hier onder hangt een itaertaan, by wiens
zyn, neder. Haar kajuiten zyn getimmert draden zy kennis van de windt krygen.
als de roeven hier te Lande, komende om- Het roer konncn zy binnen in het Schip
trent een mans lengte hooger als het loozc halen naar welgevallen.
Het is een minder gcflacht van Schccverdek. Het kaftccl begint laegeralshet
vafte dek , maar ftygt daar weder een groot pendiczy Koejat noemen, onder letter
eindt boven over: hierop ftaatecn opgc- verbeeldt.
Een ander en noch kleinder flagh van
boeide fchans , daar de Scheeps-Opperhoofden zich by wylen op vcrluftigen , en Schccpcn in China werden by haar Stamlucht fcheppen: hier hangen hunne fchil- pan CbangpaUy Batjants Han^kjnf of Panden, en rondaflen rondtom, alwaar vcr-| enng genaamt, 't geen onder letter V is
bark-hout. Haar water bewaren

boven Haat.

vaten, alsd'onzc, maar hebben byzondere water-bakken daar toe binnensboorts.
Aan beide de zyden van het Schip zyn galderyen , tot geheimen dienende. Hebben
een vaft verdek , cn i voet hooger hebben
zyeen loos verdek van planken, om over
te gaan. Hun flaap-matten leggen in de

derfte eindt geklooft ,

T

,

,

,

vaerlykc tronien op gefchildert ft aan. Hare verbeeldt. Decze Siampans worden noch
fpieflen fteken rondtom buiten het Schip van andere gcftalte gemaakt als hier verbeeldt ftaat , namentlyk, voor boogs-wyzc
uit,
j

j

Op een zeer byzondere en konftige wys raet een brcedc nebbe opryzende d'achweten zy clkandere van verre met tekenen tcr-fteven is hen niet gcflooten, maar wykt
als toe« fpreken, cn hun meininge te ken- boven van een , waar tuftchen een man het
nen te geven t waar toe de Stuurman , of roer , of ftuur-bort , heeft fteken , cn ftaat
Schipper, aan het achter-kaftecl boven op te ftuuren het midden is overdekt met
de fchans klimt, nemende een ftok, als een een mat van gefpouwc rottingen. Haar
halve piek , van welke d'ccnc helft root cn ftuur, cn dat van 't Schip Koeja wort met
d'andcre helft zwart is gefchildert, in zyn twee ftokken wederzydts bewoogen, gehanden : op het rammelen en flaan der lykalshet roer der Spaanlthe Barken met
gommen , cn trommels , vangt hy aan den touwen. Dcezc voeren een zeil , en daar
ftok in vedcrlcyc wyzen te zwaai jen en te nevens twee riemen andere vier, ofV.es.
zwenken, maakt ook groot misbaar met Zy werden aan de zee-kant, byftil weêr,
zyne armen en handen} cn duswerdt hy veel gebruikt, om wegh tefpoeijen: zyn
verftaan van die te lande, of op eenigcan- van grootte als onzeStyger-fchuiten, en
derc Schecpen zyn , welke inlgelyKS op konncn ? o of 3 5 menfehen voeren,
Een vierde geftacht van Scheepen wert
deeze wyze antwoorden door welk middel de Cnineezen elkander, van zooverre by hun Lamtones genaamt: deeze voeren
men een man kan zien, alles konncn doen zeftien riemen , aan ieder zyde acht, ftaanweten , zonder ccnigh woort te fpreken. de aan elke riem zes mannen zy zyn de
Niet ongelyk hier mede is het doen van de Galeycn in Europa niet zeer ongelyk,
haring-vangers in onze zee, die met het doch lang en breedt. Dit Vaar-tuig is by de
bewegen van haar muts te kennen weten Chineefchc Zee-roovers veel in 't gebruik,
Bchalvcn decze alle ziet men daar Jachtc geven, aan die voorby vaart, hoe veel
ten , die geheel verguit zyn , en verlakt,
haring xy gevangen hebben.
Wanneer Ben, Admiraal oven
Het is eenmisverftandt 'tgeen Lmfchooten zeght , dat de Chineezennalve Manen, zienlyke Zce-maght , in den Jare 1 66 1
(als de Turken) en Sterren in haar vlaggen van Batavia na China wiert gezonden , om
voeren doch het is hem ten goede te hou- den Tartcrs d'eilanden Aimui en Quimui
den, om dat hy nooit in China heeft ge- te helpen overwinnen , zyn de Jonken der
landt, maar alleen Chinees vaar-tuigh van Tarters, die zich met de Nederlandtfchc
verre heeft gezien. Dit is waar , dat zy in Vloot voegden , van vlaggen voorzien ge:
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hare vlaggen zomtyts een ronde krul voe- weeft als volght
Singlamens Jonken ( dees was
ren , die in tweèn verdeelt is , zynde het
p per- geeene deel root, en het andere geel: buiten bied er in Fokien) voerden zwarte vlaggen,

O

om deexe kring ftaan

acht tekenen , waar daar een roode ronde Manc in ftont ) want
van aan de eene helft zes ftippen ftaan > de halve Manen voeren zy nimmer.
gront van de vlagh is wit , doch de ftippen
MattbttbeLmjot (die Stedehouder was
zyn zwart: aan de andere helft ziet men Jonk voerde geele vlaggen , met witte

by ieder teken vier ftippen,

J

wimpels > zyne onderhoorige Jonken een
witte
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De Laat verhaalt, dat de inwoonders van Lii de Ori£
witte vlagge, en cenroode Mancdaarin,
met ren roodc wimpel j des zelfs Manda- Yca, en Arica, oulings, lange voor dc c Amt r>t'
ryns een groene vlagge, met een roodc komft der Spanjaarden, gewoon waren,

.

Mane daar in ,

in Schuitjens van opgcblazeue Zee- wolen een witte wimpel.
Suntokg*on Admiraal van Lipoui , voer- ven , verre eilanden te bevaren.
Hoe onkundigh de Amerikaanfchc Inzwarte
Mane
de blaauwe vlaggen, met een
dianen van grootc Schcepcn zyn geweeft,
daarin, en witte wimpels.
,

ShUhj* voerde groene vlaggen , met een
roodc Mane daarin.
Schuntuwan voerde roodc vlaggen , met
een zwarte Mane daar in.
Quota*}* voerde groene vlaggen, met
een witte Mane daar in.
fan Smmpin voerde groene vlaggen.
GooSmmpin voerde zwarte vlaggen , en
blaauwe wimpels.
Alle Tarterfchc* Jonken hadden een
zwarte cirkel aan haar zeil, binnen welke
een zwarte letter ftont. Het getal der zeiver, onder dcezc opgemelde Gebieders
ftaande, die den rebellen Chinees, onder
fchuil der Nedcrlandtfche Vloot , flagh leverden , beliep wcinigh minder als twee

voor de komft der Spanjaarts, blykt, dcwyle die van Tumbcz, in Peru, op het DtL**t.
eerfte gezight der zeiver , waanden dat het
opryzende klippen waren > cn als zy het
bewcegen , en de vreemt gcklecde menfchen met bxrrdcn zagen , meinden zy het
waren gedrochten , en duivels , of fchepzels uit den hemel gcdaalt.
Acala zyn Scheep kens in Mexico i welk
woort met de Schuiten Kwil* , by de oude
Saxen gebruikt , cenigzins fchynt over een
te komen.
In China zyn duizenden menfehen die
op het water gebooren zyn , cn op het wa-

ter fterven.

De tegenwoordige Tarterfchc Keizer v** de
in China onderhoudt geheele Scheeps- --'"P™^
by de Chineezen een vlootcn, om zyne wateren tc veilen: dec- AJJJ ^„
teken van vreede, cn witte van oorlogh. ze Schcepcn, voerende 't Keizers Wapen, Mamma,
welk is een Draak met vyf klaauwen aan 7 "***"*»
En dus verre het opgcmclte verhaal.
Londra , PMndra , Patacbe , en Peauaues, ieder poot, in hare vlaggen, hebben zul- %*™£
t
zyn Vaar-tuigen, in dc Middel landtfche ken voor-recht, dat allo Schcepcn , dicdc
zelve ontmoeten, gehouden zyn tc wyken.
zee bekent.
Almadn is zeker Vaar- tuigh , op de Alle drie maanden ftcken vyf Schccpen af
van Nanking na Peking , om den Keizer
kuiten van Africa.
Chemtm , is een gedacht van Vaar-tui- de tol van doften en zyde waaren tc brengen
gen by dc Usbekfche Tarters.
voor dceze moeten infeelyks alle
Totoks een Vaar-tuic aan dc Roode zee. Vaar-tuigen wyken, en cerbicdigheit bcOp de vlieten in Babylonten , zeght U wyzen i cn wanneer dit ontmoet niet onSUnc, gebruikt men, in plaats van Vlot- derdanigh genocgh na den zin der Lautjeu ,
ten , opgcblazcne huiden van geiten of of Befticrdcrs der zelve, gefchiedt, zoo
bokken , daar men borden , die wel va ft te treden zyover, halen de Mcefter van hec
zamen gebonden zyn , op leght , om de Schip op het hare , doende hem hardelyk
waaren de vlieten af te voeren. Na vol- af-flaan, cn, omdat niettydelykdevlagh
bragtc reis laten zy de windt uit dcezc vel- voor 's Keizers Vaar-tuig heeft geftreken
len ïoopen, cn brengen die op hunne ka- groote boete betalen waarvan een fpreekwoort onder de Chineefche Schippers is
meelen wederom te rugh.
Kttztgb is een Vaar-tuigh , dat van de gekomen , Wacht m voor de vyf klaauwen.
De Chineezen hebben nu het grootfte
Tarters, cnSamojcdcn, langs de Ys-zce
verftandt van de Zee-vaart niet. Zy hou»
wert gebruikt.
In Sumatra zyn Vaar-tuigen , Giuncht den zoo veel moogelyk is by ftrandt. De
genaamt, welke drie maften hebben het Avondt-fterre ftrekt haar voor leidt-fter
voorfte en achterfte des Schips is malkan- in de nacht. Het kompas , daar zy zich
deren gclyk zy hebben twee ftuur-roe- doch te byfter wel nietopverftaan, noerenvoor, cn twee achter: als zy over zee men zy Louleoe. By ftorm zoeken zy het
varen , en dat haar een tcgen-windt over landt , cn zetten 't daar vlak op aan Wankomt, zoo laten zydatelyk de zeilen van neer zy , in lyfs gevaar , als hoopcloos zyn
de eene maft neder , cn doen die aan dc an- ontwinden zyhun hair-vlechtcn , hangen
dere maft , varende alzoo wederom te rug. die in 't water , doen de zeilen los , cn legGcImm, enTerr*dej t zyn Vaar- tuigen gen zich plat neder. Een gemeen matroos
noemen zy Swiezjere ; een Stuurman Tmaan de Pcrfiaanfche inham.
i\nn ; een Schipper Tfontfoe.
Tiragntn zyn de Kanocs niet ongelyk.
Lanehare is zeker Vaar-tuigh met rieDc Jefui t Meirun verzekert ons , dat de
men , niet wydt van Malacca gebruikclyk. Chineezen al van oudts her dc zee alomme
hebli i
hondert.

Roode vlaggen

is
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tot aan het

Roodc en vyf hondert Jonken ,

verjoeg haar

alle

Hy gevoelt mede , dat tot op he-

door welke ncderlaagh Aimui en Quimui
den in het cilandt Madagaskar Chincefchc in de maght vandenTartariichenCham,
volk-plantingen werden gevonden. Ook Keizer van China , verviel > over welke
zeght hy, dat zeker l.ufeng al twee hondert zegen Lipoui t Vcldt-hccr der Tartaren,
jaren voor de geboorte onzes Heilants een aan Bort aldus fchrcef : Lipoui , Opperzec-toght heeft gedaan, om Noordcr ge- gezaghebber en Veldt-overfte dtrTartartfche
kryghs-maght in dit landtjchap van Fokten , en
wellen op te doen.
De Chincefchc Jaar-boeken houden ins- Gebieder des legers voor Aimui , doet by deezen
gclyks in , hoe zeker Keizer Hiaou , hon- zyne eerbiedige groetentffe aan den Hollandtdert cn veertigh jaren voor Chriftus ge- fc hen Zee- Admiraal. Den een-en-twintighjfen
boorte , een groote Vloot alom na de Indi- heb tk^ op den top des berghs uwe komfie met de
Scheepen tegemoet geven , en beooght het doen
fche gcwcllen af zondt.
Tuanus verhaalt in zyn zeven-en-zeftig- vlughten der roovers Jonken door Zf E. dondeftc Boek , dat de Tarters , wanneer zy voor rend gefchut tot myn groote blydtfchap. Nm
vlieten of meiren komen, paerden (lachten, bejpeur
eerft dat de Hollanders oprecht van
villen, cnvande huit, die zy met vet be- herten zyn. Ik^ zal mei nalaten deeze VE.
llrykcn , door middel van uitgefpannen dsenften , voor onzen Rylte gedaan haaftig aan
ribben , Scluiitjens maken , daar zy acht onzen Keizer bekent te maken en hoe de Hollanders dapper en fioutmoedigh zyn tn het verman te gclyk in konncn over voeren.
Franaftui
flaan van onze en hunne vyanden , enz. Dit
*f<juez de Coronado verhaalt
by Qitivira Schccpen gezien tc zyn, die van Zee-geveght, tuflehen Tartaren , Hollanachteren met gout cn zilver fny-werk ver- ders , en afvallige Chineczcn , viel voor in
den Jare itftfj. Het inzicht der Hollanciert waren.
De Chineczcn, zeght Boterw, hebben ders was, door dceze bytraodt denvryen
eertydts een groot gedeelte van America handel in China tc bekomen j doch zulks
bezeten maar als zy een vloot van dertien wierdt hun toen , fchoon zy den rebel verhonderdt Schccpcn by Ccylon vcrlooren joegen, Aimui cn Quimui hielpen winnen,
hadden , hebben zy d'over-zcefche Landt- niet tocgcllaan. Dc Chineczcn toonden
(chappen verlaten , cn zyn met het hare in zich als helden in deezen ftrydt , en ontzagen in 't begin niet de zefticn NcderlandtChina tc vrecden gcweelt.
Quantecong , of anders Vuie is een der lche Schcepcn , met kleine baffen , musaanzienlykfte afgoden onder de Chinec- ketten, pylen, cnvuurigc fchagten, onzcn: dceze, zeggen zy, heeft de Scheeps- der d'oogen te zien > doch wierden door
het grof gefchut, na goede tegenftandt,
bouw bedacht.
IijMon , Ikoan, of Eijuam, Vader van op devlught gedrceven, met verlies van
Koxmga , die de Ncdcrlandtfche Maat- vyf of zes Jonken, die d'onzc zoo in de
fchappy Taywan ontwrong , wierdt van grondt fc hooien, als op't landt joegen:
een gering dienaar een groot Koopman de ftilte hielp hun al wrikkende uit het toemaghtigh op zyn eigen beurs zesduizent reiken des gefchuts. De Tartarfchc JonScheepen uit tc ruften, waar onder de helft ken , fchoon fterkcr in getal als dc Chinccgroote Jonken , met welke hy eenige zen, en de hoede der Hollanders hebbenLandtfchappen in China aan de zce-kuft de, biceven , zoo veel hun doenlyk was,
boven windt leggen en wanneer hun zeafliep.
Sioupontok^ tweede in rang van Kimfia , ven of acht Chincefchc Jonken tocgedreeKoxtnvM Zoon, zondt den Opperhoofden ven waren, by d'onzcn afgcfneden , willen
der Vloot, die den Tartar, tot byftandt zy die ter nazuwcr noodt te vermeeftcren
tegen den aanhang van Kimfia van Batavia zy matften al wat bcmaghtighden ; doch
was toegezonden, om door dat middel de Chineezen llorvcn niet ongewrooken.
Formoza weder tc bemaghtigen, een brief Dit volk istcfchcepgcwapcnt, behalven
van volgenden inhoudt En zooghy met ons het Ichiet-geweer , met wapen-rokken,
geen vreedt begeert te milten , $k^ en Sepoan ftorm- hoeden, zecp-mcflên, houwers,
(dit is dc zelve met Kimfia ) hebben noch vyf yzereharnaflen, cn bogen.
hondert zoo groote alskjetne Jonken , benevens
Van d'Indiaanfchc Schcepcn fpreckt de
twee hondert Branders , waar mede wy uwe Vrtes als volght
Scheef en tot de grondt toe zullen verbranden
In grootte, fterkte, ftrydtbaarheit , en
wy zullen dan zien , en gewaar worden , of de gezwindtheit in 't zeilen, zyn de ScheeHollanders wel veghten of met. Doch dit viel pen, welke d'Ooft-Indiancn gebruiken,
anders uit j want Balthaxjtr Bon , met zyne by de Engelfche , of Nederlandtfchc, niet
by-hebbendc Scheepen , gevocght met de te vergelyken j maar in pracht , cn cicrlykTartarfchc Vloot, fterk tuflehende vier
, komen zy dc zelve dikmaal t'overmeir toe.
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Scheeps-bottw enbejiier.
D'Indiaanfche Vorften gaan in
zonderheit onze Europifche hier in te boven.
De Koning van Pecu heeft eenige vergulde
die men
Scheepen
, d'alderfchoonfte
»
O
r
treffen.

I.

Deel.

die zoo dicht t'zamen te

voegen, dat boven maten wel water konnen houden:

daar na pekken zy de zelve van buiten , en
flaan'er veel yzere nagelen in. Het ontbreek t haar
aan geen werk , wyl
~~-"'ig».i.nTrwikj
mji 't van
u:unanooit zoude moogen zien. Niemandt mag!
magh* dcre plaatzcn in menighte derwaarts wert
daar in varm
ak
allwn
hv
?Avrr
Voorvaren ., als alleen hy zelvcr. Voor gebraght $ maar zy zyn niet gewoon dccze
tydts
was'er
een,I 'twelk
teMeccao,
—
Schcepen te
J aan ftoffe aan de ui.iii.^i,u
ItgtUIUIHCIl.
gebruiken. Tot
1 UI
J
een afgefchootenc en bcflootene plaats, op de zelve hebben zy goet hout , en vry meer
het drooge landt wierdt bewaart , en van als wy. Hare zeilen breijen zy van boom
een deel Toldaten bewaakt. Infchoonheit' wol. Hare ankers zyn groote marmorzoude men een diergelyk Schip in de gant- fteenen , 8 fpannen lang en z pannen
,
fche wereldt niet hebben konnen vinden breedt : deeze binden zy aan twee fterkc
van binnen en buiten was het t'eencmaal touwen, en hechten daar mede de Schcevcrgult , daar-cn-boven zoodanig verciert pen inde grondt vaft, gelyk wy met een
i

I

1

met allerley kondigen arbeidt , en bloemwerk, dat alle de gcene die 't zelve zagen
zich niet genoegh daar over konden verwonderen. Het was wel lang genoegh
doch niet zoo brcedt als het na even-maat
had behooren te zyn. Aan ieder zyde was
het voorzien met anderhalf hondert roei-

anker.

Belangende de zee omtrent Calicuth

men kan dezelve

acht maanden in 'tiaar
bevaren , namentlyk van September at tot
op den uitgang van April j doch van 't begin der maandt May tot op half Auguftus
moet men op deeze zee-kuften wel toejers, ieder een riem ( verguit tot aan d'on- zien, wyl ter dier tydt zich veel gevaarlyke
derfte vlakte toe ) in de handen hebbende
ftormen verheffen.
waar mede zy 't Schip zoo fchichtigh deeMaar men kan noch iets zeggen van de
den voort gaan , dat geen pyl gezwinder forme harer Schcepen. Een deel der zeivan den boogh kon af vliegen al t'zamen ver hebben onder breede bodems , deeze
en zy daar op , dat zy nare riemen ge- noemen zy Zambnchi. Dc bodems van anin leiden , cn gelyk op haalden , 't welk dere Schcepen
, Oampana geheten , zyn
EK"
te meer fpoedt maakte. In 't midden zoodanigh gemaakt als men te Veneticn
deezes Schips ftont een klein huisje, byna bouwt. Zy hebben ook noch klcindcr
gelyk het bedekte deel in de Venetiaan- Schuiten, voerende den naam van Farao,
fchc Gondolen , doch veel grooter , en aan zyndc tien fchreden lang , en uit een ftuk
alle zyden met glazen bezet.
bereidt: het ftuur, en dc maft, zyn van
Anders zyn dc gemecne Veer-fchcepen Indiaanlch riet. Men vindt noch een ander
in Pegu, gemecnlyk uit een ftuk houts ge- llag van kleine Schuiten by haar genoemt
,
maakt , met boven 1 5 of 1 6 fchreden lang. Almadic, desgclyks uit een ftuk vervaer:

De riemen zyn van riet ,

en onder , daar zy
het water flaan , geklooft , en een plank
of berdt, daaraan vaft gebonden. Deeze
Schcepen gaan veel fneller voort als een
Bregantin. De maften zyn desgclyks van
riet.

Tc

Tarnaffari gebruiken d'inwoondcrs

gemecnlyk zeer grootc Scheepen , van
Eenige zyn onder gantfch
plat: deeze gebruikt men op ondiepe wateren. Andere hebben het achterfte deel
even gelyk het voorftedecl: hebben ook
twee ftuur-roers, nevens twee maften j
doch zyn niet overdekt. Men vindt by haar
een flagh van groote Schcepen , welke zy
Gmncbi noemen eene der zelve kan duizent vaten laden. Op deeze hebben zy kleine Schuitjens, om daar mede in de ftadt
Malacca te konnen varen.
Tc Calicuth maakt men gewoonlyk
Schcepen van omtrent vier ofvyf hondert
tonnen, doch ongedekt. In 't bouwen der
zelve floppen zy geen werk tuflehen dc
planken , gch/k d'Europarers , maar weten
veelerlcy vorm

.

:

En wederom een ander flagh, Cazyndc al mede uit een ftuk,
of 1 3 fchreden lang, voor en achter
fpits , zoo dat geen twee perfoonen daar in
nevens malkander konnen ftaan : deeze
loopen veel fneldcr voort als dc Venetiaanfchc Galeycn , Fuften, of Bregantinen.
Gemecnlyk gebruiken de Zee - roovers
zoodanigh een flagh van Scheepen. Deeze
Cathurt werden gebouwt in zeker cilandt
genoemt Porcai , niet verre van Calicuth.
De Galeyen des Konings van Tarnate
xdiencn ook bezightight tc worden.
Deeze zyn aan beide de zyden voorzien
met omgangen , of galdcryen , gemaakt
van Spaanfch riet , en gemecnlyk bezet
met rocy-flavcn , twee cn twee nevens
malkander : eenige zitten ook binnen het
Schip , om tc roeijen in plaats van riemen
gebruiken zy houtefchuppen, en werpen
't water ter zyden af. Boven op de Kardol
(zoo noemt men dccze Galeyen) zitten
eenige perfoonen , welke op trommelen en
bekkens flaan. Daar benevens ftaan 'er zedight.

thnri genaamt ,

cn

1

1

:
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ven mctalc (lukken gefchuts op , en ccnigc pluim door zulk een ftorm-hoedt meeopgcreghte lange fpieflTcn. Ook ftaat daar nen zy zeer wel befchut te zyn. Eenige
een bedt- Mede op, gantfeh koftelyk ge- Edellied n hebben een harnafch aan 't lyf,
werkt , en met gout overtrokken aan de cn laten zich voorftaan dat dan niet befchazelve hangt het voor- en achter-ftuk van 't dight konnen worden. Als zy met hare
Galeycn ten ftrydt uit varen , dan hoort
Koningly k harnalch , ook een ftorm-hoet
op 't Ledt men een groot getier, gcTocp,gefchreeuw,
alles met root fluweel gevoert
leght een ichoonc deken , met gout door- trommel- cn bekken-flag, zcmtydts meer,
trokken , waar op de Koning zich zom- zomtydts min , even als of zy gczamentlyk
dol waren. De Edellieden , welke boven
tydts neder zet , ook zomtydts neder legt
altydt ftaat 'er een nevens hem
die met op dc Galcy ft aan, maken met haar geweer
een waaijcr een koel luchtje veroorzaakt. zeer kromme en zeldzame fprongen wie
Over de ze pracht des Konings behoeft onder haar alderbeft kan fpringen, werdt
zich niemandt te verwonderen , wyi hy voor den beften gehouden ; enny laat zich
wel zeventigh Eilanden onder zyn gebiedt vry wat groots dunken. Aan dc zyden decheeft } en , wegens zyn maght , van zync zcr Galeycn zyn omgangen, of banken,
van riet gemaakt , reikende tot byna in 't
onderdanen zeer hoogh wert geëert.
De inwoonders van 't cilandt Banda va- water hier op zitten de flaven , die 't waren met hare Galeycn zoo fncl , ab ooit een ter fcheppen j want in plaats van riemen
twee of
Schip met een goede windt zoude mogen gebruiken zy houtc fchuppen
doen. Dcczc Schccpcn werden Caracora drie zitten 'er nevens elkander , geduurigh
genoemt zyn mccrcndecl gantfeh zwak fcheppendc onder haren arbeidt maken
en met touwen t'zaam gebonden. Inwen- zy een groot geruilch , en zingen op hare
digh werden zy met houtc haken, of klam- wys: zommigc andere zyn byhaar, welpen , aan een gehecht , zoo dat de planken ke op de trom, of ook wel op het bekken
de liaan.
op malkander komen te fluiten.
Het moet ccn zeldzaam Schip geweeft tm sAip ,
rcetcn der t'zamenvoeging tc verzekeren
gebruiken zy geen pek , gelyk men anders zyn , waar van gefprooken werdt in 't vergewoon is tc doen , maar nemen de baftcn haal der reis van Kapitein Sant, na Japan ff** g'~
9 vmmi
der grootc Indiaanfche nootc - boomen gedaan in 't Jaar 1 6 1 j Ab den Engelfchen
van haar cuppm genoemt * de zelve klop- Generaal toenmaals eenige perföonenvan
pen zy met een hamer, zoo dat die gelyk uit Firando na den Keizer afVaerdighde
werk worden dcczc ftoffe fteken zy tuf- hebben dccze lieden onderwegen , by de
fchen d'opcningen , en befmeeren de zelve ftadt Xcmina-fecjuc , een ongemeen groot
daar na met kalk , die zy zoodanigh weten Schip van i ooo laften gevonden , hebbentc bereiden , dat in 't water niet af valt. de aan de zyden veel zwaar yzer- werk, cn
Uit dcczc Galeyen konnen zy zich dapper met een zonderlinge waght bewaart werverwecren , en gebruiken de zelve gc- dende voor allen overval der inwoonders.
meenlyktegensharevyanden. Zy hebben Het was van een ongewoon vreemde geook twee mctale ftukken gefchuts daar ftaltc, cn fchynlyk Noachs Ark gelykvorop i waar mede zy tamelvk wel weten om migh. Het wiert gebruikt tot ^overvoetc gaan. Zy dienen zich mede van vuur- ring der foldaten , welke men in eenige reroers als ten oorlog trekken, ook van fchil- belTecrcndc eilanden leidc.
In dc eilanden Latrones , gelegen tufden, groote fabels , en andere gewceren,
ab konnendc zich mecftcrlyk daar mede fel c n Aquapulco cn de Philippines , ziet
behelpen j want van der jcugt op werden men zulke konftigh gemaakte Schuiten
zy hier toe gewendt. Boven dien hebben dat men anderwegen niet veel dicrgelyke
zyfpicflen, gemaakt uit zeker hart hout} zal vinden. Zy werden vervaerdigt zonder
met de zelve weten zy zeer gewis op ecnigh fnydendt werk-tuigh. Zyn geen
iemant te wapen. Zy voeren ook een ge- 2 voet brect , doch wel zo of i o voet lang
weer, 't welk een kromme fchceps-haak achter en voor gelyk met fterk riet , cn
niet ongelyk is, zynde aan een ftok vaft diergelyke dingen, wel voorzien. De zeigemaakt, en daar aan met een dun touw len werden gemaakt van matten, en feggot,
gebonden : als zy dan in den ftrydt dicht vier- of dric-hoekigh , en zoodanigh , dat
by hare vyanden komen, werpen zy die dc daar mede zoo wel tegen als voor de windt
haken in 't lyf , en trekken de zelve ter- voort konnen. De Latroners zyn uitermaftondt weder na zich: dit is wel inzonder- ten goede zwemmers. Ab men, wanneer
heit haar dagelyks geweer in den oorlogh. zy in deeze Schuiten zyn, met gefchutop
Hare hoofden bewaren zy met een zeker haar af komt, ftooten zy zich ruggelings
flagh van ftorm-hocden, waar op zy een over in de zee , en zwemmen , al
Paradys-vogcl fteken , in plaats van een
Die
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Scheeps-bouw en befter.

L

Deel.

Die tot Ormus en daar omtrent woonen endtvogels afhangen achter de zelve ftaat
maken desgelyks hare Scheepen op een een Chinees , met een fpies in de handt , en
ongemeenc wys
onder op den bodem ecnigc zeer lange vederen op dc muts , die
:

:

zyn de zelve gantfeh hol: aan 't voor- en
achter-deel trekken zy zich zeer wel t'zamen , zonder cenigh ovcrdekzcl zy hebben wydc buiken, of zyden j echter wat
:

fubtylcr als d ic te Caramufali

het achterltc deel is een weinigh hooger als het voorftcdecl. Het roer is xin't gedachte achterdeel met fterke touwen valt gebonden , en
in 't zelve zoodanig inlchietcndc , dat men
het niet meer als omtrent twee vingeren
breedte kan bewegen ; doch dat is genoeg.
De Huurman zit achter aan, midden op een
dwars- balk , houdende in elke handt het
eindt ecnes touws , 't welk onder en boven
het water door 't roer is getrokken : op
welke zydc hy't Schip hebben wil, op de
zelve trekt hy het touw met de handt aan
en alzoo weet hy 't Schip zeer bcquaam te
regeeren.
°P <* c Heidenfche Feeft-dagen , en anfrmhtigt
ufl-febe- dere plechtelyke Vier-tydcn , gebruiken
pxderci*. dc Chincczcn zeker flagh van bcheepen,
d ie zy Longhfihon, dat is Slangen-icheepen,
noemen ,*wyl zy gebouwt zyn na de gedaante eener flange. Dceze zyn op een
zonderlinge manier recht wondcr-aardigh
tocgcright , ook gantfeh konftigh en cicrlyk befchildert

:

met veelerley verwen , zoo

dat dceze zelfs d'alderfchoonfte Luft- en
Praal-jachten zouden mogen trotzen. In
uiterlyke gcftalte zyn zy t'eenemaal een
levendige water-flang gelyk, met groen
mofch en zee-gras bewallen. Aan 't achter-deel ziet men een hoop zeldtzaam gefnedene flangen , boven met hair begroeit
en met breedc yzers beflagen , ook met
banden en ftrikken van menigerley coleur
t'zaam gehecht : zy hebben zich gantfeh
zeldzaam door malkander gevlogtcn, even
als levendige ferpentenj zoo dat men zich
ten hooghften daar over moet verwonderen. Men ziet'er een groote menigte ftan-

daarden in, verciert met zydene vanen,
hair-vlechten , en zommigc lange vederen,
of pluimen. Aan 'tachterllefpus, de toert
van een (lang gelyk , hangt een ftok aan
een bande af, waar aan zich een kleine jon§en zomtydts met d'eene voet vafl houdt,
ie nu onder en dan boven 't jpater zeer
wonderh/kc guichelaryen cn kortswyligc
potzen weet aan te rechten. Midden in
deeze Scheepen ziet men drie mallen , zeer
prachtig opgepronkt met zydene vlaggen
en vanen: ook boven aan 't eindt metaric
afgodts- beelden bezet. Desgelyks ziet
men op 't voorfte (pits , een üangs-kop

haar , met geduurigh ftcken en prikkelen
zoodanigh plaaght , dat zy een zeergroot
getier maken met quaeken cn vleugelüaan. 't Gehcele Schip rondtom is gantfeh
prachtigh behangen met goudene franje.
Het ovcrdckael is fnceuw-wit , verciert
met veelerley vlaggen en vanen \ op 't zelve leggen twee Cninecfche zonne-lchermen. Onder dit ovcrdckzel zitten twaalf
gezwinde bootslieden, in zydene kleederen, met vergulde krooncn d'armen hebben zy opgeltroopt , zoo dat zich dc zelve
dceze weten met hare
bloot vertooncn
riemen, gefatzoeneert als ccn lepel , het
water zoodanigh te fcheppen , en van zich
te werpen, dat de Scheepen gelyk als een
blixem door *t water fchieten. Dus vliegen
zy van 't eene Schip na 't andere, om de
toekykers een verluiliging tc veroorzaken.
Maar boven alle andere verwekken de
Kcizerlyke Cicr-fcheepen, welke de Ge- *' Kf'"T '
m*
zanten te gemoet worden gezonden , den
vreemdelingen een zeer vermakclyke aan fchouwing. Deeze zyn groot j uitwendig
gantfeh prachtigh opgepronkt, en inwendigh voorzien met veel gemakkelykc kameren. Aan beide dc zyden , welke vlak
en effen afgaan, ziet men gccle draken
:

:

met geopende monden , cnvyf klaauwen
aan elke poot. Vooraan zyn galderyen,
of u ll-gangcn, desgelyks geel gcfchildcrt,
waar in de muzikanten liaan , wdke onder
het varen geduurigh fpeclen, of blazen.
Dceze geelcvcrwe, en geel gdchilderde
draken , mag niemand t in t gantfche Keizerryk, op levens ftraf, gebruiken, noch
aan Schecpen, noch aan klcedercn , noch
aan ecnigc andere dingen dit is alleen de
draght des Keizers, en zoodaniger perfooncn, aan welke hy zulks uit een zonder1

'

:

linge genade vergunt.
Ook werden van verfcheiden voorname
Hooft- en Ryks-fteden, inzonderheit van
de ftadt Nanking, (nu van de Tartaren
hernoemt Kiangning) op zekere tyden
des jaars , ecnige Schecpen na 't Kcizerlyk
Hof afgevaerdigt , met diergelykc draken
verciert
dit magh gefchieden , wyl zy
waar en voeren die den Keizer bchooren.
Buiten twyfrel zyn dit de zelve Scheepen van welke Nttmwbef, in zyn Chinee:

fche Rcis-befchryving , gewagh maakt
daar hy zeght dat allé drie maanden vyf

Scheepen van Nanking na Peking aan den
Keizer gezonden werden , beladen met allerley koflelyke zydene ftofFen, en lakgantfeh gelyk , d'afbeelding eens afgodts, werken. Deeze werden inde Chinecfchc
waar onder een gehcele troup levendige fpraak Lungjchuen genoemt ,dat is, Schec-

pen
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pen mctdraken«Jclecderen,wylzyaanden| dien men maar weet dat de Keizer (die
Keyzer werden gd'chikt , die drakcn-bccl- decze viflên ook onder zync Ryks-Raden
den in zyn Wapen voert , en op zync klee- laat uitdeden ) een aangenamen dienft daar
ding draag fu. Alle derwaarts komende door gefchiedt. Decze Schecpen zyn even
Europaccrs moeten bekennen dat zy nooit zoo prachtigh cn konftigh gebouwt als de
aan cenigc plaats des wcreldts Scheepen voorgemelde, van binnen cn buiten verhebben gezien , welke n^koftclyke toc- guit, daar-cn-bovcn overal root befchilrufting, pracht cn heerlykhcit, by decze dert, zoo dat met een zonderlinge glants
te vergciyken moghten ftaan. Van buiten en cicraat pralen. Voor deeze, en dierzyn zy aller wegen zoo zwaar verguit , cn g^elyke Keizerlyke Schecpen , moeten alle
zoodanigh met dc befte roodeverwe be- beheepen der Landtvooghdcn , als zydic
Ichildcrt , dat d'oogen der aanfchouwers komen t'ontmoeten , wegh wyken , en dc
den glants naauwlyks konncn verdragen. zeilen voor hun ftryken.
Inwendigh hebben zy verfcheidene zeer
Ondertuflchen zyn ook de Schecpen der s. V^»
fchoone en konftigh gebouwde kamers, Keizerlyke Landtvooghdcn zoo hcerlvk *T ch"4,m
van buiten met allerlev bceldt-wcrk zoo en prachtigh, dat icmandt, die de zelvc^'£^*
prachtigh verciert, dat men daar uit ten
vollen kan afnemen de zonderlinge fcherpzinnigheit, cn uitftekende konft , van d'inwoonders deezer Provintie
Voorts verhaalt hy, dat de opgemelte
Stadt den Keizer ten gefchenk toezendt
een zeker flagh van viflen , zynde van zonderlingen aart. In April cn May werden zy
gevangen , dicht by gedachte Stadt, in de

De Chineczen noemen deeze
vis Stytt) maar de aldaar woonende Portugeezen Satel. Over decze vis-vangft wert
inden naam des Keizers, een der hoogftc
en voornaam ft e Gcfnedcne geftelt. 'Zoo
haaft deeze viflehen gevangen worden,
doet men die levendigh onder 't ys, 't welk
in de Winter hier toe verzamelt wordt
daar na werden zy in de van Peking hier
toe afgevaerdighde Scheepen gedragen
cn alzoo inde hoogfte yl na dc ftadt Peking
den Keizer toegezonden. Of nu wel Nanking meer als 100 Duitfchemylenvan Peking af leght, zoo werdt echter deeze vis
in weinigh tydts over gebraght , cn dc reis
binnen acht of tien dagen volvoert \ want
vloet Kiang.

men beftelt hier toe een groot getal volks
welk dc Schecpen niet alleen over dagh
maar ook by nacht, met d'aldergezwindfte
fpoedt, moet voort trek ken: alsdenecncn
hoop van trekken vermoeit is , komen tcr't

ftondt andere trekkers in haar plaats , die
allerwegen aan de beftemde oorden gereedt ftaan , even gelyk de poft-paerden in
Europa j wyl men van d'eene Stadt , of
Vlek , of Dorp , aan 't andere t'clkcns laat
weten op wat uur van den dagh het Schip
of de Scheepen , daar zullen aan komen.

Dc Landt-vooghden zouden den hals verbeurt hebben , indien niet elk op de beduide plaats der aankomft nieuwe trekkers
fereedt hadt ftaan , om zoo terftondt d'anere af te loflen.

Op

deeze wys werden

ieder weck , zoo lang den tydt deezer visvangft duurt , twee Schecpen afgezonden,
ook geen onkoften daar aan ge/paart, in-

niet gezien heeft

, het verhaal daar van
zwaarlyk zouw konnen gelooven. Onder
d'Europilche Schecpen vindt men 'er geene welke met decze te vergelyken zyn. Zy
leggen op 't water gclyk als hoogh-prachtigc huizen : zyn op beide de zyden verdeelt in mcnigerley vertrekken : hebben
in 't midden een zeer ruime zaal , voorzien
van allerlcy konftigh gewerkten huisraat,
ten pronk, als, hecrlyke tafels^ ft oden ,
en banken , nevens alles wat 'er toe behoort. De venfters en deuren hebben houte traliën , verciert met menigcrley fny- en
krinkel-werk. In plaats van glas gebruiken zy tot de venlteren d'alderfynfte en
of ook het aldcrdunfte odter-fchalen
fubtylfte zyden doek , 't welk zy beftrvken
met een zeer klaar wafch, en cierlyic bc;

met allerlcy bloemen . maar ook met d'afbeeldingen van
andere dingen geen d'aldcrminftc windt
kan daar door dringen. Buiten om deeze

fchildercn, niet alleen

:

Scheepen zvn rondtom gangen en leuningen gemaakt, alwaar de fenip-lieden haar
werk zoodanig konnen verrichten , dat zy
de reizende perfoonen in 't minfte niet hindcrlyk vallen. De gehecle Schecpen zyn
beftreeken met zeker flagh van gom, Ge
fenoemt, 't welk haar een boven maten
cerlyken glants geeft Van buiten zyn dc
zelve, gelyk reedts gezeght is, allerwegen
met menigcrley verwen zeer vermakelyk
befchildert van binnen ziet men vogelen,
huizen, fteden, en diergelyke, met een
goudt-coleur afgebeeldt. De balken en
planken zyn met zwaluw-ftaerten zoodanigh in een gevoegt , en t'zamen gehecht,
dat men aan *t gehecle Schip naauwlyks
cenc nagel gewaar wert In de lengte komen decze Scheepen met d'Europifchc
Galeyen over een , doch zyn zoo hoogh cn
breedt niet. Men klimt aaar in langs een
trap , of ladder, van 1 1 voet. Het voorfte
deel des Schips is gefbrmcert als een kafteel
hier ftaan ahydt trompetters, cn
trom.

:
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kleine dun- Dm trrtigebruik, waari»****?"1
mede zyde fnel-vlictendc itroom Minbc-'/*^'
varen , en, door hun aangeboorene fcherpzinnigheit , zonder fchade, al-hoe-wel niet
zonder groot gevaar, zich door veel enge
der Amptenaars voor de meerder wyken klippen weten te dringen , wyl zy twee
moeten. Hier op is zulk een vaftc wet ge- fticr- houten hebben, en de fcheeps-planmaakt, dat ter dier oorzaak nooit cenige ken niet met nagelen, maar door zekere
twift voorvalt. Op dat men ook weten taaijc ftoft'c t'zaam gehecht zyn, konnende
moght wicn hier in de voortogt toekomt buigen, krommen, cn den ftoot toegeven.
zoo is de wacrdigheit van den ftaat eens
Daar zyn in China gcheele Scneeps- Zvrmnmiegelyken Landtvooghts met goudene let- vlotten, (zoo als aangcroert is ) hebbende d*Sudmtn
m
teren , hebbende dc lengte van anderhalve dc gedaante van huizen, die altydt t'zavoet , voor aan zyn Schip gcichreeven men by een op 't water dryven in dc zelve
ook laat men een byzondcr bont zydene woonen niet alleen gcheele huishoudinvaanken aan d'eene zyde des Schips af vlie- gen , van mannen , vrouwen , cn kinderen,
gen. Als 't ftil wcêr is , zoo dat de windt maar ook werdt daar in allcrley tam vee
dc zeilen niet vol blaaft , (welke zeilen van onderhouden. Voorde pl aarzen , daarzy
matten gemaakt zyn, en t'zamen gedaan op dc recdc leggen , (chyncn de zelve
worden, gelyk dewaaijers in Europa) dan wanneer van daar opbreken , cigentlyk
gebruikt men lieden , welke dc Schecpen, bewceghlyke Steden te zyn.
op plaatzcn daar dc ftroom tegen loopt,
Boven dien vindt men aldaar gcheele
met een touw voort trekken , of ook met dryvende Dorpen , desgelyks van menriemen aandryven deeze riemen weten tenen bewoont, cn geduurigh van d'eene
zy , even gelyk dc vüTen hare ftaerten , met plaats na d'andere dryvende j want op zoozulk een bchendigheit te bewegen, cn danigh een wys voeren de daar in zyndc
voort te brengen , dat zy de zelve nooit uit lieden haren koophandel. De Chincczen
het water lichten 't welk dan ook geen noemen deeze de zwemmende Dorpen.
klein bewys van dc Chincefchc fcherpzin- Zy weten dc zelve zoo gantlch aardigh en
nighcit is. Dikmaal hebben zy maar een konftigh te bouwen , dat ook zelfs d'alderzinrykfte haar zulks bezwaarlyk zouden
ecnigc riem tot voortzetting eens Schips.
Ook maakt TngAHüm gewagh van een konnen na doen. Dc ftoffc daar de grontChinees Pronk-fchip , waar in zekeren flagh uit beftaat is een byzondcre aart van
UtturhfkitH
KeizerlykenGcfncdcncndcn Jcfuit Mat- riet , zeer dik en fterk , 't welk onzin k ely k
them RuchiMi opnam. Dit Schip was bo- op 't water dryft, en daarom vandePorven maten groot, en zoodanigh geftclt, tugeczen Bam6n, of Bamboes wert geheten.
dat de Keizer zelfs zich niet behoefde te Deeze bamboes-rieten werden met dikke
fchamen daar in te varen. Dien Eunuch houten aan malkander gevoeght , cn Lihadt het zelfs laten bouwen , en daar in touwen , bereidt van 't Chinecfche gewas
doen maken zeer veel gemakken, kame- Roung zoo dicht t'zaam gebonden , dat'er
len, fchoonc plaatzcn, en andere bequaam- geen vochtigheit kan doordringen. Op dit
heden. Dc venftcren, en cierlykc wandel- riet dan , dus aan een gehecht , Douwt men
gangen, waren van ónvcrgankclyk hout, hutten, cn kleine huisjens, van planken,
met konftigh beeldt -werk opgepronkt. en andere lichte ftoffen : der zclver dak is
Allerwegen was 't beftreken met glinfte- van matten. Hier in konnen de Chincczen, met vrouwen en kinderen, zich oprendt faneUr*ch) ofmetgoudt.
ebmttfebt
In 't Landrichap Nanking , by de derde houden, en genecren, even als ofop 't vaftc
i*fl f'i*tHooft-ftadt Sueeu , ziet men magtigh veel landt woonden. Ecnigc deezcr zwemj^^Luft-fchcepen, cn Spcel-jachtcn , van de mende Dorpen zyn zoo groot , dat'er twee
inwoonders alleen tot haar vermaak ge- hondert gcheele huisgezinnen in woonen.
houden werdende. Zy hebben zulk een Deeze lieden dryven inzonderheit koophoogh opgevoert gebouw , zoo veel ka- handel met allerley Chinecfche waaren,
mers , zoo veel treffelykc cicraden van varende langs de rivieren van d'eene plaats
de zelve voort te krygen
goudt, en allcrley ander fchilder-werk na d'andere.
dat men de Zelve billykcr prachtige hui- gebruiken zy gecne zeilen van matten,
zen als Schcepen zoude moogen noemen. gelyk op het meerendeel der Chincefchc
Vcelc , die geerne flempcn , en bankettcc- Schcepen de gewoonte is, maar laten die
ren, lydcn op deeze Luft-fcheepcn fchip- met de ftroom afzakken) doch tegen de

trommel flagers , die geduurigh blaazen
en flaan wanneer dan zulks in d'andere
Schcepen gehoon wordt, zoo moetende
zelve voor deeze ter zyden af wyken.
Omtrent dc Schecpen der Landtvoogdcn
werde deeze orde gehouden, dat de min:

De Chincczen hebben ook

berdigc Scheepjcns in

't

:

:

:

,

Om

brcuk van al haar vermoogen, gezondt- droom op , fchuift men haar met boomen,
of trekt met touwen. Als zy nu komen
heit, cn goede naam.
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Hoe maghtig veel Zeilen dit Landt kan *<»
aan een plaats daar wat mecnen tc zullen
verkoopen, dan ftckcn zy hare boomen in opbrengen , zal uit dit cenig voorbeclt geden grondt , en maken haar Dorp daar aan noegzaam blyken, namentlyk, dat zekeren ^l^n'.'
ChinecrchenZce-roovcr, Iquon genoemt,^.
vaft.
Belangende dc voor gedachte Scheeps- in de Vooghdy Fokicn, by de veftingen
ftcden: de zelve beftaan niet uit huizen, Hiamucn cn Ganhai , dikmaal een vloot
maar uit gcmccnc Schcepcn > en zyn gc- van drie duizent groote Scheepen by een
hcclc Vlooten van vier ofvyf hondert Jon- gebragt heeft. D»t zal hem ook niet zwaar
ken , wcikc zich geduurig , als een gchcclc gevallen zyn, vermidts in dit Landtfchap
Stadt , by een houden : waar in ook deeze zulk een onbefchr) flyke menighte der zeiChincezen al haar leven lang , met vrouw ver is, dat d'inwoondcrs voordeezen den
cn kinderen, wooncn. Met deeze Vlooten Chinccfchen Keizer , toen hy voornemens
varen zy door 't gantfehc Landt, dc vloe- was den Japanfchcn Keizer te beoorlogen,
den en ftroomen langs, van d'cene plaats aanboden , hem een Schip-brugh tc willen
na d'andere,dryvcndc hare koopmanlchap.! leveren, welke zoude reiken van de ProAls zy opbreken , om voort te gaan , zoo vintic Fokicn af, tot aan 't eilandt Japan
fchynt het als of een gantfehc Scheeps- toe, ( 't welk omtrent een lengte is , als uit
ftadt opbrak. Zy houden in deeze Schee- Hollandt tot aan Wigt) indien maar alleen
pen allcrley beeften, inzonderheit varkens, dc zee haar in d'uitvocring niet hindcrlyk
even als op 't landt. Overal waar zy komen ware. Ditwcrt beveftightvanvcrfchcidc
daar blyven zy gemccnlyk eenigc maan- gcloofwacrdigc Schryvcrs.
den lang dan Iprcekcn zy gczamentlyk
P. Mdrtmui Martinu verhaalt in zynen
eencrlcy taal, fchoon volkeren van vccler- Chinedchen Atlas, dat in 't Hooft-landtfchap
haar
in
China,
aller
Kiangnan , of Nanking, zoodanigh
want
lcy (braken zyn >
Vaderlandt, wert overal geen eencrlcy taal een ovcrvlocdt van Zeilen is , dat niemant
gebruikt, maar ieder Ryks-Provintie heeft als die 't gezien heeft , zulks kan gcloovcn.
een byzonderc. Nevens deeze byzondcre Hy zelvcr ftondt in't cerft hierover verfpraken gaat door geheel China een alge- baaft,en liet zich voorftaandataldeScheemecne in zwang, die voornam cntlyk aan pen des gantfehen werclts daar by een gchet Hof, en van groote Heeren gefproo komen waren.
TrigMtum meent dat dc Schryvcr, welke
ken , en derhalvcn ook de Hof- ofMandavoorgeeft dat in China niet minder menryns-taal genoemt werdt.
fchen
op 't water als op 't landt leven , de
Behalvcn de gedachte Scheeps-ftcden
cbm* hfft
ttm t«gil*f- en zwemmende Dorpen , vindt men in palen der waarheit niet tc buiten is gegaan.
Ijkt mttügu
De zelve Autheur zeght : Wyl deTteiChina zoo een geweldige menighte van
""Scheepen, dat zulks byna alle inbeelding zcrlyke Chineefcheverblyf-Provintie Pecn geloof komt t'overtreffcn. Dit werdt king een zeer flecht en grondt heeft , zoo
—* * — •
•
,j_
.
j
veroorzaakt door de goede gelegentheit moet uit dc Zuiderlyke Provinticn ieder
der ftroomen , benevens den ovcrvlocdt jaar vcelcrley voorraat derwaarts gezonder vlietende en (taande watepen in 't landt, den worden , als , allerley ooft , vis , cn rys i
Daar weit gelooft dat 'er in Europa geen ook zydcneklccdcren, lakenen, enmeer
geweft water- cn Schip-ryker is als Hol- andere dingen. Elke Scheepen hebben halandt cn Zeclandt } doch China gaat haar ren beftemden dagh, op welken zy moeten
in dcczen verre tc boven. Men bedenke aankomen , cn d'ingcladene waaren levcmaar hoe gantfeh veel grooter het magh- ren j anders werden degecne, welke zulks
tige en wydt uitgeftrekte Ryk China is als aanbcvoolen is , hardclyk geftraft. Deeze
de Ncderlandtfche Provintien, en echter Schecpcn noemt men Pacrden > cndeKois byna in geheel China noch groote noch ninglyke Eunuchen hebben 'er het opzigt
klcme Stadt daar men niet te water kan na over. Zy varen voort met dc hoogfte m cl toe komen , wyl allerwegen of natuurlyke heit. Deeze Schip-vaart duurt ten minftcn
meü*cn , poelen, vloeden, en ftroomen, of! een gchcclc maandt , cn zomtydts wel zeanders gegravene vaar-waters zyn , door ven of acht weken. Vermidts d'ooftcn
menfehelyke vlyt gemaakt. Hier om kan en andere lekkernyen , in dc groote Zomen uit de Provintie Chekiang door de mer-hittc lichtclyk zouden konnen vergandchc Provintie Suchuen , en al zoo van derven, eer tc Peking quamen , zoo mengt
het Oofterfche tot het Wefterfchc China en koelt men alle deeze waaren met ys.
te fcheep reizen: gelyk men dan ook van Maar wyl ook 't ys zclver allengskens in de
de ftadt Makou tot aan Peking kan varen Scheepen , door de warmte , komt te fmcluitgezonderdt een eenigc dagh rcizens, ten , zoo moet aan alle plaatzen , daar de
welke men genood tzaakt is over het ge- zelve voorby varen , een groot deel ys in
bewaring leggen , en aan dc Schippers , als
zy
J
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zy daar komen , na gelieven werden uitgedeelt. Door dit middel brengt men alle
diergelykc fpyzen zoo goet sus varfch na
het Hof. Deezc Schcepcn zyn veel in getal , en wcinigh beladen i wantdcChincczen houden 't voor een verkleining van
eer, dat de gefchenken , welke aan den
Keizer behooren , al t'zamen in een Schip
zouden gedaan worden zy oordcelen het
veel grootfeher te zyn , als zoodanige vereeringen (of liever fchattingen) inveele
Scheepen tot den Groot-Koning komen
die ook zulks, om een andere reden, niet
ongaerne ziet want wyl op dceze wyze
ontelbaar veel Scheepen met Keizerlyke
waaren , alleen met een geringe lading , na
Peking gaan, zoo komt zulks den kooplieden zeerwel te pas, wyl zyharekoopmanfehappen voor een klein geldt in de
bynalcdigcScheepen konncn krygen, en
alzoo overvoeren. Hier door wordt d'onvruchtbaarheit des Landtfchaps Peking
trcflyk vergoedt, alle mangel vervult , en
:

I.
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Eerft zien zy om na een dikken en hoogen
dat zy de Schuit groot of klein
willen hebben: dan leggen zy boven op

boom, na

d'aarde een vuur

om

des zeiven wortel

ook veel wel gedrooght boom-mofch, en
kleine fpaanderen, de vlam maar allen gskensvoedtzel gevende, op dat die niet te
hoogh opfla, en den boom teveel in zync
lengte verkorte. Wanneer nu de ftam onder aan zoo diep ingebrant is dat hy fchync

wel haaft te zullen vallen, dan maken zy
noch een nieuw vuur daar rondtom , dat zy
zoo lang laten branden tot dat de boom
neder valt. Daar na branden zy de takken
en kruin ook af, zoo verre als zy willen , en
op zulk een wys , dat het hout de begeerde
lengte behoudt. Dan leggen zy de ltam op
balken , gcftclt op houte gaffels , even zoo
hoogh , dat zy 't hout bequaamlyk daarop
konncn bearbeiden. Als zy dan met eenizonderlinge moffel- of oefter-fèheJpen
fc
c baft hebben afgefchaaft , behouden zy
het befte deel van de ftam , om dat te laten
duuren tydt verhoedt. 7x>o dat men met blyven het onderfte van nare Schuit op
In Peking wad wel d'anderczyde leggen zyvuur over de geTrigmth*, waarheit kan zeggen
heele lengte des houts , behalven aan beide
t*f. x. n i ets
maar echter ontbrcekt'er niets.
Doch by de Weft-Indiancn is 't met de d'einden, en laten 't zoo uitbranden, tot
tAmmuumftb* Scheepen alzoo gelegen , dat men de zelve dat het genoeg is. Dan bluflchcn zy 't vuur
" liever moght laten verborgen blyven on- uit , en fchaven het verbrande met moffelder de fchaduw des ftikwygens, als haar fchclpcn gladt af. Dit gefchiedt zyndc,
holligin *t licht ftellen nevens de voonge Ooft- leggen zy weder nieuw vuur inde
Zitt
Indifche, en ftaatlyke Chinecfche* want hcit , laten 't zelve al weder uit branden ,
!
l
?'
hier
mede
, als ook met fchaven ,
varen
en
van
een
den
naam
naauwlyks
verdienen
zy
t
Schip, wyl de meefte maar Schuitjcns of zoo lang voort, tot dat de ftam hol genoegd
een
i
om
Schuit
te
geworden
zyn.
is
Boots zyn.
De Wilden in Virginien hebben een By de Braziliaanfche Menfchen-ceters is
boom , genoemt H-t^k.* van welken zy desgelyks een flagh van boomen , welke zy
verfcheidenc dingen maken , en ook meelt den naam van Tfajrwara geven. De baft
hare kleine Barken, ( indien deczen naam deezes booms fchellen zy t'eenemaal af van
moogen voeren ) hebbende de vorm van onder tot boven } ten welken einde zy vereen varkens-trogh j echter zyn die zom- fcheidenc ftellagien maken , om gedachte
tydts zoo groot , dat in eene der zeiver baft geheel te mogen houden naderhandt
twintigh mannen konncn varen , met hare nemen zy den zelven , en dragen hem na
want den oever der zee, daar zy hem met vuur
bondclkens, en ander pak-tuigh
den boom , uit welke dceze Schuitjcns be door-heet maken, zoo van achteren als van
hoogh op buigen, en in 't midden
refdt worden, is dik, hoogh, reght, van vooren
een zacht en licht bewerkelyk hout. Tot dwars-houten daar over binden, opdathy
haren arbeidt, in 't vervaerdigen deezer niet wyken magh. Dus wert'er een Schuit
dertigh der hare ten oorlog
vaar-tuigen , gebruiken zy niet anders als van, in welke
vuur, een fteene byl, en harde fchelpen. konnen uit varen. Beezc baft is omtrent
in de wydte maar 4,
heeft
dik,
duim
in
1
Of nu wel deeze Virginifche Schuitjens
eenige vallen
zich zeiven van een zeer flechte waerde en in de langte 40 voeten :
;

:

:

.

™™
-

:

:

zyn , zoo moet men echter zich billyk verwonderen over de manier op welke zy gebouwt worden ; want fchoon zy geen yzcre, noch eenige andere met aonze zich
vergelykende werk-tuigen hebben, zoo
konnenzy echter de zelve zoodanigh toerighten, dat die niet min als d'onze bequaam zyn om op vlietende wateren, te va-

langer , andere korter. Met deeze Schuiten roeijen zy zeer gezwindt voort , en
varen daar mede zoo verre als zy willen.

ren, en, als *t haar behaagt, vifch te vangen.

hcenenzccrwydt.

zee onftuimigh , zoo trekken
zy haar Schuitje op het landt , tot dat de
windt , en golven , zich geftilt hebben : ter
deezer oorzaak roeijen zy niet boven twee
mylcn diep in zee, maar nevens het landt

Wordt de
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Andere Brazilianen binden maar alleen
, welke zy Igtpeba
noemen , genoomen van den boom Aptiba,
ven, en hare vifzee
dry
zyin
mede
waar
fchcry op decze wys waarnemen.
In het Landtfchap Maramorcna vindt
men by dc inwoonders zeer zeldzame
Schuitjens , gantfeh konftigh gemaakt van
twee huiden, ofvellen , even als of 't blazen
waren gclyk zy dan ook twee rechte blazen in dezelve hebben, door een riet vol

drie houten t'zamcn

:

windt gevult , en valt toe gebonden. Met
dceze Schuitjens varen zy op de zee, vangen boven maten veel vis, en betalen daar
mede aan de Spanjaarden de haar opgeleide fchatting.
' n gecne plaats der nieuwe Wercldt
hAmtruM
*ï»m$it
heeft men groote Scheepen gevonden,
^ e Weft-Indianen tot hare vaarten
2X£m*
andere gebruiken als Camat, Partaguts of Baljai , zy nde Schuitjens , Boots
kmfi Aer
Sp*»jMrJiu cn diergelyk klein vaar-tuigh. Zy konden
derh al ven zich niet verzekert op zee begeven. Ja fchoon zy van groote fterke Schccpen waren voorzien gewceft, zoo zouden
naar de zelve weinigh gedient hebben
wyl't gebruik des Albrolabiums en Quadrants naar onbewuft was. Als de Span-

^

SS&geen

,

jaarden cerft in dit Landt quamen vonden
zy d'eilanden wel vol volks ook wiert dc
zee genoeg bevaren } maar zulks gefchiede
van d'inwoondcrs alleen , met hare kleine
Scheepjens, zonder behulp des Magneets,
cn Hechts zoo verre als zy konden. Ter

welker oorzaak de Peruanen , te Tumbe
woonende , als zy dc Spaan Iche Scheepen
met volle zeilen cerft in 't gezight kregen
geweldigh daar over verfchrikten , als over
een igh zeldzaam monftcr, cn niet anders
konden gclooven , als dat deeze zwem-

mende heuvelen veel meer afgebrookene,

Indien gebruikt. Zeer gezwind konnen
zy met decze Schuitjens voort varen. Zy
ftcken niet hoogh boven 't water uit , maar
leggen 'er zoo laegh op , dat de Stierman ,
ofSchipper, dikmaal met zyn lichaam in
Zy zyn gantfeh fmal
't nat moet zitten.
maar lang, zoo dat niet meer als een pcrfoon in dc breedte, maar zeven ofacht achter malkander inde lengte zitten konnen,
op kleine ronde ftocltjcns, gemaakt van
hout. Hun halve lichaam fteekt buiten de
Kanoë. Zy hebben een riem in de handt
by-na gevormt als een fchup hier mede
roeijen zy voort , gelyk men gewoon is op
dc Galeven te doen. Met ftil weêr fchyncn
zy gclyk als voort te vliegen j maar als een
fterke windt dc baren opjaaght, konnen
zy zoo wel niet voort komen. Een cenigh
man kan decze Schuitjens beftieren ,' en
daar mede op de zee varen > want zy weten
haar Ivf te wenden en te buigen, nadatdc
Kanoë opd'een of d'andcr zydc begint te
hellen, opdat niet omgeworpen werden.
Vermidts de Nederlanders deeze greep
niet weten , gebeurt het dikmaal , als zy in
deeze Schuitjens willen varen, dat dc zelve
omflaan , cn zy alzoo in 't water leggen.
Dit gefchiedt ook de Moorcn zeiver wel j
doch terftondt keeren zy de Kanoë heel
behendig om, doen 'cr't water uit, fprin:

gen daar weder in, eer men 't recht gewaar
weit , cn varen voort , zonder dat na landt
behoeven te komen. Zy fteken daar mede
zomtydts wel 5 of 6 mylen diep in zee.
Doch vermits zy, wanneer het water onftuimigh is , wegens dc golven niet wel
konnen voort gei aken, zoo bcvlytigenzy
zich gcmccnlyk om 's morgens vroeg haar
werk te verrichten , *t zy met vifch te vaneen, of de koop-licden aan de Schccpcn
der Hollanders te voeren } op dat zy omtrent dc middagh , als wanneer dc windt
plcegh te komen , weer aan landt moghten
zyn. Decze Schuitjens zyn gewoonlyk
1 6 voet lang , cn 1 j of z voet bteedt.
Zy hebben ook noch een ander flagh van
Kanoës , welke zy gebruiken wanneer ten

of van dc zee opgeworpene rotzen, of klippen , als Schccpcn waren. Als zy nu zagen
dat deeze gewaande rotzen zich bewecghden , cn niet te grondt gingen , wierden zy
van verwondering verbaart: cn noch veel
meer toen zy menfchen , ja baardige menfchen , gewaar w ierden , over de Schccpcn oorlog varen j of als zy oflën , cn ander vee,
heen cn weder loopende : zy beeldeden ergens van daan willen halen. Men vindt'er
zich gantfchelyk in dat het Goden moeften zommige van deeze aart, die zoo groot
wezen. Verder bericht hier van kan men zyn als de grootftc Boot in Europa, cn
vinden by frfeph * Coft* , de Nmht* N. Or- met welke men ook even zoo veel kan verbu> Isb. i. cap.ll.
richten In geval van noodt kan men twee
Dc Schuitjens in 't Koningryk Guinca ftukken geichuts voor op dc Schuit ftelwerden daar Ehem , van dc Portugee- len 1 ook een maft , met zeilen cn touwen
zen yllmadse, en van dc Nederlanders Ca- daar in opreghtcn, om zich tegens de vyannoit genocmt. Men fnydt die uit ccnen den te vcrwccrcn. Decze hebben wel de
boom , op zoodanigh een wys , dat/er geen langte van 3 5 , de breedte van j , cn dc
ftukken in komen, geheel op een andere hooghtc van 3 voet. Zulk een flagh werdt
manier als de fangadoj, welke meninBra- zeer veel gemaakt aan C*bo de TrtsfunÜM ,
zil, of als dc Phragrot, die men in Ooft- wyl daar veel hoogc boomen waflen , welke
.
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kc dikmaal io", i7of 1 8 voeten in den omvang , of rondte, hebben. De Portugcezen
varen daar mede van d'eene Veiling naar
d'andere, en voeren malkander allerlcy
eet-waaren daar in toe. De Mooren gebruiken de zelve zomtydts ook, ruften die
toe met zeilen en touwen, gemaakt van
biezen en ftroo welke konft zy van de
:

Portugeezen hebben geleert. Als zy daar

mede weder aan

landt

komen ,

dceze Schuiten niet in

't

laten zy
water kggen,

maar trekken die terftondt op 't landt , en
dragen de zelve aan een byzonderc plaats
op dat zy door de geduu-

hier toe bereidt ,

rigc nattighcit niet vervuilen ,

ook dies te

lichter zyn moghten, als zy die weder bezigen willen. Twee der hare konnen een
kleine Kanoé' op hunne fchoudcren neemen, en ter geftcldc plaats brengen. De
wys , op welke zy deeze Schuiten vervaerdigen , is de volgende. Ecrft houwen
zy'thöut in de lengte met bylen, welke
zy van dc Hollanders koopen. Daar na
maken zy het zelve op beide de zyden wat
rondt , of uitgebogen , cn onder op den
bodem breedt , of plat. Aan beide dc hoeken werdt het tocgefpitft , na de vorm van
eenTurkfcheboogh, zoo dat hetvoorfte
eindt het achterftc oynagelyk , cn naauwks uit een t'onderfcheiden is , behalven
S
at dc voorfte hoek wat laeger is als d'achterfte. Als het hout dus toegeright is , dan
graven zy 't met een zonderling werk-tuig
in wendig uit , tot dat het op de zyden maar
eene, doch op den bodem twee vingeren
dik blyft. Dit aldus gedaan , en de holligheit bekomen zyndc, zoo branden zy dc
Schuit van binnen rond torn met ftroo, op
dat die niet licht van dc wormen doorknaaght werde, of door dc hitte van dc
Zon opfplytcn moght. Als nu alles vcrvacrdight is, dan vergeten zy geenzins dc
nieuwe Schuit met eenigc Fettfi , of heilighdommen tc behangen , en tc verderen.
Zy fchildcren een grootcn hoop dcczer
Fetijfot daar op. Ooknangcn zy veel mtffie
ofairen van hun koorn, daarrondtom, op
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pen door j waar van een fpreck-woort onder de Chineczen gebruikelyk is , dat de
Scheepen van papier, en de bootsgexjtUen van
Pinto verhaalt

,

dat de Chineczen , op de

markt- dag en, aan zommigc Steden met
zoo veel Scheepen en Schuiten komen,
dat het fchyncn berocrlyke Steden te zyn
gelyk uit zyne woorden blykt. „ Decze
n Scheepen (zeght hy) worden, als het
„markt is, in zulken ordening t'zamen
„ gevocght dat zy een groote en fchoone
,, Stadt lchyncn , die langs de wal zom„ tvdts meer als een myl lang , en drie vier„ de deel van een myl breedt is , en in meer
„ dan twintigh duizent Scheepen beftaat :
„ behalven noch de Balonnen , Gedeïn en
„ ManchuM , dat kleine Schuiten zyn , daar
„ van 't getal oneindigh is. Deeze roeren„ de Stadt heeft zeftigh Overftcn , dertigh
„ voor de beftiering en toezight daar af, cn
„andere dertig tot dc bewaring der vreem,

,

de koop-heden ,

om hen

in zekerheit te

„ doen vertrekken Daar is boven dit alles
„ noch ccn Cham , die hoog en lacc recht
„ voert , zonder wydcr beroep , in de vyf„ tien dagen die de markt duurt , te weten
.

van ie nieuwe tot de volle Maan. V cel
„begeven zich derwaarts, mceromd'or„dening en fchoonheit van deezc Stadt te

„ zien , dan om iets anders. En zeker , de„wyl zy op Scheepen gebouwtftaat, zoo
„ is zy wondcrlykcr dan alle gebouwen die

„op

't

landt

konnen wezen

}

want men

„ziet daar zomtydts twee duizent lange
„ cn rechte ftraaten , van wederzyden met
,, Scheepen bezet : en het meeftc deel van

„deezc Scheepen is metzydetapytenbe„ dekt, cn met veel vlaggen en wimpels
„verciert.

Men

ziet in

zommige ftraten

zoo veel ambachten , en winkels , als in
„ ecnige Stadt op 't landt konnen zyn : en
„ dc geene die hun handel doen , varen in 't
„ midden door met kleine Schuiten j cn dit
„ alles zonder cenige wanordening. De
„geen die men op dievcry betrapt, wordt
„terftondt, na dc misdaad t die hy bedre,,

den heeft

, geftraft. Zoo haaft als 't nacht
„ is worden alle ftraaten met touwen , die
„ dwars daar over gaan , geftooten , op dat
Kanocs niet alleen konftigh en net tc be- „ niemand t in de nacht daar door zoude
reiden, maar ook zuiver tc houden, aan „ gaan. In ieder van deeze ftraaten hangen
een plaats daar die droogh konnen ft aan „ aan de maften derSchcepen tien oftwaalf

dat hare Fenfo hen dies te beter behoeden
cn , tcrwyl hy haar bewaart , niet zelfs van
honger fterven moght. Dus weten zy hare

cn elk dc zync terftondt van daan kan ha- „brandende lantaernen, om de doorgan„ gers te zien , cn tc weten wie zy zyn , van
„waar zy komen, cn wat zy zoeken ; cn
„dus des morgens rekening van alles aan
En dus verre de fries.
geven. Alle dceze lantaerScheepkcns
met
China
in
vindt
Men
,, den Cham tc
twee riemen , een voor en een achter, waar „nen, by nacht ontfteken, veroorzaken
mede zy zeer fnel weten voort te wrikken, „een groot vermaak in d'oogcn der aanlangs enge wateren, cn tuflehen ftcile klip- „ fc houwers. Ieder ftraat heeft ccn klok

len , als hy dc zelve van nooden heeft , 't zy
om te v iflehen , of tot ccnig ander gebruik.

Kk

t,

„cn
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„en fchildt-wacht > invoegen dat, als de „het Paradys daar zoodanigh een koopChams
klept, al „ man met veel knechten zal zien, hyeer
des
Schip
„ klok van het
„ de andere klokken daar op antwoorden „ aan hem zal bcwv7.cn, gclyk aan een man
„ met een zoo groot gedruis van (temmen, „die in zyn leven Heer van hem geweeft
die zich daar onder mengen , dat wy daar „ heeft i want zeggen zy indien hy arm
„ af als verbaaft wierden % daar men echter „ en zonder gevolgh is , zoo zal de poortier
„ regel in houdt. In ieder van deeze ftraa- niet voor hem open doen maar hoe hy
„ ten , ja zelfs in de minfte , is een kapelle „ meer van deeze doodts- hoofd en by hem
„ om te bidden , op groote Barken , als Ga- „ heeft, hoe hy gelukk igcr geacht zal wor„ leyen gemaakt , heel cierlyk , en zoo wel „ den. Men ziet daar ook andere Schuiten,
„gefchikt, dat zy ten meeften deel met „ in de welke menfehen zyn die een groote
„goude en zyde tapytcn verciert zyn. In „ menighte van kooijen vol vogels hebben,
„ dcezo kapellen zyn hun afgoden, en Prie- „ en die , op verfcheide fpcel-tuigcn van de
„ fters , die den dienft van. hare offeringen „ Zang-konft fpcelendc,het volk overluide

,,

,

,

:

vermanen , deeze arme gevangenen die
„fchepzelen van Godt zyn, te*verlofTèn
een der aanzien- '„ vcelc komen hier op aan , en geven ieder
„ lykfte mannen, of een voornaam koop- „ zoo veel als't hem belieft aan deeze koop„ man , om met zyn gezelfchap des nachts „ lieden , om deeze gevangenen los te koo„ wacht te houden , terwyl d'andere Ovcr- „ pen i die dan uit de kooijen gelaten wor„ ftcn, die als Rechters zyn, buiten de ron- „ den , en als zy wegh vl iegen , zoo begint
„ de doen, op dat geen dief, of roover, ont- „ al 't volk, tot de vogel fprekendc , te roe„ loopen zoude ; daar toe deeze wachters „ pen Ga aan Godt zeggen , hoe nj hem hier
„heel luide roepen, om gchoort tcwor- „ beneden dienen. Andere , deezcn navolzagen daar, onder d'aanmer- „ gende, hebben in hunne Scheepen groo„dcn.
„ kelykfte dingen , een ftraat , in de welke „ te potten , die vol water zyn , in de welke
„ meer dan hondert Scheepen lagen, die „een groote menighte van levende vifch
„ met houtc afgoden , op verfcheide wy- „ is , die zy in de rivier gevangen hebben
„ zen verguit , geladen waren ; welke men „deeze noodigen ook , gclyk de vogelzagen „koopers, het volk, om, ten dienft van
„ koft , om kerken te verderen.
„ ook veel voeten, bcencn, armen, en hoof- „ Godt , deeze arme gevangc viflehen , die
koften
, om uit god t - „ onnozel zyn , en nooit gezondight heb„ den , die de zieken

„ waarnemen , en zoo

veel giften ontlan-

,

den, dat zyrykelyk daar af kannen leven.!

„Men nam

in ieder

ft raat

:

Wy

Wy

„ vruchtighcit weg te fchenken. Daar wa- „ ben , te vcrloflên j in voegen dat men 'er
„ ren ook andere Scheepen , met zyde ta- „ veele vindt die aalmoeflen aan hen gedewelke kluchten en „ven, en cenige ook die van deeze viuen
„koopen, om hun believen daarmede te
„doen, die zy dan in de rivier werpen,
„ In andere Scheepen wierden wiflel-brie- „zeggende: Gaat ter rechter tydt , en xjgh

„pyten bedekt,

in

vertoont wierden j daar
,, het volk in groote menigte na toe fchcot.

„ kamer-fpeelen

„ ven na den Hemel verkoft, door dewelke
„ deeze Priefters, voor groot geit, veel ver-

,,

daar beneden het goet dat

ib^,

ter liefde

van

Wy

Godt , nan m gedaan hebbe.
zagen daar
ook Schuiten , waar in een groote menighte op verfcheide werk-tuigen van de

„ dienften aan hen belooven , en daar by jj
„ verzekeren, dat zy zonder deeze brieven „
„ niet zaligh konnen werden , om dat , ge- „ Zang-konft fpeelden, en dit voor de gec„lyk zy zeggen , Godt een doodt-vyandt n ne die zulks oegeeren j waar van eenigc
„ der geener is die geen goet aan de Pago- „ryk wierden. Andere Scheepen zyn met
„den doen Zy vertellen hier op zoo veel „ hoornen geladen , die de Priefters ver„ verdichtfcls en logen en , dat deeze be- „ koopen , om in den Hemel vicr-tydt daar
„ drogenen aomtydts de brok uit hun ei- „mede te houden; want zy zeggen, dat
„ gen mondt nemen , om die aan hen te gc- „ dit de hoornen van zoodanige beeften
„ven. Men vindt noch veel andere Schee- „ zyn , die men om verfcheide oorzaken
„ pen, vol van doodts-hoofden, die de men- „aan d'afgoden geoffert heeft, 't zy om
„ fchen koopen , op dat , als icmandt fterft „ ziekten , of om cenige andere ongeluk„ zy die tot een ofter aan zyn graf-ftede „ ken: gclyk , zeggen zy, het vleefch dec„ zouden geven > want zy zeggen, dat, J„zer beeften hier beneden, totGodtscer,
„ gclyk de overleden in 't grafgezet word t „ aan d 'armen van d'aarde gegeven is , zoo
.

L

„onder het gezelfchap van deeze beende- eet de ziel van de geen, voor dewelke
„ ren, en doodts -hoofden , zyn ziel ook dus „ men deeze hoorn offert , in d'andere we„ onder het gezeUchap van d'aalmocflcn „relt, de ziel van dit zelve beeft, 'twclk
„der geener die deeze hoofden toebehoort '„deeze hoorn toebehoort heeft, en noo„ hebben ten Hemel moet ingaan. Zy voc- „ dicht d'andere zielen , zyn vriendinnen
„ gen hiernoch by, dat , als de poortier aan „ gclyk de menfehen gcwoonlyk hier be„neden
I
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„ neden elkander noodigen. Wy zagen „ vorderingen, zoo wel die 't lyf ais de goc„ ook andere Schecpen, in rouw bedekt, „ deren aangaan , koop en. Daar zyn ook
„met fakkels en wafch-kccrflcn in over- „die de pokken, en andere ziekten , en
„ vlocdt daar waren ook vrouwen in , die „ wonden , met zweetende hulp-middelen
en die tot de bcgra- „g^encezen. Kort om , in deeze roerende
,, om geldt weenden
„ vinge der dooden gehuurt wierden , na „ Stadt wordt al 't geen gevonden dat men
of beweent „ op d'aardc kan vinden , en dit noch in
verzcldt,
heerlyk
„dat men
„ wilde zyn. I k verzwyge noch die gcenc, „grooterovervlocdtdanikgezegt hebbe.
„welke PttAlem genaamt zyn, die m hun Dusverre Pmte.
:

,

Een ander fpreekt van 't Chinees Vaar„ Scheepen veel groote , en verfcheide wil„ de beeften hebben , welke zy vertoonen tuigh aldus: „De Scheepen der Chincc„ en die fchrikkelyk om zien zyn , als flan- „ fche Koninglykc Vooghden overtreffen
„ gen , krokodillen , tygers , en meer ande- „ het geloof, 't en ware net ooge getuige
„ re , die zy in grootcn ovcrvloedt hebben, „van hare deftigheit draaght} want men
„ doende de zelve om geldt bezien , en op „vindt huns gelyken in Europa niet. Zy
„het geluidt van veele trommels danflen. „ zyn de hoogc huizen gelyk. Tc midden
„ Men vindt daar ook verfcheide Boek- „ vertoont zich een zaal, wel voorzien van
„ verkoop c ; welke boeken zoo wel han- „tafels, banken, en een deftige toeftel.
delen van 't geen de fcheppinge deswe- „De deuren envenfters zyn van zindelyk
„ relts aangaat, waar van zy ontellyke beu- „gevlochten hout-werk, koftelykbefnci

s

„ zelen verhalen ,

als

van

't

geen dat

d'aar-

„dcn. In ftede van glazen zyn de ramen

„ de , Koningrykcn , Eilanden , en Landt- „voorzien met dunne fchclp-vliezen , of
„ fchappen des wcrelts betreft gelyk ook „fynzyden doek, gedoopt in door-fchy„ van de gewoonten en wetten der volken > „ nent wafch , 't geen de windt keert , en
„maar voornamcntlyk der Koningen van „'t licht doet inkomen , befchildert met
:

„China, van hun getal, van hun heerlyke „ bloem-werk , en andere cieraad je. Het
„daden, en van de (lichters der Steden: „ overige des Schips , ter beider einden , is

„en cindelyk van de dingen die onder de „ in afzonderlyke vertrekken gcdeilt. Te
„ heerfchappy van ieder Koning gebeurt „wederzydts fcheeps ziet men wandeldreven overftcken, daar de fcheepelin-

„zyn. Deeze maken noch voor-ichriftcn
„en brieven} raden ook degeene, die in
zagen
„ geding zyn, als voor-ipraken.
„ in eenige Schuiten noch andere mengewapent
zy nde , over„ fchen , die , wel
luide riepen, dat de gcenc die eenige
„fmaadt geleden hadt, en zich daar van
„wüde wreeken, met hen zoude komen
„fpreken, en dat zy daar in hun vernoeming zouden vinden. Men vindt in andc„ re Schuiten wyven, die tot Vroedt-vrou„ wen verftrekken , en hulp-middelen ge„ven, om met gemak te doen baren, of
„een misval te doen krygen. Andere
„Schuiten zyn vol Voed Aers^ om de kin„ deren die gebaart zyn op te brengen , en
„ dat zoo lang of zoo kort als men begeert.
„ In andere Schecpen , die men wel tocge„ ruft heeft, zyn veel heerlyke en aanzien-

Wy

„lyke mannen, met vrouwen van aange-

„ naam wezen , die dienen om huwclyken
„ te maken j en de weduwen , of de geeuc
„ die hun kinderen

„ vertrooften. Men

verloorcn hebben , te
ziet in andere Schecfleer en be-

„ pen vrouwen , die zich m et kl

„gen, zonder 't Schip te hinderen, of te
„ betreden , hun ampt betrachten. Het
„ geheele Schip is overgooten met zekere
„gom, welke gÜmt , en, wegens zyne
„ onderfcheidclykc verwen, aangenaam te
„ zien is. Binnewaarts ziet men de wan„ den, en zolderingen , vol vogelen, viffen,
„ menfehen , (leden , enz.

alle uit

gout- en

„ zilver-verwe. Haar lengte komt met de
„ Europifche Galeyen over een, en bykans
„ even met hare holte. Tot den ingang
„ klimt men langs een trap , hoogh 8 voet
„en aan de poort is een (telling, kafteels:

„ gewys , alwaar de fpecl-lieden en zangers
„ de ooren fteedts ftreelcn. Alle gemeinc

„ Scheepen wyken deeze van eelyken
„ doen zy malkanderen ccrbicdiehcit , na
:

„ieders waerde. Men hoort daar geen
„twiil, of gekyf * alles gaat in llilzwy„ genthcit , cn na beftemde wetten. Aan
„ de voor (leven ziet men m et guldc hooft„ letteren des beftierders wacrdigheit ge„ tekent. Veelvcrwigc zydc vanen waai-

„ jen daar zylings af. By (lilte ziet men
„ non jen , en ten meeften deel goct van „ deeze gevaerten door nemen bewegen,
„gelaat zyn. In andere Schecpen zyn veel „of zy worden gekloet, getrokken, en
„jongens, en jonge dochters, die een mce- „ook gewrikt.
„De Vaar-tuigen, die de vis Satttl, cn
„ fter zoeken, en zich gaerne voor eeldt
zouden verhuuren. Men vindt in deeze „ zyde lakenen ten Hovc voeren, hebben
en achtbare lieden, MontiU- „in uitmuntenthcit geens gelyk : alles
, die de gedingen enrechts- „ blinkt van gout , cn vermiljoen-verf.
i

1

„Nan-

Digitized by

Google

164
„Nanking bewaart

Aaloude en Hedendaaghfche
veelc Scheepen, het

Hof, en voor de kryghs-maght

„ flechts uit welluftighcit toegeftelt, daar zyn van wegen haarfterkte, en grootte,
„ in het van gout , zilver, verguit , en alle zeer aanzienlyk. Andere werden Lum-y„levende verwen, blinkt, die meer Ho- chuen genaamt, omdat zy de Koninglyke
„ ven als Scheepen gclyk zyn. Deezc ovcr- kleederen voeren: deeze zyn zoo groot,
„ daadt rydt veele Bacchus- en Vcnus-kin- zoo koftelyk , en konftigh gewrogt , dat te
gelooven is , nergens ter wcrelt diergclykc
„ deren te gronde.

„Buiten de

ftadt

Suchcu

is

Men zoude

een Tol- tc zyn.

te recht

zeggen, het

„ huis , 't geen jaarlyks een milliocn duca- zyn dryvende Paleizen. Zy worden voort
geroeit dragen ook zeilen , doch van de
„ ten van Scheeps-tol ontfangt.
:

„China

is,

door des zelfs bcquaamheit Europilche verichillende , zoo in grootte

„ tot de vaart, zeer Scheep- ryk de anker- gebruik , als fchoonte. De riemen fchynen
„ plaatzen, alwaar men 's nachts ruft, fchy- vinnen van wal- villen te zyn, waarmede
„ ncn gcheele Steden te zyn ; daar de huis- deeze g evaerten voort gedrceven werden,
gezinnen zich niet alleen fteedts inop- zoo een, twee , als drie hoogh. De binnen:

„ houden , maar ook allerhande vee, en ge- landtfche Vaar-tuigen werden vecltydts
voort getrokken deeze hebben geen kiel.
vogelte, aanfbkken.
„ By de vermaarde ftadt Chekiang is een Aan letteren, die in een vlagh op de maft
„meir, alwaar veele fchouw-fpeelen , tot ftaan , ziet men wat Heer zy voeren gelyk
„ verluftiging , ook maaltyden , op zware mede het gefpeel zulks fteedts tc kennen
„en koftelyke Zee - paleizen , gehouden geeft, wanneer zyby Steden of Vlekken
:

:

,,

naderen.

werden.

Vader van Coxinga , anDe Chineefche Keizer HUrvm fchepte
een vermaart Chinees Zee-roo- luft in tooncel- en fchouw-fpeelen op het
vcr, die namaals Formoza veroverde , heeft water te doen vertoonen. Hydedeook in
opeenetydt 5000 Scheepen t'zee gehadt een poel, ten dien einde gegraven , zyne
( als boven is gezeght ) volgens bericht van kryghs-lieden te fc heep ftryden, om hen
dejefuit Rongemom , die noch in China by allengs tot de ware Scheeps-ftrydcn te geleven is, waar op meer dan 1 00000 zee- wennen. Gelyk AfArt mui dat vcrjiaalt.
Chtncbutunchtu

ders

,

f<j kou,

De vloet Mielo (zeght Martmm voorder

luiden voeren.
'tGrtêlin

My gedenkt,

omtrent twintigh jaren

in

zyn Atlas) vloeit voorby Siangyn, en

is

om

[

vermaart, dat hy de oorzaak van
geleden, ter tydt als de meefte Scheepen hier
buiten zyn , en de minfte voor de palen zekere Vier-tydt, by dcChineezen Tmon»

genoemt , geweeft is. Deeze Vicr-tydt
wordt door geheel China met grootc tocftel , blydtfcbap en vrolykheit , gehouden
namcntlyk opdevyfdedagh van devyfde
maand t , ter geheugeniflè van zeker trcffelyk en getrouw Landt-voogt, die, van de

leggen , voor de ftadt Amfterdam gctelt te
hebben 66^ groot c rce-zeils Schecpen,
welker getal heden te byfter afgenoomen
is, en 58e* kleine binne- en bylandtfche
Vaar- tuigen. Waar by de groothcit van
zulk een Chincefchc Vloot af te nemen is
die zoo veel overtreft alle Schecpen , klein
en groot, welke voor deezc Scheep-rykc
Stadt gevonden zyn eeweeft.
De ftadt Peking aüeenigh, zeght Xutgemont, hadde in een jaar 1200 Oorloghfcheepen opgebouwt , en t'zee gezonden,
alle bemant met Tarterfche Kryghs-hoofden , en dit om Quetjngiu of Coxmg* een
vermaart Zee-roovcr, te koer te gaan.
Toen ftietcn te zamen 3 foo Scheepen.
Men ftrcedt zoowel met musketten, als
pyl en boogh. Den Tartar verloor toen de
it, vermidts zyne fchecpelingen te dier
noch geene rechte zee -voeten had1, en de Chinecfche bootsluiden hen
,

verraders gezocht zyndc, zich in de vloet

Mielo wierp. Hy was zeer aangenaam en
bemindt aan 't volk , en daar om hebben zy
tot zyn eer op de zelve dagh Scherps- ftryden ten vermaak ingeftelt : invoegen dat
dit zoo verre toenam, dat nu door geheel
China desgelyks wert gedaan. Degecne
die in deeze ftryden komen, hebben zeer
fchoone en vergulde Scheepjes, die, in
vericheide geftalten , als draken zyn gc-

,

(heden.

De meeft Scheep-rykc plaatzen in China
zynKieu-Kiang, dat een plaats is die uitgang op de zee heeft, nevens Kiangnan,
of Nanking, waar van Martin* zeght:
begaven.
„ My dunkt dat ik alle de Scheepen , die in
Nergens in blinkt de Chineefche groots- „ de wcrelt zyn , in dit eenigh Landtfchap
heit hooger uit ( zeght opgemelte Vader)
zie tc zamen komen.

indekoftclykhcit, en net groot getal
De binnelandtfche Vaar-tuigen inChider Keizers Scheepen, welke men jaarlyks na zyn van onderfcheidene gedaanten:
Peking ziet aankomen.
zommige hebben voorwaarts een of twee
zyn 'er die alleen de reis aanvaerden voor maftjens ftaan , met zeilen van net gcals

tot

|
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vlochten, gclyk ook het dek is, zynde blyf-plaatzcn zyn koftelyktoegeftclt, en,
rondt geboogen, in geftalte als een gefpan- door hare vcclvcrwighcit , aangenaam in 't
nen wuift. Het touw , waar mede dceze aanzien. De arbeiders gaan rondtsom builangs den oever werden getoogen

, werdt
boven aan de maft valt gemaakt. Zoowel
is
lichaam
achter
Schips
,
het dek , als het
hooger als voor. Aan een dwars - hout
2 voet laeger als de top van de maft, waait

ten de kamerkens op een daar toe gemaakte

gangwerken,

roeijen, en denfeheeps-

arbcidt doen.

Men ziet daar ook kleine Viflchers vaar-

tuighjens, die voor een neft of hok hebDe voor-ftevcn is plomp. ben, daar zeker tamme -water-vogel zich
Andere, welke wcinigh grooter zyn, inhoudt, dien zyden hals ecnighzins toe
hebben drienullen, die te gelyk gcrocit binden , en dan te water zetten , om vis in
en geduu wt , of ook wel met een lang zeel tc (lokken, die hytot demaagh niet kan
by den top van de voorftc maft voortge- inlaten, wegens de gemeltcbandtj welke
trokken werden. Het roer fteekt breedt vis hy dan , tc rugh oy de vifleher komenachter uit in 't water. Het gcvlochte hut- de, gewoon isuit te fpugen , cn zvn meewuift komt.vry hoogh , en is rondt geboo- fter toe tc brengen. Deeze Schuitjens zyn
gen. De maftjens konnen neder geleght achter open , tot laeg aan 't water zy fhcwerden.
ren de zelve met een fpaan achter uit , die
Andere hebben kamerkens midden in 't in handen houden: hebben ook een klein
Schip , zyndc boven plat de achtcr-ftc- ricttc zeiltje.
Zommige Spcel-jachtjcns, die zy daar
vcn is zeer fmal, en uitftekende: de nemen zyn aan het boort geboogen. Eenige op de binne-watcren gebruiken , en afgezvn voor en achter hoogh opgaande , doch tckent my in handen zyn , hebben verdek jens, of wulften, van riet, welke op
plat en breedt , te midden lacg van boort
zoo dat bykans kringftukkig zyn het roer fteiltjens ftaan , daar de fpeel-luiden, die op
fteekt laegh by 't water doof het Schips horens en andere werk-tuigen blazen , bolichaam zy hebben een recht op ftaande ven op werden geplaatft
men roeit, of
maft-boom, dezommigevoor, andere te wrikt achter uit rondtsom het vaar-tuigh
midden , andere achter in het Schip , daar is een gang, van welke men het zelve voort
een toegevouwen rietc zeil by langs op- duuwt. Andere hebben galjocntjens als
gchaalt werdt, met een zyden vlaggetje. draaks-hoofdcn.
Ëcnigczynals Ponten, vooropen, en gcMen leeft van zekere Schcep-vaart der
lyk als met hoorens een er halve Mane voor Chineczen , gedaan in den Jare 1 4 1 o , het
opgaande, meeft alle rosachtigh geverwt. volgende. Dc Chineefchc Koning Tum-Zo,
Men ziet daar mede Vaar-tuigen die in na dat hy het Ryk in vreede bezat , heeft
Sedaante gevogelte verbeelden, waarvan zeven Gelubdcn, tot Gezanten , alom naar
c borft, hooft, en hals, de voor-ftevcn Indien, cn*elders, afgezonden , bcneffens
zyn dc vleugels fteken ter zyden uit , die- veele Grooten van zyn landts Adel. Het
nende om daar over te gaan , en het Vaar- getal der mannen , die hy afzondt , was
tuigh voort te duwen , of te roeijen de 27570, die op 6"} Scheepen wierden geltaert is zoo geftelt, als ook het geheelc plaatft. Dc grootfte deezer Scheepen walichaam , dat het in vederen een vogel , ge- ren lang 44 , en breedt 1 8 riet-maten de
heel vcrmakelyk in 't aanzien, verbeeldt. kleinder Schecpen waren lang 3 7, cn wydt
In 't ruim, hoogh uitftekende, ziet men 1 5 rict-matcn. Een riet-maat wert geacht
kamerkens, die hare deuren, venfters, en twee clbogcn groot tc zyn
6\ cubiten
dak hebben, het zommigc plat, andere maken 10 Roomfche handt-palmen , cn
huisgewyzc gevormt. De vogel draaght 10 cubiten 1 riet-maat. Deeze vloot is van
in zyn bek , ofwel op zyn hooft , het vlag- Fokicn afgeftoken , gelegen op 2 6 graden.
geen ook zomtydts door eenig Zy zyn getogen na Atem , of Adem Tien,
g:- ftokje, 't
eiligh gehouden wert. In dceze worden ot Tocm, daar Makome t zyn Wet gaf:
Sana: Sion-lo : Kicri, of
de Juffers, en hooge Vrouwen, ter ver- Chcn-Chin
luftiging omgevoert , en dan werdt het Kiam: Maoutakija, ofte Malaqua: MeVaar-tujgh door vrouwen bewoogen, of tcna, oftcMecha: Tomantala, ofTomatia Naculci Lytoe Nanpoili Lierixan
gevoert.
Andere Vaar- tuigen hebben dc gedaan- Pamcola, of Bcngala Sielan-Xan, ofte
cn
ftaert
zoo
Kao-colam , of Coulan Chochi,
Ceibn
draak
met
hooft
,
,
te van een
aardigh gemaakt , of het van levendigh of Cochim : Culi, of Calicut Cufiüa, of
gedierte was verbeeldt. In deeze dryven Sofala Ola-Mahu , of Ormus en wyder
de Gezaghebbers op de binnc- wateren om fthynt het niet dat zy zyn gercift. Welke
zich te vermaken j en dc zelve worden alle dceze Landtfchappcn cn Ryken zyn
meeft met baken voort geduuwt. Dcvcr- geweeft, is, wegens dc onderfcheidene

hetvaantjen af.
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Bydefladt cn veiling Tenfchin, aan de
zccKanga, alwaar de toegang na Peking
Chineezcn zynvan mat- is , vindt men in 't gemeen omtrent dc
ten , die men tc zamen vouwt, als dc blaas- twintigh duizent Vaar-tuigcn leggen, die
balken der orgcl-pypcn, en alle van lang- ter zcè gaan , volgens bericht van voor ge-

fpellinge der

namen ,

niet ten rechten be-

kent.

De

zeilen der

achtigh vierkante gedaante. De touwen
worden van rotting gemaakt , en zyn zeer

noemde Schryvcr.

De rocijers bcflaan zelden plaats in
hunne Schcepcn i om dat zy mceft tydts op

verneurs , die op des C ham s kollen in Chi-

lterk.

des zelfs boorden geplaatll zyn.
Men vindt in China zeer veel gedolve

mciren , gemaakt by d'oudc Kcizercn, om
Scheeps-irrydcn daar in te houden.

Onder Keizer Hoaiw, 1040 jaren voor
Chriflus geboorte , hebben zich vcele Indiaanfche eilanden van zelfs onder het Chincefche jok begeven i of dit Japan , en Core;* , of andere zyn geweell, is onwis : dit is

echter zeker, dat zy'er te icheep by gekoaar uit tc weten ftaat, dat al in

men zyn.

W

die tydt de Scheep-vaart daar biocide.

De

Vaar-tuigcn en Galeien der

Gou-

na gcrimmert werden, zyn zoo kofteWk,
cnuitnement, dat zulks nietnandt geloovcn zal, 'tenzyhy het heeft gezien. Zy
zyn gebouw t als hooge houte Paleizen.
Aan de zyden hebben zy verfchcide hutten , of kooijen. In 't midden is een groot
gemak, of wooning, daar koftelyke floelcn in ban
de deuren cn venilcrs zyn
zeer konftigh uitgehouwen, cn met verfcheidene verwen geciert , en vergult. In
plaats van glas gebruiken zy dunne fchelpen, of dun zyden h/waat , dat gewafcht,
en waai- op allerhande gevogelte, uit ondcrfcheidcnc verwen , gefchildcrt is. Het
Vaar-tuig heeft rondtom een root geverfde galdery, daar de roeijers cn arbeiders
gaan. Het Schip is buitewaarts met olievcrw gedekt binnewaarts is het vergult
cn met vogels , (leden , batailles , cn allerhande zaken belchildert. Op de neus van
het Schip is een plaats voor de Trompetters , Pokers , cn andere Muzikanten.
i

:

Volgens bericht van zekere onbekende
Schryver,dic in'tRuflüch heeft gefchrceven, onder myberuftende, zyn in China
zulk een groot getal Vaar tuigen op de rivieren , op welke de Chineezcn hare wooningen hebben, en waarop zyook allerhande vee , als verkens, fchapen, hoenders,
cn zoo voorts, houden, dat men zoude zegScn , het zelve geheelc Steden tc zyn t cn
ecze houden zich wel duizent of twee Wanneer haar een ander Vaar-tuig tegen
duizent flerkby een, varende tc zamen dc komt, zoo weten zy zich tc voegen naar
rivieren op en af, naar welgevallen ook ieders rang. Op de neus van het Schip (laat
woonen die luiden op hare Vaar-tuigcn in met goude letteren gefchrccvcn wie het
groot e geruft heit , en al zoo gemakkelyk voert. Van de zyden waaijen allerhande
als in dc Steden. Op deeze Schecpen ont- geverfde vaendclen. By goede windt zeihouden zichZuidtwaarts veele wevers in len zy \ anders trekt , ot roeit men de zelve
zydc ftoffen.
voort: gelykendc dc lepels van de riemen
Tot welke wooning in Scheepen op het na een vuTchen-ftacrt. Zy voeren hunne
water grootc aanlcidingc fchynt te geven afgoden op de Scheepen mede.
het groot getal der menfehen in China
Dc eerllc Zee-Kapitein, bydc Chineewant, indien de Jaar-boeken der Chinee- zcn vermaart , was Guei^me geheten j doch
zcn tc gcloovcn zyn , in welke zy aangetc- nu werden de Japanders alzoo by haar gckent hebben alle de Plaatzen , in gantfeh naamt, van den ontdekker dies landts, en
China leggende, als mede het nette getal dcezen eerden Chineefchen Zcc-ovcrften
der inwoonderen , dat ongelooflyk fchynt, die derwaarts toogh.
bchalven des Keizers geflacht , Bedienden,
Dc Chineezcn maken Vaar-tuigen naar
§roote Landts-hceren , en die ecnige an- de gelykeniflë van een vergulde gevleugelcre bedieninge hebben, zoo in Steden, de draak , waar mede zy fpecl-gevcghten
als ten platten lande, ookdcfoldaten, als houden , voornamen tlyk op een rivier by
mede de vrouwen , en kinderen , telt men de ft ad c Chaukfa, daar oulings ecnige veraldaar aan mannelykc kunne j8 milioenen raders in verdronken zyn.
cn 94 1 o 1 74 perfoonen , ieder miliocn geMendetjn zegt in zyne befchryvinge van
rekent op honden maal hondert duizent China, dat aldaar zoo veel Schcepcn zyn,
mannen : als men dan de vrouwen cn kin- dat dc oevers der vlieten gehcele Steden
deren daar by zoude tellen, zoo zoude al- gclyken te zyn zoo dat men fchicrtwydaar alleen van die over de 100 milioenen relt of 'er meer menfehen op het water dan
menfehen wezen , bchalven de boven ge- op de aarde zwerven Mcmghte van mennoemde mannen. De wegen ten platten fehen zyn daarop de Schcepcn gebooren.
lande, en in de Steden, ziet men fteedts zoo
Yzer, hout, en alle de flofrc waarvan
bevolkt , dat het alom Jaar-markt fchynt.
men Schecpen maakt , is in China voor ge:
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bekomen , gclyk ook het ar- doen. Zy antwoordde Wilt
hebben , zoo voert my mede j 't gecne gewaarmede zy hunne Schee- Ichag. Het volk, waar tegen deezen oor-

pen beftryken, of bedruipen, werdt genaamt f*pes t bchalven een korft die zy over
het lichaam van de Schecpen heen gieten
dat geheten is Vname.
Dc rompen , die zy gebruiken zyn van
veele berderkens te zamen gevoeght , en
fteken onder langs fchceps , welke door
een man, die zit met raderen voort gedreven werden, zoo dat in korten tydt al het
water wert gelooft.
Als de Chineezen nieuwe Scheepen maken en te water zetten , doen dc Papen
in lange en ryke zyde kleederen , hun offer
in 't achterfte van het Schip zy doen daar
ecnigc gebeden, offeren daar zekere fchilderyen van verfcheidene gedaanten, op papier, die voorde afgoden aan ftukken gemeden werden, met zekere pleghtely kneden, en gebaerden, al zingende, tcrwyl
ecnige klokjcns werden getuit. Waarna
deeze Priefters brallen , en vrolyk zyn.
Daar mede is het Schip geheilight , en het
zal , zoo zy wanen , gelukkigh varen. Zy
ceren den duivel , met hem op dc voorftevcn te fchildcrcn , op dat hy de Schecpen niet befchadige.
Men wil dat dc cerfte Chinecfchc Koning, die by zommige fï/« genoemt wert,
vinder van de Schecpen zoude wezen,
welke leefde 2257 jaren voor den bouw
van de groote muur.
In China zyn gcheele boeken gedrukt
van dc wyze der Schecpen te maken in allerleyaart, ook hoe men varen zal, mitsgaders van de diepte der havens , en de gc,

,

,

:

log wiert gevoert

, zouden groote duivclskonftcnaars zyn geweeft deeze wierpen
hun vloot brandende olie in zee , op dat
het fchynen zoude als of die in bram ftont j
:

uit

doch Neama wift dit alles te verydelen , en
'svyandts lagen baten hem niet, zoo dat
de Chineezen overwinnaars bleven. De
Hopman , deeze kracht by Neoma befpeurende, verghdchaar, tot meerder prcuve
van heiligheit, om een dor hout te doen
groenen j 't welk zy deedc, en het zelve
welriekende maakte. Hy ftelde dat hout
achter op zyn Schip , en keerde heimwaarts by zyn Koning , met behouden reis.
Hier om ftellcn dc Chineezen het beeldt
van Neoma op de achter-ftcven van haar
Schecpen , bidden het aan , en offeren voor
het zelve.

Men

vindt in de Chincefche gedenk-

fchriften veel vcrhaals

van hunne Scheep-

vaarten , zelfs tot het uiterfte van Indien
toe, gclyk indePhilippinen noch groote

gedenkenifTcn daar van zyn, als ook aan
de kuft van Kormandel ook is in Bengala,
aan de zyde des Ryks van Narfinga , een
Borgt, genaamt de Borgt der Chineezen
zoo als ook in 't Ryk Kahcut veel boomen
en vruchten gevonden werden , welke aldaar door dc Chineezen zyn geplant , toen
zy in dat geweft hcerfchten : ook zyn zy
meefters geweeft van Malacca, van Stam
en andere omleggende Landen.
Het is gebeurt voor ccnige eeuwen dat
de Chincefche Keizer , befpeurende hy
zelve een der befte Ryken van de wereldt
te hebben, en dat hy binnens landtsveel
legentheit der zelve.
Die den Schceps-bouw by de Chinee- maal met de Tartaren te ftryden haddc,
zen heeft ervonden , of eenigh voornaam alle zyn maght buitens and t s heeft ingedeel daar van , is onder hen vergodet ge- trokken, en de Scheep- vaart ter zee ver:

1

worden.
MauhtM
ui

i.tsf. ».

Een der Chincefche afgodinnen wert
genoemt Neoma gebooren in Cuchi , een
Vlek van dc Provincie Chiamj zy zeggen
,

dat deeze geweeft is de Dochter van een
aanzienlyk Man, en dat zy, niet willende
hvwclyken, vlughtc in ccneilandt tegen
over Jugoa, daar zy haar leven cindighde
in groote ftrenghcit , en godts-vrucht Zy

boden , ja zelfs het reizen in vreemde landen , op zware ftraffen , zyne onderdanen
ontzeit. Welke wetten noch onlangs
ecnighzins in zwang gongen j hoewel ter
koophandel zomtydts, by toelatingc der

Bevelhebbers, eenige Vaar-tuigen uitgelaten wierden. Dit is miffchicn de reden
dat de Chineezen in onzen tydt zoo groote
zec-luidcn niet zyn in ruime zee, en op
werde dan voor Heiligh gehouden > want zeer verre toghtén. Zelfs hadt de Keizer
als een Kapitein des Konings Compo krygh van China de zee-kuften zyns landts, uit
voerde tegen zeker naburig Koning, zich Staats inzigt , doen verwoeften. Doch he.

lettende met een vloot Schecpen omtrent den fchynt die Majeftcit te willen dat het
Buim, en dat de bootsgezellen het anker Zee-varen by hem meerder bloeijc } want

zoo men nu bericht , beginnen de Chineezen van haar zyde dc Zee -vaart dapper
voort te zetten, en zyn in het Jaar 1^85.
wel met twee-cn-tachtigh groote Jonken,

wilden lichten , om t'zcil te gaan , konden
zy zulks niet doen | doch omziende na de
oorzaak , zagen zy Neoma op d'ankcr-boey
zitten. Den Kapitein fprak haar dus aan
Zy t ghy een Heiligh , zoo raadt my, wat tc

alle vol
l

koftelyke koopmanfehappen
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dek, zonder eenigh hout voor fchcens tc
hebben , voor en achter (lomp , en eencr
geftalte. Met riemen , en zware boom cn

Japan geweeft, waarop men, na gedane
monftering door de Japanders , over dc
twaalfduizent man bevonden heeft.
Voor omtrent 400 jaren is een vermaar
den Chinccfchcn Admiraal , S*mpo geheten , door zyn Keizer uitgezonden , om allerhande koftclykheden , in vreemde landen vallende, op te zoeken^ welke veele

braghten zy deezc Vaar-tuigen door het
Zy ftreden daar uit met pylen, javelynen, en zware ftecnen \ cn verfchuilden
zich in 't gemeen achter d'ccne ofd'andcre

water.

jaren heeft gezworven , eer hy die, tot vergenoeging, koude vinden. Deezc heeft

landt-hoek.
In Perficn,aan de Indiaanfche zee, vindt
men wel gebouwde en gefchiktc Schce-

gewoont opBorneo, Baly, Java, cnMa- pen , zoo grootc
plantende overal ecnige van zyne
Hy heeft ook op deezc reize een konft-bock der Zee-vaart befchrceven, waarna hun de Chineezcn tot noch|

lacca

,

land ts-luiden.

als

kleine

trots die

,

by

Engelfchc of Nederlanders worden gemaakt. Maar op dc Kafpifche zee gebruiken dc Peruanen onbelompen en flechte
gevaertens, tot overvoering van menfehen

toe richten: welke ook het liefft buitens enkoopmanfehappen, als ook tenkrygc:
landts woonen , daar Sampe huis gehouden zy zyn Schuit-gcwyze gebouwt , open in
heeft, inzonderheit op Java, tot Griflcc, de midden, hoogh uit net water ftaande,

en op Malacca, daar noch het bergsken
Boektt China , by hem wel eer bewoont , en
een vermaarde put, door hem gegraven,
dicht by dc zelve Stadt , is tc zien.
Alvarei. Semedo , Portugees Prieftcr , in
zyn verhaal van China , op het begin , zegt
dat dc vlieten in China meeft alle vaarbaar
zyn , en dat 'er op dc zelve zoo een groot
getal Vaar-tuigen werdt gevonden , dat
zulks het geloof tc boven gaat, doch cch
ter waarachtigh is. Hv zegt een maal acht
dagen gcfukkelt te hebben op ccn arm der
rivier van Nanking , willende na Hancheu
varen, ter oorzake dat de menighte van
Vaar-tuigen den voortgang verhinderde
zoo dat hy in minder als een uur drie honden ftuks telde , alleen van die gecne welke hem ontmoeteden.
D'inwoondcrs van 't landtfehap Hanceo
zyn aldaar de befte Scheeps-timmerluiden.

van grove planken en balken, die met wiggen aan elkander zyn gedrcevcn hebben
:

geen pompen, maar men moet het over-

gekomenc water uithozen voeren Hechts
ccn groot cn lomp zeil. Zy weten aldaar
van geen lavccren * derven zich ook niet
:

van de wal begeven.
Dc Koning van Siërra Liones is maghtigh duizent Kanocs van oorlogh in zee te
brengen j gclyk hy voor weinig jaren deedc, om twee Duitfchc Schecpen, die op
anker lagen, te bemachtigen, waaronder
eenige Ranoè's tot branders waren vcrvacrdight.

Phorkft zyn Vaar-tuigen tot Chor omandel , zonder kiel , langwerpig , hol , hoog
van plankjes opgebocit , t'zamen genaait

dat op de zoete oinne- wateren in China alleen zoo veel Vaar-tuigen zyn, als in het
overige van de geheele werelt.

en met hars bcltrcken.
L*kno is Vaar-tuigh in Arakan.
Tot Nagepatam vindt men Schecpen,
Stlengen, of Mofmh geheten, die tegen
dc zee wel buigen konnen zy zyn met
kajer-touw genaait , en daar is niet een fpyker aan daar in ftaan drie of vier ftut-houten. Zyrocijcn daar mede, met zes of acht
perfoonen, tegen de branding der zee in.
Decze genaaide Schuiten zyn aldaar zeer
bequaam , werdende dikmaal ontregen,
en n ernaait.
De Tonjs op Paliacatta zyn Vaar-tuigen
die 4 of y laft konnen voeren, lang 36 of
40 voet , hoogh , en recht op gebouwt
zy werden gcrocit door 14 ot 16 perfoonen konnen mede zeil voeren zyn boven open , en zonder verdek. Dc Indianen
weten deeze Motfuü, Salengen, cn Tmjt,
zoo tc bellieren, dat zy, akin gevaar zyn

DeKeizerlyke Scheepen in China werden Lmng-ychuen geheten.
Men vondt by oudts in China binnelandtfchc ftroom-roovers , die de wateren
alom onveilig hielden dceze voghtcn uit
grove Schecpen, plat van bodem cn ver-

van omgeworpen tc worden , met hun
dricn of bieren buiten boort fpringen , cn
met ccn touw zich achter aan laten flecpen , om zoo de Vaar-tuigen in even-wigt
te houden > 't geen waarlyk een pryflykc
vondt is.

Inde Provintic vanCaltiam vindt men
een meir, waar op dc aangrenzende in-

woonden

zeer koftelyke Vaar-tuigen gebruiken, tot vermaak cn uitfpanrung: tc
midden in is een zaal , en aan dc twee einden is een keuken i deezc zyn zeer konftig
ccfchildert, en verguit
een bovcn-ver:

, daar de Juffers zich onthouden , is
met gordynen afgdchut.
De Koning onderhoudt duizent plat-

oiek

bodemde Schcepcn ,

alleen

om

zyn Hof-

voorraat van uit het Zuiden tot na boven
te voeren in de Hooft-ftadt.

Dc Jefuit TrifAMtutt zeght , dat hy mcint
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Roode mcir zyn Schcepen

ge- aan welkers beide einden een fchepperisj
bruik elyk , die KdrmoMffaien geheten wer- hier mede roeit en ftiert hy te gelyk, houdt
den i waar van de befchryvinge by Monke- zich ook daar mede in 't gewight : en of
njs is te zien.
fchoon het Schuitje omflaat , zoo weet hy
SulbmM zyn Vaar-tuigen in de Roode zich te redden , en om te keeren. Dit volk
zee.
derft zich ccnige mylen verre t'zec begeDc Indianen inde Virginies weten zeer ven.
aardigh hare Vaar-tuigen , zonder behulp
Dc Heer Rochefort verhaalt in zyn bock,
van eenigh werk-tuigh , toe te ftellen. dat de gefpalktc houtjes, waarvan dcezc
Wanneer zy een grooten boom in 't wout Schuitjens gemaakt werden , welke mceft
verkooren nebben , om een Schuit daar uit den ronde zyn , wel fterk r/zamen wervan te maken , leggen zy vuur , van mofch den gebonden met koorden, van gedroogen kleine fpaandcren , op de grondt , onder de Vis-darmen gevloghten. Met zeker hars
aan des zelfs wortel , 't geen hem door- weten zydeezc berderen, als ook het vel
brandt , en veldt : daar na branden zy , met dat om het Scheepken , en om haar lyf is
langzaam vuur, zyne takken rondtom af, tcbeftryken, en zoo dicht temaken, dat
en laten den ftam, zoo groot als zyhaar zelf geen droppel water daar door kan.
Schuit bcgceren te hebben , geheel : dan Hunne lengte is in 't gemeen 1 5 of 1 6 voet,
kgg 01 zydic opttutten, zoohoogh, dat dc breedte in dc omtrek , alwaar zy zitten,
zy hem bcquaam bearbeiden konnen : dat is omtrent van 5 voet. Zy zyn voorzien
voor de kiel zal dienen leght men onder; met witte vis-beene punten. Boven is haar
boven op , langs dc ftam van den boom vorm plat, en onder gelyk een vis, aldermaken zy vuur, bchalven dat de uiterltc bcquaamft om wegh te fpoeden Het gat
kanten vry bh/ven dus branden zy den in de midden , waar in zy zitten, is omheint
boom uit tot een bcquamc holte , en fchra- met een walvis-been. De rokken, cn mutpen het afgebrande , met fchelpcn , die zy zen, welke dcezc lieden aantrekken, als
aan ftrandt vinden , uit. Met boom-bladen zy haar te fcheep begeven in dit klein vaarwaaijen zy het vuur aan: 'tgcen alles op tuig, zyn van vertchcide vellen zonder
,
de plaat, met letter A getckent, hierne- hair, op malkander gevoeght, zoo dat ccn
vens wordt vertoont.
ftuk fchynen te zyn : dc hars , ofgom , daar
Niet lang geleden heeft men in de Hol- die mede beftreken zyn , ziet uit den zwarlandtfche veenen", wanneer men turf bag- ten i en dcezc ftrekt haar tót geen ander
gerde , zeer diep onder de aarde , een gebruik als te fcheep. De ken-tckenen
Schuitje van hout gevonden, 't geen de daar zy zich by nacht na ftieren , wanneer
feftalte der voorgemelte Schuitjens had- verre t' zee waart in zyn, zyn de Sterren,
e. Gelyk ook voor eenigc jaren , diep daar zy haar zeer wel op verftaan, voor zoo
gravende, in de Beeml ter een vaar-tuighje, veel hun gebruik belangt. De einden der
geholt uit eenen boom , is ontdekt. Waar riemen zyn aan de handen met vis-been
uit te befluiten is , dat de Bcemfter t'ccni- gewapent , en voor haar lichaam, in 't midger tydt landt is gewceft , voor dat met den van 't Schuitje , met Iedere zcclen , en
water was bedekt.
hoorne fpykers, valt. Zy konnen deeze
Vëm-tmtf»
Vreemt van bouw is het Vaar-tuigh in Schuitjens zoo fnel doen voort gaan, dat
B.4
de Straat Davis, en in Groen- landt , Rajtk? zy een Schip, fchoon voor windt cn voor
k? geheten , 't welk op dc plaat hier ne- droom hebbende , gemak kelyk inhalen.
vens , by letter >P, wert vertoont. By een Als zy van zin zyn verre reizen te doen,
wevers fchiet-fpocl zoude het te recht mo- nemen zy een blaze vol zoet water mede ,
gen werden vergeleken. Op zyn alderhol- cn een gedrooghdc of bcvroorenc vis. Zy
ftc is 't i \ elle hoogh , voor cn achter fpits, hebben althans lyncn en hoeken om vis te
en r/zamengeftelt van dunne, doch lievi- vangen , die zy zoo als uit het water komt
ge berderen , met zec-honde en walrus- nuttigen. Als hen luft teruften , maken zy
vellen overtrokken. In de midden , daar de riem vaft , en laten 't dryven.
Van deeze Schcepkens , cn cenige Wilhet Schuitje omtrent i elle breedt is, heeft
het een rondt gat , zoo wydt , dat ter naau- den, die met dc zelve in Denemarken gewer noodt een man daar in kruipen kan: vangen waren , fpreekt een Deens Schrynu dc vorm cn gedaante
hier door zet zich dc voerder in 't Schecp- ver aldus : „
ken neder, fteekt zyn voeten langs fcheeps „deezer Schcepkens dies te beter te berechtuit, bindt zyn rok wel vaft rondtom „ grypen, zoo bcclde men zich zeiven in
het gat toe, welken rok hyinigelyks aan „ die van een wevers (chiet-fpoel , lang 1 o
handen en hals dicht toe bindt , zoo dat „of ia voet, gemaakt uit dc deelen der
daar geen water in kan dringen hy heeft „walvis-vinnen, zyndc gelyk als latten,
maar een riem, die hy inde midden vat, „ omtrent een vingerbreedt cn dik , boven
.
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„ en onder overtrokken met de huiden van „ hecnen fnellen. Men zagh met de
„ zee-honden, of zee-kalvcrcn, en met ma- „ hoogfte verwondering , hoe deeze Wil„ ren aan een genaak. In 't midden dcczes „den, die by den Koning vanDenemar„werks is een rondt gat, zoowydt als de „ ken waren , zich oeffenden. Zy liepen
„dikte van een man in zyn midden. Aan „ kruis- wys door malkander, zoo t'ecne,

M 't eindt loopendceze Schuitjes fpits toe. ,, maal gezwindt , dat d'oogcn der toe„ De fterktc , cn voeging , bcttaat in beide ^ienders daar door verbyfterden, enzoo
„decze fpitzen, waar in de {tukken der „ juift , dat geen van allen den ander aan-

„ walvis-vinnen t'zamen komen , en vaft- „ roerde. Dc Koning wouw de vaerdig„ gebonden zyn in 't gat , dat is, in de bo- „ heit van een deezcr Schcepjens doen be:

ven-kring

,

waar aan

al

de bovenftc vin- „ proeven tegens dc voortgang van een

„ ftokken aan ftooten* en in de halve on„ der-kring, die aan de bovcn-kring vaft
„ is , gclyk een omgekeert handt -vat aan
„ zynen broodt-korf. Men bccldc zich in
„ dat al d'onderfte vin-ftokken , of veel lie-

„ Chaloup , voorzien met zes goede roei„jersj doch deeze hadt meer als werk ge-

„ nocgh om

het Schuitje te volgen.

Men

„fchonk ieder van haar een ftuk geldt,
„'twelk zy uitgaven aan Deenfchc klee-

ver vin-bccnen, door

deeze halve kring „ dingen. Ecnigc van haar vercierden zich
„doorgaan, of daar aanftooteni en dat „ met pluimen op de hoeden , ook mee
„ alles zoo wel t'zaam gevoeght , genaait „ laerzen en fpooren , cn lieten dc Decn„ cn overtrokken is , dat deeze Schuitjens „ fchc Majcftcit aanzeggen , dat zy hem
„ wegens de lichtigheit , en aardige t'za- „voor foldatcn tc paerdt wilden dienen.
„ menvoeging , in d'opene zee vermoogen „Maar decze hare moedighcit duurde
„ uit tc ftaan 't gcwelt van ook zeiver zwa- „niet langj want ftraks daarna vielen zy
„ re ftorm- winden. De Wilden zetten zich „ weder in hare gewoone trcurighcit. Gc„ daar in door 't boven-gat , met de voeten „duurigh waren zy bedacht om middelen
„ na 't een of 't ander van beide d'eindcn „uit te vinden, door welke zy weder in
„toe uitgeftrekt: zy doppen 't gedachte „ haar Vadcrlandt zouden mogen komen.
„ gat rondtom met hare voedcr-hembden „ Twee van dc gecne welke voor deezen
„ welke gemaakt zyn van zee honden of „zich in zee hadden begeven, doch door
„zee-kalveren huiden, en boven gegordt „ een hevige ftorm aan Schoonen waren
„ worden ; binden de mouwen voor aan de „ aangeflagen geworden, (voor welke men
„ handt vaft toe en zetten een kap op haar „ nu alderminlt bekommert was, vermidts
„ hooft , welke gehecht is boven aan 't ge- „ men meende , dat zy , een maal het groot
„dachte voeder-hembd , of overtrekzcl „gevaar ontworftelt zynde, ten tweeden
„ zoo dat , of zy fchoon door een ftorm- „ maal zich niet weder daar in zouden wil„ windt in de zee werden om cn om ge- „ len begeven ) maakten zich meefter van
„ wentelt, (gelyk dan al menighmaal gc- „ hare Schuitjens , en voeren Noortwaarts
„fchiedt) het water echter nergens noch „aan. Zoo haaft men zulks gewaar wiert,
„ in haar Schuitje noch aan haar kleederen „heeft men haar nagemcldti enalreedu
„kan geraken: zy komen al tydt weer bo- „ waren zy aan den ingang der volle zee
„ven, cn weten zich veel beter te redden „ gekomen aleer men den eenen weder
„ in tydt van onweer , als of zy in een groot „ kreegh den anderen ontquam hare han„ Schip waren. Zy gebruiken maar een „ den vermocdclyk is hy verloorcn ee„ kleine riem , 5 ot 6 voet lang , aan beide „gaan; want het is niet welgelooflykuat
„d'einden plat , omtrent ter breedte cn „ ny ooit weder in Groenlandt zoude aan„ lengte van een halve voet , doch dc leng- „ gekomen zyn. Men bemerkte aan deeze
„ te wat meer als de breedte deeze riem „gevangene Wilde, nu weder in de han„ vatten zy in 't midden , daar die rondt is, „den der Decnen gevallen, dat hy, zoo
„ met beide dc vuiften, en dient ccns-deels „dikmaal hy een kindt aan de borft, of op
„ om haar, als in een gelyk e waag, in 't ge- „d'armcn zagh, begon teweencn: waar
„ wight te houden , ander-deels tot een „ uit men een befluit maakte , dat hy in zyn
„dubbele riem , om op beide de zyden „Vaderlandt gehouwelykt moeit zyn,
„daar mede voort te roeijen. Niet zonder „zyne vrouw en kinderen aldus betreu„ oorzaak heb ik deeze Schuitjens by een „ rende. D'overigc Wilden , welke noch
„wevers fchiet-fipocl vergeleken j want „te Koppcnhage waren, wierden voortvan d'aldergefchikfte wevers han- „ aan naauwer bewaart als voor dcczen
„den uitgefchooten werdende , konncn „ 't welk dies te meer in haar vergrootte
„zoo gez windt niet op ofdoor haar werk ,, het verlangen na haar Landt , en tc gclyk
„ loopen , als deeze Schuitjens , door dc „ook de wanhoop van ooit hetzelve wc„ gefchikthcitder Wilden roet dc gedach- „ der te zullen zien. Zy ftorvcn byna alle
te hare riemen geregeert, over 't water „ door verdriet , zoo dat niet meer als twee
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„ van dcczc ongelukkige Groenlanden hoogde is , zoo dat het noodtzakelyk , en
„ over bleven , wcikc noch tien of twaalf volgens den jaarlykfehen tydt , haaft moet
I

„jaren leefden na de doodt harcr medc- vallen, de Koning decze gelegentheit waar
neemt , cn doet zich in een Galey , zoodaBchalvon dcczc kleine Schuitjcns, vindt nigh van binnen en buiten verguit, dat zy
men indatgeweft grootc open Schuiten, uit ccn cnkelde klomp goud t gehouwen
infgclyks van berderen opgenaalt , die met fchynt, dc rivier een ltuk weeghs opvoevellen overtoogen zyn.
ren : hier zit hy op een louter goudene
Manave, of Mancm*, zyn Indiaanfchc ftoel, of throon, waar boven een verheSchuiten in Africa, voerende 20 of 14 rie- melte is van onwaardeerlykc koftelykheit,
men , achter breedt, met ccn hut , en over- fchitterende van diamanten, en ander gedekt , hebbende een middcl-fchot langs fteente: hy is omringt van zyn Adel, en
fchceps.
heeft de Opper-prieftcr aan zyn zyde. De
Van de Arakanfche Scheepen , JelUffen wandcl-drccvcn van dit praghtigh VaarSchouten
geheten, fpreckt
aldus Jeliaflen, tuigh, en dc gangen daar rondtsom, zyn
of Roci-galeycn , zyn zeer lang , fmal , en vol fpeel-lieden, en bezet met vanen en
voornamentlyk gemaakt om een fnedige wimpels. Deeze Galey wert van een groovóortgang by te brengen. Zy zyn zeer tc menightc andere, cn cenige duizenden
dienibgh op vlieten: hebben geen zeilen, minder Scheepjens, gevolght. Ondertufmaar 38 ot 40 riemen, welke niet gelyk fchen vergadert het volk van alle de hoein 't water geflagen werden, maarorden- ken des Koningryks , en bcflaat tc wedcrcclyk erhna vervolg , fchicr gclyk men in 't zvdts den oever van de vliet als dan treedt
omgaan der raderen van de water-molens de Koning uit zync Galey in een kleine
ziet. Ook hebben zy ccn tent je achter op. Praauw, daar hem door den Opper-pricIeder wordt gemeenlyk beftiert door een ftcr ccn gout zwaert wert toegereikt , die
dan ecmge zegeningen cn offerhanden
Portugees Hopman.
Hy zeght wyders Dc Korekorren , ofte doet daar na laat de Koning tot drie maOorlogh-lchccpcn van de Indianen der len in de golven ; cn haar aldus quanzuis
Oofterf'che eilanden , krioelen alle door van malkanderen gemeden hebbende, beveelheit des volks , zynde voorzien met laft hy die, als met een Goddelyke maght
en gezagh , te rugge te deinzen. Noch
fchildcn , zwaerden , musketten , pieken
cn afTagajcn. Zoo wel dcczc , als dc Gatafij wert gezeght , datny in Wyn-maandt een
omvaringedoet naardeaanzienlykfte, en
daar te Lande , zyn heel vreemt gebouwt
en van andere gedaante als elders: zom- meeft geëerde Tempelen der goden > als
mige zyn van ccn groote lengte , met twee wanneer twee hondert Heeren voor-uit
boven malkander komende zolderingen varen , ieder zittende in een verguit huisje ,
voor cn achter fpits toe gaande, en achter in een fchoonc Praauw gezet , met 60 of
met een tent voor dc Oppcr-hóofdcn aan 80 roeijers bemant : deeze volgen vier
wedcrzydts boorden hangen ftellagicn van Praauwen, daar allcrley gefpeel uit gegabagaobas , riet en adap t'zamen gebon- hoort werdt dan volgen vyftigh Staatden , daar veel bamboezen tuflehen beiden praauwen , daar vergulde en geichilderde
gevoegt zyn , waar op wel dertigh roeijers pronk-huisjens in zyn, bemant met wcizitten. Zy voeren maft, zeil, cn roer, met nigh min als 100 roeijers: daar na noch
touwen van baften van boomen konncn tien uitmuntent koftelykc Praauwen , die
geen harde windt wederftaan \ waar om vergultzyn, alsook de riemen, ieder bemeeft tydts dc oppcr-wal kiezen van d'ei- mant met 100 roeijers \ in eene deczer
landcn die voorby varen. Zy voeren 60 fchoonftc is den Koning, als een afgod t
gezeten, onder een gulden throon, welof 70 man.
Die van Bantam zyn maghtigh 100 of kers voet omcingek is met d'aanzienlykftc
ruften
te
: decze hebHovelingen. Voor op de fnuit ziet men
uit
Vaar-tuigen
00
3
ben een boegh-fpriec, fokke-maft , groote de Koninglyke banier dragen in de handt
ftengen,
marszonder
van een der grootfte Heeren. Daar na volbezaan,
maft, en
en oppcr-zeilen, voerende grootc vierkan- gen 's Konings Broeder, Kinders cn Vrouof
der
baft
wen, alle in koftelykc Pronk-praauwen.
te bêneden-zeilen, van ftroo,
kokos-boomen. Het bcnedenfte verdek Decze omvoering beftaat uit omaent 450
Het achter-fchip hangt ach- Praauwen , en niet minder als 3 0000 menis zeer hoog.
ter over. Het ruim is in Veel nokken ver- fchen : dc ftranden, langs welke voorby
deelt. Zy nemen wyfen kinderen in dcczc vaart , zyn als dan bezet met menightc van
menfehen, die alle hare toejuichinge aan
Schecpcn mede ter zee.
BydeSiammers is een gewoonte, dat, den Koning geven. Dit gei chic d toni den
wanneer het water in de rivier op zyn goden offerhanden toe te brengen.

„ gezellen.
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De Koning van Achem,

rivier op tc voeren j want zy moedoor zeven of acht vaar tuigen voorr
Op deezc Galeaflen en
Galjoots waren Portugeczcn, Engclfchen,
Oppcr-hoofHen
gcHclt.
en Hollanders, tot
Daar waren zekere Galeaflen die voor cn
achter plat waren zonder mallen , voerende 40 riemen, cn 1 : of 4 harten op
decze hadden zwarte Ghriflcncn het gebiedt : zy waren bemant , zoo Chriftcncn
Bouw-mccflcrs , doch vallen wat zwaar % als Mooren, met 60 koppen. Onder de
zy
cn
tc
hoogh.
Dcricwant
zyn tc wydt,
Vloot zagh men mede een groot aantal
men zyn korter als die in Europa , en ook Borre-battels decze voerden het Leger, en
zoo zwaar niet. Zy Hellen maar twee man de Vloot , gefchut cn behoeften na. Men
aan ieder riem , die overcindt ftaan tc roei- zagh daar noch andere Vaar-tuigen, zyndc
jen. Hare zeilen zyn vierkant. De boor- zeer lang over Heven
op twee of drie
den van decze Schccpen zyn 6 duim dik. huisjens Honden , met een omloopcndc
Zy voeren in't gemeen drie zware Hukken wandel-dreef decze voerden de grootc
van 40 pondt bals , benevens verfchcidenc Vrouwen , cn wierden door gelubden bcfalkoncttcn. Decze Schecpen voeren 600 mant. Het getal der Scheepen die koopof 800 man. De rocijers zyn geen flavcn , waaren , cn lecf-tocht , nafleepten, was
maai- huurlingen. Dit volk is net en zindc- oneindig. Engelyk decze maghtigc Vloot
lvk op hare Schccpen welke door olifon- de Gangcs tc water optoog , zoo gong het
ten op droog h gchaalt, cn zeer zindclyk Leger tc lande daarnevens, in eenongcbewaart werden. Dc Koning doet daar looflyk getal , vcrwocflcndoalhctvyandtbyzonderc Schccpen uitruilen, en onder Ivkc wat tegen quam. De Koning A\
die zich mede als vyandt tegen Mogol aanhouden , in plaatzc van fchattinge.
Den grootcn Mogol heeft vcclc cn aan- Helde, wierdt gevangen, cn zync Hcrkte
zicnlykc Vaar-tuigen, waar mede hy ten vcrwoeH. Het landt van Aflam heeft die
oorlogh trekt. In den Jarc 66 1 zondt hy gclcgcntheit , en Hcrkte, van de natuur,
Zyncn Overflcn Nabbap , met een magtig dat het zelve zes maanden , door de hoogc
heir,' van olifanten, paerden, kamcclen, vloedt van de zwellende Gangcs, ontoevoet-knechten , cn Schceps-vlootcn , ten gangclyk is, cn niet overvallen kan weroorlog , tegens den Koning van Aflam, om den. Een Galjoot in de Vloot, daar een
hoog aan de Gangcs , verre landt waart in , Hollandts matroos het bevel op hadt , zeildaar onze landtaart toen noch nimmer toe- de om, en het meeHe volk verongelukte,
hadde gehadt. Hy voerde dan tegens Wanneer de Vloot onder Aflam naderde
een groot aantal vaar- tuigen, Goerapi ontmoete de zelve 600 Aflamlche oorlogs
geheten, daar ix of 14 baflen op leggen Vaar-tuigen * hierom zoi\dt dcnMogolaan de zyden , cn een legcr-Hukje voor op. fchen Admiraal al het onnut vaar-tuig achBy ieder bas houdt zich ccn buflehicter, tcrwaarts, en dede Handt houden. Hy Heiom 't zelve tc beflicren. Zy hebben 40 rie- de dc Schccpen daar Portugcezen , cn Nemen tc boort. Zy voeren ccn Bootsman, derlanders, het bevel op hadden, aan dc
drie Stuurluiden , cn omtrent 70 gemeen c brandt-wacht. De Aflammcrs Ichooten
bootsluiden. Dcezc groote Gocraps wor- lang te vooren , eer zy moghten toereiken,
den van andere lichter Vaar-tuigen , Koffen Het licht Mogols vaar-tuigh hadt dc voorëcheten , de rivier Ganges op gcrocit zy toght , cn raakte cerfi aan den vyandt. Dc
ebben 60 riemen tc boort
zyn rank, Aflamlche vaar-tuigen , gclyk zy zeer
en zeer lang: hebben voor en achter twee groot van getal waren , lagen ook zeer
fluur-riemen: voeren vier baflen tot ver- breedt tc water: zy hebben zesflevens,
weering. Dc Huur-riemen houden 't Schip ;dric voor cn drie achter: in ieder flondt
recht j want raakt het over dwars , zoo een kamer-Huk , grooter als ccn Ncdermocf het om, en'tvolkisvcrloorcn. Zy jlandrich kartouw, zoo dat zyde Mogolvoerentmtrent 80 man , zoo Stuurluiden, fche Koflcn zeer ontredderden. Na dat
alsKonHapels, dryvers, enz. Van dcezc het kleine vaar-tuigh het fpits wat hadde
dan vier by een , maakt tc zamen omtrent afgebeten, deedt men de Mogolfche Ga70 of 1 80 man, die noodigh zyn tot ieder leaflen , daar veel Portugeezen op waren
Gocrap , om den zclven voort en ten flrydt tegen d'Aflaramers los gaan. Dc Hrydt was
tc brengen. In die Vloot voerde men lang twyflclachtigh j doch cindelyk bcgamede veel Galeaflen , cn Galjoots, welke cn zich d' Aflammcrs op devlught: drie
j qo of j 10 koppen noodigh hadden , pm
hondert Vaar-tuigen ontquamen 't gevaar,

op het

hun de

cilandt

Herkcr ter zee als zync nabuuren. Hy heeft hondert grootc Oorloghsgalcyen het derde gedeelte der zelve zyn
v,
7 grooter als die men ooit in Europa gcbciuwt heeft. En BetutUtH zegt aldaar een
kiel van een Galey, die noch niet van de
groot He llag was , gezien te hebben , lang
120 voet, zyndc uit een Huk. Het zyn
fchoonc gebouwen , gemaakt van goede

Sumatra ,
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cn drie hondert bleven in dc loop, waar van dcrlinge Schecpen , jaarlyks drilt , en oefhet volk mceft alle ter neder wiert gehakt. fent in het zee- ftrydcn , ook met de wapeHet Leger te lande toogh vaft voort, en nen in 't byzondcr gclyk den algemeinen
nam al wegh dat hen voorquam, dcwylc Vloot-vooght over 't geheele Ryk xomte water nu geen tegenftandt was. Zeer tydts mede alle Ondcr-Vloot-vooghdcn
wreedclyk , ja onmenlchelyk , wierden de met alle de Scheepen , en fcheepcfingen
vyanden omgebracht. Het hooge water gelykelyk oeffent in't zee- werk, en den
naderde vaft , zoo dat d'ovcrigc Aflamfchc zee-krygh ; welke d'Onder- Admiralen
fterkten rondtom plas lagen , cn niet te Hopluiden cn alle het zee-volk zwaarlyk
winnen waren, als met lift. Dc Mogol- ftraft , indien zy mis-greepen komen te tic fcheSchccps-magtlccdt groot ongemak gaan , 't zy aan het
, met bannüTement ,
duizenden van fcrieepclingcnftorven, daar of afzetting van dienft j gclyk zekeren
onder vecle Jentiven, die niets levendigs Admiraal met eenige hondert icheen-flaeeten , en , by gcvolgh , zich niet behelpen gen , cn banniflement in dc woefte landen,
konden} enduswierdt dc Vloot onmagh- wiert geftraft, ter tydt als de Hollanders
tigh om flagh tc leveren. Den Nabbap, daar gevangen waren, om dat hy verzweals Mogolfchen Veldt-heer , trof echter de gen hadde, hoe by ongeluk zeker Oorvrecde met den Koning van AfTam, die ïoghs- jonk ongemak hadc geleden, door
:

,

m

j

j

zyn halve Landt, veel lchats, veel Vaar
tuigen, en zyn Dochter, tot byflaap, tc
Agra , aan den Mogol moeft overleveren.
In 't Mogolfche Leger was het erbarme5rk, wegens hongers-noot, gcftclt 't geen
ic van Aflïim onbekent was. De Vloot
wiert dan de Gangcs weder af gevoert cn
dc Portugcczen , Engelfchcn, en Duitfchen, welke aan de kuftcn cenigegroote
Schccpen, op dc Europifche wyzc, voor
den Mogol gebouw: hadden , dankte men
af. D eczc krygh te water op de Gangcs
die op zommigc plaatzen wel een myl
breedt is, duurde omtrent vyfticn maan;

:

den.

Op het landt Corca , anders by de inboorclingen Ttorenkoeik^ geheten, gaat de
Schceps-bouw, fchoon niet zoo veel als
in andere Indiaaniche landen , mede in
zwang | gclyk daar van, als mede van die
geheclc landtftreck , ons dc kennifle toegekomen is door eenige Holland tfche
fcheepelingcn , welke, fenip-breuk lydende, op Corca zyn vervallen , en daar zeftien
jaren verwylt hebben. Dit Landt is een
hangendt Eilandt, cn heeft vcricheide bevolkte Eilanden onder zich , zoo dat alle
hare Landtfchappen bykans aan dc zee zyn
grenzende. Aldaar is een wet , dat ieder
Stadt , die in getale % 60 zyn , een Oorlogsjonk ter zee moet uitruften, en althans onderhouden , met zyn volk , kryghs-tuigh
cn vordere behoeftigheden. Dcezc Jonken zyn gemaakt met twee overloopcn.
Zy voeren 10 of 14 riemen. Aan elke riem
ftaan 5 of 6 man te roeijen : zoo dat in 't geheel bemant zyn met zoo of ïoo koppen,
de krygs-knechtcn daar onder gerekent.
Zyn gewapent met eenige kleine ftukjens,
en een zeer groote menigte vuur- werken.
ElkeProvintic, of Landtfchap, heeft zynen Admiraal, of Vloot-vooght , die zync
onderhebbende fchcepclingen, in hare on-

'topfpringenderkruit-kiften, die althans

voor de maft ftaan , waar door vyf man omgekomen waren. Dit volk dryft zomwylcn
oorlogh te water tegen de Japanders. Hun
landt is nu onder het opper-gezagvanden
Chineefchen Tartcr die doch niets daar
van trekt, als cenc jaarlykfche erkentenis
van zync hcerfchappy , buiten welke den
Koning onbepaalt gebiedt.
In het Keizerryk Japan , wanneer de
Zee-vaart daar ccrtydts in zwang ging,
heeft de Scheeps-bouw zeer ge wakkert:
men bouwde daar groote Jonken , met vaftc
deks, en drie maften: ook Champam, en
ander zwaai- Vaar-tuigh, 't geen beftcndigh was de zee tc bouwen waar toe zy
het gebruik van een Kompas met acht
ftreken hadden j kenden de Sterren, cn
wiften daar naar hunnen (breek te nemen.
Doch zedert het verbodt des Keizers, voor &i Scherf,omtrent vyftigh jaren , dat geen Japander bnrm
vtrbtzich buiten' t Landt magh begeven, 'tzy fm
om tc handelen , of anderzins, is den bouw
dier groote Schccpen infeelyks verboden
op ftwffe van het leven. Hier om ziet men
noch heden in Japan menightevan groote
Vaar-tuigcn , die gefloopt , of tot pak -hui
zen aan dc wal gebruikt werden.
Dc Heer Bonchiljon , welke lange jaren
het opperftegezagh over dc Hollanders,
en hun handel, in Japan heeft gehadt, i$
oogh-getuigc gewceft, dat een man lcvendigh aan den kruice wiert genagclt,
om dat een verdekt Schip , daar men ter
naauwcr noodt mede zoude hebben konnen zee bouwen , hadde getimmert : hy
wiert, dus dervende , opeen haven, daar
het Japans by- en binne-landts vaar-tuigh
fteedts voorbyvocr, ten toon gezet, andere ten voorbeeldt.
De Champans, die zy ecrtydts bouwden , en daar mede over zee toogen , waren
lange Schcepcn , zyndc voor het hooghftc
cn
;

:
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hadden een breedt
roer achter uit , en behalven dat noch wcderzydts een zware riem , daar men mede
ftuurdc : decze waren plat , gelyk een
Schouw hare zeilen wierden met een
wind-as opgehcift boven op ftondt een
bequamc vuur-ftede, en onder het verdek
een groote water-bak. Hunne Jonken
zweemden veel na die van China.
Heden vindt men in Japan alleen vier
onderfchcidelyke gcftaltcn van Schcepen
die eenige opmerking verdienen, als Fne,
Phajofnect Kmferofne , en Kocbau.
Fne zyn Scheepen die laden dragen, en
waar in de koopmanfehappen vervoert
werden , zoo wel op groote rivieren , en
vlieten , als buiten gaatfehc watten, en
langs de ftranden van d'eene haven tot den
ander. Deeze zyn voor, en onder, zeer
fcherp, en van een goeden fnee, omvaert
te nemen: voeren een maft, die voorop
ftaat , zynde vierkantig , doch boven aan
den top rondt, welke achter over kan ncdergclaten en gclcght werden , 'tgeen by
tegen-windt gdchiet, wanneer men roeit,
by welken geval de zelve voor een zitbank dient, waar om hy mede vierkant is
hy werdt langs het Schip op rollen voort
gehaalt , en in een open buis gezet is voor
en achter geftagt, welke ftaggen aan twee
d wars - ho u ten vaft zyn , die over de hocgh
en achter-fchip leggen. By raks , cn bloks,
wort het zeil , en de raa , om hoogh getoogen. De zeilen deezer Schcepen zyn meeft
altydt van doek, 'tgeen van vlas geweven
is, en zeer zelden van ftroo , of gefpannen
riet : en gelyk ieder Schip maar een maft
heeft, zoo nebben zy ook maar een zeil.
Op 't laveer en verftaan zy zich weinieh
om by tegen-windt de maft neder
leggen, en het op 't rocijen zetten : dit
roeijen gefchiedt ftaande, en komt met het
hierlandts wrikken fchier over een , uitgcnoomen dat van ter zyden gefchict , 't geen
men hier achter doet. Het boort, daar de
roeijers tegen aan ftaan , hangt een weinig
over water, en is met rinkel-werk cierlyk
gemaakt. De riemen zyn met touwen aan

en achter het breetfte

:

:

:

,

:

•

zekere dollen vaft, omniet buitenfpoorig
uitgcflagen te konnen werden , maar binnen maat te blyven. Deezcn arbeidt , gelyk den meeftcn te fcheep , gefchiedt veeltydts onder licflyk maat gezang, 'twelk
te verzachten. De
ankers tot ditvaar-tuighzyn van hout, in
geftalte als twee fcheeps knies, daar een
zware ftccn aan vaft gebonden wert van
deeze voeren zy wel vyf of zes mede , wanneer langs het landt , en tuflehen de klip-

hun het werk fchynt

pen door varen. Dreggen van yzer, als hier
Lande, ziet men mede by hun, doch

te

\

zelden. De kabels zyn meeft van geklopt
ftroo, 't geenaardign t'zaam gevloghtcn
wort, lang omtrent zo of \o vadem: ook
van kokos-boomen baft, welke licht is, en
op 't water dryft zyn zelden van hennip
die de lengte van f o vadem bereiken. Zy
voeren geen vlaggen, als zeer zelden een
:

klein vaantje achter af, daar het Wapen
van de Heer, of plaats van waar zy varen
in ftaat. Het hout , waar van deeze Schcepen gemaakt worden, is hagel -wit, en
wert Fenmki genaarat , uitgenoomen dat
den bodem van Camfcr-hout is, 't welk
gedaan wordt om de worm te wecrenj
want geen ongedierte kan den reuk van
Camfer verdragen. Zy worden nooit gevcrwt, noch geteert , maar alle maandt
eens op 't landt gehaalt , gefchraapt , gcbrant, cn onder wcinigh gefmeert. Nimmer voeren zy boven de 60 laft doch het
Vaar-tuigh dat ecrtydts uit Japan naar de
:

omleggende Indiaanfchc Landen voer, om
waaren te venten, kondcwcl 500 of 600
laften dragen. De maften zyn niet hoogh.
Achter is een opening, daar het roer door
gaat, 'tgeen heel ichuins neder gaat, vry
breedt is , cn dieper als de kiel komt. De
voor- (levens zyn rondt. Veel van deeze
Scheepen zyn geheel open. Andere zyn
met een lozen overloop gedekt , die plat is,
dit dek is los , om dat de
Schcepen onbequaam zouden zyn om over

en niet opgezet
zee te varen

j

:

waarom

matten , 4 duim dik

,

dc fchèepclingen

by de handt hebben,

om , als 't regent , het verdek daar mede te
bekleedcn , en de koopmanfehappen voor
nat werden te bewaren: doch in zeer harden regen moeten zy byleggcn , cn aan het
landt loopen, om de waaren, die zy voeren,
droogh tc moogen houden : daksgewys
fchuins afgaande worden deeze matten
over dc Scnecpcn gcftolpt , op dat het water des te beter afloopc. Deeze zelfde matten dienen de (cheepelingen voor kooijen,
daar zy tc ruft op leggen. Achter is een
verblyfafgefchooten , met fchuiven , voor
dc Schipper, en Stuurman * door welke
fchuiven zy achteruit in zee, en door de
boven gemelte opening tot voor over het
geheelc Schip konnen zien. Het roer weit
zoowel met touwen als met de handt bcftiert. Deeze Vaar-tuigen zyn in dc midden ruim een derde van hun lengte breedt,
en boven weinigh naauwcr als onder, voor
en achter fmocg. Het hol is omtrent 4 voet
diep boven water , behalven ecnigh rinkelwerk , 't geen aan "t ree-hout een weinigh
ter zyden uit ftcekt. Zy zyn onbequaam
zoo ten oorloch, als tot het bouwen van dc
zee. Dc kombuis , dat een open vuifter is,
ftaat onder het verdek , midden in 't Schip.
Bin-
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met fync matten bclcit die omtrent
1 duim dik, en 2; ellen lang zynj hierop
zitten zy met de becnen onder 't lyf , gclyk
de Moorcn ; daar op eten en üapen zy me-

bejlier.

Binnewaarts worden dccs Schccpcn zomtydts met vccl-verwigh papier beplakt,
tot cicraat. Met kajer worden zy gedrceven. Zy hebben inhouten , en zyn gewagert , gelyk men hier te Lande doet. Het
werk-tuigh, waarmede dceze Scheepen
gebouwt werden, is zeer klein , fyn, en wel
gemaakt. Het timmeren, 't geen te ver-

1

1

1

is

,

De voor-ftcven, omtrent
daar 'tanker gcplaatft werdt, is met koper
bcüagcn , of met touw bewoclt , hangende
een dikke en lange quaft aan 't einde. Achde heel zindelyk.

J

!

Onder

houden de mindere huis , en
de vloer wat lacger. Wat meer na
men in een klein ftcene fornuisje, dat men van d'cene tot d 'andere plaats verzetten kan. Zy branden
hout-kooien , die zy in zakken van Ibroo
medevoeren. De Bark loopt achter fpits
toe het roer komt tuflehen beide de opgaande planken te hangen. Het anker is
van twee Hukken hout, die aan elkander
gcwoclt zyn ; de armen loopen wat kort
gebrouwen.
na de fchacht , cn de eind en loopen heel
Phajofneei zyn Schccpcn die de Landts- fpits toe in plaats van de anker-ftok is een
hecren op vlieten en binnc-watcren voe- zware langwerpige ftccn , om 't hout te
ren in deeze ftaat te midden een plat huis, beter in de gront te doen vallen. Op de
'tverblyf des gecnen die gevoert wordt, boegh van de Bark , omtrent de plaats van
dat met matten is gedekt , en waar op het 't anker , is een d wars-hout , daar het touw
Wapen ftaat van den Heer, cicraats halve, aan vaft gemaakt werdt als 't anker in da
Voor, tegen 't galjoen aan, is de fchuil-! gront lcit
plaats der gemecne fcheepclingen.
De Spccl-barken werden zelden
Knftrojnt zyn Scheepkens waar mede zy maften verzien , maar worden meeft altydc
op de walvis-vangft gaan , boven open , en voort geroeit. De tenten zyn boven wat
onder zeer Icherp , zyn lang , en voeren fpitzer als op dc Laft-barkcn : anders zyn
zy op cch wyze gemaakt , alleen zyn dc
veel volk , die aan riemen ftaan te rocijen.
Koebats zyn binncn-landtfchc Vaar-tui- laat ito, in plaats vanfchans-kleedcn, met
gen , die van 40 mannen zeer gezwindt bamboes of riet omtrokken. Op deeze
werden voort gerocit , zyndc cicrlyk , en werden, heel achter, ook riemen gebruikt.
aangenaam in 't ooeh in deeze ftaat mede
Dc Laft-barken voeren een maft , ca
een vcrblyf-plaats der bootsluiden voor op. zeil , een ree-zeil gelyk , van licht en cil
Een ander oogh-getuige befchryft my doek gemaakt i dit wert nevens de maft,
het Japanfche Vaar-tuigh, Fne geheten, met ftroo-touw, opgetrokken: aan ieder
De Japanfche Bark , by haar Fne zydc van 't reetje is ccn touw, ( by ons brafaldus
genaamt , wert met lange riemen door het feneenoemt) cn onder aan 't zeil is mede
water gerocit, ofte gewrikt , welke riemen aan ieder zydc ccn touw , (die wy fchooten
van twee ftukken zyn t'zamen gefpykert noemen ) welke alle achter aan klampen
cn gebonden \ hetbovenfteftuk, waarby werden vaft gemaakt. Kort achter de tent
zy liaan wrikken, komt binnen boort het is aan beide dc boorden een ftok opgcregt,
onderftc ftuk gaat van daar met een boght waar over een dwars hout met pennen leit,
in 't water op de rigchcl zyn houte pen- daar de ree, als die neder is, op ruft, als
nen , en in ieder riem een gat , paflende om mede de riemen , boomen, cn andere ftokde pennen, waar om de riemen draai jen. ken. Deeze Laft-barken varen niet wydt
De roeijers dragen het levcry , of Wapens van dc wal , maar houden altoos het landt
van de Heer des Barks* gclyk mede in de in'tffezight, cn gaan van d'cene baay in
gordynen, of fchans-klccden, 't zelve Wa- d'andcr. Haar lalt is meeft rys , koom,
pen afgcbceldt is. De overdekking van de drank , en alderley gewas ook veel hout
dat op d'eene plaats octcr en overvloediger
tent is gemeenlyk voor laegcr als achter
zyndc van ftroo , of riet , cn het voor-einde is als op d'andcr : konncn , naar gifllng
andere
loopende
maar 1 6 of zo Hollandtfchc laften voeren
;
met planken fpits toe
zyn geheel met riet , doch de meefte ge- leggen lacgh op 't water ; maar dc breedte
heel met planken gedekt. De kajuit is in cn langte zyn behoorlyk geftclt. Zy varen
hetvoor-fchip: ccnige zyn met planken, met 1 2 of 1 6 man j wiens fpyzc is boontjes
die op cn toe gaan , omtrokken j andere met meel gekookt , en een zout visje haar
geheel met gordynen behangen : dc vloer drank is water, daar zy zomtydts een dronk

wonderen is, gefchiedt

al

zittende.

het galjoen, 't geen over 't water uitftcekt,
is het kabel-gat. Een Boot, die plat van
bodem is, fleepen zy in't gemeen achter
na, 't en waar die by ftorm in het Schip
wiert gehaalt j met deeze halen zy ftcedts
varfch water van landt, 'tgeen zy binnen
fchceps boort veel nuttigen, en vcrplcngen. De fpyzc tc fchcep is rys , vis , en zeegewaden : de drank is water, nevens Sal&t,
een vocht gclyk bier, doch ilcrkcr, van rys

ter de kajuit

hier

is

achteren daar kookt

:

,

:
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S*kki wc drinken. Het zyn flechte zee- drecven, of gebracuwt, gelyk mede niet
luiden, en weten van de Stuurraans-konft dc water-vaten, die het voerde: dc planken waren aan elkander genaait, met garen
weinigh of niet.

In de Speel-barken wert bv haar grootc
pracht gehouden. Men zagh zeker Heer
voordeltadtNangafakki komen met een
groote Bark , die op een verlakt tafereel
zat in de Bark waren aan ieder zyde dertig
rocijers , of wrikken , alle met cenderhandelcverygckleedt. De volgende Barken
omtrent loo in 't getal , waren alle met het
zelve levery , en iedc^had een vaantje achter op een ltandaart ftaan daar het Wapen
van de Heer op ftondt , 't welk zeer cicrly

dat uit

palm-boomen

is

gefponncn.

De

ankers waren van ftcen , zonder eenigh

yzer daar aan.

Tot cn omtrent Maracaibo, in America,
werden cedcr-boomen gevonden, die 7 va-

:

dem dik zyn, van welke boomen,

uitge-

holt zyndc , Vaar-tuigen werden gemaakt
een ftuk , die mars-zcils konnen voe-

uit

ren, en PirAguM by haar geheten zyn.
By dc Arabiers vindt men Scheepen,

,

PAtigayes geheten , die van een vreemde
zyn* de planken daar toe zyn aan
een genaait, met garen van kokos-boom
gefponncn : deeze zyn zoo groot , dat 50
of 60 ton moogen voeren j maar zeilen alleen voor windt.
Op het cilandt Mindanao zyn Vaar-tuizoo dat gen , genaamt Iv**gM , die 150 riemen

was om te zien.
Zy hebben ook kleine Schuitjes, Keyfne
genaamt , die by haar als by ons de Booten,
of Chaloupcn , gebruikt , en met een of
twee riemen gewrikt werden. Decze zyn
van maakzel even als hare Barken, doch

geftalte

zeer klein, licht, en zonder tent \
maar vyf of zes mannen daarin konnen va- voeren.

Aan de Kaap Su Maria vindt men Vaartuigen, die de inlanders L*cca heten.
LancUra is een Vaar-tuigh, der geftalte
als een Galjoot , aan 't cilandt Madagafcar.
SemmM zyn een aart van Schcepen , omtrent China gebruikelyk.
Balfi is een Vaar-tuigh , in de Manillcs
gebruikelyk.

VoorNangafakki ziet men dezelve
in groote menighte. Dus verre boven gemette oogh-getuige.
In Japan vindt men mede Vaar-tuigen
FyftHA geheten, die te wederzydts boort
in 'tgemein twintig of dertig riemen voeren: het galjoen verbeeldt een oliphantshooft, met zynfnuit: dceze zyn matclyk
breed t, cn achter plat, alwaar zy een kamer , en ft uur hebben , na de Portugcefche
wyze: zy zyn byfterfncl in 'tvaert maken.
Aldaar werden nooit zwaerden aan de
ren.

Scheepen gebruikt.
Men vindt injapanceder-boomen, die
zeer bcquaam tot mallen zyn.
In de eilanden Poule Timaon , Piezang
en Poule Auka , ziet men zeer lichte Vaar-

tuigen , TrMmmjes geheten , zyndc in de
midden j of ; voet wydt , cn 1 of 2 vadem
lang, loop en dc van het midden na voor cn
achter fpits toe, waaraan dc ftcventjens in
de gedaante van een vis-ftaert zyn gefneden. Zy zyn van vier of vyf planken gemaakt , zonder eenig yzer, echter zeer net,
en licht in den ander gevoeght. In ieder
vaart een man , of ten hooghftcn twec.
Met deeze derven zy wel drie uuren verre
'

j

Tot Bantam zagh men ecrtydts Fuftcn
en vry grootc Galcyen , van dc Portugeczen, werdende onder daken op 't landt bewaart. Deeze gebruikten zy om zware
toghten te doen , 't zy om een plaats tc belegeren, of anderzins. HarcGaleottcnwa-.
ren gelyk aan de Europifchc Galcyen , bchalven dat zy achtereen galdery hadden,
dat 'er de Haven onder een verdek zaten
en boven op 't verdek de foldaten , voerende voor op eenige baflen.
Men heeft in Indien , zoo gezeght weit
Portugcefche Karaken gezien , welker
voor- en achter-kaftcelcn bykans zoo hoog
waren als dc gemecne marflen op dc hicrlandtfchc Schccpcn.
Van menfehen in Indien , die meeft alrydt op 't water in vaar tuigen leven , wat
my uit Amboina, door de Heer Everardm
Rumphitu , aldus bericht Dceze hect men
of Htdjo : het zyn zoo( zeght hy ) Badjo
danige menfehen die wel gewendt zvn op
't water te leven , cn hun met de viflehcry
tc erncren , nochtans zoodanigh niet dat
zy nooit op het landt zouden konnen wooncn, gelyk zommige te groot voorgegeven hebben j want als zy een rvkc visvangft , cn hare vaar-tuigen vol hebben
zoo halen zy dezelve op t landt, verkoopen de vangft , maken zich vrolyk , cn gaan

Zy worden gcroeit met een
riem , of f*g*j aie zy in 't midden vatten,
en over en weder in 't water (laan , 't geen
fnel voort gaat: deeze riem is lang 4 voet,
zyndc tc wederzyden fpits , als het yzer van
een fpics.
Men verhaalt van zeker Vaar-tuigh
in dc Roodc zee, 't geen een voor-fteven
had niet ongelyk aan die van een Galey
hebbende rondtsom galdery cn, of wandcldrecven , van hooghte als het achter-fchip.
Het lagh lacgh op 't water i was niet gc- dan weder t'zec.
in zee fteken.
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mengelmoes van ken aan dc randen van 't rif. In dcezc vaarvolk , cn niet van eenerley aart , zoo dat tuigen woonen zy met wyf en kindt , hebmen haar ook onder een algemcinc be bende geen ander gerectichap , noch huisfchryving niet begrypen kan , vermits elk raat , dan even 't geen tot de vhTchcry van
Landt zyne byzondcre Badjos heeft , die nooden is gelyk zy ook meeft van vis en
hun na des zelfs Landts wys , fpraak , en ryft leven. Welke nu aldus van ouders
god ts-dienft, gedragen \ wantdcwyl d'ci- Badjes gebooren , en al hun leven op 't walanden van Water- Indien een grootc hal- ter opgevoed: zyn , verfchillen merkelyk
ve kring maken, van Sumatra beginnende, van de gcene die zich met der tydt daar
en aan de Philippinas eindigende , welkers by gevocght hebben \ want de geboorene
zee-boezem de hedendaaghiche Wcreldt Bad/ot zyn lelykc menfehen gaan meeft

Dcezc

Badjos zyn ccn

I

:

,

bdchryvers ArchiptUgo de S' Ltzjiro noc- naakt behalven een broek-bandt , of tsjemen, hebbende zoo grootenflagh van wz-\d.icco, om 't middel-lyf, op dat zy onbeter niet als een openbare zee, endaar-en- lemmert in 't zwemmen mogen zyn, roboven vol groote cn kleine eilanden, re- buft, cn hardt van vel, zoodanigh van de
ven, cn banken, bezaait is, zoo geeft hy Zon cn 't zee-water verbrandt , dat het
goede gclcgcntheit tot vifleheryen. Een zout op de huidt glimt, ros van hairen , en
iedergroot Landt dan, gelyk Johor, Su- ftinken zoodanigh na vis, dat een ongenutra, Borneo, Java, Celcoes, enz. heeft woonc haar qualyk verdragen kan. Zy gezyne byzondere lieden , dewelke ten declc bruiken onder hun-lieden een gebrokene
door bevel van hare Koningen , ten dccle Maccatfarfche taal volgen ook ecnigzins
vrywilligh aannemen haar Teven in vaar- de Moorfchc Wet doch , na den aart der
tuigen te verflytcn ; waar by zich dan al- zee-lieden, bemocijen haar wcinigh met
derhandc geboefte van quaatdoenders , en de Religie, behalven dat zy den tydt van
vervlugte llaven, voeght. Ieder aart van de Moorfchc Vaften op 't landt uithouden.
Radios heeft ook zyn grenzen, hoe verre Het zyn niet alleen ervarene viflehers
zy varen mogen j ook ccnighzins haar ei- maar hebben ook, door de lange ondervingen Hooft , daar onder zy lban en haar ding , goede kennis van de natuur der zee,
vafte plaats, daar zy op zekeren tydt ver- windt, enweer, daarom gebeurt het zelgaderen. I k zal alleen die befchryven, wel- den dat zy hun door een ftorm in zee beke van Celebifche af komft zyn, enccrtydts trappen laten , maar bergen zich by tydts
onder dc Maccaflarfche Koningen geftaan op de naaftc reven , of wilde eilanden.
hebben , die den grootftcn hoop uitmaken. Men houdt haar voor goedtaardige , en
Dcezc dan zyn meeft Maccaflaren, af kom- openhertige menfehen , daar het wel mede
ftigh van 't landt Celebcs , en werden op om te gaan is, groot gerief van vis, ge't MaccafTars Terdjene , dat is Water-lie- drooghde fchulpen , en fchildt-padt te landen, genaamt doch daar onder, als ge- de aanbrengende maar dewyf, na dat de
zeght is, loopen veel vervlughtc (laven, Nederlandtfchc Compagnie net Ryk van
en ander fchuim van volk , die men bcqua- Maccaflar onder gebragnt heeft , zich veel
mclyk in tween vcrdcelcn kan, als in ge- quaadtwüligc, cn uitgefpatte Maccaflaren
boorene , en bygevoeghdc. Geboorene hier by gevocght hebben, zoo zyn zy beBddfot zyn zoodanigh van ouders en voor- taamt van moorden , cn zce-roovcry. Na
ouders op zee gebooren , cn niet langer te haar opgeven zouden zy wel 700 of 800
lande zich ophoudende dan dat zy haar vaar-tuigen fterk zyn , cn alle zeven jaren
vangft verkoopen , of dat haar een ftorm eens t'zamcn komen doch men weet niet
beloopt. Dc bygcvoeghde zyn het voor- waar. Zy erkennen voor haar Opper-hooft
noemde rappalje van volk uit verfcheide CrakAttjer of Keri-an/er H'adjo , van Boegivolken, dewelke nu cn dan zich daar by fche af komft, dewelke zich hedendaaghs
voegen , en als zy het zee-leven moede zyn ophoudt op het cilandeken Sockum , tufzich weder op 't landt begeven , daar zy fchen Baly en Lombok gelegen , alwaar hy
haarhuizen, opftaken, langs de ftranden aanlandt centrcftclyk huis bewoont, zyn
maken , welke vlak , cn broekachtig moe- onderhebbende Badjos in orde houdt , dat
ten zyn, op dat zy hare vaar-tuigen gemak zy buiten haar grenzen niet pacten , en
kelykerby de huizen konnen halen. Dce- zyndienft en vriendtfehap aan de gemclte
zc vaar-tuigen zyn plat gebodemt , op dat Compagnie geboden heeft. Deczc hebben
zy daar mede over banken en reven kon- haar limiten tuflehen Borneo en Celebes
nen komen ; want als dezee wat ontftclt Weft-zydc, tot Manado , of Cclcbes
is , dan zoeken zy ccn groot cn brcedt rif, Noort-hoek toe , in 't Zuiden tot Bima cn
waarop zy hare vaar-tuigen in een kring Baly toe. Onder haar-lieden ziet men cenivergaderen , gelyk een troep meeuwen op gemetydele en lange baarden, ftout, en
't rif vaft zittende, en laten de zee zich brc- hardt fchreeuwende, die men voor Chinec\
1
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ncczen zoude aanzien doch na haar eigen ftcckt achter door de ipicgel , zyndc met
zeggen zyn 't Mandarcezen , van Mandar, touwen vaft gemaakt , zoo dat het zeer
een klein Koninkryk op Celebcs Wcft- weinig heen en weder, doch genocgh , bczydc , dewelke met haar troep zwerven woogen kan werden, want dc Stuurman
mogen tot in dc Moluccos , cn in dc voor- zit achter opeen balk, die dwars over boort
ftc eilanden van dc Philippinas. Aan Cele- leit, hebbende ieder handt aan ccn eindt
bcs Ooft-kuft hebben die van Goronulo, van het zeil geflagen , 't geen buiten boort
Tomini cn Tambocco , mede haar eigene met touwen achter door het ftuur-bort gcBadjos , welke niet verre van hare ftranden ftoken is aan die zydc dan daar hy wil dat
gaan , cn mceften tydt op 't landt wooncn. het Schip zal gaan , trekt hy 't zeil nu zich,
ByJohor,Malacca, cn langs de kult van, waar door aanllondts het roer inlgclyks
Siam, zyn weder ccn ander tlagh Bad/os^ wcrt bcwoogen,cn het Schip zeer gemakdic men Siletten noemt , van afkomft Ma- kelyk beftuurt. Dc maft ftaat midden in 't
nankabers, en Malcycrs, dewelke hun om- Schip. Het zeil is onder fmaldcr als boven.
trent hare landen ophouden , cn van zee- By voor-windt halen zy aan de voor-llcvcn
ccn klein zeiltje op, Zambnij» genaamt,
roovery befaamtzyn.
Ten laatftcn , ftaat aan te merken dat 't zelve van d'ccnc na d 'ander czy de trekmen Badjo , of H Udjo , ondcrfchcidcn moet kende , naar dat de windt waait , cn zy het
van Hadjowadjo , of Towadjo, zyndc een Schip willen doen ftevcnen dit voor-zeil
Landtlchap van 't Boegifche Koninkryk is valt gemaakt daardc rocijers zitten, en
op Celebcs , benoorden de groote rivier wcrt ter zyden met zync tippen tot aan het
Tsjcnrana , uitkomende in dc groote Boe- achterdeel des Schips getrokken. Bchalgifchc boght , aan dc Zuidt-zydc van Cele- vcn dit weten zy noch ccn klein zeiltje boven aandc malt tc halen, daar een vaantje
bcs. Dcezc W 'adjowAdjot zyn landt-licden
wooncn in een vlak brockachtigh landt, op geileken wert. De touwen, waar mede
cn komen niet op zee. Dus verre gcmclte zy de zeilen ophyfl'cn, maken zy achter aan
dc dwars balk vaft, op welke dc man tc
Heer.
Tonie is in zeker plaats van Indien de roer zit.
Chafïro$un is zeker aart van Schcepcn in
naam van een Kanoc , die zomtydts twee
aan een gebonden werden met rieten en Mogols landt.
Tot Moe ha plcegh eertydts jaarly ks ccn
ballen van boom cn , ftevighcits wil , daar
dan een klein zeiltje op gezet wort gclyk groot Schip , Afan/ó*n genaamt , van het
men boven aan den Rhyn mede dikmaal uiterfte des Roodcn mens, in Wyn-maant
ziet gefchieden en dit vaar-tuigh werdt aan te komen , 't geen op vraght , ten profy tc van den Sultan van Conftantinopolen,
dan Katupane/ geheten.
overvoer tien op 't hondert wiert'er van
is ccn Indiaanfch
tuig , van zes of acht rechte houten , ruits- alle koopmanfchappcn betaalt , die daar in
gewys dwars^over elkander geleght , met wierden gcfchccpt \ cn behalvcn dit Schip
boom-fchorflen aan een gebonden , daar mogt'cr geen ander dceze rcizc doen het
een man zich op neder zet , cn zich voort wicrt vccltydts , zeghtmen, 2500000 of
roeit met een pagat of riem , die aan beide 3000000 realen van achten wacrdigh gczyden ccn handt , of fchepper , heeft. Een fchat , als 't geladen was.
Dat dc Indianen, Peruanen , cn Egyptcbos kokos-bladen , ofg*bb*-g*bba , leggen
zy op de houten neder , om tc gemakkcly- naren , op het Roodc mcir maghtigh in
ker te zitten , welke zy by voor- windt over vaart, Schccps-bouw, cn krych, zyngceindt zetten , en daar mede zeilen. Dit weeft , blykt alom in dc oude gedenkongemak is by dit vaar-tuigh, dat het wa- c h nt ten van die landtaart , en byzondcr in
ter den Schipper ftccdts om dc becnen dc vermaarde Zee-dag , voorgevallen over
fpat, en dat de man met Schip met al zom- anderhalve eeuw, tulfchcn Hocenm, go
tydts onder dc golven raakt ; doch den boortigh uit Pcrficn, Overftc der Schee
naakten Indiaan kreunt zich weinigh daar pen die toen uit Egypten na Indien quamen, cn Lauws Aimeydji , Portugccfchen
Paden is een vaar-tuigh in Indien , dc Zec-vooght, omtrent Chaul , niet wydt
niet
dc ftadt Diu , in het landtfehap ChoroSchouwtjes
van
ongelyk,
Ncdcrlandtfche
mandel , binnen dc haven , of op de ree van
doch hoogcropgeboeit.
In Ormus vindt men vaar-tuigen, vry Chaul i want d'Egyptcnarcn quamen met zM, BJfa*
hol van maakzel, zonder ccnigh houten ncder-geftrcckcn rees dc haven recht in
verdek voor ofachter , zynde in 't hart van loopen, in mcining om dc Luzitancn tc
't Schip wydt uit geummert. Hetachtcr- overvallen : dochzy, niet flings, lichten
ftc van dcezc Schcepcn is een weinig hoo
'tanker, cn koozen 't ruime zop j wcshalger opgetimmert als het voorftc. Het roer ven dc Barbaren toen raadtzaam vonden
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het gcvcght tc aerzelen, cn de hulp-vloot van Mogor, en uit de ftadt Diu, die zy
af te waghtcn , die ?*fj , Gebieder van Diu, hadden bemaghtight, te doen verhuizen*
hun toe ltondt tc zenden } maar de Portu- Sohman van Pcloponncfus , Overfte van
't op den vyandt in , aleer de Egypten , was Admiraal over decze vloot}
ulp-fchecpen waren gcnadert : en hy had hy haddc met zich 2000 Turklche zee-luide grootfte hoop van overwinning , indien den, en 1 5 00 Janitfaren. De Turken voer-

fcczcn zetten

hy maar de Egyptifche Scheepen , met het den toen zeer afgryzelyke Brandt-fcheeinwerpen van dreggen , cn haken , hadde pen met zich, onze hedendaaghfehein uitwerking verre te boven gaande.

konnen naderen, en van dicht bv beftryden , 't geen hem , overmits de ftiitc , ontftont. Men ftreedt dapper : de pylen morden door de lucht men braakte vuur en
vlam. De Barbaren waren de grootfte in
getal van krygs-knechten , en mannen van
wapenen , zeer overvloedigh voorzien van
fchichten , cn pylen zy hadden ook meerder getal van Schccpen, bedekt met gepekte touwen van de voor- tot de achter:

:

Van Bergera, in Malabar, plaghten roo, fterk 40 wel bemande Fregatten , gebouwt , en van oorloghs- tuigh voorzien , trots de befte Euro-

vers in zee te kruiflen

pilchcvaar-tuigen.

Dc Koning van het Ryk Pcrvratti , weinigh mylcn bezuiden Cochin gelegen , nu
gedwongen door Nederlandts gcwcldt,
zyn krygs-maght in Vaar-tuigen,

eftaat

ftevcn toe , als in gedaante van een net ge- ofte Fregats , die hy ten getale van 5 00 by
weven : haar boorden waren ook veel hoo- een kan brengen, cn, in den regen-tydt,

gcr dan die der P0rtugce7.cn , zoo dat zy
fchi et-werk met meerder gemak , en
zekerder, in de Scheepen derLuzitanen
konden werpen. Dus duurde deftrvdt tot
denavondt: ondertiuTchen quam /x^van

bun

Diu met 40 bodems,zoo wel tot roeijen als
zeilen bequaam. Dit deed den Portugees
de wyk nemen: en het Schipvan.^/»»^*
wiert zoo getroffen , dat het ftrande , hy

of monjfon, als wanneer dc rys-vcldcn meeft
onder water leggen , zyn gchcelc Lande
daar mede door varen.
Tot Damiatc, Cyprus, cn aan d'Egyptifche kuft, zyn Scheepen, SAmbiquen geheten , die gemaakt zyn als Galioten , maar
langer de voor-fteven is van gedaante als
de achtcr-ftcven ; doch aan de achter-fteven is een klein kamertje , om twee-bak in
te bergen. In dcezc zyn veel banken , om
de roeijers daar op te zetten, nadelangte
van het Schip, min of meer} menzict'cr
met 12, io",cnwcl 20 riemen, die vry kort
zyn : ieder riem werdt geroeit van twee
mannen. Zy voeren een grootemaft, en
daar aan een groot zeil : zyn fncl in den
voortgang.
Smcote is een Vaar-tuigh in dc Middcl:

zelfs doorfchooten, en het krygs-volkvan
de vyanden gematft. Het getal der dood cn
in deczen ftrydt, aan dc zyde derMahomettanen, wiert op 600 gefchat, cn aan
dezydederChriftenenop 140. Maarniet
lang daar na viel de Vader van Ltxrtnt
A'AlmcydA der Heidenen vloot, onder het
gezagh van fafy, op'tlyf, en wreekte de
doodt van zynen dapperen Zoon met de
nederlaag van veele der Barbaren , en hare landtfche zee.
Op de Ny , by groot Cairo , zyn ScheeScheepen. Het Schip daar deeze f*fj zelf
op was, was als een fterk blok-huis, en pen, AcAbju geheten het zyn groote wyde
boven maten met volk voorzien het was Barken. Ter tydt als de Nyl zwelt , cn dc
boven met rouwe oflen-huiden bedekt openingen werden gedaan , waar door de
die hardt waren , om de kracht der pylen tc wateren landtwaarts in (chieten , is daar
breken, gladt, om de voeten der overko- een groot Fceft, 'tgeen roet en in deeze
mende te doen glyden, envochtigh, om Schccpen werdt volbraght , dat omtrent
den brandt te beletten. Dit Schip wiert de maandt Auguftus gefchiedt. Men ziet
eindelyk in de grondt gefchooten. Het daar dan een groote menichte van Acabas
getal der dooden , by de vyanden der Por- op het water dryven , aan de Nyl gefchiktugcezc-n wiert op }ooo gefchat ; ende telyk gefchaart : een van de zelve is zeer
Mammclukken , ofte Egyptenaren , wier- koftclyk tocgetakelt, waarin aandeachter-ftcven een opgetooide kamer is , geden meeft alle gedoodt , of gevangen.
r
By B*ldcHi in zyne IndUchc befchry- fchildcrt, en verguit, zoo ab hare koftcmede
hoe
lyk fte zalen te lande zyn , groot 1 2 of 1 j
vingc van Malabar, vindt men
dengrooten 0/ro»Mn, Turkfchen Keizer, voet buitewaarts geciert met gulde letteuit Egypten een vloot van 64 Schccpen, ren , en aardigh fny-werk van binnen beniet alleen groot zynde , maar ook bc- lcght, cn behangen, met koftelykc tapyquaam om tc roeijen , en zeilen , daar zich ten. Dit Schip , den Admiraal , is verzien
noch cenige Schccpen van Canobaia, en van vecle vanen, en gu ld ene ftand aarden
Malabar , by voeghden , in de Indifche zee voor op praalt een koftclyk gefneden en
zondt, om de Portugeczcn uit den lande verguit beeldt van 't een of ander wildt ge1
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Dc Bafla wert in het zelve gevoert % tigheit , onder de kiel leggen, en laten vergclyk mede de Beys, en andere hooge Offi- pletten.
cieren, die den Bafla volgen, in koftelyk

dierte.

uitgecierde Acabas zitten

:

de gemeente

volght in vaar- tuigen van minder aanzien.
Alsdeezeomvaringezal gefchieden, en als
den Bafla te fcheep treedt , werden daar
beeften gedacht op den oever van dc rivier, en men vaart na het oudt Cairo toe.
De zeilen van den Admiraal zyn veelvcrwigh : en hem volght een Sloep vol trommels , trompetten , en andere fpecl -tuigen.
Ieder van de na volgende Schccpen is mede
op het befte uitgedoft , met vlaggen, wimpels, en veelverwige zeilen. Hetgefchut
wert alom gcloft : het volk juicht, zoo te
water als te lande, en byzondcrals dceze
ftoet den dyk opent , by oudt Cairo gelegen, waar door het Nyl- water landtwaart
in gelaten wert. Op het Feeft dan , aangeftclt zyndc om deezc opening te doen
fpringt ieder aan landt , met pieken, (c hoppen, en fpaden, doende dc aarde wegh,
zoo , dat 'er vacrt , en iovloeijing van water
komt , waar in geheele fchuiten met v rugten, en fuiker-gebak , werden geworpen.
Waar" na, dit verricht zynde , de Bafla weder te rugge keert : en aldus neemt het
Feeft een einde.
Tot Baflbra, of Bafra, in Babylonien,
byde vliet Tigris, zyn Schuitjens gebruiof Dovamk^ genocmt
kelyk , die

werden.

Tot Anatolico, Meflalongi, en Sainte
Maurc , in Etolie , werden Schuitkens ge
brui k t , uit eene hoorn geholt , lang 1 5 of
20 voet ,breet 1 j| voet , zynde dit dc rechte
AiontxjloHj der Ouden , zoo D' Spon oordeelt, welke verhaalt dufdanige gezien te

hebben, waar in men twee paerden gelyk
over haalde.

Op

de Maldivifche eilanden valt zeker
, CmuUm geheten , met het welke
van de grondt der zee alle zwaartcn
op licht. Dc boom is in grootte met dc
hicrlandtfchc noote-boom gelyk , zynde
zeer zacht, en wit i hy draagt geen vrucht.
Men maakt'er viflehers Barken van. Twee
houten van deezen boom te zamen wryvende, kan men vuur maken, echter brandt

hout

men

noch verteert het zich niet.
Op dc Malabarfche kuft worden zeer
nette Scheepen gemaakt van Keti-hout,
't geen byzonder duurzaam is. Zy arbeiden daar aan zeer langzaam , zoo dat een
Schip wel twee jaren op ftapel ftaat , met
paflen, voegen, polyften, enfehikkende
Mccfters zich ophoudende.
Als deeze
Scheepen afloopen , en te water gaan , dan
is 't daar Feeft: en men ziet zomtydts dat
zichmcnfchcn, uit godtsdienltige plegh-

Befchryvinge der Kano'ès op Suriname zoo sis de zelve aldaar
hebbe doen aftekenen.
,

De Kanoës , welke in Suriname werden gebruikt, maakt men van een boom,
genaamt Bajtve: zy zyn zomtydts zoo
groot dat 50 of 60 menfehen daarin konncn varen. De ff 'arow, die de zelve maken,
woonen beneden de Barbyflics, omtrent
de aldaar leggende rivieren, totOronoc3ue toe. Zy gebruiken tot het maken van
cezc geen ander gereedtfehap als een byl,
en eenhouwccltje , ofdifleltje : cerft wcrt
het hout van buiten gedaante gegeven,
en dan van binnen uitgcholt , tot zoo verre
als zy met hunne armen reiken konnen ; ik
zeg met h unne armen, om dat haar lichaam
daar niet in kan , dewylc zy voor cerft van
bovcnen langs de boom maar een klein
geultje kappen , om zyn wydte te behouden, die zy anderzins, door groote opening te maken , in het fpreijen verliezen
zoude : als zy dan zoo verre uitgeholt is
wert zy op twee fchraaghjes, een voor en
een achter , gezet , en gevuurt van binnen
en van buiten , en alzoo zachtjens warm
wordende, zakt zy door in het midden,
en fprcidt zich uit, met de hulp van (lokken , die zy onder het branden van binnen
aan beide de kanten van de Kanoë pal zetten, wel tot 5, 7, 8, 9, en 10 voet wydte,
en wel tot 5 o, tfo, of 70 , ja (gelyk zommige zeggen ) 8 o of 90 voet lengte ondcrtuflehen zyn zy ook noch al bezigh met
hunne difleltjcs , om dc bulten en oneflfène
plaatzcn wegh te kappen
eindelyk maken zy de zelve zoo egaal en gladt , dat
veelc van onze ambachts-gallen daarover
verftelt ftaan. Zoo verre gemaakt zynde
werden daar ftokken dwars overgcleght,
en met keepen op de kanten ingelaten , die
door gaten , in dc Kanoë gemaakt , vaftgcbonden werden , met een zekere aart van
ranken , ofrottingen , die zy uit het bofch
weten te halen , en zeer fterk en duurzaam
zyn. Achter en voor werden fchildcn in
een fponding gezet , die (gelyk ook het
roer ) van fpooren van boom cn gemaakt
zyn , wordende het roer met houte pennen
(die daar aan gebonden zyn ) achter aan de
Kanoc gehangen. De geftaltedeezer Kanoës ziet op de plaat onder letter A. Als
zy op een toght ter zee, of ten oorlogh zullen gaan , dan wert de Kanoë ter zyden opgeboeit, met het middel-rift van bladeren,
byna den Palmy t gelyk , het welke met de
voorgemclte ranken op malkandcrcn gebonden wcrt , tot dc hoogte van 6, 7, 8, 0,
:
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of io duim, en dat weder met (tokken
dwars over zoo wel als van onderen op
vaft gemaakt. In 't midden, ook voor en
achter, maken zyin't gemeen zoldertjes
van gcfplete wilde Palmyt, welke gedekt
werden met een foort van bladeren , die de.
gehcelc Kanoé dwars over reiken , en Pamy of ütrterj , genaamt werden , en dichter zyn als onze prezenning, waaronder
hun eeten , drinken , lading , en oorloghsgcrecdtlchap , geborgen werdt. Zy kaletaten de voornoemde opbocifcls , als ook
de voor- en achter- fchilden, met balt van
buom en, klein gefchraapt , en met een
houtje over al de garrcnopgevuldt, dat,
,

.

door zyn lymachtigheit , als het droogh is,
zeer dicht is, en valt kleeft. Zy gebruiken
deeze Kanoes niet ten oorlogn, maar om
hun perfoonen, leeftocht, en kryghs-gcreedtfehap, te vervoeren, 't en ware oy
voorval van vyandt , wanneer zy wel dapper met pyl en boog op elkander fchieten,
tot dat zy al zachtjes voorby of van malkanderen afgeraken , of dat d'cene ofd 'andere party, zich te zwak bevindende , of de
Kanoes niet vacrdigh genocgh zynde in 't
fcheppen , de zwaklte de walkiezen , buiten boort fpringen , hunne Kanoës verlaten, en al zoo om een goet heen komen zoeken. Wanneer voor de windt varen , konnen zy daar op twee of drie zeilen bv zetten} maar hebben als noch de konft niet
gevonden om by de windt tc zeilen zoo
dat zy in 't weder kceren tegen windt en
itroom zich met hunne Icheppers, of pagayen t alleen moeten behelpen. Indien zy
geen zeilen van de Chriftencn konnen krygen, zoo gebruiken zyharc hammakken
:

daartoe.

Het onderfcheidt dat men vindt tuflehen
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vaerdigh, enkonnengemakkelykvaneen
man , die achter op zit , met een pagay beheerfcht werden. De pagayen , of Icheppers , werden by de Caribyzers *fp*gt*tt
genoemt. Zy voeren vier of vyf mannen.
Van den lokus-boom werden zy gemaakt,
Hare gcftalte ziet op de plaat by letter B.

Vaar tuigen van Ceylon.
De drie hier volgende Vaar-tuigen zyn,
op my n verzoek , op Ceylon doen meten ,
en aftekenen, dervoegen als hier vertoont

werden, door den Heer Lamren/Pyl, Opper-Gezaghcbber aldaar.

De plaat , by letter A , vertoont een Tutucoryns Vaar-tuigh , aldaar meelt gebruikclyk, 't welk by de inlanders een Th»ny
genaai
genaamt
wert, waarmede zy in zee gaan,
om , met netten en hoeken , vis te vangen
deeze werden ook gebruikt , in de tydt der
Paerel-viflchery, om d'oefters met fteenen
te beduiken, als mede om Chaoot, of kink
hoorens, op te halen. Men gebruikt de zelve ook tot lollen en bden van Scheepen,
en grootc Vaar-tuigen. Wanneer zy deeze
Thonys tot het vervoeren van rys , of andere waaren en koopmanfehappen , willen
gebruiken , werden die ter zyden met
twee of drie planken boven den anderen
opgeboeit , welke alle met kajer-garen,
dat is de geklopte balt van klappus- of
kokos-boomen , zynde bruin-zwart van
verwe , aan elkander genaait werden
ook wert al het touw-werk van gemelte
balt gemaakt, en is byna zoo fterk als het
Hollandtfche doch kan tegen geen zoet
ofvarich water. Dit Vaar-tuigh wert gebouwt na zekere maat, Cobido geheten,
welke ioi hout-duimen lang is. De kiel
vandeThony, hier vertoont by letter A,
is lang 1 9 cobido , dat is 1 89 hout-duim
\
de wydte werdt gemeeten binnen* houts
en moet wezen 7 : cobido : de malt een
cobido langer als de kiel het anker lang
In plaats van
$ cobido , ook wat minder.
fpykers werden door de inlanders klink-

deeze Kanoes en die der Negros, ofte der
andere Indianen , beftaat alleen hier in , dat
de andere maar cnkelyk werden gekapt uit
een zeer groot c en dikke boom , zonder
veel te fpreijen , en daar om lomper en
zwaarder zyn alsdeczc, dewelke uit een
kleinder boom , door het fpreijen uitgezet nagels gebruikt. De fteenen, waarmede
zynde als een lederen lap , grootcr en net- de duikers na de grondt gaan, wegen ieder
omtrent 2 5 pondt als zy daarmede na de
ter gemaakt konnen werden.
grondt zakken , dan zetten zy haar voet in
Van de Cornares zeker Vaar-tuigh de ftrop van den fteen, en liaan de eene
omtrent Suriname gebruikelyk.
handt aandelyn, hebbende in de andere
De Cornares werden gemaakt by alle de een netje, dat aan een byzondere lyn vaft is,
de
en
werden
Indianen langs
heele kult ,
waar mede te gelyk na de grondt gaan op
nic't gebruikt als om teviflehen en te ja- de grondt komende, laten zy den fteen los,
gen zy werden op de zelve wys uitgeholt, die door andere in 't vaar-tuigh werdt open gefpreit, als de grootc Kanoës ; doch gehaalt, en den duiker, die op de grondt
zyn voor en achter fcherp , gclyk by de af- blyft, doet het netje met een touwtje om
tekening te zien is. Zy zyn van 1 7, of 1 8, zyn hals , doende daar in de paerel-oefters
tot 25, 30, of 35 voetlang, en van ij, tot die hy op de grondt vindt } en wanneer hy
4i , ja tot 8 vpet wydt. Zy fcheppen zeer denkt niet langer onder water te zullen
kon:

:

,

:

:
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kunnen verblyvcn , dan trekt hy aan de lyn
daar het netje aan vaft is , 't geene door die
in 't vaar-tuigh zyn vernoomcn wcrdende
halen zy het zelve als dan na boven: den
duiker verlaat het netje van zyn hals, doch
palmt zich langs de lyn van 't zelve na boven , om te fpoediger uit het water te wezen. De (teen waar mede de duikers de
cbuMcos, of kink-hoorens, van de grondt
opduiken, is in 't gemeen omtrent 8 pondt
zwaar} doch een goct duiker gebruikt zelden een ftcen : zy maken den ftcen om
haar middel valt , gdyk mede het netje
over den zeiven , daar zy dc chaucos , die op
de grondt krygen , in doen , en daar mede
te gelyk na

boven komen , zonder met een

|

aan zyn , welke tuflchen de kruis-houten
in geileken zyn, wordt vertoont aan letter Z. Het hout , waar van deeze Schcepkens werden gemaakt, istwecderley, het
eene wit , en Echt , het ander zwaarder , en
geelachtigh. De kabels zyn van kajer , of

boom-balt, geflagen.
De neven-Kaande platte grondt , onder
B, is van de voorgcmelte Thony,
wiens lengte en breedte hier te zien is.
Letter C wy(l aan de figuur van een
Vaar-tuigh, 'twelk op Ceylon, daar het
gebruikelyk is , ook een Thony genaamt
werd t , waar mede de inlanders gaan viffchen : het wert op zoodanigh een wys gemaakt , en toegeflelt , gelyk zich hier ver-

letter

lyn opgehaalt te werden, omdat daarzy toont.
na de chaucos duiken pas half zoo veel diep- windt
te van water

is ,

als

Deeze Thony

zeilt

zeer (hel by de

zelfs in zoo holle zee , dat geen
,
daar de paerel- oeilers Holland cs vaar-tuigh zulks zal doen , doch

werden gedoken. En door dien dc chaucos,
of kink-hoorens , langs de grondt loopen
moeten dc duikers haar dikwils na loopen
om te vangen, zynde een moeijelyk, verdrietelyk, en weinig profy t gevende werk,
waar van die arme menfchen qualyk de
koft konnen krygen * hier om verlangen
zy alrydt na een paerel-vüTchery , waar van
wat meerder voordeel hebben. Dat volk
is los en licht van aart: als wat gewonnen
hebben , verbraflen , vcrfpeelcn , en verpronken zy het h aai t weder. Een paerelduiker heeft twee helpers , die zy Mandek:
ktt noemen, dat zyn die geene welke op
het ophalen van de (leen , en net, paffen
hy flopt ooren en neus toe , om het water
uit te houden , deeze met wol , en die met
een band t Zy gaan te gronde met een ledige mondt, den adem eenige keer en na
den anderen verhaalt hebbende , onder het
toe nypen van de neus bly ven een korten
tydt onder water, of niet langer als dat eens
rondtom gekeken , een weinigh voort gegaan , en het netje , dat zy, aan de hals hangende , mede nemen, vol oeilers, ofte hoorens , geraapt hebben , als wanneer zy hen
weder na boven opgeven , en geholpen
werden , met het inhalen van de (leen, daar
mede zy in de diepte nederdalen. Het gebeurt aanvcele dikwils in 'teerde wel dat
haar de ooren ontfpringen, en aan 't bloeden raken, waar van geholpen zynde, werden zybequamcr tot net duiken. De kinkhoorens fenieten baar-moeren uit , als darmen, of zwam-balgen, niet ongelyk aan
een rondt gekrinkelde cn fpits toe gaande
fprits , waar in dan vervolgens de hoorens
.

:

altydt over een zyde , vermits

dc dryf-balk,
zyde gebonden , altydt te loefwaart
ven,
bly
moet
op dat niet om valt} enby
llerkc windt, om dat de balk door kracht
van 't zeil niet moghte opgelicht worden ,
gaat'ernoch een man of twee te loefwaart
op (taan. Dc zydt - planken , daar mede
deeze Thony is opgebocit , zyn pas zoo
wydt dat 'er een man in (laan kan , zynde
die plankjes mede aan de uitgeholde boom
met kaj er-garen , of bad van de kokosboom en, gen aait. En vermits dit Vaartuigh altydt over een zyde moet zeilen , als
gezeght is, verzetten zy maar, wanneer
het achterfte weder voorgaat , het zeil , cn
de (lokken, welke (lokken van bamboes,
of Indifch riet , zyn. Het roer , dat gelyk
een plankje is , dient ook tot hun zwaert
te weten als dc (leven voor gaat , daar het
aan va(l is , en achter zynde, dient het voor

ter

't

roer.

De

figuur

D

boven gemclte

is

de

platte

viflehers

grondt van

Thony

,

welke

van een boom , of balk , gemaakt , en van
binnen uitgeholt is , gelyk abcd aanwyfl
e f i b vertoont dc lengte, cn wydte, van
boven.
Het Vaar-tuigh E wert op Ceylon van
de inlanders een Paere genoemt , en van
haar op zulk een wyze gemaakt, als het
zich hier vertoont.
De figuur F wyft aan dc platte grondt

van dc Pacre: ah is de lengte, en r$ de
wydte van de mondt , of boven-opening,
der zelve: c d e fgh vertoont de wydte,
en lengte , van 't onderfte, of bodem , in
plaats van dc kiel: tkjmnofa is de wydin grooten overvlocdt groeijen. De (leen te, en lengte, van het midden der Paere
die dc paerel-duikers aan hun voet doen
tv is de geheelc lengte over beide de (leom te zinken , wert vertoont by letter Y, vens.
en het netje by letter X. Het anker, dat
Gtrmet zyn lange Barken , aan de mondt
van hout is, behalvcn dat twee fteencn daar van dc Nyl in gebruik , waar mede dc Sm.
:
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ofandere zware Scheepen, de rivier der te konncn fcheppen. Als een van deein en uit werden geboegfecrt: zy dienen ze menichen komt tc fterven , en dat hy
een Kanoë heeft, dan wcrt die gedoopt,
ook tot Lichters.
Hoogh op de Nyl , in 't Gebiedt van en by hem in 't grafgeleght.
De Kozakken, die op de Nieper-ftroom
Abyflina , by Dambea , zyn Schuiten , van
op een genaaide matten gemaakt , daar i o zich onthouden, na dat zy een Bevelhebof 1 1 menfchen mede konncn over varen: ber tot d'ccn of d' andere togt hebben verdcezc werden met ftokken beftiert , en is ooren , om ter roof op de Zwarte zee te
voort gcftouwt,dewyle zy aldaar van geen gaan , beginnen als dan te arbeiden aan
hare Schecpen , die 60 voet lang, en 1 z of
riemen weten.
Aan de vliet Lena , en bygelcgene rivie- 1 f voet breet zyn , en door vyftien rocijers
ren daar rondtsom, zyn Vaar-tuigcn , die aan elke zyde voort gezet werden , fterker
mede in zeevaren, genaamt K*tz*mii en voort gaande dan dc Galcyen der Turken,
andere, Tarmi geheten, die licht zyn, en Ieder van hare Schecpen is met 50 of 60,
ook wel met 100, en meer mannen voorover landt konncn getoogen werden.
Manfiool is zeker Vaar-tuig aan de Ma- zien , gewapent met roers , en falkonetten.
labarfche kuft.
Zy volgen haren Zee-vooght , die zyne byOp het Jaar 104$. zyn de Scythen tc zonderc vlagh voert. Al hoewel dit volk
fcheep in Thracien gevallen , met bykans de grootfte dronkaarts van de wereldt zyn ,
1 00000 foldaten ; doch zy wierden te wa- zoo voeren zy doch geen brandewyn tc
fchecp. In 't laatftc van de Maan kiezen
ter gcflagen, en vcrloorcn 1 5000 man.
In het nieuw ontdekte landt Louülana, zy zee, om van deTurkfche Galeyen by
aan de vliet Mitchifipi, of Colbert, gele- Akfakoof niet gezien te werden. Met buit
gen achter Nieuw Lngelandt , gebruiken geladen , cn vervolght werdende , neem en
de Indianen Barken , van ballen der hoo- zy hare toevlught tot de biezen , en tot
rnen gemaakt} als mede andere, van buf- plaatzen daar dc vyanden met hare Scheefels-huiden. Doch de volkeren welke op pen niet konncn genaken. Deeze Vaartuigen werden Gelta genaamt.
deeze rivier meell Zuidtwaarts woonen
AlmAdier is een gewapende Bark , inde
maken hunne Kanoës , of Barken , van
hout, ter oorzaak by hen geene boomen Griekfche eilanden , Rhodus, cn Scio, gewallen wiens fchorflen bequaam zvn om bruikclyk.
Den Grootcn Heer bezit nu ruim honBarken van tc maken waarom ook hunne Noorder vyanden , wiens Schuiten , als dert Galcyen, waar van'er omtrent vyf-enwezende lichter , vlugger in 't roeijen zyn, twintigh tot Conftantinopolen zyn, d'overige werden in de Eilanden , cn andere
veel voordeel op haar hebben.
Inde Manillcs werden, doordeSpaan- Landtfchappcn van zyn gebiedt , onderfchen, Galjoenen gebouwt , welke veel houden.
In Peru zyn Schuitjens, van een boom
grooter zyn als ccnigeindeMiddcllandtfche zee. Daar is hout , Abaca genocmt gemaakt, genaamt P>ragor*s.
't geene tot den bouw zeer bequaam is , cn
In Japan werden kabels van rottingen
van welkers baft heel goede touwen wer- gevloghten, welke fterker zyn als die van
tjutty

cih,.

oJm.

:

den gedraait.
hcnnip.
Orankejs zyn Pcrfiaanfchc Vaar-tuigen.
Hoe in Japan de Barken zyn gebouwt,
Gelmu zyn Barken in Ethiopien.
is uit Montanm , in zyne befchryving van
In de Landen benoorden America , hoo- het Gezamfchap aan de Keizer van Japan
gcr als Terra Nova, op 52 graden, van te zien , als volgt „ De HoUandtfchc Geoudts Terra Certe-Realu geheten, aan dc „zant verliet eindclyk Miaco
nam de
vaftc kuil, tegen over Groenlandt, vindt „ landt-reis langs dc voet van 't geberghte
de
inwoonders
by
gebruikc„Frenoiama,
door
Octs
najefi, gelegen
men Kanocs,
lyk, welke twee gekrulde ft evens, een „aan een mcir, lang 18 mylen, waar uit
kieltje, en zes in houtjes hebben: deeze „ de rivier , welke door Miaco , en Ofacca ,
zyn uit een boom geholt : daar zyn twee „ zeewaart vloeit , haar oorfprong heeft.
bankjesin: de boortjens zyn vanvis-rib- „ Binnen Jcfi aangezocht, om devermabcn , vol gaten : met een zee-honde vel „kelyke berg Pauromama, aan'tgezeide
zyn zy overtoogen. Deeze Schuitjens zyn „mcir, Noordt-ooft tcnOoftcn van Jefi
zoo groot , dat 'er vyf of zes menichen in „ af, gelegen, tc bezigtigen, dorft dc voorvaren konnen. Zy zyn boven open, en niet Lflag niet afïlaan. Hy wiert dan derwaarts
toe, gelyk de Wilden hare Schuitjens in '„gevoert in een prachtige Roci-bark. De JtfmftU
de Straat Davis hebben. Hare riemen , of „ Bark voerde twee laege maften , cn ieder
fcheppers, die zy Paddels heten, hebben „ maft een vierkantigh zeil. Als dc
:

:

^

!

aan ieder eindt een bladt

,

om overenwe- „ verflapte ,

roeiden dc Japanders met rie-
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„men, welker bladen zcerbreedt waren, leen hembt alleen over de broek aan hebtwee
ankers. Dc ben. cn op 't hooft een roodc (charlakcn
hingen
Voor
de
ftcven
„
„ plecht liep fcherp toe over dc ftcven: muts , gelyk een fuiker-broodt op ftaandc
,

hoogh een half ellc

weder„ zydts buiten boort. Over dc Bark was
„een verdek gc timmert, aan alle kanten
„ open , ftcunende op vier ftylen 't ver„ wulffcl rees aan vier hoeken, en recht in 't
„ midden , waar de groote maft door ging

„het

bcfchoeifel der plecht ftak

:

die ter rechterhandt

roeijen , zyn kinderen van Chriftencn

,

die

Turks geworden zyn doch die ter (linker
;

:

zyde roeijen, zyn zoonen van geboorene
Turken, en mceft uit Afia van daan de
grootftc bclooning die deeze te hopen hebben, is, als zy uit het Scrrail gaan, 80 afpers
daaghs haar leven lang te genieten j maar
de eerftc werden tot hooge ampten gevordert. Als'er een riem gebroken wert door
ftyf roeijen , dan kryght die rocijcr een gcfchenk van den Grooten Heer, 'tzy een
handt vol afpers, of wel fequins , en zulks
over den grooten arbeidt, die zy geleden
hebben ; waar om zomtydts deeze riemen
met konft gebroken werden. De Stierman van deeze Galiotte is als dan den
:

„dc randen dcsvcrwulflels beftonden uit
„ vcrgult beeldt-wcrk. Dc Japanfchc ma„ troozen paften aldaar op 't zeil aan de
„ middelde maft. Onder 't verdek zat de
„ Hollandtlchc Gezant bloots hoofts wc„ dcrzydts ftonden Japanfchc dienaars , die
:

„ ieder een waaijcr in de handt hadden.
„ Voorde Bark roeide een Japanfchc Boot,
„uit welke eenigc Hollanders luftigh op
„ trompetten bliezen.
Een gedeelte van d'afgodery in Japan is,
dat zommigc godts-dienftigc menfehen
zich aan AmeicU hunnen afgodt , op-offeren i ten welken einde de geofferden hen
vrywillig , met een ftccn om den hals , buiten boort in zee werpen , en zich zeiven
verdrinken. De Schecpkens, daar deeze
over-geloovige uit fpringen , worden voor
heil ig h gehouden , weshalvcn tot geen an,

Ampt heer Boftangi Bachi.
Dc Barbaarfchc Roof-fcheepen zyn onder zeer (cherp , diep van kiel , zeilen fnel
doch hellen zeer : zy zyn nooit verdubbelt
dc fpyker- gaten zyn zelfs tocgefmeert, om
wel te zeilen.

Van de Galeyen der Turken in Barbaryen zeght de fries het gcenc hier volght.

der gebruik werden gebraght, maaraanftondts verbrandt.

Als de inwoonders omtrent dc rivier de
te water ten oorlogh trekken, andere Scheepen, als Polak ren. Barken,
zetten zy hunne afgoden op dc lieven der en Tartancn , welke men ronde Schcepcn
Schecpkens.
noemt, dat zy met hun riemen, 't zy'er
Dc S'. Jans Chriftcnen willen, dat bo- windt is of niet , altydt voort konncn koven ieder Hemel water is : waar uit zy be- men j waar om het ecnige reden fchynt tc
fluiten, dat dc Zon op dit water in een hebben , dat men hen d' Arenden , cn KoSchip dryft, en de maft des fchips een kruis ninginnen der Zee zeght te zyn , vermits
is. Het zelfde gcloovcn zy van de Mane. zy zich op de zelve een foort van hecrDaar by geloovcn zy , dat'er menighte van fchappyalstoe-cigenen, om dat d'andcrc
kinderen, en dienaars, naby de Schcepcn Schcepcn zulke davcn van dc winden zyn,
der Zon cn Mane zyn , om hen tc geleiden. dat, als de zelve haar niet dienen willen,
Daar-cn-bovcn malen zy een Vaar- tuig af, zy hun wegh niet vervolgen konncn , en

Amafone

dat zy zeggen van cenen Engel te zyn , die

als onnutte ballaften moeten blyven legB*k*n genoemt wordt, den welken Godt gen. Dit heeft den vernuftigen Hemen»
Mane
Zon
en
de
gadeteflaan,
om
willen aanwyzen , wanneer hy , de reis van
zendt
en te zien of zy recht gaan , cn zich in haar Vljjfet bdchryvende, verzierdt heeft dat
EoIhi de Vorft der winden , hem groote
plicht quytcn.
Cdiquej, en Permet , zyn kleine Vaar- Iedere zakken vol windt gegeven had de
tuigen tot Conftantinopolen , en aan de om zich by noodt van de zelve tc bedienen.
Barbarifche kuft. De eerftc zyn kleine Maar gelyk'cr niets zoo gemakkelyk is,
Schecpkens : de tweede lichte Barkskcns 'tgcen niet zyn lctzcl heeft, zoo betoont
zoo dat , als te veel hellen , zy lichtelyk om d'ervarcnheit dat dc Galeyen , cn alle d'andercRoei-fchcepcn, dit gebrek hebben,
geworpen worden.
Als clcn grooten Turk tc water uit zyn dat zy het gcweldt der winden , en ftrooScrrail vaart , zit hy in een Galiotte , zeer men , niet wederftaan konncn } want deekoftclyk toegemaakt , vcrgult , en verciert ze doen hen groot gevaar loopen waar
met edel gefteentc daar in zyn 24 ban- om zy dan geduurende dcHcrfil, die de
ken, cn aan ieder zyde zoo veel riemen. tydt is in welke dc winden het meefte te
1, na hun ampten Bofiand^u vreezen zyn , zeer zelden toghtcn doen , en
1, die niet langer op zee blyven als van dc maandt
,
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Hier kan men
noch by voegen, dat, bchal ven dat de Middellandtfche zee maar alleen hen gunftigh
is, zy zeer zelden verder als de Straat ko-

May af tot September toe.

men , om

zich niet in gevaar te {tellen van

de fterke ftroomen desOceaans, die zoodanige Scheepen niet vcelen kan.
Niet te min hebben alle dc Zee-roovcrs
van Barbarycn de Galeycn in voorige tyden altoos gebruikt, dewyl zydie bcquamcr vonden om ten roof te varen , en jacht

op de Koopvaardy-fchccpen te maken j in
voegen dat zy noch cerftzedert weinigh
tydts ronde Scheepen gebruikt hebben.
Doch daarom hebben zy de Galeycn echter niet verworpen.

Tot
niet

Algiers waren 'er in

meer

als

't

Jaar

vier, van welke de

1

Ge-

twee van

vier-cn-twintigh, en de twee andere van
drie-en-twintigh banken waren, met een
Brigantyn van vyfticn banken , en acht
Fregatten van vyf en zes banken.
Die van Tunis hebben 'er doorgaans vyf,
welke altemaal van de grootte van die van
Algiers zyn, en gemecnlyk dc Galeven van
Bizerte genocmt worden , dewyl dceze

hun haven is.
De Zee-roovcrs van Salé hebben geen
Galeycn , vermidts hun haven aan den
Oceaangeleecn is.
Te Tripoli in Barbarycn was 'er toen
maar een.
Toen de Zee-fchuimers van Sainte Maurc in hun blocy waren , hadden zy'er eenicn » maar zedert hare volkomene nederh , door dc dapperheit der Ridders van
ta, hebben zy tegen woord igh maar
eenigeKaïken, en Fregatten, waarmede
zy langs dc kuften ten roof varen.

plaats

WatdievanTetuan

belangt

,

gelyk zy

tich met hetZcc-roovcn zoo volkomentlyk niet cn genceren , hebben zy geen Galeycn, maar drie of vier Fregatten, met
welke zy by wylcn na de kult van Spanje
zeilen , daar zy d'arme VüTchers van daan
halen , midtfgaders dc geenen die zy in hun

landingen vcrraflèn konnen.
De Galcyen deczer Zee-fchuimers van
Barbarycn vcrfchcelcn zeer veel van die
der Cnriftenen want in plaats dat d'onzc
groot cn fterk zyn, hebbende ieder twee
maften , cn voorzien van een grootc flang
met drie of vier middelmatige ftukken , in
het voor-lchip , en van dric-en-twintigh
tot acht-en-twintigh banken, midtfgaders
een ruime doorgang, met een voor-kafteel,
zoo zyn die der Zee-roovcrs klcindcr, en
hebben maar een maft, een flang, of roovers ftuk, geen of een zeer fmallc doorgang, op dat 'er niets onnut zy, en geen
voor-kafteel

:

echter zyn de zelve van drie-

I

Dl

el.

i8 c

en-t wint igh en vicr-en-twintigh

banken,
maar zeer dicht op malkander in voegen
dat de roeijcrs, welke een getal van twee
-,

hondert flavcn, altemaal Cnriftenen, uit
maken , moeite genoeg hebben om de riemen behoorlyk tc handelen. Zy maken
hun Galeycn op dceze wys, op dat zy, lichter zyndc, te beter jacht maken, cn der
Chriftcncn Galcyen gemakkclykcr ontkomen konnen j want zy vreezen de zelve
geweldigh , dewyl zy ft erker en beter gcwapent zyn. Dit verplicht hen menighmaal dc kajuit af tc fmytcn, wanneer zy
zien dat de w indt hen nadecligh is. Als zy
ten roof gaan, bemannen zy hun Galeycn
gemecnlyk met hondert goede Ibldatcn,
gewapent met musketten , fabels, cn ook
zelfs met bogen, daarzy zeer wel weten

mede om te gaan.

Om dan

tc

bctooncn dat de Galeycn

hier voormaals inBarbaryen veel

meer

in

gebruik gewceft hebben , als die tegenwoordigh wel zyn, zal ik hier in voegen
het getal der geene welke in *t Jaar 1588.
in dc haven van Algiers waren j midtfgaders de namen van ecnigc hunner R*ys t of
Kapitcinen, en Zec-roovers van dien tydt
waar uit men zal konnen oordcelen dat zy
altydt zeer maghtigh zyn gewceft.
Den Baïïa , die toenmaals een HongaryIche Verloochende was, ftffet geheten,
hadt zyn Galcy van vicr-en-twintigh banken.
*JM*my Arnout , Zee-kapitein, had de
zyne van twee-en-twintigh banken.
iJMornt , een Franlche Verloochende,
had 'er een van even zoo veel banken.
Dely Mamj , een Griek fchc Verloochende , had 'er ook een van twee-en-twintigh
banken. En zoo voorts.
Het is zeer gewis, (vervolght de friet
voordcr ) dat d'Oudcn altydt gelooft hebben dat'er geen krachtiger middelen waren, om de vertoornde Hemel te bevreedigen, als die der beloften en der offeranden: 'tgcen een Poëet, zeer wel van pas
heeft doen zeggen , dat men maar een weinighje wierooks op het altaar der Godtheit behoefde tc branden, om zyngramfchap tc verzachten , en hem met een zoet
fewcldt dc blixcm uit dc handen te roken. Hoe verblindt de Turken , of Mooren , ook zyn , door dc dwalingen van hun
Alkoran , laten zy echter niet , dit te erkennen : ook zyn zy gewoon zulks dikwils te
ocffèncn i maar op zulk een belachchelyke
wys , dat zy door hun plechtigheden , en
offeranden, den Hemel eerder vertoornen
Zy hcbbcn'cr vcclc in gebruik
als ceren
t'elkcns als op zee zyn, en zich door het
gcwcldt des onweérs met fchip breuk ge.

-
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het vcrdrictigh Engel daar in wemelt, even als of zy hem
deeze geheimeniflen , cn door deeze plecht igheit bezwoeren te verofferanden , in 't lang te verhalen , zal ik in trekken : want dit ftaat by hen vaft , dar/er
'tkort een gedeelte van de zelve terneder nicmandt is die niet twee Engelen aan zyn
zy d en heeft , een goede, en een quadc. Na
{lellen.
Wanneer zy een toght op zee te doen dit alles neemt den Schryver van 't Schip,
hebben, dan bevelen zy zich in de gebeden als de verftandighfte onder hen, en d'ervan iemandt hunner voornaamile Mar*- varenftc in hun geheimeniflen, deeze twee
botu y die hen een fchaap fchenkt. Alszy kruiken met olie, en werpt die in de zee,
zich nu door het geweldt des onweêrs in d'eene aan de rechter, en d 'andere aan de
een baarblykelyk gevaar zien , necmen zy flinker zyde des Schips.
dit fchaap, en hakken het gantfeh levenDoch ongetwyffelt doen zy dit niet om
digh, met vacht met al , midden door, zon- dat zy gelcert hebben, gelyk lAnftoteles
der hun geeft ergens als na deeze daadt ge- zeght , dat'er niets beauamer is om de verwendt te hebben , noch het ftilfwygen in *t woede golven tc (tillen als daar in verscheiin ff te durven breken. Thans nemen zy dene vaten met olie te ftorten , dcwyl deed'eene helft, daar het hooft aanvaftis, en ze vocht , en door haar zoctheit , en door
werpen die ter rechter zyde van hun Schip haar flymigheit , de baren tegen houdt.
inde zee, cnd'andere helft aan de flinker Want indien dufdanige redenen hen tot
zyde i makende ondertuflehen vreemde deeze pleghtighcit dreven, zouden zy deegrimatzen , welke zy verzeilen met d raai ze kruiken zoo zorghvuldighlyk niet toe
jingen des hoofts, en met verwardelyk uit- floppen. Ten anderen zyn zy ook zoo dom
gclprookene woorden , die ik niet noodt niet , of zy weten wel dat zoo weinigh olie
zakelyk geoordeelt heb hier te verhalen. niet genoegh is om een zoo groot onweér
Indien het by geval gebeurt dat dit fchaap, tot bedaren te brengen.
Het is dan geloovelyk, dat d 'oorzaak,
daar zy een byzondere achting voor hadden, ter oorzaak van den geenen die het die hen tot deeze offerande aanport , is, dat
hen gegeven hadt , te vergeefs gcoffert zy, zy eenige kennis van het Oude Teflament
zonder dat d'ontroerde zee daar door flil hebben , waar van hunnen Propheet hen
geworden is, necmen zy een ander fchaap een gering draakje heeft willen geven, om
van de geene welke zy , ten deczen einde door dit middel te trachten de Joden tot
in een tamelykc menighte te fcheep heb- zyn geloof te trekken , en dat zy derhalven
ben doen brengen , makende zich wys dat toevTugt tot dusdanige pleghtigheden nehet ander cenigh mangel hadt, waardoor men , hoewel zy de zelve echter meer door
de werking , die zy daar af verwachteden nood t , als door icver en godtvruchtigheit
verhindert is geworden. Met dit tweede gebruiken. Waar by men aanmerken
fchaap handelen zy even eens als met het moet , dat Mahomet , om de volkeren te
eerfte, toonende dezelve buitenfpoorig- beter tot zyn Sekte te verlokken , verzinde
heden. En zoo de zaak ook deeze maal diergelyke offeranden daar onder te verniet na hun begeerte uitvalt , vangen zy mengen, welke hy uit Genefit^ uit Levitictu,
d 'offerande weder op nieuws aan
zulks en uit verfcheide andere plaatzen der heilidat'er by wylen tien of twaalf fchapen toe ge Schrift, getrokken heeft.
gebruikt worden.
Men moet hier by voegen , dat zy deeze
Als zy nu zien dat dit alles de ftorm niet laatfle offerande , zoo wei als d'ecrltc , niet
heeft kunnen ftillcn, en by gcvolgh hun allcenlyk gebruiken om de zee tot ftilvrees doen verdwyncn , necmen zy hare ftandt tc brengen , maar dat zy'er zich ook
toevlucht tot een andere plechtighat , die van dienen , gelyk ook van andere diergedeeze is. Zy necmen twee grootc aarde lyke buitenfpoorigheden , wanneer een al
potten , of kruiken , vol van olyf-olie , van te groote ftilte, de Daren als een ys effenende befte die zy hebben j en na dat zy de zel- de , hen , by gebrek van windt , zoo onbeve wel hebben toegeftopt, op dat'er niets weegelyk doet blyven leggen , dat zy noch
uit loopc, bcgeeven zy zich altemaal tot voorwaarts noch achterwaarts konnen kobidden. Geduurendc deeze godtvruch- men j 't geen d'oorzaak is dat zy geduutighcit heffen zydan d'oogen cn de han- rendc die tydt dikwils genoodtzaakt zyn
den ten hemel: dan kecren zy het hooft, alle hun voorraadt opteeeten, cn gevaar
leggende op de knien, na de rechter handt * loopen van door de Galeycn dcrChriftcwant daar, zeggen zy, is hun goede Engel, nen ontmoet, en genoomen te worden.
die zy tot hun byftandt roepen. Hier na
Maar dewyl deeze Turkfchc Zee-fchuikecren zy hun ter flinker zyde, en blazen mers in hun godts-dienft echter eenige
geftadigh de rondtom zwevende lucht van draal van hope hebben, die hen verlicht,
zich j dcwyl zy gcloovendat hunne quadc vciflaauwcn zy ook d'eerfte maal niet,
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Doch dcwyl

alle
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wanneer hun voornemen niet en gelukt}
in voegen dat , als zy zien dat noch hun
offeranden der ichapen , noch die der oliekruiken, dc itorm hebben konnen bedaren, zy eindelyk het laatltc by zetten: en
in deezen noodt gebruiken zy deeze derde
pleghtigheit. Zy ontftcken zoo veel kaerflën en toortzen als zy konnen , zulks dat 'cr
zomtydts tot vier of vyf hondert toe zyn,
die zy op hun gefchut vaft maken, en aldus
laten verbranden , begevende zich ondertuflehen altemaal tot bidden, met Turk fche poftuuren. Tcrwvl dit gefchiedt is 't
aan niemandt geoorloft, wie hy ook zy,
die kacrifen een andere kacrs, of een
P) p tabak , noch ook zelfs een lont, te ontltcken.

Zy liaan ook niemandt toe zyn gc-

roegh te doen, of de natuurlyke behoeftigheden te verrichten, om een zoo verdienende en heilige zaak (zulk een naam
geven zy dit ) niet te befmetten.
Zoo 't nu gebeurt dat zy, na alledeezc
offeranden, niet verkregen hebben 't geen
begecren , bevcclen zy , als half vertwy tclde menfehen , aan de Chriftene flavcn , die
zy in hare Scheepen hebben, beloften te
doen , volgens hun godts-dienft , aan de
heilige Maaght, aan S. NkoUuu, of aan
eenige andere. Dus verre de Vrut.
De Conftantinopolitaanfche Turken zyn
flechte Scheeps - timmerluiden , zoo dat
hare Scheepen over twee of driejaren niet
du uren. Delaft-dragende Scheepen wer-

den echter noch beter als die tot den krygh
gebouwt. Als 'cr een Schip tot Conftantinopolen van de werf afloopt, ftellenzy
daar op veel Muzikanten en Speei-luiden
alle andere Scheepen , die daar omtrent
zyn, werden daar bygebraght: duizendc
menfehen zyn aanfehouwers : daar werden dan veel fchapengeflaght, en aan den
armen uitgedeelt: in 't afloopen wert'er
gefpeelt, en gezongen: wanneer het afgeloopen is , groeten de andere omleggende Schcepen met kanon en musketten het
nieuw te water gebragte Schip. In 't bouwen volgenzy van verre dc Veneriaanfche

I.
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die uit Grieken na Egypten
over varen , fchynen groote Barken te zyn,
welke een rondt lyf hebben , met een
groote en hooge middel-maft. Zy gaan
traag door zee doch laden veel. Zóo wel
op dc Zwarte als Witte zee gebruiken de
Grieken geen andere vaar-tuigen als deeze.
De Germet in Egypten zyn viy groot er
als die van Conftantinopolen : zy nebben
hooge boorden, zyn zeer licht, en open,
zonder eenigh verdek.
In het Jaar 2 zo. na Mahomets vlught
was 'er een vloot Zec-roovcrs , die het cilandtCadix afliepen, het landt rondt som
Ci ci c verwoeften , en veel volks dood en >
maar als de Saracynfchc Koning G*b Dorth*cbam*H zich te water bereidde , om haar
te ontmoeten , keerden zy , zoo als te zien
is in de Hiftorie van de Saracynfchc Span,

1 1

jaartf.

In het Jaar 245. na Mahomcts vlught,
hebben dc Noormannen , met 60 Schcepen , Andalouüa aan dc zee-kuft verwoeft,
als mede een ftreck landts aan de Afncaan-

fchekuft, daar zy verwinterden, keerende in 't voor-jaar weder te rugh.
De Schcepen M*onet , in de Middellandtfchezee, zyn Turk fche Roey-fcheepen , k lei nd er als Galeaflcn , en grooter als
Galeycn.
Brtgantinj , of Armttomenes , zyn Scheepen in de Middellandtfchc zee , welke tien
,

en

aa

man.
Caramonjfufx zyn Turkfche Schcepen,
die een zeer hooge achter-ftcven hebben.
PéUMcbei zyn Schcepen als Fregatten, in
Portugal, doch weinigh hooger en korter.
De Portugalfche Feiomken , en Feittwen
voeren zelden meer als zes riemen.
T*rt*ne is een viflchers Bark in de Middellandtfchc zee , die geen verheven voor-

noch achter-ftcven voert.
/

ius':

,

en Cmcs , zyn aldaar mede
doch kleinder.

vil -

fchers Scheepjens,

Op

voer men eertydts ziet D*tfa.
niet met Scheepen , of Schuiten , maar
op vierkante Vlotten van balken , of booGaleaflcn na.
Op de Turkfche Galjoenen van den men , die, ten getale van vyf of zes, boGrooten Heer zyn een groot getal ankers ven malkanderen gebonden zyn. Deeze
en men werpt'cr vceltegelykuit, tot 14 Vlotten worden in de tale des landts Kiof 1 5 toe. De Heer Tbevenot verhaalt van kt t of Kielek^, genoemt. Onder ieder ATizulk een Conftantinopolitaanfch Galjoen, let , of Vlot , worden omtrent honderdc
dat zyn achter-ftcven hooger was als de zakken van bok k c - vellen , met windt
maft van een Saiques , hebbende van bou- opgevult , gehangen i waar door het Vlot
wen gekoft 3 8000 piafters : het kon voe- des te hooger uit bet water leit. Ieder
ren isoc ton, ^ooo man , en 40 Ihikkcn
Vlot kan een groote menighte van koopop het zelve waren 1 1 00 menfehen , zoo waaren, en menfehen, voeren. Op het
paflagiers, als fcheepelingen , toen het in Vlot worden, onder de koop-waaren,
de haven van Alcxandriaquam te veronge- dikke en groote vilten gelei t, op dat het
water niet kan door trekken , en de pakken
lukken.
der

dc

vliet Tigris

:
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der koop manlchappcn , die het Vlot diep
doen gaan, niet nat worden. Op ieder van
de vier hoeken is een balk, die tot riemen
dienen , hoewel die geen groote kracht
konnen by brengen, om tegen de fnelheit
der ftroom op te varen : dies men genoodt zaakt is, wanneer men van den eenen oever
tot den anderen wil over varen , aan d'eene
zyde des oevers omtrent vier honden treden hooger op te (leken , en als dan vervalt
men noch by-na zoo verre beneden de
plaats welke men wil aandoen : zoo fterk
ftroomt het water der Tigris, inzonderheit
na het vallen der regen, die de rivier doet
opzwellen waarover het Vlot niet tegen
ftroom kan op varen, maar dryft altydt met
de ftroom af. Wanneer het Vlot aan den
anderen oever gekomen is , moet het, door
menighte en kracht van menfehen , hooger
op gebraght worden , tot aan de plaatze
daar de koopmanfehappen r' ontladen zyn.
Nadat alle de pakken der koopmanfehappen te lande gebraght zyn , dan wort het
Vlot uit het water gefleept. Deeze Vlotten glyden en Ichicten zeer lichtelyk over
ondiepe plaatzen, en brecken niet haaft
van het ftootcn tegen fteenen , of andere
harde ftofte, dat dik wils gebeurt. Voor
ftroom Ichicten zy boven maten gezwind t
en (hel voort , inzonderheit met eenc voorwindt, door middel van zeilen.
Wat belangt de paerden , muilen , en

hem ,

deeze vondt , die toen noch nieuw
en ongehoort was , voor , als een bequaam
middel om veiligh over de Tigris te geraken , en het volk , op vcele diergelyke zakken van vellen , vol windt geblazen, en wel

zamen gebonden , ja ook met aarde daar
op , over te voeren. Dit geviel den Ovcr-

te

ftcn

wel i doch eenige verhindering deed

het voornemen ftaken.

Het gebruik van deeze vaar-tuigen

is

nieuw, maar zeer oudt j want Pttrm
gedenkt in zyne Hiftorien van
Pcrficn, hoede krygs-knechtcn van Keizer fovititmnt , in het wederkecren van zynen toght , door zynen voorzaat fultamm
tegen de Per (lanen aangevangen, ook diergelyke Vlotten , op dusdanige zakken leggende, gebruikten.
Men vaart ook op den Euphrates , tuffchen de ftadt Ana en Babyion , met zeker
vreemt flagh van Vaar-tuigen, of Schuiniet

Btzjtrrw

ten

,

die het roer niet dicht aan d'achtcr-

fteven vaft hebben

,

maar omtrent twee

ellen daar af : in het zelve fteekt een fpies
tot een roer-pen

waarmede

het roergekeert en gedraait wort.
Men gebruikt ook op den Euphrates,
en Tigris , een zeker flagh van Scheepen
Dovantl^ geheten.
,

Omtrent twaalf uuren reizens boven
Maufil leit een dyk dwars in de Tigris, van
den eenen tot den anderen oever : hy is
ezels , die de menfehen en koopmanfehap- omtrent 2 6 voeten hoogh , en 200 treden
pen dragen , deeze worden in volgender breed t , en gemaakt van groote fteenen
wyze over de riviere gebraght. Wanneer die, door langheit van tydt, zoo hardt als
de vee-hoeders , die zich in de na-by gele- een fteen-rotzc geworden zyn. Naar het
gen bergen onthouden , eene Karavane verhaal der Arabiers, zoude AUxunderde
of eenige menfehen te poerde vernemen Groote dcczen dyk doen maken hebben
dan begeven zy hen gezwindt na den oever om de ftroom te verleiden. Doch andere
der riviere. Zy hebben tot kleeding niets willen , dat Dantu dien dyk zoude doen
als een zak van geiten-hair aan 't lyf, die zy, leggen hebben, om dc Macedonicrs den
als over de rivier willen, uittrekken, en neder-vaart te beletten. Deeze dyk belet
rondtom 't hooft winden, als een tulbandt. gehcellyk het doorgaans varen der vaarIeder van hen bindt een blaze onder de tuigen op dc Tigris, en veroorzaakt aan
borft, en tweeofdricvandevlugftc gaan dezelve een watcr-val van omtrent twinelk op een gcbreidclt paert zitten , treden- tigh ellen. Wanneer dc Ktlets^ of Vlotten,
de eerft voor aan in 't water d'andere be- daar mede men over den ftroom de Tigris
geven zich tot zwemmen, met de paerden, vaart, tot aandcezen dyk gekomen zyn,
ezel* , en muilen , voor hen , die zv voort worden de koopmanfehappen daar af gedryven , vattende in d'eene handt de ftaert licht , en een kleine myle van daar op paervan het beeft, en flaan hec met d'andere den en oflen te lande gevoert , en aldaar
handt voort. Indien zy het een of ander weder op de zelve KtUtt geladen. Dc Vlotpaert , of ezel , te zwak bevinden , die bin- ten raken wonderlyker wyze over dcezen
den zy een opgeblaze bokke-velle zak on- dyk \ want zy ftortcn eens loefs van de
hooghte nederwaarts , en fchietcn, door de
der de buik , om driftigh te maken.
De Karavane, die dikwils u it j o o of 600 ftroom en water-val, tuflehen derotzen,
paerden beftaat , trekt in deezer wyze , op doch worden door de bokke-velle zakken
deeze KiUts, of Vlotten, over de Tigris, opgehouden, en blyvcn altydt bovenwater. De mannen , die de Kütu beftieren ,
Zoo Xenofhon verhaalt , ftelde zeker binden zich aan een half rondt gebogen
kryghs-man van Rhodus , in 't hcir onder ftok , waar aan ook hun ftier-bort, of riem,
:
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gebonden is , op dat zy door de ftroom niet uit Paap Jans Landt, ofte Tangut, vliet,
cn in zee ftort, waar op den Tartarifchcn
wegh gcfleept zouden worden.
Dc Portugeczen in Indien hebben ze- Keizer , in zyn tydt , 1 5 000 Schcepen onkere aan van Schcepen, die zy Navtot noe- dcrhicldt , welke gelooflyk dc hedendaagmen , voerende daar op vicr-cn-twintigh fcheGcele rivier is.
Currmfena , zeght hy , was een aart van
man, bchalven dc matroozen.
Tot Mozambique werden bydc India- Scheepen , te zyner tydt , in Kitai , ofChinen, en Negers der Portugeczen, Schce- na, hebbende een maft, een zeil, een ftuur,
pen gebruikt, yiimodiM genaamt, die bo- en een vcidek.
Van77/>i»£, of Xugu, Koning van Chiven breedt , cn onder bydc kiel zcerfmal
zyn , wezendede kiel van een ftuk, en zeer na, die in 't jaar 1 176. leefde, werdt gelang: de planken van deeze Vaar-tuigen zeght, dat hy, ziende zync zaken vcrloo
zyn met leder aan een genaait , en bepekt. ren gaan , met een groot gevolgh te fchcep
Dc grootfte werden Coc hes genaamt zyn gong , cn zyn tocvlught tot ccnigc onwinlicht op't water, en fpringen zeer op cn
arc eilanden nam , met een Vloot van
neder.
duizent Schcepen. Andere zeggen, dat
Op 52 graden, boven Ten-a Ncuf, in hy, niet wydt van Macao, omhelzende
America, gebruiken de Heidenen Schui- hém getrouwen Overften, zich in de zee
1

:

j

ten van robbe-vcllen , die viy groot zyn wierp, en verdronk.
en waar in 5, 8, 1 o, ja meer menlchen konDc Schceps-maght des Konings van
nen zitten zy roe ij en deeze zeer gezwind Tunquin belton Je , ten tyde van de Heer
Tavermer, in drie hondert enachticn zoo
voort.
Kitbonnrli is een Schip , dus geheten van Galeyen als lange Barken, waar op zoo wel
dc Indianen in N icuw lingelandt , by wien riemen als zeilen wierden gebruikt. Als
deeze Koning komt te fterven , werdt hy
het gcbruikclyk is.
Ca/ar verhaalt , dat te zyner tydt in Brit- in een Galey ter begravcnis wegh gevoert,
tanicn Schccpkens gebruikt wierden , van gevolgh t van twee Galeyen, daarHecren
tecnen tezamen gcvloghten, cn overtoo- inzyn, die zich met den Koning levendig
doen begraven , benevens eene , waar in
gen met huiden van beeften.
Dc Scheepen der Venetianen , meldt hy Juffers zyn, welke te gclyk met den Kotevens
mede, dat plat van kiel waren , de
ning zich ook levendigh in de aarde doen
ftyl cn recht op : in plaats van touwen wa- delven. Veel fchats cn gout werdt by hem
ren kettingen aan dc ankers valt : zy had- ingelegt , en hy heimelyk ter aarde bcftelt,
den vellen in ftede van doeke zeilen : zy zoo dat maar weinigh Gclubden daar van
waren hoogh opgebouwt.
kennis hebben , die met dieren cede zweePUmut Nat. Htjl. hb. v. cap. 9. zeght : Jbt ren , dit geheim niet te zullen openbaren
i&thiopica conveniunt naves, Hanujtte , cat pli- het welk gefchiedt of uit godrsdienft , of
cattles hnmerts tramferunt , tf noties ad cata- miflehien om dat de begravenc fchattcn
raflat vtmum eft. Dat is Aldaar komen de die met den Koning wegh gclcgt werden ,
Ethiopifche Schcepen by elkander \ want niet uitgcdolvcn , en gcftoolcn moghten
zy dezelve, doordien die vouwbaarzyn, werden^ want dit volk beeldt zich in dat
op dc fchoudcren dragen, alsaanecnigcn het gout hem in d'andcrc wcreldt zal diencder-val komen , te weten op de Nyl.
nen , gely k mede dc mans cn vrouwen , die
Marcm Panlus de Vcnetiaan , die , op dc zich levendigh laten indclven. Deeze betwaalfde eeuw, inTartaryen, en China, gravcnis gelchicdt in eene woeftync , daar
geweeft heeft , zeght dat de Schcepen in de rivier, langs welke dc Galeyen komen
Indien van dennen-hout zyn gemaakt , dat tc varen , door vloeit.
Het gTootfte Schip , dat heden in wezen
zy een verdek hebben, en dat 'er binncw aarts wel veertig vertrekken voorkoop- is , wert gezeght tot Goa gebouw t te zyn
luiden in zyn. Zulk een Schip , zeght hy cn nu verlaten , ^ myl van Lixboa , voor
dc kiel is lang 180
wyders, heeft een ftuur, vier maften, cn een fleet afgeleght
zoo veel zeilen het is met yzere fpykers fchreden : het heeft zes verdeks voerde
te zamen gebraght , met werk aangeilopt, 1 80 metale ftukken : 4000 kiften zuikcr,
en beftreken met ouc , vermengt met kalk. wegende elk 1 500 pondt , cn dan noch
De grootfte voeren omtrent twee hondert 500 zware rollen tocbak, konde het laden
man, welke rocijen. Achter deeze Schce- het was bemandt met 2000 of ^000 man.
£en volgen Boots, om te viflchcn,cnd'an- Don Franct/io de Lima, Onder-Koning van
Indien, deede het bouwen in 't Jaar 1 66 4.
ers te lichten.
Deeze Marcm Paul* zeght mede, dat cn noemen Eeuwige Vader cn dit volgens
door het landtfehap Man gi ( Zuidt China bericht van Mallet , Landt-bcfchryver in
een rivier loopt , Caromor* genaamt , die Vrankryk.
:
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grootc ftccn , die 't zelve doet zinken. Zy
gebruiken ook Kornpaflen. Zy voeren vier
basjes , bedii gebeten, llaande op vier houten , op ieder boort van 't Schip twee , namentlyk een voor , cn een achter. Dcsgclyks voeren zy veele pylen , of tolU van
bamboezen gemaakt, omtrent 6* voet lang,
die voor aan 't eindt , met branden , hardt
gemaakt zyn. Zy konnen met deeze Vaartuigen zeer fnel, cn heel fcherp by dc windt
zeilen : varen zelden diep in zee j maar

Befcbryving van een Molukfche

Korkor.

Dc Vaar-tuigen, welke de Molukken
meeft in gebruik hebben , werden by haar
Kor kor genaamt. D eezc zyn van vertchcidene grootte : de kleine worden van een
uitgeholt tuk houts ( welk hout zy C*jebata»g heten) gemaakt : die grooter zyn,
boeijen zy met planken op.
Dc langte van een gemeene Korkor is
omtrent 60 voet, de wydtC4Voet, en dc houden altydt het landt in 't gezight. Haar
holte 45 voet. Dit Vaar-tuigh heeft een voorraat bergen zy om lacgh in 't hol van
verdek van rooftcr-werk , komende 1 voet het Schip doch zy neemen zelden
hooger als het fcheeps boort , cn konnende lyftocht als voor dc tydt van acht dagen.
Met de kleine Korkorrcn , die zy (deafgelicht werden , 't ^ccn zy diggedtggc hcten: het lcght op dne houten, welke te wyle zeer licht zyn) op haar ruggen over
wederzyden 8 ot 9 voet buiten het Schip drooghtens konnen tillen , varen zy uit om
uitfteken, wiens beide einden naar omlaeg teviflehen. Met dc groot « varen zy landtgekromt zyn , aan welke einden een dikke waart in, om ryft , hoenderen , peper, enz.
bamboes vaft is , lang omtrent 30 voet, te halen, die zy dan aan zre brengen, om
zulks dat dit Vaar-tuigh wedcrzydts een daar mede dc Jonken te voorzien.
bentang, dat is een vlerk, heeft
deeze
Wanneer zy ftryden tegen dcZee-roovlerkcn zyn met zeerydel rooftcr-werk vers van 'teilandtBanco, (die meeft altydt
voorzien , waar op dc roeijers met hare hare tegenpartyders zyn) of tegen andere
psngtjo, ofte fcheppers, zitten te fcheppen. van hunne vyanden, werpen zy met hare
Deeze vlerken dienen om het Vaar-tuigh tolU , dat pylen zyn , of fchicten met basjes,
voor omflaan te bewaren. Dc voor- ftcven, die zy op hebben. Zy zyn, hoewel llrydcn,
die zy deloucr noemen , loopt heel lang en altydt naakt.
Van deeze Korrokorren fpreckt Schoufpits om hoogh , desgelyks ook dc bUcan ,
of de ach ter- lieven. Op het verdek , of \ten , in zyne IndifcbeReis-befchryvinge,
d$ggedigge f leit te wederzyden, op twee aldus: „De AVre^«rr«i,ofOorloe-fchce1 , een weinig verheven , een feung
„ pen der Indianen van d'Ooftcrfchc eilanof haak , daar zy by wandelen, cn waar „ den, die met dc Nederlanders in vriendtmede zy het Vaar- tuig afduwen. Zy heb- „ fchap leven , krioelen alle door veelheic
ben een ftuur, dat zy comeedt heten, van „des volks , altemaal Zwarten , met fchilfeftalte als een erootc riem , ter zyden het „ den, zwaerden, musketten, pieken, fpatchip, naar achteren toe, waar mede de „ten, aflagayen, en ander wapen tuigh
?oermoedi , of Stuurman , het Vaar-tuigh „ voorzien , waar mede zy veel wonderrybchcerfcht en beftuurt. Voor op ftaan drie „ke grillen en kuuren kom en aan terech(landaarden , met vlaggen , by haar tongol „ ten. Deeze Korrekorren , en GéUtlu , zyn
genocmt en achter op Haat een grootc „heel vrcemt gebouwt, enzommigevan
vlagh. Dc maft, tiang genaamt, ftaat op „ een grootc lengte, ruim en breedt , vlot
de grondt van 't Schip in dc hcb*ng, of „ gaande , en met twee boven malkander
malt-fpoor , vaft» zy is lang boven de dtg- „komende zolderingen , of ovcrloopcn,
gedigge , of rooftcr-werk , 2 4 voet : aan het „ overdekt : van vooren en achter heel fpits
bovcn-eindt is een grootc bos hane-veeren „toe gaande * maar achter met een byzontot vercierfel. Boven op de maft ftaat een „derc tent, voor de Ópper-hoofden geft eng van 6 of 7 voet, voorzien met een „ maakt. Aan wederzydts boorden hangen
groot iongol, ofvlagee. Dc fprict , joh*nm, ,, wonderlyke ftellagien, van gabbagabbas,
is wel zoo lang alsue maft en fteng tc za- „riet, cn adap, t'zamcn gebonden, met
nten. Het zeil, bltjor geheten, is zoo lang „ veel bamboezen tuflehen beide gevoegt
als de maft, dat is 14 voet, cn brect 8 voet j „ waar op ( overmits die over 't water ftcuhet is gemaakt van nd.ip. dat zyn bladen van „ nen ) wel dertigh roeijers konnen zitten,
klappcr-boomen dit zeil konnen zy met „om in tydt van ftilte, of anderzins, met
vouwen neder ftryk en , cn bergen het aan „ kracht en arbeidt haren wegh tefpoeden.
dc zyde van 't Vaar-tuigh op vier mikken. „ Zy voeren maft , zeil , cn roer. De touDe maft wordt met vier betatmjo , of hooft- „ wen zyn uit baft van boomen , of Coqmet,
touwen, over eindt gehouden. Zy heb- „ toegeftelt. Dus vorderen zy gcmeenlyk,
ben een anker van hout gemaakt, (welk „ daar 't wezen kan , hun voortgang langs
anker zy befrnu) noemen ) verzien met een „ dc opper- wallen van d'cilanden welke zy
,
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„ paflceren moeten, om dat geen holle zee vaft van ecne gedaante zyn , waaijen
„ noch harde winden konncn wederftaan. gen a^ en men ziet aardigh gefi
„ Zommigc voeren ook gefchut , te weten cicrfels , cn fnakcryen,, daar aan

cn karaer-ftukjens, om hare
„
„ vyanden , zoo veel doenlyk is , in 't hair te
grootfte Korrokorren konde
zitten.
Op
„
„nen wel zcihgh of zeventigh Indianen
„ plaats en leger- rtede verkiezen.
By zeker verhaal van een reis naar Siam,
befchreevendooreenige Franfchc Vaders
Jcfuiten , in den Jarc 1685. werdt verhaalt, dat aldaar zulk een menighte vaartuigen is, by hen Btlons genaamt, dat in
een groot gedeelte van het zelve Landtfchap het getal der zelve dat van de menfchen overtreft » 't gecne werdt veroorkleine

jons zyn ruim, cn overdekt, zoo dat

ge

heelc huis-gezinnen zich daar in ophou-

den. Zomtydts werdcn'cr veel van deeze
vaar-tuigenby cengevoeght, die dan gclyk als Dorpen op het water dryven.
In 't opvaren na de hooft-ftadt Siam ,
bejegent men omtrent de Dorpen dryyende markten, daar de op en af varende Siammers fpys te venten vinden.

Het Balon, waar mede den Franfchen
Ambafladcuropgehaaltwiert, was 72 voet
lang, geheel vergult, cn wierdt door zeventig mannen gerocit , wiens riemen met
zilverc platen waren belegt.

Te midden in

is

te

vergult.

Ook ftaat verhaalt in 'topgcmelte relaas,
dat men op zeker Hooghtydt twintig dui-

zent Balons in 't water had t gezien.

zaakt om dat daar jaarlykfche overvlocijin-

gen des waters zyn. Zo m mi ge deezer Ba-

ver-

midden ichceps , opgetooit na de
waerdigheit van den Heer. Boven dat van
den Koning komt ecngehcclepyramide,
koftelyk gemaakt van fny-werk. De boorden zyn ïacgh , en fteken wcinigh boven
het water. De voor- en achter- ftevens zyn
blyf

ft een-

I

Pangmi zyn Scheepen in Pegu , gclyk
overdekte Alm*diei.
DeUa raMe verhaalt in zyne Reis-beiryvingc , dat de Kozakken op de Zworte zee een getal van 400 of 500 kleine
Schcepkcns ten oorlog h konncn uitruften,
om te roovcn op dc Turken, waar in zy
tfooo of 8000 kryghs-knechten voeren.
Dc zelve della K*Ue t in zyne Reis-befchryvingc , fprcekt van Schuiten op de
Roodc zee, die vreemt van maak zei zyn
de planken , waar mede deeze opgebouwt
worden, zyn zeer dun, en werden aan malkander vaft gemaakt door middel van zekere gepekte touwen. Al 't overige, dat
tot deeze Schuiten behoort , was van leder,
behalven het zeil , dat van biezen was.
Op de Nyl zeght hy andere Schuitjens
gezien te hebben, die uit Ethiopien komen, welke van kleine ftukjenshout gemaakt zyn, die met nagelen van de zelve
ftoffc aan malkanderen gehecht en ge-

hetvaar-tuighftondt een huisje, dat met
roodt laken gedekt , en met Chinees gouden ftoffc gevoedert was. De leuningen
waren van elpen been. Dit vaar- tuig wiert voeght zyn.
Strabo (preekt al in zyn tydt van Iedere
begeleidt van noch zeventigh diergelykc
vaar-tuigen , doch niet zoo koftelyk toc- Schuiten, die de Arabiers op de Rood e zee
getakclt.
gebruikten.
De geftalte der Balons is by zonder : zy Ook roert Xenophon mede aan van Iedere
zyn zeer lang, enfmal: ecnige zyn 100, Schuiten, die op de Tigris wierden geandere 1 2 o voet lang , en op haar breedtfte bruikt.
niet

boven 6 voet.

Htroiotm , die noch eerder leefde , zeght

De vaar-tuigen welke zy Chiomrmtt noe-

dat de Schuiten op den Euphrates van leder waren gemaakt.
Ter tydt van Keizer fulUnm, wierden
tigh roeijers , ia ook wel hondert en dertig.
dommige der opgemeltc Konings vaar- op den Euphrates veel lcdcrc Schuiten getuigen, of Balons , hebben de gedaante van maakt , om tegens dc Parthen gebruikt te
Zee-paerdcn, zyndc gantfeh vergult, en
Gerapt zyn
fchynende levendige gedierten te wezen
_
men ziet daar aan hooft, hals, ftaert, vin- enPalimbang.
In het Jaar 166^. hadt de Koning van
nen , cn andere leden.
Wanneer de Siamfche Koning ftatelyk Jamby zich ge wapent tegen den Koning
van Johor, enPalimbang, meteenmaght
uit vaart , 't zy na d'ccn of d'ander Pagode
of elders , wen hy derwaarts gevoert door van ui ftuks onderfchekienc Vaar-tuieen reex van honderd t en vyftigh deezer gen, waar onder 10 groot c Gcraps, gemonteert met 5 (lukken kanon van vcrvaar- tuigen.
De Batons zyn van zoodanigen aakzei, fcheide grootte ,136 metale baflen , benedat dc voor- en achter einden hoog boven vens 1000 musketten, en 42 donder-bufhet water uitftcken. Met een riem ftuurt fen ,. waar mede hy op de rivier van Palimmen achter uit. Voor cn 'achter , daar zy bang verfcheen , fterk 1800 of loookop-

men , hebben hondert of hondert cn twin-
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Doch door tufl*chen-komfle van de
Nedcrlandtfche Maatfchappye is deezcn
oorlogh bygelcgt, welke met twee Scheepen die van Palimbang te hulpe quam,
waar door die van Jamby ontzagn kregen.
De Koning van Aracan , aan de Golt van
Bengala , cn aan de Ganges , heeft een
Scheeps-vloot van twee hondert Galcaffen , bencffens een groot aantal klcinder
Vaar-tuigcn.
Den grooten Mogol , zeght Tavermer y
heeft een goct aantal Galeafien, welke vyftigh riemen aan ieder zydc voeren , en aan
eiken riem twee mannen , gaande zeer fnel
voort: vcelcvandiezyn koftclykvcrgult,
pen.

enbefchildert.

De Malavarcs is een volk dat goede zeczyn niet wydt van Goa is haar
woon-plaats het zyn fterke Mahometanen, en groote Zee roovers: zy gaan 20
of 2 5 myl t'zecwaarts op den roof, voornam ent lyk tegen de Chriftcnen , wiens aller gezwoorene vyanden het zyn. Zy proppen hare Barken op met 250 man, en zomtydts meer : varen by Vlooten van tien of
vyftien te gelyk hebben veel vuur-werk,
flink-potten, cn ander brandendt tuigh,
't geen gewoon zyn in de vyandtlykc Vaartuigen te werpen, om die te overweldigen;
en te dwingen j waartegen dc openingen
in den overloop geflopt werden , en water
daarop gegooten, op dat het vuur alzoo
gcblufcht , en krachteloos gemaakt wert.
Als Tavemier van de Diamant -mynen
quam reizen, en dat hy een vliet over te varen hadde, fcheidende de Ryken Golconda en Vifiapour van elkander , zagh hy dat
men , in plaats van Scheepen , Ponten , of
bruggen, aldaar Vlotten van takken der
boomen , die met leder waren overtoogen,
gebruikte welke overtoght daar zoo beftryders

,

:

zwaarlyk werdt gemaakt , om dat die Koningen van malkander gefcheiden willen
blyven.

Op de Middcllandtfche zee , by Genua
vindt

men Barken,

viflehen

die tot het Koraal-

werden gebruikt, welke

uitter-

pazen , Robynen , Agathen , en ander edel
gefteente.

Schampen Vea is een aart van Brigantyns,
of halve Galcyen.
De Wilden op het eilandt Terra Ncuf,
gelyk ook die van Canada , gebruiken
Boots , gemaakt uit ballen of fchorflen van
boomen deeze zyn 20 voet lang, 4; voet
breedt, en niet over 1 00 pondt zwaar , van
gedaante als een nieuwe Maan , konnende
vier man voeren. Zy dragen dc zelve met
haar na alle plaatzen daar zich nederflaan $
want zy houden geen vafte woon-plaats.
De Chincezcn , zeght de Laat , plaghten
met hare Scheepen , door dc Zuidt-zec , in
America te komen j 'tgeene hy trekt uit
voyagien der gecner welke zeggen aan de
Zuidt-kuft van America Chinecfchc Vaartuigen, of liever Scheepen, die vergulde
(levens hadden, cn in dertigh dagen quamen zeilen , gezien te hebben.
Niet wydt van Lima, in America, we- 2*r dt
ten dc Indianen de rivieren over te komen tarnt Aat^
met zekere CaUbaflen , die daar zoo groot rk*'
als (childcn wafTcn, zyndc aan beide de einden plat : deeze fnoeren zy met koorden
aaneen, en maken een lang en fmalvlot
daar van , waar op zy goederen en menfchen laden. Vier Indianen , die goede
zwemmers zyn, {Heren de zelve al zwemmende van den cenen oever tot den an:

deren.

Thyanen zyn Vaar-tuigen op Sumatra.
Sttdi zyn Vaar-tuigen in Siberien.
VandenScheeps-bouwop Java fprcekt
het volgende bericht, in den Jarc i6jo.
aan d'Ooll-Indifchc Maatfchappy gedaan
aldus : En dewyl dc Schcepen in India,
als gebouwt zyndc van Jaty-hout, ruim
eens zoo lang duuren en varen konnen , als
de geenc die in 't Vaderlandt van Eikenhout werden getimmert, en dat van zulks
geen preuven ontbreken, zoo is het van
eden k cn , of voor d'E. Compagnie niet
zeer voordccligh zoude wezen, eenigc
onkoftelyke laft-dragende Scheepen , van
flechte wapening , door Duitfchc Meeltere, met drie of vier knechts tot eiken
Schip, op lapara, Bambang, of daarom-

zyn , en groot zeil voeren ; zoo
dat gecnigh Schip aldaar deeze onderhalen
kan : zy voeren zes of zeven man , met een trent , te doen bouwen , als zynde aldaar
het arbeid cs -loon der Javaanfchc timmerjongen: roeijencn zeilen te gelyk.
Zommige Schcepen , die in de PcrGfche luiden, gelyk ook de hout-waaren, goet
havens gebouwt werden, zyn zonder ceni- koop, en tot keur te krygen » wel verftaangen fpyker , en met draden , van den palm- de , dat geen andere dan flechte Schecpen
boom gcvloghten, tezamen genaak j ge- doch niet minder als van 1 <o lafl, oeften
lyk de Pricfter LaBrofe, inzynPerfiaans werden gemaakt, om dat de kleine ruimen
der jongft ingekorte Schecpen fchadelyk
Woorden-boek, ditbefchryft.
De zelve La Brofli zeght , dat dc Galcot- zyn , door dien de zelve , bchalven het loon
te van den Grooten Heer Katk^ geheten der amptelingen, op zyn groot fcheeps,
werdt , wiens fpicgel geheel vergult is , cn byna half met leeftocht moeten opgcvuldr
verciert met ingeleide Efineraudcn, To- werden , indien maar tot ccnig reisjen van
belang

maten licht

m
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buik , en met een groote neus , geweldigh
dik , en hoogh zy konnen een groote menighte van koop-waren voeren: maken in
't zeilen trage voortgang, en moeten vlak
voor de windt hebben , anders gaan zy niet
voort , door dien hare beheerfchers by half
windt , noch met lavecren weten terecht
te komen. Deezcvaar-tuigcn voeren wei- V4.Athnu
nigh gefchut , cn dat noch zelden. Zy heb- ""rwi!'
ben een zeer groote maft. Men ziet de zei- ^XtJr?
ve in groote menighte op de Zwarte zee.
Sanbtkfs, of Snnbtkes^ is een zeker foort

beftier.

o zullen werdengebruikt. Wat nul
de zwarigheden betreft , deezen aangaande gemaakt , van dat de Javanen ons dej
konft van Scheep-makcn aflccren, en dei
Compagnie alzoo by tydt en wyle zouden
konnen fchadelyk wezen , de zelve verdienen (onder verbetering ) niet veel achting ,
om dat reedts door geheel India, en wel
byzondcrlyk in Suratte, op Coromandel
en in Bcngalc, zoo bequame groote Scheepen, zelfs van de inboorelingcn, werden!

I.

:

gebouwt, dat daar mede Europifchc reizen heen cn weder genoeghzaam zouden- vanGaljoots,zoogcnaamt,omdatophet
konnen werden volbraght: ook fchynei^ eilandt Sanbiki, of Sunbiki, in de Midde Javanen niet zeer bcquaam te wezen dcllandtfche zee gelegen , gevonden zyn.

om groote Schccpcn te beftieren ,

of ceni

ge lange reizen over zee ter handt te nemen, fchoon zy de zelve wiften te bouwen.
M*rcM PomIhi de Vcnctiaan, in zync Kataifchcreis-bcfchryvinge, des J aars

1

171.

zeght: De Kataiers hebben geen fterke
Scheepen} want zy hechten dezelve niet
met yzerc fpykers, maar met houte draden die gemaakt werden van fchorflen
eeniger Indiaanfche nooten : deeze baften
worden als leder bereidt , en daar van fhyden zy dan draden, waarvan men kabels
maakt, diefterkzyn, en tegen de kracht
van 't water mogen. Hare Scheepen hebben een maft, een zeil, eenftuur, en een
verdek ; zyn met geen pek beftreken
maar met zap of lvm van vis , enz.
In of aan de Schuitjcns in de Straat Duvis zyn blazen vaft gemaakt, daar zy, in
zee vifTchende, de gevangen vis op laten
,'

dryven.

De Mooren in Ooft-Indien timmeren
Scheepen , niet ongclyk aan den Europibouw j doch zy ftcken de balken
door dc fcheeps zyden heen, zoo dat die
van verre wel gefchut gely ken.
Volgens bericht van dc Jefuit TifanUr,
zoude de Koning van Tunquin vyf honden fchoonc Gateyen hebben, van welke
demeefte gefchildert en verguit zyn : dc
roeijers daar op arbeidende , ftaan over
eindt , met het gezight gekeert werwaarts
dc wil hebben.
De Jefuit UFsvre, in zync Chineefchc
fchen

,

reis-befchryvinge, des Jaars 1661. verhaalt , dat hy aan een haven in China , genaam t Fo-Xan , acht hondert gcladenc Barken zagh leggen. Als mede , dat in een
eilandt , genaamt Fo-Ktcn , zeker Zcc-roover, of muiteling tegen dc Tartaren , was,
die duizent Schccpcn onder zyn gezagh
hadde.

In de gedenk-waerdige rcizc van Th<men het volgende verhaal van

venot vindt

Vaar-tuigen: De Saikcn zyn gelyk groote
Barken, gantfch rondt van Uchaam , of

Fnjien , Gateajfen , Ftloaken , Katleen

,

Saj-

Akabu , of Barken en
zyn alle Turkfche vaar-tuigen.
De Barken, die van de ftadt Bendrik, Thtvmt.
langs den Euphrates, na de ftadt Baflbra*^
varen , zyn als de Germes van Egyptcn gemaakt >i overdekt, en van binnen rondt.
Eenige zyn meer als 6 vadem lang, 1 breet,
cn omtrent ook zoo diep. Aan het achtcrkafteel zyn twee kleine verdekken , die gelyk twee kamerkens maken , 't ccne boven
'1 andere.
De gecne die het roer beftiert
kote

,

Polake , Gconen ,

,

Brigantjni ,

is

in het

bovenfte kamertje: het onderfte

is flechts gelvk een horde, van palm- of
dadel-boom-hout, die over dwars lcght.
De fteven heeft een verdek. Het achterkaftcel is hooger als het voor-fchip j maar
het gaat fpits , of puntswyze , toe , even gelyk de fteven. Zy hebben een zeer fchoone
groote maft, een brave fpriet, en groot
zeil. Aan ieder zydc hebben zy vier riemen, te weten, zoo veel fparren, of latten, aan welker eindt een plankje, van omtrent anderhalve voet lang, en een halve
voet brcedt , met drie touwen vaft gebonden is. Men ziet niet een eenigh ftuk yzers
( 't geen merkwaerdigh is ) aan deeze Barken. Wel hebben ccnige , doch zelden
een anker van yzer} maar gcmccnelyk van
hout. De planken werden met touwtjes,
die door gaan, aan malkander gevocght
en om die dicht aan een te houden, en dc
touwtjes wel te zamen te doen daan , werden houte nagels, of pennetjes, in de gaten geftoken, welke de touwtjes zoo ftyf
dringen , dat die noch aan d'ecnc noch aan
d'andere zyde reiken konnen. Dan noch
werdt tufichende voegen cn planken een
reep van deeze touwtjes geleght , die omtrent twee vingeren dik, enmctdiergelykc touwtjes aan beide de planken vaft is
dit werdt tuflehen alle de voegen gedaan,
van bovencn tot beneden. Ook Toopt'er
van binnen een redclyk breede reep rondtora de gantfche Bark. Alle deeze touwtjes
zyn van dadel-boom gemaakt. Zommige
van
o ;

O
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van deeze Barken , hoewel die flecht fchynen, koften twintigh tornar» , aan Perfi-'
fchc munt j doch dit is geen wonder, na
dien het hout teBendrik, entotBaflbra,
zeer duur is. Dusdanig een Bark kan omtrent een laft van vier honden balen dadelcn voeren, een gewightc van omtrent

28800 pondt.

Op

de kuft van Surattc, by de ftcden

Diu en Chaul , heeft men kleine Vifchb arken, waarmede deviflehers vand'cen
oort , hoe groot onweer het op zee is, twee
en twee in een Barkje , in zee , en tot d'an-

derc over fteken , ja ook , 't geen wonder
is, met maft, fprict, en riemen varen i want
decze Barkjes zyn niet meer als 4 armen,
of ellen , lang , en in 't midden 1 elle brect.
Dcczc Barkjes, hoe groot een ftorm en
onweêr het ook is, konnen onmogclyk niet
omflaan , uit oorzakc zy , door middel van
zekere houten , in wedcr-wight gehouden
worden , die haar recht houden , te weten
deeze Barkjes zyn aan d'ccne zyde met
twee houten dwars ovcrleit, die omtrent
een fchredc buiten de zelve uitftcken aan
de einden van die houten is een dik en plat
hout over dwars gehecht , het welk zoo
groot of breedt is , dat op het water komt
te ruilen, zulks de Barkjes in eccnerley
wyze konnen te gronde gaan, of zinken
want flaan de zelve na de zydc van het hout
over, dat dwars aan de buiten uit (tekende
houten vaft gemaakt is , zoo ruft dat hout
op 't water, en lydt niet dat na die zydc
over flaan : en willen zy na de andere zydc
over flaan , zoo is het gewigte aan de zydc
daar het hout is zoo zwaar , dat zulks het

ven, of acht mannen. Wanneer roeijen,
gebruiken zy zekere riemen , zyndc als pahet water flaan.
len , waar mede
De Barken die dc Scheepen , en andere
Vaar-tuigen, aldaar laden, en ontladen,
zyn van de boven gcmclte onderfcheiden
deeze worden van houten t'zamen gezet
en met touwen genaak en gehecht: werden met vier riemen op ieder zyde voort
geroeit, als dcGaleotcn-, en wanneer dc
lchcepclingen roeijen , flaan zy dc riemen
op een zeker gezang in 't water, 'twclk
aangenaam vermaak geeft.
Aan de landt-zyde van dc ftadt Kochin
opdc kuft van Malabar, is een bofch met
dikke en boven mate grootc boomen,
waarvan d'inwoondcrs Barken maken,
Almedie van hen genaamt , die gantfeh uit
een ecnigh ftuk beftaan , en met menfehen
en koopmanfehappen van daar na Goa

m

varen.

Aldaar zyn ook Barken , van de zelve in-

woonden

genoemt, mede

uit

een

V

&n

met eenige riemen, gemaakt in manicre
van de Vcnctiaanfche fcheppers.
De Barken van Albir , een ftadt , op den
Euphrates gelegen, niet wydt van Aleppo,
hebben den bodem van dubbele planken,
ten einde die in het voort dryven niet licht
zoude zinken. Nadat den gemelde n bodem gemaakt en t'zamen gclafcht hebben,
zetten zy dc Corbamt , of ribben , daar op
d'ecnc niet verre van d'anderc, en fluiten
die daar na met VgnoU> of planken, makende dat den eenen plank twee of drie
vingeren boven den anderen fchiet. Dc

overflaan belet.

Pi&BsUi

Balloni

ftuk van een scheel hout gemaakt, maar
gantfeh uitgcholt , die het zefte deel van de
enctia: vakhcBitrcbettty of Vifch-fchuitkens, inhouden, en waar in levendige vis
gehouden werdt. Deeze Barken heoben
boven geen andere opening , als daar de
te roeijen
mannen*, gantfeh naakt,

:

Op de kuft van Koromandel zyn Barken, die voor de ftadt Negapatnam de rys
aan 't boort der Schcepen brengen deeze
zyn gemaakt in manicre als dcVcnetiaanfche Zattare, met zeven ronde balken t'zamen gebonden voor ieder Bark vyf van reten ftoppen zy met katoen. Zy gebruideeze zeven balken maken den bodem uit ; ken geen maft. De voor-fteven maken zy
d'eenc is een weinigh langer als d'andere , fcherp , met een neb , gelyk die van de Vete weten de middclftc, die een frtron, of. netiaanfche vaar-tuigen , Bttrgie/U da Fango
uitftcckzel, tot voor- ftcven heeft, en een genaamt , maar wat hooger. De achterander tot d'achtcr-ftcvcn , welke onder neven is by-na getrokken in manicre van
water ftaat, alwaar een man zit, die het die der Vcnctiaanfche Piaflcn , vallende
ftuur by een lang hout vaft houdt, zyndc wat rondtachtigh. Tot het roer hebben zy
aan 't hooft van gemeltc hout onder water een lang hout, dat omtrent drie fchreden
een ftuk van een berdt gehecht. Deeze buken d'achtcr- ftcven uitfteekt, zyndc
Barken worden Gatameroni genaamt. De aan het eindt een ftuk van een berdt gemenfehen , die op de zelve varen , zyn alle hecht) hier mede bellieren zy de Bark,
naakt, doch hebben een kleedtje voor dc trekkende of draaijende het nu na de rechfchaamtc, en een hoetje, of mutsje, van ter, dan na de linkerhandt, en lichten 't
ftroo, boven fpits toe loopende, als een ook dikwüs uit het water, als zulks noofuiker-broodt , maar by-na zonder randt digh is: dit hout is by-na in cven-wight
rondtom , op haar hooft. Deeze Vaar-tui- gcftclt, dcwyl in des zeiven midden een
gen werden door zee gevoert met zes , ze- ander hout fteckt. Deeze Barken zyn
dwars
:

:

|
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dwars fchceps met twee balken ovcrlcit
d'een aan de voor-ftcven, en d'anderaan
dc achter-ftevcn, welke dc zelvd zeer fterk
maken } daar op zitten ook dc gecne dic
roeijcn, onderhoudende het gebruik van
roeijcn al zittende, gelyk dc rocijcrs in dc
Galeycndocn. Hunne riemen zyn ccnigc
lange houten , aan welkers eindt een ftuk
van ccn bcrdt , in plaats van een fchop , gehecht

is.

Dc inwoonders

ftadt Eit, gele-

van de

gen aan den Euphratcs , maken Barken van

is
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van ftukken van een dadel -boomen berde

gemaakt , met touwen vaft gebonden , en
het ccne ftuk fteekt meer als vier vingeren
van het andere , zoo dat het water daar kan
door fpoclen. Dc rocijcrs zitten niet op dc
banken binnen de Bark.
Daar worden noch andere foorten van
Barken gemaakt , die de Vcnetiaanfche
kleine Grippen gelykcn , met een neb , of
uitftek , van vooren, en met ccn ftuur,
gclyk dat van d'andere reedts gemelde,
let hooft van 't roer binden zy aan ccn
balk die dc voor-ftcven dwars overflaat,
en aan wederzyden van de Bark meer als
ccn halve Ichrcde uit fteekt. De riemen
gelykcn ccn langachtigc piek , cn zyn , gelyk ook dc maft , op verfcheide wyzen ge-

de takken der dadel-boomcn , en fmceren
dan daar over een zulkcn korft van zeker
pek, of leem, ft geen dicht by deeze Stadt,
uit zeker Lak , oi' Mcir , op weidt) dat dic
zoo bcquaam zyn om daar mede tc varen
als of 'iy van planken te zamen geflagen kromt.
De Schccpkcns der volkeren op het
waren. ( Deeze is dc zelve leem, waar van,
met ftcenen, dc tooien, en muuren, tot eilandt Madagaskar zyn van zulk ccne
Babel , zoo men zeght , gebouwt wier- grootte , dat'cr 3 o of 40 menfchen in konnen varen, zyndc met banken voorzien,
den.)
Dc inwoonders van de ftadt Fclugia , op om daar op tc zitten, en boven open: dc
den Euphratcs , en anderhalve daeh rei- planken zyn met houtc nagelen op malkanderen gehecht , gelyk de tonnc-bodczens van Bagdad, of Babyion , gelegen
gebruiken gvmcenlyk zekere Vlotten , of mcn. Andere zyn bedekt met biezen , die
arken, gelykende na dc Vcnetiaanfchc boegh-fprict en maft voeren , welkers zeiZattarcn welke beftaan uit tien of twaalf len aan 't onder- en boven-lyk rees hebben.
Tot Madura hebben dc Schcepen drie
met windt opgeblazen en t'zamcn gebonden bokkc-veïlen, of zakken, waar op zy zolderingen , van welke onderfte zy met
roeijcn, en fcheppen, hebbende
fchoppen
Deeze
leggen.
eenige planken, of berden,
vaar-tuigen konnen ccn grootc menightc hunne fchilden en geweer nevens hare zyden
leggen.
Aan deeze Schcepen ftcken
van goederen voeren.
Op dusdanige vaar-tuigen worden ook, lange lpieflen voor uit. De achter-ftevcn
Pt» turi*.
fyhscbtfftn langs de rivicre de Tigris , eet-waaren, praalt veeltydts met het hooft van een get^ H" *- cn koopmanfehappen , uit Armenië , na dc hoornde man , of andere fnakcry.
'*
Aan het eilandt Annabon gaan dc inlanftadt Bagdad gebraght.
Wanneer deeze vaar-tuigen in Babyion, ders met vaar-tuigen, SM*r*(U geheten,
of Bagdad, gekomen, cn dc goederen daar uit vifichen dit zyn kleine Vlotjes , dic zy
ccne riem door 't water weten tc kryuit gcloft zyn, dan worden dic gcfloopt,
en dc planken verkocht uit de bokke- gcn.
Van het vaar-tuigh in 't landt Macafiar,
vcllc zakken wordt dc windt gelaten, en
dc zelve worden op kamcelcn te rugh naar zeght de Reis befchryving, gedaan onder
Armenië gevoert } want door dc grootc den Admiraal Verh*gen , dat het zoo net
water- vallen , en fterkc ftroomen , konnen gemaakt is , dat by geene Nedcrlandtfthc
deeze vaar-tuigen langs de Tigris niet we- timmer-luidcn zoude konnen werden gevolght. De Koning van Macaflar hieldt
der na bovencn varen.
Alle de Barken , dic van Bagdad , langs wel eer twee of drie Galeyen , tot zyn verden Tigris , na Bafora varen , zyn dubbelt maak , in zee deeze waren wel deftigh
dewylzy vanbinnen een zeer dikke dub- befticden van onderen tot boven , ook met
belde voering hebben , met dikke nagelen elpen-been , en ebben-hout , wondcrlyk
roeiden omheel vaft t'zamcn gelafcht, die dc zelve geciert en ingelcght. Hier op
trent <Soo mannen. Zy worden op landt
zeer fterk maakt.
als
men
huns niet
dak
geberght
,
onder
by
Dic van Bagdad bouwen Barken ,
jebrek van hout , van dc planken der Bar- noodich heeft.
Schcepen,
waar
in 200
In Congo zyn
ccn dic tc Felugia gcfloopt worden , en
van Albir gekomen zyn. Zy maken deeze mannen zich verweeren konnen worden
Barken met zeer laegeachtcr-ftevcns, gc- uit een boom gcholt , cn Licondo genaamt.
In Siam zyn groote Scheepen , welke
lyk die van de Vcnetiaanfchc Piattcn zyn
maar van vooren zyn dic zeer hoog, gclyk twecachter-ftcvcni, endric lluur-borden
dc Burcht Fcrrantt van Vcneticn. Het roer hebben.
:

w

;
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:
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Aan Payta vindt men platte Vlotten,
van ronde maften aan een geflagcn, zynde
voor breeder als achter, en mctdwars-houten belcght. Zy worden by deeze Indiaanfchc nwoonders voor Schcepen gebruikt
die daar twee bezanen op zetten , of de
zelve voort fcheppen, en Bakxm noemen.
Achter ftaat een kleine hut, met matten
overdekt , en 3 ellen hoogh. Vier vlaggen
laten zy achter van het Schip afwaaijen , en
een uit het midden. Nimmer voeren zy
meer als twee ankers mede. Zy laden ook
ccnige zwaarte in 't Schip , waar door het
in't gewight houden. Geen yzer werdt
tot den opbouw deezer Vaar-tuigcn gebruikt. Van binnen zyn zy zeer wel gcgarniert, zoo dat dewaaren geheel droog
daar in werden gehouden.
Als de Koning in Pegu fterft, werden
twee Scheepen koftclyk tocgeruft, en met
dc boorden aan malkander gehecht, daar
zy dan een tafel in ltcllen , onder een geheel vcrgult gehemelte , waar op het doode lichaam geleght werdt, en met welriekende fpeceryen verbrant: ondcrtuflëhen
dryft het Schip de ftroomaf, endcPriclters flaan acht op het vuur, die de aflehc
des verbranden Konings met melk mengen , en, tot een dccgn gekneedt, in de
ii room werpen
waar mede de bcgravenifle een einde neemt.
Inrupangen zyn Scheepen , tot Goa in
i

:

gebruik.
Cojfa

zyn Scheepen in Bengala.

Pangajen zyn Vaar-tuigcn by de Malabaren.

Dc Schcepen der Arabicrs , en Mooren,
die d'onzc in lengte zeer na by

komen , zyn

wel 40 voeten wydt. Deeze bevaren het
Roode mcir zy hebben rietc touwen , en
:

zyn niet zeer weerbaar.
In ha landtfehap Goer vindt men Vaartuigen , Fiegalen genaamt , die een maft
voeren te midden ia het Schip , achter een

open huttc hebbende. Onder 't zeilen zyn
zy gewoon fteedts te rocijen. In plaats van
het galjoen fteekt een houten pen voor uit.
De Scheepkens in 't eilandt Nero werden CarcolUn genaamt.
Ofonwy inzynzefteBoek, verhaalt van
een geweldigh groot Indiaanfch Schip,
'tgcen van binnen en buiten met varfche
huiden was bekleedt , om het vuur der
Portugcezen af te wyzen.
De Maldivifche eilanden dragen groote
menigte palm-boomen, van deeze maken
de inlanders hunne Vaar-tuigen. Uit de
baft der nootcn weven zy dc zeilen , en
touwen. Ook werden de planken met nagels van den zelfden boom, en gevloghte
banden van dc fchorflc , te zamen gevoegt.

Infgelyks werden deeze Schcepen

vrucht der zelve

met dc
boomen geladen ; ja al

den voorraat en leeftocht , die dc fchccpclingcn onderhoudt , werdt van den palmboom geplukt. Daar worden mede veel
riete Vaar-tuigen , die zeer los op 't water
dryven, gevonden.
Bydc Propheet Jefata*

woorden

:

leeft men deeze c*f. x»m.
n ee den lande dat onder den xjetUn

in fchadnwe vaart

*

,

op deeze zjde der

wateren

•

t,,

(

des Moorenlants. Dat gezanten op de zee zendt, van ie
en in rtet-fcheepen op de wateren vaart , enz. Sdxefenvm

m

zoo dat het varen op de wateren in Schee^J^'
pen van riet te dien tydc al in gebruik is
geweeft. Welk riet ik gcvoclc het Papier,
'x. welk aan de Nyl groeit
, gewceft te zyn.
Grtppt zyn zekere Oorloghs-fchccpcn ,
die
van
Corfu
in
gebruik.
by
De Karmonfaby op dc Middcllandtfche
zee, voeren een zul ken grootcn omilagh
van zeilen, en zyn zoo onfatzocnclyk gemaakt , dat men gehouden is , by hardt
wéér, het voor dc windt af te laten loopen,
en landt aan te doen, wanneer men geen
haven ontmoet.
Dc Kozak ken varen met lange en lichte
Schcepen, of Vaar-tuigen, Catcs genaamt,
JjJ^
op de Zwarte zee ten roof, die op ieder
zyde tien riemen hebben , en twee mannen
aan ieder riem: ook voeren zy 40 of 50
foldatcn. Zy zyn met beeftc-huiden overdekt , om het water te wecren. Dc vooren achtcr-fteven zyn byna van een zelve
maakzel , of op een en de zelve wyze gemaakt , zoo dat zy het roer nu aan dc vooren dan aan dc achter-fteven hangen konncn , zonder dat het Vaar-tuigh behoeven
te wenden , of om te kceren , waar door zy
veel tydt winnen.
In Malta, en Sicilië, ziet men Barken,
en Fe/omjHen, welke by daag langs dc ftranden in zee varen , en by nacht op ftrandt
gehaalt werden , uit vrees voor roovers , cn
onweér. Tot dit op landt halen vindt men
alom aandieftrandenkaap-ftandersftaan,
op een zonderlyke wyze gemaakt , daar
jeincn, cn een menigte van bloks enfehyvenbygereedt leggen, waar mede, zeer
gezwindt en aardigh , dc genoemde Vaartuigen werden opgewonden : op landt
ook wel aan ftrandt in zee ftil leggende , wert op de zelve een tente geftelr
waar onder de fchecpclingen ruften.
Ramberges zyn zeker aart van Schcepen
in Vrankryk.
Gabarret zyn Vis-fchuiten , gcbruikclyk
in Gafcongne.
Atgwlles zyn vaar-tuigen, tot Bordeaux
ftaande ,

in gebruik.

Schoeien zyn vaar-tuigen , welke veel in
dc Ooft-zcc gebruikt worden.
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Op

V*n het Mofctroifcb Vaar-tuigh.
al te

zeer geoeffent zyn in den Schecps-bouw
na de kond, echter weten zy zich Vaartuigen toe tc dellen, die van haar op zee,
binnc-landtfchc vlieten , en meiren , ge-

de tweede plaat , N°. i (laat een
Vaar-tuigh vertoont , Nafaet geheten,
't welk op dc Mofcovifche vlieten wordt
gebruikt om laden te voeren het is lang
40 of4 5 vadem. Deczc worden meed gebruikt van Niefna naar Adracan, daar zy
zout-lad brengen, *t geen te Niefna uit
putten gegraven , en gekookt wordt. Na
.

,

1

:

bruikt worden, en zoo ten krygh als ten
handel diendig zyn j van welke nier ecni- het getal der mannen , die daar op varen
ge volgen , met hunne vertoonde vormen wordt hun grootte afgemecten : dc grootde voeren 5 jo man, en tegen ieder man
zynde Ruslandt na 't leven afgetckent.
Het Schip, N°. 1. op dc eerde prent, worden 1 5 zakken zout, elk van 50 pondt
wert by hen fofatelma Stores geheten. Het zwaar , ingeladen , bchalven alle andere
is een Oorlogh-lchip , waar mede zy op de noodtdruftigheden tot de reis : zoo dat
Kafpifche en Zwarte zee ten krygh varen. over de 1 3 00 lad konnen laden. Hun zeil
Dc Stuurman draait het roer over drie op- wort met vier vallen opgehyft. Achter op
daandc pennen, waarvan de middelde de het roer, of helm-dok, ftaat een huisje,
hoogde is , daar een dwars-hout over legt daar dc Scheeps-mccftcr , of Preftfk^, zich
en daar hy daat deekt aan wederzyden een in houdt. Het wonder grootc duur is aan-

m

bordt over boort, waarop hy treedt, om
het roer des te wydcr in 't water te konnen
doen keeren en wenden : voor hem is een
trom-flagcrgeplaatd. Voor op daat den
Hopman, cn achter de madzynen Stedehouder , beide , gclyk ook alle dc fchcepsgczellen, met een vaanken verzien , aanziens halve j ook heeft het Schip een bccren-hooft, tcnzclvcn einde, voor uit deken , waar in zy dc Ouden navolgen. Het
huisje dient tot vcrblyf der Hoofden. De
gemcene man moet zonder dek vernachten : doch het is hun wyze niet lange van
landt te blyven. By voor-windt leggen zy

de riemen in , cn halen 't zeil op > maar
met de minde windt vanterzyden zynzy
bydcr verlegen. In meelt alle vlaggen ziet
men verbeelde kruiden , na dc Gnckfchc
wyze, benevens dc fpecr en fpongie.
By N°. 1 werdt een zelve aart van Oorlogh-fcheepcn vertoont , doch in maak z cl
een weinigh verfchillcnde. Deczc werden
tot lading van 't gemeene kryghs- volk gebruikt , au zy in Vlootcn varen , 't zy op de
zee , of wel om volk over te voeren : dc
boven de zyn , by zulk een geval , de Hoof-

mcrkelyk. Voor op dc helm (lok ziet men
een bos pieken deken , met welke zich dc
fcheepelingcn , des noodts, tc weer dellen.
Tegen droom varende , winden zy by touwen, die voor uit gevoert werden , het gcvacrte voort, welke, achter in een boot gcfchooten, weder voort werden gebraght,
en aan dreggen vad gemaakt. Op een der
knechten ftaat een huisje , gelvk als op het
Ier amptclinroer, hier in houdt zich een dei
gen.
Het Vaar-tuigh by N°.a. op de zelfde
plaat, is by haar Starege genaamt: deeze
volgen de grootc Nofaeten , hen op droogten, of elders daar tc loflen is , voor een
P**fikj lichter, of vlot-fchuit, dienende.
Het Vaar-tuigh 0 .}. Is een Boot, die
by de Nofaet bcnoort , daar zy achter aan
gebonden wert, om af cn aan te varen. In
deeze beide is aan tc merken dat het roei1

N

.

den , en aanzienlykde , ten dienft. De vanen , of dandaarden , zyn in de fcheepszoldering vad gedoken. In vlaggen, vanen, en Ipecl-tuigh , fchept den Rus- man,
zoo te water als te lande, groot vermaak.

Ieder fchceps-gad bezorgt zyn eigen leefmiddelen : gclyk zulks by dc Portugeezen
mede gcbruikelyk is. Deczc Schcepen
worden te zamengelafcht, zonder cenigh

yzcr-werk.
By N°. ? ziet

men hoe zy hout , en balken, in vlotten afbrengen, zoo brand thout als maden, en in 't opgerecht huisken
.

!

jen daandc gefchiedt.
Op dc derde prent wordt vertoont , hoe
dc Lodiaj (vaar-tuigh waarmede zy t'zee
varen, zyndc zeer lacgh) op de Jaar-markt
tot Archangcl dicht by een nevens elkander leggen , om hunne waar en tc verhandelen : deeze vent Mofcovifch glas , die
traan, zout , vis, cn andere koopmanfchappen. De vreemde gcdaltcn der vleugcis
zyn aanmerkelyk.
Op de vierde plaat werdt vertoont , hoe
een LodU wort geladen , met hout , en andere waaren. Aanmerkelyk is defchclle,
die aan de vleugel hangt , welke hen dient,
om op 't gehoor van dcrzclver geluitvan
dc derktc or* flaauwtc des windts tc oordeelcn : zomtydts ziet men drie of vier
fchellen aan dc vleugel hangen. Deeze
wordt Koreel Lodia geheten , na 't Landt

voeren zy met cenen koorn. Zy roeijen daar die meed gemaakt worden. Zy laden
zout , zoute vis , en robbe-traan , die by de
nooit , als om verby drooghten tc geraken
Blaauwe hoek gekookt werdt , ook heilanders dryven zy flechu voort.
bot:
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boe als zy geladen zyn is 't boon onder
water j doch de luiken zyn zoo dicht toe
dat daar niets kan door leken. Deezc vaartuigen zyn meeft eigen aan dc Klooftere,
waarom men altydt Papen daar in ziet. De
Koreelcn hebben een zelve geloof met dc
Ruften , doch verfchillen in taal.
Daar zyn ook andere vaar-tuigen die
zy Lodut Dmnek* noemen , welke op de
:

,

Dwina naar Kolm varen.

geduuwt. Zoo voor als achter ftaat een
ltuur i en men behoeft het Schip niet te
wenden. By C isccnMofcovifchRivicrfchip te zien , 't geen met boomen voort
geduuwt wordt , Se/U geheten. By

D

vertoont zich eendiergclyk Rivier-fchip
't welk voort geworpen wordt, cn Savot
is

genaamt.
Aandeachtftc prent, by

men hoe de Booten,

De vyfdc plaat vertoont twee Scheepen,

letter

A,

ziet

Dofantb^ anders Do~

en fmal zyn , cn diep gaan
die dc naam van Boes dragen , welke op de van Volgda naar Archangel dry ven. Dc
Kafpifche zee worden gebruikt. Hcteer- uitkyk ftaat in 't midden verheven. Zoo
wel voor als achter worden zy van twee
fte dient dc koopluiden , tuflehen Pcrfien
en Aftracan: dit is dwars fcheeps in vak- mannen geftu urt. Voor cn achter zyn onken afgefchooten, die by hen, ieder by- der verblyf- plaatzen voor de fcheepelinzonder, verhuurt worden i naar elk veel gcn. Zy varen ook veel van Pcrmien, en
langs de rivier Witzogda.
waaren te ftouwen heeft , neemt hy meer uit Siberien
of min vakken, en houdt verblyf boven op By B is een ongelade en ledige Dopuukjut
werdt een zeilende Carb*,
zyn goedt. Zoo menigh vak , of aftchutzcl, zien. By
als het vaar-tuig heeft , zoo menigh luik is hfu/ofetiA gebynaamt , vertoont.
Deeze
op den ronden overloop. Dit Schip is groot varen in *t gemeen van Archangel op Col3 o of 40 laftcn. Uit een hoorn, door water, mogra, en te Volgda ook na zee. Zyzyn
ziet men'er , in de prent , een voor , cn een 2 of 3 laftcn groot , en licht opgehaalt
achter op , tabak zuigen , na de wyzc onder gemaakt om menfehen te voeren. By
is
de Ruflüchc foldaten gebruikclyk j den een zeilende Dofaml^ afgcbceldt , zynde
rook zuigen zy inhunlyf, 't geen haarde weinigh anders van gcftalte als dc voorige.
hcrftèncn zoo bedwelmt , dat daar van als Voor op ftaan twee mannen , d'eene werpt
doodt van zich zeiven konnen vallen ; dit het loot, end'andere wyft hoe mcnftuunemen zy voor vermaak. Het zeil kan in rcnzal, daar de man die voor het huisje,
twee deelen verdeelt worden. De tweede 't welk op de knecht ftaat, ter neder legt,
Boes wort gebruikt om koorn, en andere onder het zeil door ziende, acht op (laat,
leef-middelcn , van Aftracan na Tcrk te cn d'achterfte mannen toe roept, d.c, na
voeren : dccze is binnewaarts niet verdeilt, Êelang van 't groote roer, in menig!
als dc cerfte. Achter op de knecht ftaat een
et zelve te ftuuren ftaan.
huisken.
Op de negende prent, by A, ziet i_
Dc twee kleine Schuitjens , die hier ne- hoe dc Ruften hun Loduu by ftilte , of in
onder
vertoont
worden
dragen
vens
N°. 3
dc windt, voort rocijen. By B wordt een
dc naam van Karbat , zoo wel het geene dat Lodia vertoont , groot j o ot 3 5 laft , gclyk
dc zelve van Archangel na Laplandt varen,
zeilt, als dat geroeit wordt.
De zeftc plaat verbeeldt by B een Zout- zoo met koopmanlchap , als met vis. By
Lods.t , groot 2 o of 2 j laftcn : deeze varen C is een vaar-tuigh , Kootfia geheten , afvan Archangel na de Koreelfche kuft. By Sebceldt. Deezc komen van Kotfia, door
A is een ongeladen 7jout~Lodia te zien, e rivier Onega, inhctmeirBelo, dat tedie zoo wclopdeviflchery, als om koop- gen Lyflandt aan ftoot.
manfehap te aragen , gebruikt wort , voeOp dc tiende plaat , by A , is te zien hoe
rende 8 of 10 man. Het Vaar-tuigh C de Ruften maften op hunne Boten, Dofidraaght de naam van ObLu : hier mede ntk. geheten, zetten, welker grootfte tot
komt den Rus-man te water uit Siberien. 20000 poeden konnen Iaden. By B werdt
Op de zevende plaat, by A, werdteen vertoont hoe zy zeker Vaar-tuigh , by hun
Vaar-tuigh vertoont, 't geen de Mofco- Betfeniba genaamt , met de lyn op trekken.
viten Bsnccj noemen : hier mede worden
Op dc elfde plaat is A ccn Schip,
alderhande koopmanfehappen van Volgda Wtfek. geheten, dat wel 24000 poeden lanaar Archangel gevoert. Deezc konnen den magh. Het ftaat hier vertoont voort
10000, 1 5000, of 20000 poeden , ja meer, getrokken wordende , om dc zanden te
laden een po ede is 40 pondt. By B ishet myden. De man in dc boot redt het touw.
zelve ongeladen te zien. Den ingang is B is een aart van Carbas zynde Scheepmet een deur van ter zyden. De planken kens waar mede men van Volgda afdryft.
konnen van boven opgenoomen worden
zyn Booten , die voor Archangel legom dc zelve te laden. Zy dryven de rivier gen, Do/U geheten, in welke men, ten
af » worden anders getrokken, en voort tydc van brandt, de goederen laadt. Het
Vaarfieniek^ die lang
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Vaar-tuighby
is Kajoet^ geheten, zyndcfmal, enfpits; het komt uit Sibcnen.
E is een P*w, zynde een groote en wyde
open Schuit , of gedoopte Boot , waar
mede de uitlanders tot Archangel hare
koop-waaren aan 't boort der Scheepen

De Ruflifche Lodjrs zyn Schecpen byna zoo groot als onze Galjoots. Zy voeren
een malt temidden fcheeps, daar een ree
aan hangt , die verhoogt en verlaegt werdt
na welgevallen. Van twee ftaggen wordt
dc maft gehouden, welke by de ftevens
vaftzyn. Zy hebben een plat verdek, daar
een luik in is, waar door de lading in gebraght wordt. Hebben weinigh hout voor
fchcens. De voor- en achter-ftevcn zyn een
weinigh verheven, daar de fcheepelingen
hun verblyf by nemen. Het Schips beloop , zoo voor als achter , is onder en boven van een gedaante. De buiten-naden
zyn bclcit mec opgevulde hennep-repen,
om het Schip dicht te houden. De hoofttouwen zyn aan geen ruft, maar aan het

I Deel.

zeilen alleen

i 99

met voor-windt, en

by tegen-windt ten anker , of rocijen
\
want dcTarters, cnPerfiancn, welke dc
oevers van deeze zee bewoonen zyn zeer
,
onkundig in de Vaar-konft, hebben geene
kennis van 't Compas, of eenige Zee-kaart,
en derven zich nimmer uit het gezight van
't

landt begeven.

Ter tydt als Stenkp Rafin Mofcovifchcn
, op het Kafpifche meir roofde , hadde hy een Vloot van 2 2 Strotgen , of Roeybarken, bemant met 800 of 1000 man,
onder zyn gezagh: deeze wierden van
5$
Stroegen, bemant met 4000 man, onder
het gezagh van zyn CzaarfchcMajcfteit,
bezet, en door honger gedwongen zich
over te geven. De Strocgen zyn flechte
Zec-fcheepen, gelyk al het Mofcovifch,
en Pcrfiaans vaar-tuieh op de Kafpifche
zee , konnen niet by dc windt zeilen , maar
dryven dwars af. Zy waren te wedcrzydts
boort met bundelen riet, ftevighcits halvcn , behangen : gelyk men in die geweftcn dc vaar-tuigen vceltydts met houree-hout vaft.
te berden, cn balken, ter zyden behangt,
Ruflifche Boten zyn groote ruime vaar- en bcbindt , om te ftyver door 't water te
tuigen : eenige zyn open, andere doks- konnen gaan. Ieder Bark hadde voor op
gewyzc gedekt. Deeze voeren een groot een metalen ftuk ftaan, de zommigeoofc
vierkant zeil. Zy hebben ook wel een plat twee.
verdek, zonder cenigh hout voor fcheens.
Wanneer den zeiven rebel naderhandt
Achter in 't ruim zyn zy met een fchot at - de ftadt Aftracan overrompelde, quatnhy
gefchooten , tot verblyf voor den Boot- de rivier afzakken met een water- maght
meefter. Voor op den bodem zitten de van 5 00 wel bemande vaar-tuigen.
roeijers j en achter om hoogh ftaat den
Dc Ruflên, zoo wel als dc Kozakken ,
Stuurman.
hebben voor een gewoonte dat zy biesOp dc Kafpifche zee, die dc Mofcoviten boffen te wedcrzydts boort aan de Scheemede bevaren , zegt de la V*&e y zyn groo- pen binden , om het water uit te keeren.
te Schuiten gebruikelyk, die riemen als
Robbe-vangïi der Mofcoviten.
fchuppen voeren, met groote wanfehikkelyke roeren. Hutten van klceden worden
over deeze Schcepcn , tot lyf-berging , gefpannen.
Tot Ferhabad, in Perfien, niet wydt
van het Kafpifche meir, loopt een vliet
door de ftadt, welke met Schuiten bevaren wordt, die uit een boom geholt zyn,
onder plat , werdende voort gebraght met
fcheppers deeze zyn van zulk een grootte, dat'cr 1 o of 1 2 mannen zich in bergen,
cn mede varen konnen. Men gebruikt dc
zelve mede op de Kafpifche zee ter vis:

vangft.

De Scheepen , zeght hy voorn, die hier
het Kafphche meir bevaren, zyn zeer hoog
van boort, wat kleinderahdcltaliaanfche
Tartan en, zinken niet diep in 't water, zyn
plat van bodem , cn werden op het Tartcrs
Boefen geheten. Men vindt de zelve van
groote en kleine Certers. Zy zyn meeft
open, zonder cenigh dek > doch andere
hebben loflc dekken. Zy voeren een maft:

,

rebel

i

!

!

Het dunkt my hier

niet buiten-fpoorig

te zyn , bek nop ely k te laten zien
t

hoe den

Rus-man op de Robbe-vangft

te fchcep
cn het vangen voltrekt } 't geen in
twee neven-ftaande plaaten is gedaan.
By A Hepen of trekken zy de Schuit,
waar mede op deeze vangft varen , te water: zy trekken voor uit by touwen, welke in een ring zyn geflagen , die aan de
fteven komt: ieder heeft een haak in dc
handt , om het Schip , als het op de wal is
't zy op 't ys , of landt , in 't water te ftooten , en aan te halen te midden nevens het
Schip gaat wedcrzydts een man , die het
Vaar-tuigh met een touw in even-wight
houden. Het Schip te water zynde , varen
zy tuffchen dc ys-fchotzen door , (want op
het ys zyn deeze beeften te vangen) gelyk
by B wort vertoont als dan zit'er ftecdts
een man boven op de maft, om uit tc kyken
naar openingen , en eelegentheit van de
ys-fchotzen , daar zy hunne Schuiten op
cn
Pp 2

gaat
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en over halen : gelyk by C twee Schuiten, achter hare tente. Deeze Godtsdienft einophetysftaande,tezienzyn. Daar kookt dight in een bygcloovigc offerande, zynen fmookt men dan op het ys , en overdekt de tot eer endienft van deeze zwervende
het Vaar-tuigh met het zeil, 't welk met rroup der Juhlen , welke 's nachts en op
den dagh der geboorte onzes Hecren ?ejn
ftaken , waar toe zy gaten in 't ys hakken
een houten heugel , die Cbr$fii m de lucht loopen, door de boflehen
vaft gezet wordt
tegen 't boort aan ftaat , dient hen om bin- en naaft-gelegcne bergen j 't geen zy het
nen in 't Schip te klimmen ; en langs de Feeft van de Juhles noemen. Zy vaftendan
maft, die men voor tegen 't Schip aan ftclt, cerft op Kers-nacht , of liever, zy onthouwordt fteedts een man opgchaalt, die na den zich op dien dagh van vleis te cetcn,
is te zien.
ije van andere fpyze
een
Robben uit ziet , gelyk by
Zy zenden ook alom volk over 't ys uit dat zy zeer zorghvuldigh bewaren en d it
om de Robben op te zoeken , het welk gefchiedt ook op den dagh van het Feeft
als zy'er eenige zien, hunne mutz.cn tot op welke zy niet (paren om goede qicr tc
teken , op haken om hoogh fteken , gelyk maken. Zy hebben een klein koffertje van
aan E wert vertoont > die dan van hunne berken-boomen fchellen , gemaakt op de
makkers , inbewys dat dceze boodtfehap wyze van een Schip , met zeilen en riewelkom is , met zout en broodt ontmoet men i hier fmyten zy deeze twee ftukjes
worden , 't geen de mannen by F verbeel- fpyze in , na dat zy die twee dagen bewaart
den. Robben vernoomen hebbende , gaan hébben, over welke zy een weinigh vet
zyraet alleman, met haken en knotzen, leggen. Dit Schip hangen zy dan achter
daar na toe: daar omtrent komende, be- hare tente aan een boom , die een pylkruipen zy de zelve , en na by zvnde , ftaan fchoot daar van daan is: dit is dan voor de
fchielyk op, knotzen haar op de neus , en bende of troup der Juhlen , die in de lucht
en I loopen door de boflehen en de bergen.
lcnflên hen voort doodt , gelyk by
De Ouden hadden ook dicrgelyke wyze
werdt vertoont. Dit gedaan zynde , flepen
en van Godtsdienft en Sacrificie , welke offezy haar wegh , en villen hen , als by
Daar na worden de afgevilde randen waren , die men de Natuur-Goden
is te zien.
op-offerde. Maar waar om de Lappen die
vellen , met het fpek , te ramen gebonden
kan gezien offerande in eenig klein Schuitje maken ,
en in 's water geuten, als by
worden : deeze bollen noemen zy /«er. zulks weten zy zelfs niet want zy konnen
Zoo wanneer de Robben in 't water zyn daar van geen reden geven. Het is waarweten zy de zelve te fchieten met harpoe- fchynlyk dat hare voor-ouders daar door
nen, daar touwen aan vaft zyn, als by
hebben willen te kennen geven , dat de
is een ys-berg ver- Chriftelykc Religie haar van verre is toevertoont ftaat. Aan
beeldt, daar de Robben veeltydts achter gebragt , door Chriftenen , die met Scheczitten. De gevilde Robben laten zy op het pen tot hen zyn gekomen * en dat deeze
ys leggen, die dan van 't gevogelte worden Chriftenen haar van oudts hebben ingezeilen zy met haar Schui- blazen , het Choor der Engelen te moeten
gegeten. By
ten na huis, flepende de vangft achter na, vieren , welke de boodtfehap der geboorte
fcheiden de vellen van 't Tpck , droogen de van fefiu Chnflm braghten. Hiervandaan
zelve , en werpen *t fpek in een kuil.
fchynt dan d'inbeclcung van de troup der
Staat aan te merken dat alle deezen han- Juhlen te komen.
del op de plaaten wat dicht byeen isgeEen der Lappen konften, welke tot de
voeght , om plaats tc winnen ; doch al dit mannen behoort , is , dat zy Schuiten keanderzins
gefchiedt
verre
van
doen
elkan- ren maken. Zy bouwen de zelve van pynder , en de Schuiten zyn nu op 't ys , en dan boomen of denne-boomen-hout , 't welk
weder in 't water , na gelegentheit.
zyinhetbofch tot zeer nette planken maken : deeze voegen zy niet met yzere fpyVan bet Vaar-tuigh in Laflandt.
kers aan malkander, gelyk onzeScheepDe Lappen vieren het Feeft van Chrifti timmermans doen , maar met buigendt
geboorte met zekere overgeloovighcden
hout, (gelyk bv oudts delftrifcheSchecen gebaerte , daar een Scheepken in te pas pen, die men Liburnifche noemt, plegen
komt , zoo als uit de befchryvinge van femaakt te worden) of met touwen, en
Laphnd t , hier ingelafcht , volght.
aarom worden die genaaide Scheepjes
Ik ftap dan over tot de bende der Juhlen, genocmt. Hier toe gebruiken zy zekere
die zy JuhUftlkst noemen. Zy richten geen ioort van dunne boom -worteltjes, die zy
beelden of ftatuën op, ter eeren deeze Juh- varfch uit d'aarde halen , en op een wonlen , al zoo wcinigh als aan de Graf-goden. derlvke wyze t'zamen draaijen, by na
of
De plaats welke gezet is om haar te ceren het kennip-touwen waren. Andere
is op eenige boom, omtrent een pyl-fchoot
:
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vanrheen, welke zy weck maken en vermorwen draaijendc die als touwen of fnaren , die dan in de windt , of Zon , moeten
droogen. Zy naaijen dan waarlyk de plan
ken van hare Schuiten aan malkander met
deeze touwen of maren, ofte gemeenlyk
met die van de wortels der boomen, even
op dc zelfde manier gclyk men het laken of
linnen met garen naait Dc gaten en fplc,
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hakte
doet loopen.

De Lappen zyn zeer vaerdigh in het varen met hare Schuitjes : en Ichoon zy in
andere zaken zeer vreesachtig zyn , nochtans zyn zy in tegendeel

op

dit klein ge-

bouw zeer ftout, voornamentlyk die van
Uma, varende daarmede na dc folemnclc

Fceftcn, en groote vergaderingen, door
, welke water-vallen hebben van
mofch , op dat het water nergens zoude in meer als een halfuur lang, en vol klippen
loopen. Tot dceze Schuiten hebben zy zyn. Zygaan daar dan ftout moed igh heen,
gemeenlyk twee riemen , en zomtvdts ook zeggende dat zy daar door hulpc van hare
.

ten, die tuflehen beiden zyn, vollen zy

wel vier, welke zy

ter

zyden

valt

met

rivieren

maken Natuur-Goden gekomen zyn.

Om

aan groote houtc pennen : zy weten die
dat tot noch toe in de uiterftc
zoo te plaatzen , dat een man met twee rie- Noordtfche Landen geen of weinigh mymen kan roeijen. Zy varen met deeze Bar- nen vanyzer, koper, of zilver, gevonden
ken, of Schuiten, overde aldcrfnclfte ri- zyn, zoo hebben zy vericheide andere midvieren , die tuflehen de bergen van Lap- delen van nooden tot haar Schuiten, en
landt loopen ; zyndc des Zomers geheel Booten, die men anders by ons met yzer
naakt, om des te beter te konnen Iwem- aan malkanderen vaft hecht , om de groote
men , hare waaren voor perykel behoeden, wateren te konnen doorploegen. Derhalen die behouden over te brengen. Doch ven , als zy Schecpen zullen timmeren,
zy gebruiken de zelve aldermcert om mede voornamelyk ten dienft van deviflehery,
teviflehen. Het maakzel deezer Schuiten zoo nemen zy heel konftclyk gekloofde
is aldus: Zy zyn omtrent drie vadem lang
pyn-boomen, of denne-boomen , die in
maar naauwelyks cene breedt \ want zyn hun boflehen tot dunne planken gemaakt,
niet brceder dan drie ellebogen. Zy maken en (om dat zy geen Ibykers hebben ) met
die van dennc-boomen plankjes , om dat dunne wortelen van boomen, die varfch
die zeer licht, en tot dit werk bequaamft uitgetrokken zyn, als met touwen, aan
zyn Zy gebruiken heel zelden yzere fpy- malkanderen genaak werden. Andere nekers, dan aan de voor- en achter- Heven, men takken en reen en van popelier-booen onder aan den bodem ; doch by gebrek men, ofook wel van andere, maar van geen
derzelvige, moeten zy haarbelyden met eiken , die daar te verre van daan wanen
het geen zy hebben. Dceze Schuitjes zyn met welke zy hunne Scheepen binden)
altydt zoo licht gemaakt , dat een man de maar dc d enne - en pyn-boomen zyn daar
zelve gcmakkelyk kan dragen
want zy zoo hoogh en recht , dat die tot allerhande
halen die uit het water , en dragen haar zoo gebruik oequaam bevonden worden : en
.

verre als begceren , ja ook , om te viflehen, de gecne welke gewin-zuchtigh zyn konvan het eene meir in het andere: hierom nen die ook aan dc koop-lieden , over zee
moeten zy die met ftccnen vullen , als het komende, verkoopen. Andere voegen
fterk waait , om hen in goede order te hou- om Schecpen te maken, dc planken t'zaden. Zy bepekken deeze Schuitjens ook men , die zy met geweve en bereide zenuzeer licht, op dat in 't dragen niet te zwaar wen der beeften , voornamelyk der rheen,

zouden werden, wanneer

te veel

bepekt welke in dc Zon en windt gedrcoght zyn
aan malkander binden i maar deeze zyn

Het pek vergaderen zy , in het Lapfche van de fvnftc flagh der zenuwen of pezen ,
Mark van Uma , op deeze wyze Zy ma- die by naar in plaats van garen georuikt
:

ken een groote

kuil in d'aardc, omtrent

op de grondt zetten zy een
groote kopcre ketel, welke zy boven op
met fchorflen van pyn-boomen bedekken
zettende in 't midden een groote tronk van

drie ellen diep j

een boom, die als een goot uitgeholt is:
dan nemen zy dc wortels van pyn- en maftboomen, welke vol hars fchynen te wezen,
deeze klieven zy in kleine lange (hikjes
en leggen die boven op het gat dicht by
elkander dan dekken zy dit alles met een
groote menighte van zoden, en maken een
groot vuur, 'twclk de hars der klein ge:

werden , afgefcheiden , geïyk als het vlas
van het werk. Alle hunne Scheepen , hoedanigh die ook gefchikt en gebonden zyn
worden met pek van pyn-boomen (waarvan dc Finnen groote overvloedt hebben )
zorghvuldelyk oefmeert , en van binnen
en buiten , daar het nood igh is , met houte
nagels vaft in een geflagen. De Schecpen,
die zy maken, zynzeerkort, en niet diep,
maar tamelyk breedt naar de behoorlyke
over-ecn-koming , 't welk by ftormigh
weêr , ten dienft der zeilen , noodtzakelyk
is , om dat dc golven niet hoogh gaan , en

Pp

j

veel
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veel fchuim opwerpen , uit oorzaak van de berke-boomen, waar af zy lange kabels,
klippen, die onder 't water verborgen zyn j tot haar gebruik , maken.
Zy gebruiken tot hare zeilen wolle lajazy buigen gemecnlyk voor de baren gclyk een lederen zak, wegens de weerftuit kens , met ft ronken van boomen , voorna-

oer golven, om dat zy niet met hardt en
onbuighlyk yzer, maar met zachte en dunne takken, of met zenuwen, gebonden
zyn. Deeze Scheepen duuren ook een lange tydt , en zyn de bederving niet zeer onderworpen, wyl zy met pek beftreken zyn.
De ankers maken zy van kromme wortels van fterke boomen , die door de zwaarheit derftcenenvaft blyven. Hunne zeelen, of touwen, zynvanpopelicr- of van

in ftaande wateren, maar zeer zelden inde zcc.
Eenige harer Scheepen noemen zy Haapar, dat is zoo veel gezeght als Schuitjes.
Deeze Schuitjes zyn niet alleen zeer lang,
maar ook zeer fnel , ja zoodanigh dat zy
van een kleinen ftoot fchynen te vliegen
cn werden alleen in de melkvloeden, uit
hoogc plaat zen afvloeijende , als ook des
Zomers tot de viflehcry gebruikt.

mclyk

Zeventiende Hooftstuk.
Wükonftige betooginge , van hoe veel water tegen de Scheef s-zyden ruft.
Scheeps-meetingen.
anders zoude het lichaam niet in die plaats
konnen blyven. Indien nu efgh aan de
ongerymt, of bui- zyde a d gehecht was , dit zoude geen vertcn-fpoorigh zyn, hier in te laf- andering konnen veroorzaken tegen de
fchen des waters perffing tegen grondt g b ruft dan de zwaarte van een pylaar waters , zoo groot dsefgh, 't welk te
j ftcv gc lichamen , cn die toe te
paffen op de Scheeps uittcrlykftedcclen, bewyzem
om te zien wat zwaarte de zelvige drukt j
't geen (myns bedunkens) een nutte beII.
fpiegelinge tot deeze ftoffc is. Hier toe is

Hoe veel water tegen 't Schip ruft.
Et

zal niet

:

|

i

Voorstel.

cenige toe ftcl noodigh, welke, voleindight
zynde , het gevolgh , myn begeerde ,
betoont. De vermaarde Heer S. Stevtn gaf
my hier toe aanleiding, in zyne nooit volprezene Water-wigt » doch evenwel zoodanig niet , dat het myne het zyne is , maar
ik volge zyne voet-nappen. Gelieft dan
op de volgende Voordellen te letten.

kW

Voorstel.

I.

Dm of een bodem

Of een vierkante bodem , onevenwpdigb met

het waters opper-vlak^ wiens hooghfte x.jde on-

der desxjelfs opper-vlak^ u , ruft een gewight,
lichter als een pylaar waters , wiens grondt x.y

even aan de voorfchreeve bodem , en des zelfs
hooghte als een loot-lyn van 't waters oppervlak^ tot de onderfie zjde desgegevene bodems
doch zwaarder als een pilaar waters van een
tehre grondt, en hooghte alt een loot-tyn van
het waters opfer-vlakj tot de bovenfte zjde det
gegevene bodems.

, die evenwjdigh met het
Laat ef, in de figuren
en D, de gewatert offer-vlak^is, een gewight ruft, x.00
geven bodem zyn, eg cn f h even aan ef,
tr als een pjlaar watert , wiens grondt «
en even-wydig met het waters opper-vlak
aan de gegevene bodem , en zjpte hooghte
ab; ik zegge, op e f ruft een gewight,
als een loot-hn van 't offer -vlak, des waters tot
minder als ƒ è * 1, en meerder als e g a i.
&o%Jl dcft [}QilC119*

iMCabcd, aan de figuren A en B, een
water zyn , a b des zelfs opper-vlak ycngh
een grondt, evenwydig met a b : ik zegge,
op g h ruik een pylaar waters e fg h. Het
bewys aan d'ecrfte geftalte is kennelyk genocgh van zich zeiven. De tweede bewyft
men aldus: laat efgh, aan de figuur B,
een hardt lichaam zyn , even ftof-zwaar
met het water | 't is klaarblykelyk dat dit
lichaam, in't water dryvende, het water
onder g h met de zwaarte des lichaams
efgh drukt het water moet dan ook tegen gh met de zelve zwaarte drukken,
:

C

Stelt of het water in efgh geen zwaarte
hadt, dit zoo zynde, laat dan dit water k,
gedrukt worden aan e g , met de zwaarte
des pylaar waters ai gl, zoo zal , om bekende reden, het water in efgh tegen eg
met gelyke zwaarte parflen* want het onderfie water houdt net bovenfte met gelyke kracht tegen , als het bovenfte drukt,
terwyl het in ft and t blyft * : doch , om het • Ziet suwaters vloedigheits wil , zal ook gelyke *H*fW*er*
drukking komen op ef en fh , en het wa- JJjSjLy
ter in * ƒ gh, gedrukt zynde, zal ook alle
zyn fchutzels met gelyke kracht drukken j
aangemerkt het water , behaiven zyne
zwaar'
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tegen e ƒ meer gewight ruften als de pylaar water 'gat, en minder als het gewight des waters f h * « , 't welk ik be-

wyzen moeit.
Andiers.

Tegen dc hoek

e ruft zoo veel als tegen
cenige plaats , aan hem even , in dc ftrcep
e g , om dat een punt in 't water , door des
zelfs vloeijentheit,

na alle zyden even veel

• zut bier geperft werdt * : en tegen dc hoek van
ner stevmt ieder ondertogen paraleT, of cvcnwydige

x!nm&

^ recP ? mct ' £ zo° vcc ^
»

:

linie meer ruft

III.

Voorstel.

Tegen een vierkante bodem, dtenthooghfte

m

xjde
't -waters opper-vlakjcj, rst/l eengewigt,
even aan de helft van een pjlaar waters , wiens
grondt xjj even aan de gegeven bodem , en z.00
hoogh ais de loot- lyn van't waters opp er-vlak^
tot de onderftevfde des bodems.

Laat u c d aan de figuren £, een wazyn, * b des zelfs opper-vlak, cn ad
de gegeven bodem : ik zegge, tegen ad
l>

k_u,

meer als

,

^

tc6cn ccni g c
zyn ftrcep en om dat tegen ieder
als tegen eg, en minder als
tegen ƒ h, zoo ruft dan tegen dc onderhoeken meer als tegen dc hoek e, cn minder als tegen de hoek ƒ, cn, by gevolgh,
tegen al dc hoeken , dat is dc ftrcep e f;
want alle dc hoeken , of lichamelyke punten , maken dc ftrcep ef meer als tegen eg,
cn min als tegen ƒ h.

t.'rmètth. plaats in

I.
Dell.
3 03
en minder als kjf j cn cindclyk op
dz., cn minder als da: zoo is dan
dc zwaarte , op a d ruftende, altydt meerder als alle deeze ingefchreevcne pylaren
waters (die de linie a e raken) tc zamen,
cn minder als de omfchreeven pylaren |
maar hoe men a d cn de in meerder deelen deelt, hoe minder haar verlchil is, en
hoe zy beide aan de drie-hoek ade nader
zyn. Nu dan , men kan aden dein zoo
veel deelen verdeden , dat cindclyk haar
verlchil minder is als het minde dat men
kan bedenken ('tgecn in dc pra&yk zoo
vcd is als niet ) j nochtans blyft de driehoekige pylaar waters altydt wiskonftclyk
tufichen het minfte enmeefte, dat is tuffchen de in en om gefchreevene figuur,
en by gevolgh ruft tegen a d een gewight
zoo zwaar als de pylaar waters ade of een
halve pylaar water, wiens grondt zy ad,
en zoo hoogh als een loot-lyn van 't waters
opper-vlak tot dc laegftc kant des bodems,
't welk ik bewyzen moeit.

beft 'ter.

zwaarte, welke alleen naar om laeg drukt,
waar van hier niet werdt gefprooken, en
'tgccnookj'zonder merkelykc hinder in
de praöyk , of oefFcning , kan werden verzuimt, vlocijendt is, welke vloeijentheit
des waters, dcwyl het werdt geperft naar
alle kanten, met gdyke kracht tracht uit
te fpattcn , cn , by gevolgh , met gelyk geweldt tegen de vier zydenperft. Maar om
dat het water in efg h ook zwaar is , en dat
deezc zwaarte tegen e f meer drukt als
niet , cn minder als tegen ƒ h , zoo zal ook

,

ter

ruftccn halve pylaar waters, wiens grondt
zy ad, of de, (die ik even aan ad ftel)
cn dc hooghtc a d of ( 't geen het zelve is
,

dc driekante pylaar water adt. Dat dit
zoo zy, bewys ik aldus : deelt aden de
ieder in even vcd gelykc deelen , trekt
voorts van deeze punten linicn , evenwy
digh met ab en ad, als hier boven : het
blykt , door het voorgaande Voorftcl , dat
op a f meer ruft als niet , cn minder als dc
pylaar water//; desgclyks ruft opfg meer
als ƒ /of gr, cn minder als gl of gm; zoo
ook op/A meer als gloïhs, cn minder
als hl of hn-, cn zoo voorts op ht meer
als i t, en minder als $0 ; op 1 1 meer als

IV.

Voorstel.

Tegen een vierkante bodem , wiens hooghfte
zjde onder het waters opper-vlak^ is , ruft de
zjwaarte van een pjlaar watert , wiens grondt
even aan de bodem is , en hooghte als een loot-hn

van 't waters opper-vlak^ tot het midden des gegeven bodems.

Aan dc figuur F zy ab het opper-vlak
des waters a bed, de de gegeven bodem,
het midden : ik zegge, op d e ruft een
gewight , zoo zwaar als een pylaar water,
wiens grondt zy e d cn hooghte * kj want
door 't voorgaande ruft op a d dc driehoekige pylaar water adh , op a t ruil aef,
en dicnvolgende op e d de driehoek adh,
min de driehoekige pylaar a ef, dat is de
pylaar waters ef h d : maar efh d is even
aan dc pylaar, wiens grondt zy ed, cn
hooghtc i kj want trekt / n in 't midden
van g h even wydigh met ad, cn verlengt
eftotn, zoo zalf dln even aan efhd zyn }
trekt dan lm rechthockigh op ad, of zyn
verlengde. Nu is edln een pylaar , wiens
grondt zyed, cn hoogte lm: indien nu 1^
even aan lm is , zoo is 't voorftcl bewezen ;
't welk ik aldus bewyze a e is even aan ef
of dg, cn ad is even aan dh, daarom is ed
ook even aan g h ; hare helften zyn ook
even, tc weten, et isevenaan//, endicnvolgens is ai ook even aan d l voorts zyn
de hoeken Idm cn kai even, (omdat ak\
end/ cvenwydigh zyn) cn dc hoek dml
is even aan dc hoek abj, als zynde beide
recht i daarom zyn de driehoeken lm den
*kj gelyk, en door 't gevolg lm even aan
$
'c wdk ik bewyzen moeft.
V. Voor.
,

,

,

:

;
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V.

Voorst

E

L.

I

I

bfhkjnd, detweeuiterfte zyn ab cn cd:
deeze kromme bodem ruft

ik zegge, tegen

fan twee vierkante bodtmi die even breedt een gewight , als tegen een andere bodem
zyn, maar hare lengt em ongclyl^, -wiens hoog- zoude ruften , die even zoo breedt was als
jte en laeghfte zyden even dief onder wateren, a b , of f d , en zoo lang als dc kromme linie
zullen degewtgten , tegen deeze bodems ruften- aegilc, of bfhkmd, en even diep in het
de , tot malkanderen zyn als hare lengtent.
water } want laat de linien ac cn bd in
Laat ce cn df, inde figuren G, de ge- zoo veel gclyke deelen gcdeelt zyn , dat de
geven bodems zyn , ab het waters opper- ftukken tuflehen dc dcelingen rechte liis tot df, als het ge- nien zyn, als in egil avfhkm, cnef,gh,
vlak: ik zegge,
wight op ce, tot het gew igt op df ruften- 1 k,en lm, getoogen door deeze linien,
de i want laat g cn h het midden zyn van dan zal de kromme bodem in vierkante
ff en df, gt en A^rechthockigh gewo- bodems gedcclt zyn, ilsabfe, efkt,
kj , 1 k mi * cn l m d c. Dcsgcly ks zoude
gen op ab, zoo zal het gewight, op ff
ruftende , de pylaar waters zyn , wiens men ook dc gezcide platte bodem in even
grondt zy f f , en hoogte g / , en op dƒ de zoo vecle cn groote vierkante bodems
pylaar, wiens gTondt zy df, en hooghte konnen deelen , welke alle even veel zul* ^, of g i (door de twee voorgaande Voor- len gedrukt werden , door het vierde
maar dceze pylaars zyn tot mal- Voorftel} cn, by gevolg, alle dc vierkandellen)
kander als ff tot df, cn daarom ook het ten van den krommen bodem zullen even
zooveel gedrukt werden, als alle dc viergewight daar tegen ruftende.
kanten van den platten bodem, 't welkte
Merkt.
bewyzenwas.
In het derde Voorftel (jot welke deeze
VII.
tocgepaft
prent,
wordt
of
eerfte figuur,
is gezcit van een halve pylaar waters, wiens
Tegen een platte bodem wiens opperfte en
grondt zy ff, of df, en zyne hooghte de onderfte zyden evenwydigh met het waters oploot-lyn van't waters oppcr-vlak ab, tot per-vlakjzyn en de twee andere
zyden even,
e of: doch het is kennelyk dat deeze halve wydigh en gelykeljl^gebogen
een gewight
:

VOORITEL.
,

,

ruft

pylaren even zoo groot zyn als die hecle
zoo zwaar als tegen een platte bodem , die even
wiens grondt dezelve zy, te weten, ff, lang en breedt en even diep in 't water is.
of d e en de hooghte als de helft der zelvcr
Laat **,by de figuur I, deopper-vlakloot-lynen, dat is, de heele ftreep gi t of
te des waters zyn , a b c d cn efg h de geh kj daar om blyft ons bewys valt
gevcne bodems, waarvan ab, cd,ef, cn
Merkt ook:
g h gelyk zyn , en alle evenwydigh met het
Hebbe hier voor de bodems door ftree- waters opper-vlak a b ; ab en ef even diep
pen aangeweezen , welke men nochtans ónder water, desgelyksook edengh: ik
verftaan moet vierkanten te zyn, van zulke zcgg c ï tegen a bed, en efg h, ruit even
breedten als men die zal willen ftellen: dat veel water j want deelt 4 f cn £</inccnigc
zulks geen verandering by brengt , is klaar gelyke deelen , en trekt de evemvydige
genoegh van zich zclven, en daar om on- met ab, of dc als hier boven, cn aldus
zal de bodem in verfcheide vierkante bonoodigh iets meer daar af tc zeggen.
dems gcdeelt zyn j deelt ook desgelyks
efgh: het volght, door het vierde VoorVI.
ftel, dat tegen dc bovenfte vierkante boTegen een bodem, wiens onderfte en bovenfte
dem van ab c d even zoo veel ruft, als tezyden teder in een vl*k_i.yn , evenwydigh met
gen de bovenfte van efg h, en tegen de
het waters opper-vlak. , maar beide krom ( doch
volgende van abcd zoo veel , als tegen de
getykmatigh ) gebogen zoodanig , dat alle linten
volgende van efg h en zoo voort , cn , by
van e enige punten in de bovenfte zyde , tot haar
gevolgh , tegen dc bodem abcd even zoo
lykïlandtge punten in de onderfte zyde des boveel , als tegen dc bodem efg h.
linien zyn,
,

,

,

Voorstel.

,

,

ruft
dems, aUe evenwjdige rechte
even zoo veelgewight , als tegen een platte vieren
even
diep
breedt
en
lang
,
kante bodem , even
in

't

Voorstel.

Vilt

Twee bodems, beide even diep onder het wa-

water.

ters opper-vlak , en van gclyke breedte, van welLaat abcd, op de figuur H, een water
ke O? eene gebogen, en d 'ander recht ü zyn gelyk,
zyn, ab het opper-vlak, e f en cd twee
langte tot langt e alzoogeprang totgeprang.
viaktens, evenwydigh met de vlakte ab,
Laat ab cn cd, bydefiguur K, dc gecn in de vlakte ef zy deopperfte zyde des
bodems * tg i l c , en e d dc onderfte zyde geven bodems zyn, « cn c even diep on1

,

,

m

der
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der het waters opper-vlak ab, dcsgclyk
ook b en d ; ik zegge , gelyk de langte des
krommen bodems a b , tot dc langte des
rechten cd, alzooishet gewigt tegen ab
ruftende, tot het gewigt tegen cd ruftende } want laat a b en c d in verfchcide vierkante bodems gcdeclt weiden, als in dc

I.

Deel.
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van een pylaar waters , wiens grondt is
abc, of cbe, en des zelfs hooghte als een
loot-lyn van het waters opper-vlak tot b c
of ( 'tgcen het zelve is ) een pylaar waters»

wiens grondt zy abc, cn hooghte twee
derde deel der loot-lyn van 't waters opper-vlak tot de o ruk rite zyde bc, dat is
voorgaande Voordellen, zoo zullen inde (ad in driegelykedcelen gedeelt zynde)
bovenfte vierkante bodems van ab cn cd, tot het punt h , gelyk ik bewyzen moeft.
tc weten , * t en c ƒ zyn , als het gewight
Tweede Voorbeeldt,
tegen ae, tot het gewight tegen cf, door
het vierde Voorftcl : cn in dc volgende zal
Daar a onder' t waters opper-vlakjs.
eg
het
gewight
tegen
eg tot fh zyn, als
Wederom zy abc, aan de figuur M,
tot het gewight tegen fh, cn zoo voorts
met dc volgende: waarom alle dc kleine de gegevene bodem , b c evenwydigh met
vierkanten van dc kromme tezamen, die het waters opper-vlak , * d rechthoekigh
ik in gedaghten ftcl , tot alle dc vierkanten op bc, verlengt de zelve tot h in 't waters
voorts zy d e rechthoekigh
van de rechte te zamen , gedrukt zullen opper-vlak
werden, of lyden, als gehecle linicn lang- 90 bc ,cn even aan hd-, dan he cn at cvenmet de doorfnydende h l,
wydigh
getogen,
te tot geheele linien langtein») eindclyk trekt tgcntf, zoo zal (door
Vervolgh.
het voorgaande ) tegen abc een lichaam
Het blyktklaarlyk, dat, zoo dc bodem water ruften, even aan abefgi: trekt nu
a b noch daar benevens gebogen was als dc 1 k_ cvenwydig met ab, cml met a c , zoo
gegeven bodems van het zefte en zevende is t kjfg even aan een pylaar, wiens grondt
Voorftcl , dat dc voorfchrceven reden is * kj, of a b c , cn zyne hooghte als twee
blyft j want deezc buiging brengt geen derde der loot-lyn van bc of k^l tot ai,
verandering by , gelyk klaarlyk is betoogt. door het ecrftc Voorbeeldt \ cn a b c Ikj is
een pylaar , wiens grondt zy a b c , cn zync
hooghte als ccn loot-lyn van 't waters opIX.
per-vlak tot ai, omdat ai even is aan ah,
Tegen een driehoekige bodem wiens onderdoor het werk : Nu , decze twee pylaren
fit zyde evenwydigh met het waters offer-vlak^ beide van even gronden zyn t'zamcn zoo
,
is , rufi een pylaar water wiens grondt *y even
groot als een pylaar, wiens grondt dc zelve
aan de bodem , en des xjlfs hooghte ah de lootabc is , en zync hooghte als de twee lootlyn van des waters opper-vlak^, tot de dief te
lynen (d'een van a tot het waters oppervan het twee derde deel des gegeven* bodems
vlak, en d'andcrdc loot-lyn, welke twee
van bovenen af.
derde van een lp is getogen uit bc recht
op tot ai) tc zamen in een linie, dat is,
Ecrftc Voorbeeldt,
van 't waters opper-vlak tot m, de diepte
Daar een hoekjn 't waters oppcr-vlalejs.
van het twee derde deel des gegeven boLaat abc, inde figuur L, de gegeven dems , 't welk ik voor hadde te bewyzen.
bodem zvn, a d rechthoekigh op bc, cn
X.
de rechthoekigh getogen op bc , in een
vlak, cvcnwydigh met het waters opperTegen een driehoekige bodem , wiens opperfte
vlak j de zyeven aan ad: voorderszy cf
zyde evenwjdigh methet waters opper-vlakjs ,
cn bg cvcnwydigh getogen met de, gef
wiens
rufi de zwaarte van een pylaar water,
cvcnwydig met b c , en cmdelyk a gen af. grondt even is aan de gegevene bodem , en zyne
iide, blykt, door het voorgaande
Ziet Struint Dit zoo zy
hooghte als een loot-lyn van 't waters opper-vlak^
w*,T.-mt t, Voorftcl, dat tegen abc het lichaam watot 'de dief te van het derde deel des gegevene boXX. wow ter befga ruft, tc weten een pyramidc,
dems, van bovenen af.
pi
wiens grondt zy b cfg, en zyne hooghte
Ecrftc Voorbeeldt,
als een loot-lyn van de onderftc zydc bc
dat
een
tot het waters opper-vlak: en om
Daar de offerfie zyde tn 't waters opperpylaar het dricvoudt is van een pyramidc
vlakjs.
van gclykc grondt en hooghte , zoo ruft
is a b c de gegeven boBy dc figuur
dan tegen abc het derde deel van een pywaters opper-vlak cd,
laar water, wiens grondt zy b cfg , cn zync dem , a b is in het
ab,
c e rechthoekigh op
op
rechthoekigh
opper-vlak
waters
i
hoogte van b c tot het
:

Voorstel..
,

,

Voorstel.

N

,

b cfg

is

ruft

twee maal zoo groot als abc, een linie die evenwydigmct ab is, tewetegen abc twee derde deel ten, ƒ>, en ook cvcnwydigh met hetwa
I
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cn Jc zelve c e even aan die tegen deeze drie- en vierhoe ken ruften)
cd, cn getogen ae cn be: tegen a b c ruit welke, tezamen opgetelt zynde, de bedan de pyramide * bc e , wiens grondt zy geerde zwaarte aanwyft.
abc, en des zelfs hooghte van het waters
Totcenvoorbeeldt zullen wy ons vooropper-vlak tot c (om dat cd even aan rr geftclt Schip weder te voorfchyn brengen,
is ) j maar deeze pyramide is het derde deel in welk c d de kiel is lang zynde 1
04 voe,
van een pylaar
van gclyke grondt enhoog- ten, cn tab de vlak te des waters: ikftcl
mi
te, cn daarom
aarom is ook de pyramide even zoo,,cd 10 voeten onder 't waters opper-vlak
groot als een p y laar , wiens grondt zy « b c, trekt nu a d alzoo , d at a b even aan c d is,
en zyne hooghte het derdedeel der loot- te weten, de kromme a b even aan de rechlyn van *t waters opper-vlak tot het punt c, te c d : dan zal men de kromme lyn
fg op
dat
at is (cd in drie gelykc
celvkc dcclcn gedeclt
eedcclt het midden des Schips meten, desgelyks
zynde) tot het punt h.
ah cn bi, cn dus zal men bevinden voor
1 8; voeten,
fg omtrent
voor a h omtrent
Tweede Voorbeeldt,
1 6\
envoorJi
i 0
Daar de opperfie tyde onder 't waters oppertcrs opper-vlak

,

*,

r

I

I

vla^is.

O zy abc

bd en ce wc»
even aan de verlangde cd, tot in het waters opper-vlak
en getogen kj cn di evenwydigh met ce,\
af en bg met dt,cnfsg met ab, en dan
getogen
ƒ / en lg,
o O jƒ e en eg,
o eindelyk
/
#
O
evenwydigh met ac cn bc. Tegen de bo
dem abc ruft de zwaarte van een lichaam
waters abc efg dat is een pyramide fg le,
wiens grondt zy fg l, of a b c , en des zelfs
hooghte als een loot-lyn van de vlakte dt,
tot het punt c , of een pylaar, wiens grondt
zy abc, en zyne hooghte het derde deel
der loot-lyn van d i tot h (door het eerftc
Voorbeeldt ) en een pylaar abclfg, wiens
grondt zy abc , en zyne hooghte van het
waters opper-vlak tot ab (om dat dk^ en
di even zyn): Nu, deeze twee pylaren
zyn te zamen zoo groot als een pylaar,
wiens grondt zy abc, cn zyne hooghte als
de twee loot-lynen t'zamen, te weten de
loot-lyn van 't waters opper-vlak tot het
punt hy 'twelkikbcwyzcnmoeft.
In de figuur

derom als boven , doch

—

,

ce

—

'

,

komt t'zamen
Het derde deel hier van
voor de gemiddelde breedte des vierkants

45 voeten.

abcd,

komt

15 voeten)

"

dcc
gemultipliccert , of
vermenighvuldight , met
ab, of cd,

komt voor den inhoudt van
het vierkant abcd
Dit wederom gemultipliccert
't

met de

1

1

04 voet,

ytfo voeten.

loot-lyn van

waters opper-vlak tot het

midden des bodems abcd

5

voeten

,

zal

komen

En zoo veel Iichamclykc voeten ruften
tegen 't vierkant abcd.
Multipliceert ook ae

1

komt

5

—

6 voeten ,
6;

94 voeten)

287 voeten,
j| voet en,

voor dc zwaarte tegen aed 95<Jfvocten.
Voorts multipliceert dc lengte des kiels,
zynde
1
04 voeten,
met de breedte
2

fte

Deeze Voorftellen verftaan zynde, zal
menlichtelyk konncn vinden hoe veel gcwight tegen een Schip, dryvendeinzee,
of in eenigh ander water ,, komt te ruften
,
want men
kan het zelve ui
_ „
in vierkanten
viuk<iiiui cn
en
driehoeken dcclcn , cn vinden de zwaarten

3

met ah

wiens helft
voor den inhoudt van aed.
Dit multipliceert met
iJKtrbj.
zynde de loot-lyn van 't waHet blykt, door 'tzefte, zevende, en ters opper-vlak, tot op het
achtfteVoorftcl, dat, zoo dc driehoekige derde deel van
de diepte des
bodems abc, in dit, cn in het naaft voor- bodems aed, zal
komen

gaande Voorftcl , ook geboogen waren
als in het gezeide zefte , zevende , en achtVoorftel de vierkantige bodems geftclt
*vn > «gen zulke gekromde driehoekige
bodems een pylaar water ruft , wiens gront
zy even aan den inhoudt van de gekromde
bodem , cn zyne hooghte als de gezeide
loot-lynen * gclyk men zulks op een zelve
wyzc betogen kan.

7800 voeten.

komt voor de vlakte
208 voeten.
Dit gemultipliceert met
dc loot-lyn
10 voeten,
komt voor de zwaarte onder dc kiel
2080 voeten.

Want,

volgens het eerfte Voor-ftel

,

te-

gen een bodem perft van onderen een py-

——

water, wiens grondt zy de gefteJde
bodem, cn
ooucm,
en zyne noo^nic
hooghte van dc bodem
laar

I

tot het waters opper-vlak.

We-
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Wederom gemultipliceert

als een eiken Schip 10 voet diep gaat, zal
14} voeten, een vu uren Schip , van gelyke geftalte,
1 voet,
8 j voet diep gaan. Wel is waar, als het
onder op 't lcherpe van het Schip zoude
komt voor de vlakte
14Ï voeten. aan komen , dat dan de ryzing zeer ongeDit gemultipliceert met de
lyk zoude zyn » maar om dat dit zelden,
helft van l>i t
5 voeten, of nooit, bloot leit, en het fcherpe van
't Schip , fchoon ongeballaft , althans bekomt het geprang tegen ed 71^ voeten. neden het waters opper- vlak komt , zoo
1 o J voeten,
Multipliceert ook b c
brengt dit geen onderfcheidt by. Deeze
met dc breedte
1 voet,
perflmg hindert een geladen Schip geenzins, maar helpt het veel eer in 't dragen
komt voor den inhoudt
1 o\ voeten.
van zyne laftj doch een ongeladen Schip
Die gemultipliceert met
kan het pcrlicn, als de in- en om -houten
de helft van bi
j voeten,
niet wel gevoeght zyn, fchadelyk wezen.
Het breekt de opgegevene uitrekening
komt het geprang tegen bc
51$ voeten,
Eindelyk , telt deeze
by al- eenighzins , dat een varendt Schip het water
voor op ftoot , en achter doet dalen j
kinderen, tewi
voor eerft, te-

zynde
met dc breedte

j

gen *bcd
tegen std

ruft

m

7800 voeten, want hoe nelder voortgang, hoe hoog er
1

Schips

87 jtff voeten.

Dit twee maal genomen »
het geprang
tegen beide de zyden van
het Schip
175 15^ voeten.
Hier by gedaan het geprang onder de kiel
xo8o voeten,
en het geprang tegen e d
71 J voeten,
cn eindelyk het geprang

komt voor

bc

:
en hoe enger kolk , hoe
grooter ryzing van water men voor aan
het Schip zal bevinden^ daar -en-tegen zal
't Schip het water achter te meer ontvaren, 'tgecn vermindering aan de pcrfTing
by brengt gelyk het voor opfteigeren vermeerdering tot de zelve zwaarte veroorzaakt. Het ryzen cn dalen van de baren
ter zyden tegen 't Schip aan , fchynt deeze
rekening insgclyks te zullen vcrDyftercn
doch alk deeze ongemakken, die dit uitrekenen fchynen te ontftcllen » zyn van
wcinigh belang» en het ryzen van 't water
voor, zal met het dalen van 't zelve achter
ten naaften by over een komen t gelyk als
ook de diepte en hooghte der golven zoo
van eene inhoudt zullen zyn j dat h c t verfchil op een groote rekening van geene
waerde is. Echter , hoe hoogcr het water
voor tegen de bocgh opryft , hoe meerder
de vaert-ftutting zy j cn hoe dieper het
Schip gaat, hoe grooter tegenftandt ha
voor de boegh heeft.
Een Schip dat voor ft room vaart , ach te
ik dat zoo veel bewceging , die des zelfs
voortgang helpt , onttangt van het omftaande water , als het lichaam waters zoude ontfangen, 't geen gelyk is aan ha
Schips onderwaterige deeh
Niabuitcnfpoongh kan hiCTgevraaght
worden , waar van daan ha komt , als men
fchielyk
een groote laft tegen een
Schip flaat, dat ha danbryft leggen, en
een lichte haak langby aldien men
zaam daar aan duuwt, dat het Schip, hoe
zwaar 't ook zy , daar van bcwoogen weit ?
Hkrvan fchynt dc reden te wezen, dat,

j>j${ voeten, opftcigering

komt t

5 1\ voeten.

i97i8^voeteni
voor ha water dat tegen 't gantfche Schip
ruft.

Indien nu ieder voet water 4<? pondt en
18 loot wceght, gelyk zulks aan 't water
in Texel byondervindinge werdt bevonden zoo zal tegen zoodanigen Schip , dat
1 o voet diep gaat , een zwaarte ruften van
918 ^ponJt en xb\ loot.
,

i

Desgelyks valt zeer licht te berekenen
hoe veel zwaarte tegen het zelfde Schip
ruft , by aldien het dieper , of zoo diep niet
en gaat, 'tgecn, korthciu halve, voorby
gij alleen zeggende, dat, zoo het Schip
1 voet dieper gaat , dat'er dan omtrent
5559 voeten water meer tegen ruft : cn
zoo het 1 voet lichter dryft , dat'er dan
omtrent 31x9 voeten water minder tegen
ruft.

By aldien men dan een vlietende , of ten

,

ma

ma

minften een loflc ftofte , van gelyke zwaarte met het water, binnen in het Schip
dede, zoo zoude het Schips hout gantfeh
niettelyden hebben.
Wat voorts het diep gaan der Scheepen als men langzaam duuwt, ha watatydt
belangt : die van eiken-hout gebouwt heeft om van vooren na achteren te loozyn zinken dieper als die van vu uren- pen, 'tgecn noodtzakeh/k moet gefchiehout i 't geen, na myne ondervindingc, den, indien het Schip bcwoogen zal wortcgenclkandcrcnisalsjotot43 : zoo dat, den.

Qcj

i

Ge-
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Gcvocgclyk zouden

hier veelc

waar om de riemen onder
water gebogen fchyncn, enz. doch zal dit
alles, korthcits halve, verby gaan.
ftrandt ftaat

:

Het zal echter niet ondienftjgh zyn, in 't
kort te verklaren hoe het tocltaat met des
Schips zwaarheits middel-punt : Dit dan
houdt zich altydt in een rechte linie met
de zwaarheits middel-punt van dat lichaam
waters, 'tgeen zoude zyn daar het Schips
deel ftaat onder 't waters opper-vlak.
ditnutevertoonen, zoobceldc men zich
in dat het Schip wegh genomen zy , en dat
alleen over blyft dat lichaam waters 'tgeen
even is aan het deel Schips dat onder water
quam het zwaarheits middel-punt dan
van dat water zal op de zelfde plaats zyn
daar het zwaarheits middel-punt was van
het Schips onderwaterige deel, even groot
met het zelfde water \ zoo niet , moefte
het zelve daarbuiten zyn , en het hol waters moeite van vorm veranderen , 'tgeen
tegen het gefteldc is. Hier uit magh men
dan veiligh bcfluitcn , dat het zwaarheits
middel-punt van een recht op vlottende
Schip althans is in een rechte linie met het
zwaarheits middel -punt van zulk een
lichaam waters als zyn ondcrwaterigh hol
bcflaat, te weten, daarin, onder, of boven. Waar uit te bezcffen is , wanneer het
zwaarheits middel-punt van een Schip is
boven het zwaarheits middel-punt van 't
genoemde deel waters, dat zulk een Schip,
wanneer het niet gehouden werdt, moet
omvallen, en zich in die geftalte voegen,
dat zyn zwaarheits middel-punt recht onder het zwaarheits middel-punt is van dat
lichaam waters 't geen het onderwaterigh
Schips deel bcflaat : 't welk blvkt , als men
merkt hoe licht een lichaam , boven zwaar
zynde , uit zyn rechte linie gedreeven
wordt i en dit werdt gezeit top-zwaarte
wezen.
Het verfterkt de Schcepen zeer , als hun
zwaarheits middel-punt laegh ftaat. Het
zyn ranke Schccpen welkers zwaarheits
middel-punt boven komt, waar om de zelve licht omflaan decze zyn te verhelpen
met een houte huidt omlaegh daar om te
leggen, zware ballaft in te brengen, cn

Om

:

:

anderzins.

Als de zwaarheits middel -punten der
Schccpen bekent zyn, dan kan men daar
uitklaarblykelykbefluiten hoe de Scheepen op het water te leggen hebben , 't zy
recht op , ter zyden afVcnvoor of achter
over.

Het geheele Schip is even zwaar aan dat

Wis-

konftigc cn Philolophilche Hellingen , de
Schccpen betreffende , konncn opgeloft
werden) als, waarom een Schip hoogcr
fchynt als het water , wanneer men op

deel waters

't

geen zyn hol onder water

beilaat j 't welk , by ohdervindinge, aldus
gezien kan werden ; Neemt een bak waters , Helt daar een komme in , cn merkt
hoe hoogh het water zy > wecght daar na
de komme, cn doet zoo veel water in de
bak, by het andere water, als de komme
zwaar is, dan zult ghy bevinden dat het
water van cenc hoogte in de bak blyft , als
het was toen de komme daar in ftondt
twelk te bewyzenwas. Dit is een zaak
die by Archtmedes , Stevtn , Kircheriu , cn
Gyraldus , wis-konftclyk werdt bewezen.
Hieruit volght dan, hoe men de zwaarte
>

Schccpen, wanneer zy vlotten, 'tzy
geladen of ongeladen, kan weten j by

aller

voorbeeldt.

mm m
Hot Schip , hier voor genoemt , en ontis lang over 1 teven 1 14 voet, heeft *T?.?m
etn Sihif
1-11
j
een kiel lang 104 voet, het is wydt
op de wtttm
uitwatering 29 voet, laat het diep gaan
10 voet , de kiel zy diep i voet om dan
den inhoudt van het Schip te weten , zoo
multipliceert, ofvermcnigvuldight, voor
eerft de kiels lengte met de hooghtc, of
het diep gaan van 't Schip, dat hier 9 voet
zy, des kiels diepte, die 1 voet is, daaraf
getrokken zynde , komt 9 3 6 ; dit dan weder met dc wydte 29 , komt 27 1 44 voeten
voor het binnenfte lichaam , van den bodem af tot zoo verre als het Schip in 't water gaat, behalvcn het geene dat in'tuitjfchietcn der ftevens wordt bevat, welke
beide zoo verre uitfehicten als in 't water
komen > laat dit, by voorbeeldt, 4 voet
zyn, deezegcmultipliceert met de hoogte 9 , cn dc wydte 27 , (want ftclle hier het
Schip , om zyn tocloopen , 2 voet naauwer
als in de midden) zoude uitmaken 972 voeten, als het een vierkant lichaam was, doch
om dat het gclyk als een lyvige driehoek is,
trekt de helft daar voor af, cn laat voor dc
ware inhoudt 486 voeten zulks dat de
geheele inhoudt van dit Schips lichaam
zoo verre als het onder water ltcekt, zoude bcloopen 27510 vierkante voeten, 't cn
ware het vlak op zyn hooghfte 1 voet van
het bovenftc der kiel af oprees, waarvoor
af te trekken ftaat 1456 voeten, zoo dat
noch blyft 26174 vierkante voeten voor
het Schips hol
hier nu noch by gedaan
het lichaam van de kiel , zynde 1 04 voeten
vierkant , komt 26278 vierkante voeten
voor den zuiveren inhoudt van het Schips
onderwaterige deel. Terwyl nu een voet
waters 46 pondt en 1 8 loot wceght , zoo
zal de zwaarte des waters , 't geen even aan
het Schips ondcrwatcrig deelis , 1 2 2 ; { 59
ponden en 1 2 loot zyn zegge een duizent
maal duizent twee honden drie cn twintig
leedt,

1

•

,

:

:

:

dui-
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duizent vyf hondcrt negen en zeftigh ponden , en twaalf loot.
Dit zy dan alleen voorgeflclt , om aan te
wyzen hoe men met deeze zaak handelt

een volmaakte uitrekening

,

waar by op

kleinigheden wort gelet, late voor als
noch achter, dewyl zulks na deeze trant
zeer lichtelyk kan gefchicden. Wie dan
dit uitrekenen van het gewight der Scheepen in 't werk wil (lellen, die heeft naerftig
te letten op de vorm der zelve.
Een nuttigh gcvolgh fpruit hieruit,
alle

I.

Deel.

50 9

behoorden geftclt te werden ( de gedaanten van de Scheepen voornoemt zyn boven in dit Werk vertoont). En flaat te
weten, dat naderhand t eenige Scheepen,
door gewigt van kogels , tot op een zekere
diepte , geladen zynde , als ook dat Schip,
't geen na deeze wyze
, ecnigen tydt te
voo ren , cn op twee verfchcide malen geen
half ten hondcrt verfchillende, gemeeten
was , daar mede ook zoo naauwkeurigh is
bevonden over een te komen, dat men niet
zcgg en kon dat'cr eenigh verfchil tuflehen
beide wiert bevonden. Gelyk ook eenige
Lichters, met grof gefchut gtladcn , hier
na gemeeten, uitgerc kent, en dc zwaarte
van het zelve gefchut opgenomen zynde,
is de zelve zwaarte ook bevonden zoo net
op een te flaan met de uitrekening , dat het
zelfs de verwachting te boven ging. Twee
perfoonen hebben deeze meeting gedaan
en ook nooit meer als twee uuren rot ieder
Schip van nooden gehadt.

door 't welke men altydt weten kan hoe
't water zinken zal met
een gegevene laft , eer de zelve binnen
boort is: 't geen dikmaal telaatwort gezien, als de vraght geladen is. Hier toe
gebruikt men flechts den Regel van drien,
en zeeht
Een Schip, 't geen zoo veel
wcegnt , zinkt zoo diep Hoe diep zal het
Zelve Schip zinken, als daar noch zoo veel
gewight by gedaan wert ? Op deeze wvze
te handelen is ecoorloft , om dat het Schip
olght de gezeide meeting , met zyn
buitenwaarts, boven water, alom by na van
betoog, my fchriftelykvandenVincene geflaltc is , of ten minden zoo weinig
dermedegedeelt , om op eenbequaverfchillende, dat het in deeze uitrekening
weinigh faal aanbrengt.
me gevoegelyke en vry zekere maStaat noch te weten, dat de Schecpen in
nier te berekenen , op hoe veel laften
zoet water meer zinken als in brak water,
de lading van alle Scheepen te becn in brak water meer als in zout water |
groot en zy, 4000 pondt Hollandts
want het zoetwater is lichter, ofdunder,
gewight voor een laftgeftelt zynde.
als het zout water. Op kullen daarvcclc
1. Voor cerft ftel ik , met de Wis-kon- w
zoete vlieten zich in zee , of in des zelfe inhammen, ontlozen, gelyk inonzeZuider ftenaars , vaft , dat alle lichaam , 'tgeen in „
zee , aan de Noordtfche kuft by Nova 't water dryft, zooveel zwaarte van water „
Sembla, Mofcovien,cn elders, vindt men uit haar plaats floot, als dat zelve lichaam,,
het water van vermengde fmaak tuflehen zwaar is.
„
i. Zy nu genoomen een Schip na wel- „
ioctenzout.
verre een Schip in

;

>

V

,

,

, als , by voorbeeldt, dit hier ne„
vens afgetekende , onder letter A , en ge- „
fielt dat hetzelve in 't Y-water, door zyn „
Stelle voor eerjl een vry zekere 'jsyze volle lading, diep heeft gegaan tot aan dc
„
van Scheepen te meet en , uitgevon- lyn G E toe , en daar na , ontladen zynde, „

gevallen

Schceps- mcetingen.

den door den hoogh-geleerden acht- gerezen is tot D E zynde dc hooghte van „
baren Heer Joannes Hudde Bur- 6 Amflcrdamlchc voeten.
^
Zoo men nu ( in gedachte ) dit Schip „
j
germeefter en Raadt der Stadt Amwater-pas , of evcnwydigh, met het waters „
Jierdam.
,

,

.

oppcr-vlak door-fnydt , gaande de fnydin-

n

Deeze vondt, van vry kort cn zeker te gen door DE en G F, zoo zal het ftuk n
konncn uitvinden de zwaarte van alle laft, DEEG, tuflehen beide uitgcfneden , even „
zoo veel plaats beflaan als het water dat „
die eenigh Schip zoude mogen in hebben
of konncn voeren , is by den onvcrgely- door deeze lading uit zyn plaats is gcftoo- w
kelykcnWis-konftenaar foatines Hudde tc
, toen eenigh gcfchil ontftondt , tuflehen zyn Koninglyke Majefteit van Denemarken , cn hare
Hooghmoogende , nopende het aantal der
laften , waar op dc Schecpen , die na Noorwegen om hout varen , cn volladen zynde
(gerekent, volgens de ovcr-ecn-komfte,
4000 pondt Hollandts voor een hout-laft

dier geval uitgevonden

ten

}

cnderhalven (volgens het eerfte)

zal

„

het gewight van zoo veel waters , als deeze „
plaats kan bevatten , gelyk zyn aan de

„

zwaarte van deeze lading.
4. De grootte van deeze plaats bekent „
zynde in Amfterdamfchc cubic- voeten,
als mede de zwaarte van een Amfterdam„
fche cubic-voet waters in Hollandts gen
wight, namcntlyk van Y-water, daar dit n
Schip
CLq j
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„ Schip onderftcldt weit tc liggen , en ont- daar de rondte van het Schip tuflehen dc »
„ laden te worden, zoo is keimelyk , byal- wydtc van 5 voet ecnigh aanmcrkclyk on- „
„ dien men het getal dat in cubic-vocten de derfcheidt zoude geven, indien men die»
„ grootte van dccze plaats uitdrukt komt tc zelve rondte voor een rechte lyn quamc te „
„ multipliceren met het getal dat de zwaarte nemen, gelyk voor aan dc fteven gebeurt ,
„van deezc cubic-voet uitdrukt in Hol- alwaar ik van z tot z voet heb gcmcctcn. „
Dewyl nu openbaar is , zoo men Z> C, C 5, „
,, landt fche ponden , dat'cr een uitkomft van
„ ponden zal komen , welke , gedeelt zynde B A, AZ, enz. confidereert als rechte ly- „
„ door 4000 , uitleveren zal het getal der nen, dat de triangel », C, 10, even groot»
„laften daar het Schip moet op geftcit wer- is als het rellangulHtn Cf , j H\ insgclyks»
J
beide dc triangels CB 10, AB 10, t zamen „
„ den.
j

„ 5. Hier refleert dan noch maar alleen , als het retlangMlmm B 1 o , 5 ff; van gelyke »
„ hoe men dc grootte van dcezc fpatic , ofte dc twee triangelen ^15,10,-^15,20,»
j // „
„ plaats , tuflehen G F en D E begreepen, even groot als het relUngnlmm
5
om dat alle dccze pcrpcndicularcn even „
„ mcetcn zal.
„ Om hier toe tc komen , conGdcrccr ik verre, namentlyk 5 voet, van elkander af
„ voor eerft dat , zoo ik dit jpattum, of ftuk, ftaan , en zoo voorts met al d'andcre tot
„DEFG water-pas in 't midden door-fny daar zy niet cvcnwydigh beginnen tc wer- „
„ dat die fc&ie ons nagenoegh zal reprefen- den zoo is notoir dathet jpatmm begre- „
„ tecren dc middel grootte van alle d'andcre pen tuflehen CH, H 110, iio^ ghikln
nop <jr 1 mwxj t.,cn A B C.cvcn groot
„ feöicn , boven en onder deezc van 't ge;

!

1

I

,

,

\

,

,

.

,

\

:

,

j
1

,

,

„melde ituk, gemerkt

FE

het zalzyn, als dcfomvanaldcpcrpcndicula-„
„ grootftc gedccljc na 't midden van het ren daar in begrepen, namentlyk CBA,y,
» Schip toe , byna in 't loot lcit , ( inzonder- x.yxwvttrtf ponml kjh g, gemultipli- „
tuflehen

,

„heit dc nieuwe Noorts-vaardcrs) en al-cccrt met 5 M, of 5 voet. Hier dan by„
„ leen na achteren en vooren , onder dccze gedaan zynde de grootte van de triangel „
„ middcl-fcöic , naauwcr, en boven de zelve NDC,zh mede van het (patmm gfe f114,,,
„ wel weder wyder , maar- na proportie min 1 1 o / zoo heeft men den inhoudt van dc „
„ wydcr wordt \ zulks dat, zoo veel dccze figuur, beflootcn tuflehen de gefpannen,,
„ middcl-feftie te klein is , ten opzight van lyn , 't Schip , en de uiterfte pcrpcndicula-»
„dehoogere, zoo veel is die omtrent weder ren» 't welk dan afgetrokken zynde van „
en daar by ge- „
„ tc groot , ten opziet van de laegere fc&ien. het rellanguhim b £ , E
„ Zoo dat het dan zal aankomen op het uit- daan de halve fe&ic van dc (teven en 't roer, „
*b
EFGD,
namentlyk
cd, en
zoo krygt „
„ vinden van de grootte der tniddel-fe&ie.
welkers inhoudt dan te vinden , zoo men de grootte van dc figuur *dcefgbikj n
„
G F 4, wcl-„
„fpan ik een lyn, als, by voorbeeldt, BCy imno tarstmwxjx. A
„in 't midden tuflehen 'D Een EF, dat is kers dubbelt den inhoudt is van de begeer- „
„ hier 3 voet boven de fuperficic des waters , de middel-fc&ic. Dccze grootte der mid- „
„ zoodanig , dat de zelve achter cn voor even dcl-feöie dan in Amfterdamfchc voeten „
„verre van het midden der fteven af fraat, gemultiplicecrt met dc diepte die 't Schip,,
door zyn lading was gezonken , zynde in „
„ cn 't Schip omtrent op het wydtftc raakt,
„ Daarna meet ik recht-hoekigh enwa- dit exempel 6 voet, zoo krvght men een,,
dc
„ ter-pas van deezc lyn af, hoe verre zelve getal van cubic-voeten , welk gemultipli- „
„van het buitenfle fuperficic des Schips is , ceert met het getal dat de zwaarte van „
„ aaandc van 5 tot 5 voet, om dat dc ron- dusdanigen cubic-voet waters uitdrukt in„
„ dighcit van het Schip op dceze lengte van, Hollandtfchc ponden , ons een getal van „
„ 5 voet niet mcrkclyk of confiderabcl is ponden geven zal 't geen dc zwaarte der „
„ maar als recht magh werden aangemerkt , lading komt aan tc wyzen , cn , by gevolg , „
„en daar het zoo niet wezen magh, kan men door 4000 gedeelt zynde, het getal dcr„
j noch een afitandt tuflehen beide mectcn. latten waar op dit Schip, na deezc ladinge,,,
„ Concipiccrt nu dat dit Schip water-pas te begrooten is 't welk het geenc was dat „
„ doorfneden is , gaande de feöie door deezc mcnvoorgcnoomcnhaddetctoonen.
„
Maar op dat alles noch te klaarder, te„
„gefpannen lyn, en dat de helft van 't plat
„ uier doorfnyding ons wort vertoont door eerder, en , ten aanzien van de praöyk ,„
„ d c figu ur a d c efg h 1 kj " * *f 7 r / / * x navolgclyker magh blyken , zal ik zommi-„
D G F a, cndcgcfpannclyn door Sc zaken , die dc minftgeocffende omtrent „
„ï.
„de rechte fff.
usdanigen ftof moghten ophouden, war „
„ Ik begin dan te meeten van achteren by zoeken te verklaren.
„
„het roer, uit de hoek 'D de lengte Do,
I. Het principium, dat een lichaam even „
„daarna dc lengte C 5 dan B 10 , cn zoo t.00 veel z.w aart e van water tnt vjn floot tfloot „
„voorts van 5 tot 5 voet, tot dat ik komc alt dat Ikhaam zwaar *r, kan niet tegen ge- „
"in
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men

zoo

Hechts bc~ hier door bevondt ik, dat met eengoudt-»
aas het puntjen van deezen hoek , dat noch »
i
r>
Dat het e^Hthbrium zulks noodtzake- van 't gantfche lichaam boven dreef, onder »
y> lyk vcreifcht.
raakte. Dit dan zoo verre gebraght zynde,
i
11
Dat alle Mathematici , over de konft nam ik de cubm uit het water, drooghdc»
» van 't Water-w igt hebbende gcfchrecvcn dezelvefchoonaf, en woegh hem opeen»
»i dit voor een axioma gebruiken , en
fchaal , die met drie goudt-azen deezen»
, by gcii volgh, dat zoo menigen experientie, als
ctibtu , en zyn tegen- wight , daar in
zynde ,
» hare conclu Gen, daar op geveftight , con- over floegh , en bevondt de zelve op den »
« firmceren * ook de waarhek van dit axioma 1 5™ Maert te wegen , doende dccze expe- »
« beveiligen.
rientic in Regen-water, pondt z $J loot,
5
» j. Dat de experientie met een blaas dit
't Y- water
5 pondt 14^ loot , in Texel- »
«ook zeer kracht igh doet zien. Ik neem water 5 pondt 161 loot, en, bygevolgh,»
«een opgeblazen blaas, en lcgh die in een 1 voet Regen- water te wegen
45 pondt»
>i bak met water» daar na vul ik de bak, tot
29 loot, Y-water 4$ pondt 4} loot, en»
«dat die overloopt, en laat het water loo- Texcl-watcr 46 pondt 1 8 loot.
»
» pen dat gedaan zynde , en alzoo de bak
Waar uit dan klaar tebefluitenis, de-»
» ten boorde vol gekrecgen hebbende, zoo wyl , volgens het boven ftaande prmctpidm, »
,

n denkt
.

.

m

:

» neem ik zachtjes deezen

blaas daar uit,

en een Amftcrdamlche halve voet waters cm- »
,

ii laat al 't water dat aan den blaas mogt han- btce genoomen , even
zoo zwaar is als dcc« gen cerft af druppen in den bak j en dan zen koperen cuhc van } voet , met al den »
» daar aan gehangen hebbende cenigc pon- hagel die daar in , en 't pypje dat daar aan »

»den gewights, (doch zooveel

niet dat

de

«blaas gamfch onder water wordt getrok« ken ) zoo doe ik de zelve weder zachtjes in
« dien bak , en vang zorghvuldig al het over«loopende water, 't geen ik apart bewaar,
« Daar 11a neem ik eenigh ander lichaam , en
ji handel daar mede t'eencmaal op de zelfde
« manier , eerft het zelve in dien bak lcggen1» de , daar dan water tot ovcrloopcns toe by
n doende , en dan weder uit gehaalt hier na
« het voorgaande , of een ander even zwaar
rewight daar aan gehangen, weder in de
» bak gedaan, en driftig bevonden werden« de , gelyk noodtzakelyk alzoo moet wer» den geproportioneert , zoo wordt dan ook
>ï cindclyk het overloopendt water gevan« gen : Qn dit aan alle kanten perfeft gedaan
«zynde, zal men bevinden dat het weder« zydts ovcrgcloopcn water evenwigtigh is >
«'tgcen dan de waarhek van dit pnnuptum
» ook zeer krachtigh bcvcftight.
« II. Dcwyl men weten moet de zwaarte
« van het water, waar in 't Schip leit , als het
?> geladen of ontladen is , zoo zoude men
« konnen twyfelcn, of men het water wel

« zoo naauw zoude konnen wegen , dat het
« verfchil met confiderabel was.
» Om hier af een proef te nemen, hebbe ik
« laten maken een cubm van kopere plaatjes
5?

<,>

alles

hebbende een klein pypje
een van de hoeken , om daar door het

curaat, en gladt ,

„ in
•n

Amfterdamfche
uitwendigh zeer ac-

niet grooter als een halve

» voet van buiten ,

klcinftc hagel

,

niet grooter

zynde

als

een

fpclden-hooft, in te doen , met behulp van
» een klein trechtertje. Ik nam hagel , om
« de zelve zoodanig te konnen Ichikken met

j>

«hutzelcn, dat dien hoek, daar het pypjen
«in was, het Iangftc boven water dreef:

is,

gelyk men 't uit het water heeft gchaalt,
men de zwaarte van het water zoo na»

dat

1

kan krygen, dat het verfchil geen
^ van»
een laft op zoo lallen , ja noch veel minder,
zoo men noch accurater fchaal wilde ge-»
bruiken , zoude importeeren , en dien vol- »
gende in dceze meeting niet confiderabel.
Dat het verfchil geen ^ van een laft op 2 00 »
lallen zy, blykt uit de volgende rekening. »

pondt,

azen,

4000 pondt, of 1
lOO

4
16

2?

tt

laft.

800000

»

(*

itSii*{Tt

door

azen.

10140 azen,
CO

1

pondt.

»
»
»
»
»
»

»

~

Komt
is

»
»

als,}

De

zeer na 544 pondt,

't

geen minder '»

»

van een laft.
principaalftc zwarigheit

en d'ee- „
nichftc die'cr ( myns oordeels ) noch maar
n
rcllecrt , beftaat in 't vinden der grootte
„
van het ftuk , dat door de lading in ^ water „
komt te zinken. 1. Dewyl de lading hct M
Schip voor en achter niet eenparigh doet,,
zakken, en dikwils ook meer na cr een als w
d'ander zyde. z. Dat de middel -feöie w
moogelyk al te ruwen calculatie zal geven, „
gemerkt de Schecpcn niet eenparigh krom „
af loopen van boven na de kiel, noch over
n
de lengte van 't Schip na de voor-cn achter-fteven, zoodanig ook, dat hier weinigh
»
proportie fchynt in te konnen gevonden „
werden , en alles onzeker over gelaten.
„
,

Wat
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3 l%
n Wat d'eerfte zwarigheit belangt , die ken , wanneer dc pcrpendiculare bogt van „
» wordt wegh genoomen door bet oofervcc- dit te meetcne (luk zoo na over een komt „
„ren hoe diep dat een Schip, geladen, en met een rechte Ivn, dat die als een rechte,,
ontladen , voor , achter , ert wederzydts in lyn, zonder merkclykverfchil, maghge-,,
te liggen: by exempel, noomen worden , even gelyk ik ook gezeit ,,
hebbe omtrent deboghten tuflehen twee ,,
,i een Schip lcit achter geladen op 1 2 voet,
„ voor op 1 1 voet, ontladen achter op 6 voet, perpendicularcn, in 't meeten van deeze„

vi

M 't midden , komt

„ cn voor op 5; voet, zoo neem ik dan het
„ midden hier uit , namentlyk 5 { , als blykt
voor

achter

11

6
>»

6

y

»»
>»

*»

komt

5J.

»»

zyndc,
, geladen
het wat op eenezyde
zeer accuraat wil weten

Infgdyks, een Schip

„ byaldien

ik zie dat

„ leit , of als men 't
„zoo teken ik het daar-cn-bovennoch we-

derzydts in 't midden, hoe diep het in't
„water leit, en daar na, ontladen zynde,

„ meet ik hoe hoogh het wederzydts is gere
„ zeni het midden hier af neem ik voorde
„ ryzing van 't Schip in dc midden.
„ En zoo het moght gebeuren dat dit met
„ dc middel-diepte van voor en achter niet
„ quam t'accordeeren , zoo neem ik noch
„ eens het midden van deeze twee middens,
„ en laat de zelve dan voor de middel-diepte
„over het gantfche Schip verftrekken. Dat
„dit nu geenconfiderabclverfchil kanver-

middel-fcét ie.

„

Maar by aldien dit anders moght zyn , „
zoo zoude men dat ftuk , ten opzight van „
dc hoogte , in 200 veel dcclen moeten dei- ,,
en, dat ieder ftuk deeze cigenichap hadde, „
cn meeten dan vcrvolglyk ieder ftuk apart : „
als by exempel , zyndc de hooghte 6 voet, „
zoo zoude men dit Itukkonnenverdcclen,,
in twee Hukken , ieder van 3 voeten hoog , „
cn meeten dan ieder van deeze ftukken „
door dc middcl-fcclic van ieders ftuk , ofte,,
verdeden deeze 6 voet in drie ftukken,,,
ieder van i voet hoogh , en meeten ieder,,
van deeze drie als vooren.
„
Maar ik denk niet dat deeze accuraat-,,
heit , ten opzigt van dc praÖyk , zeer noo- „
dig zal zyn , gelyk zoo dadelyk tooncn zal. „
Immers altydt , zoo men de zelve begeert , „
kan die met weinigh meerder moeite in 't „
werk geftek werden : en in allen gevalle,,
zal daar dan geen zwarigheit over blyven , „
om met te geloovcn dat accze ftukken , op „
de gezeide wyze ieder byzonder gemeeten
zynde , t'zamen na genoegh zulTcn uitleveren de grootte van het begeerde ftuk:,,
'tgcen uit het vervolgh noch klaarder gezien zal konnen werden.
Voor het tweede zal ik dan nu gaan 1 00nen , dat zelfs deeze middel-fectie alleen,,
ons het begeerde na genoegh doet hebben. „
1

,

, zoo men
wederzydts
„ van 't Schip, eenzelvigh gaande van achtc- En om het zelve te effectueren , zal alleen „
„ ren, by exempel, op tfvoet , beginnende noodigh zyn dat men deeze twee vojgende „
„ boven het water, cn navooren op 5 \ voet ThtorenuuA met aandacht nadenkt, en toe-,,
„eindigende, zeer weinigh kanverichillen, paft tot de zaak.
,»
1. Dat van alle rcchtlynige lichamen,,,
„ by die 'crgcconcipieert wordt horizontaal
CB, aan de fi-„
„ te gaan , tegen de hooghtc van 5^ voet van als, by exempel,
„achteren tot vooren tocj cn dat hier door guur C , ftaandc het plat ADCB,i\% mede „
omtrent even zoo veel van achteren werdt £ FK G, perpendiculaar op dc bafa en zyn- „
cx\AEge-„
,verloorcn, als van vooren aangewonnen: de D F evcnwydigh met
?
„gelyk uit de nevcn-ftaande figuur, onder fupponeert recht op
t dc lengte A£, t
en de middel-breed- „
„letter B, zeer gemakkelyk kan werden met de hooghtc
te HI gemultipliccert, den inhoudr,van „
„ begrepen.
zullen geven j dc„ Even het zelfde geldt ook in de helling dat lichaam
„ van 't Schip , die in het aangeroerde voor- wyl het triangeltje D P I even groot is als
het triangdtje / PC, en
R als B S If „
„ ftcl ook maar zeer weinigh kan zvn.
„ Wat d'andere zwarigheit belangt , na- en dien volgende de gefchiktc vierkanten „
B , en R P
zoo groot als dc on-„
raiddel-fcctie moogelyk A P
,) mentlyk , dat dc
„ al te ruwen calculatie zal geven , die neem gefchikte vierkanten D CB,cnADCB.„
i. Dat dc grootte van een ftuk ecnes,,
„ ik voor eerft hier mede wegh , dat myn
„ mening niet en is dat men d'aldergrootfte coma, waar van de b*fïs een recht-hoek is , „
accuraathei t zal krygen , wanneer men een lang 1 1 5 voet, en breedt a8 voet, en dc ,,
Sc hips volle lading zal meetcn, metdee- fcöie, zynde d'andere b*fis van dit ftuk,,,
„ ze middcl-fe&ic alleen te confidcreeren \ lang 1 1 o voet , cn breedt i.6£ voet , cn dit„
„ maar dan mag men dezelve alleen gebrui- ftuk hoogh 6 voet, zeer na zal bekomen
wer-

„ oorzaken , wordt klaar betoont

„ flechts

bedenkt dat de

feÉfcic

AEFG

AE

AD

%

t
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0^30

*

*7j* isdehelftvan

BC+IK.
784
224

middel-feaic

r>

44ri

»

30813

r>

met de hooghte —5

—

18.

110.

ML of IK ZO

de hooghte

£F

isdehelftvan

Komt
1*48*1?
van 't middel-ftuk 1849 1£ bier boven
gevonden,
;«$ voet, 't geen»
verfchilt maar
het middel-ftuk grootcr is.

Uithetgefteldeis

»
»

313

HE of GFmi

dit ftuk met zync hooghte multipliceert
» ofte ook , zoo men dc helft van het boven» fte en onderftc plat multipliceert met dee» ze hooghte j want men zal voor de juifte
» grootte Van 't ftuk 18492,} voet krygen,
n voor de middcl-fe&ie , met de hooghte ge» multipliceert, 18489^ voet, en voor de
n helft van beide dc biftt , met de hooghte
» 18498^ voet: 't geen in 'teen maar \£ te
ander 6£ te veel is, als
ti weinieh , en in 't
„ blykt uit het volgende cyfer.

9»
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0
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Het

bovenfte plat
het onderfte

x.

3220

*94*n

50

»
of \AB

571—
115

—

ofj
•tf

+ x-

-

*
X

55

-IIO

»
n

fh

o8 *ÏT

—

3

met dc hooghte

©"

komt 18498^',
18491^,

11

hier van 't middel-ftuk

n
1}

n

X30 I3H-12X
verfchilt

O^of X

r*

en iv"^

30 131
30 138

't

de*4/& v**CJD 3120
*»

»

19310
11880

»
» inhoudt van de cmmAB CD X?

„

148 1 20

iWY

HO

220
8tfrf

>»

tebtptlKLM 294^
*0£. 44
11784

«7 8 4?n
" inhoudt der tmu MIKLQ^ 129627^.

» Dit van 148120

l

ABCDQ^

tdkiZ^^tmABIKLDC.

_

6J voeten

~

geen het middel-ftuk kleinder is.

Dceze vry zekere meeting dus voor af
hebbende laten gaan, zal nu voorder aanraken de wyze van Scheeps-meeten , die in
Holland t gcbruikelyk is geweeft , en noch
is , uit laft van hare Hoogh- Moogende.
Alle Schcepen, of Schuiten, wierden
gemeeten met WczeMche hout-voeten |
meet end e de lang te over de ftevens, de
wydte op het wydftc van 't Schip, en de
holte van de opper- kant der buik-denning,
tot de onder-kant van't fpic-gat, 4 voet
achter het maft-eebindt.
Daar na eemultipliceert , ofvermenigh-

vuldicht , dc lanctc met dc wydte , dc uitkomft met de holte , en gerekent 180 voet

voor ieder laft, te weten in Wydt-fcheepen , Smal-fchccpen , Drem meiaars, Damfoopers, Boeijcrs, Beitel-aak en , en alle
Rondt-fcheepcn.
De Rondt-lchuiten wierden gerekent
1 94 voet voor ieder laft.

Samoureuzen, Pleiten, Geubels, en
voet voor ieder laft.
, 170
Alle gewegerde Kagen, 1 06 voet voor

Schiet-fchuitcn

ieder laft.

Alle

oneewegerde Kagen, 240 voeten

voor heder laft.

De Scheepen die na Noorwegen voeren
wierden gemeeten (en zulks tot voldoening
Rr
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ning van de tol , in 'r gebiedt van zyn Maje Heit van Denemarken op dc hout-lallen
gcllelt) van dc buitenfte bovcn-kant van;
d cene lieven , tot aan de uiterftc kant van
d'anderc lieven , in dc langte. In dc wydtc
wierdt gemecten voor dc grootc mail, van
d'ecnc buitcnllc plank , van binnen af, tot
aan d'anderc buitcnllc plank. Dcdieptc,
of het ruim van de Schecpcn , wierdt gcmcetcn tullchen de grootc en dc fokkcmall , daar 't op het wydtfte cn holllc is te
vinden , dicht aan 't boordt , op zyn uitwateringe , rcgel-recht van d'cenc tot aan
d'anderc kant, llrekkcndc daar na van het
midden der zelve koorde al' , te mecten
door het zoat-hout , of kols-wyn , tot op

De Schecpcn welke juift van een zelfde

j

j

<

Ccrter niet wierden bevonden , zoo als die
in dc Plakkaten uitgedrukt (tonden, mat
men in billigheit evenredigh na dc boven
llaandc rcgulen , en der Schcepen draghtighcit.

Doch

iruk.it

Ctn-

tracirn

V*n

vooren ,

gerekent

,

cn begroot
-

flaat

cn onbuighzaamheit der hout, wierdt een vyfde part van ieder
Schips grootte afgekort , wanneer die met
hom geladen waren.

lichtigheit
lallen

Dc Schecpcn , als vooren gemecten wczende , wierden op de zydt-balken , en op

dekiel toe.

Zutügf

dit, aldus

op tarw , of op Sf Ubes
zout-lallen. Maai- vermidts dc Schecpcn
met hout zoo diep niet als met tarw, of
zout , konnen geladen werden , wegens dc
als

Wanneer zy dan op deeze wyze waren dc voor- cn achtcr-ftcvcn ,

gebrandt.
Maar heden is hier een andere, en volmaakter, wyze van Schecps-mcetcn in gebruik gekomen, by voorval van verdragh

gemeeten, wierdt haren inhoudt geilek
volgendcr wyzc uit te vallen.
Een Schip lang 1 2 5 voet , wydt 1 f voet,
hol 1 4 voet , met een half dek tot voorby
dc grootc luiken, omtrent 1 5 5 lallen.
Een Schip lang 1 2 3 voet,wydt 24; voet,
hol 14 voet, met een halfdek, 146 lallen
Een Schip lang 1 2 2 voet,wydt 2 4; voet,
hol 1 3 voet , met ccn halfdek ,118 lallen
Een Schip lang 120 voet , wydt 2 4 voet,
hol 1 3 ] voet , met een half dek ,130 lallen
Een Schip lang 1 1 8 voet, wydt 24 voet,
hol 1 3 voet , met een halfdek ,123 lallen
Een Schip lang 1 16 voet, wydt 2 4 voet,
hol 1 3 voet , met een half dek ,118 laften.
Een Schip lang 1 1 4 voet, wydt 2 3 voet,
hol 1 3 voet , met een half dek ,112 lallen.
En voorts evenmatigh met alle Schcepen
van deeze geltalte.
Een Schip lang 9 5 voet , wydt 2 1 voet
hol 12 voet, zonder halfdek, 73 lallen.
Een Schip lang 90 voet, wydt 2- 1 £ voet,
hol 12 voet, «8 lallen.
Een Schip lang 8 f voet , wydt 2 1 voet
hol 1 1 { voet , 6*0 lallen. En aldus voorder
evenredigh met alle Scheepen van deeze

tulfchen zyne Majellcit van Denemarken
en hare Hoogh - Moogcnde , te weten:

Men vult dc ledige Scheepen, van alle flag,
met bekende zwaarten van kogels en ge-

fchut, tot zulk ccn diepte als zy gewoon
zyn door zee te varen, 't geen befpeurt
wordt u it dc dok, of moet , cn merken , die
het zee- of rivier-waters oppcr-vlak , daar
tegen kabbelende, nalaat: gerekent dan
4000 pondt voor ccn laft, dopt men dc
Schcepen volgens deeze ondervindingc.
En om dat het mceten van alle Schcepen te
lange moeite, cn tc groote koltczy, gift
men de ongemeetcne , na en in haar foort
van wat draght zy mogen zyn. Doch door
dien de zee met gecne water-paflc linien
de Scheepen fnydt , als ook om dat dc
Scheepen niet evenredigh en wis-konftig
den ander gelyken , konnen in deeze wyzc
van doen ccnigc mis-greepen voor vallen.
Dc mectinge , welke ten proef gefchier,
wert gedaan aan Schcepen die oudt, midnieuw zyn gelyk dit alles
del-tydigh1,, en meuwzyn
geltalte.
breedclyk in het volgende ontworpene
Een Schip lang 1 2 4 voet, wydt 2 5 voet, en d.ar na vallgeltcldc Verdragh, tullchen
hol 1 3 voet,"het verdek 3 ; voet, 16*2 lallen, zyne Majellcit in Denemarken , en hare
Een Schip lang 122 voet,wydt24; voet, Hoogh-Moogcnde,indenjarc 16(59. den
,itn
May opgerecht, kanblyken.
hol 1 3 voet, het verdek 3 voet, 1 5 3 lallen.
Een Schip lang 1 2 o voet,wydt 24^ voet,
verdek
voet,
onder gefchrccvcn , als by zyn Kohol 1 3 voet, het
145 laften.
3 ï
ninglykc Majellcit van Denemarken,
Een Schip lang 1 18 voet, wydt 2 4 voet,
hol 1 2i voet, het verdek 3 \ voet, 1 3 4 lallen. en Noorwegen , ficc. endc dc Ho : Mooe
Een Schip lang 1 3 o voet , wydt 2 8 voer, Heercn Staten Generaal der Vcrccnighuc
hol 1 2 voet , met een koe-brug , of boeve- Nederlanden refpeélivclyk gecommitteert
net van 6 voet , groot omtrent 195 laften. tot dc dircélic , mitlgadcrs inf pectie , mecEen Schip lang 1 16 voet, wydt 26 voet, tinge , endc bcgrootinge der Schecpcn
hol 1 2 voet , daar boven 6 voet, 176 laften. na Noorwegen om hout-laft varende, vcr;
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647, ftc zoldering, of verdek , t'zamen komen
met malkandcren itcrativclyk hebben ge- rechthockigh nederwaarts op de onderfte
confereert ende gedclibercert op de uit- zoldering, daar by doende j duimen voor
vinding van de bequaamftc,gcvoegelykrte de dikte der planken van den overloopt
en zekerde maniere van mectingc , zoo als Ende dat het een derde van 't beloop der
beftdocnlyk zalzyn, ftellcndc ieder hout- drie voorfz. wydtcns genoomen zal werlaft, volgen» het voorfz. 1 1. en V.artykcl, den van de middelbare wydte \ ende voor
op 4000 ponden Hollandts gewigt, zulks de middelbare holte het derde part van het
dat , zoo menigh maal als een Schip zooda- beloop der drie holt ens van het ruim , daar
nige 4000 ponden zwaarte aan hout bc- by doende drie vierde parten van dc midquamclyk kan laden en voeren , het zelve delbare holte in de heele verdek-fcheepen,
voor zoo veel 1 aften gerekent ende ge- twee vierde parten daar het verdek uit getauxeert zal moeten werden 1 Ende dat timmert is tot dc fpaken van het braadtwy daar op verfcheidc Scheepen met yzere fpit, ende in de half verdek-fcheepen de
kogels hebben doen af-laden , als nament- helft van het half verdek: indienverftanlyk het Schip de Lakcn-koopcr , Schipper dc nochtans, dat de holte van het verdek
Broer Htttes van Hmtoopen : de drie Konin- in de Scheepen die maar half uit getimgen , Schipper Doede Eelkent : het vergui mert zyn alleen genoomen zal werden in
Hert, Schipper foUe Abes: de goede het midden bydegroote maft, ende achter
Hoop, Schipper Remkf A/bertfi.van Hm tuftchen de grootemaft ende achter-ftchopen : de Water-hondt , Schipper Men vcn op dc helft \ ende dat in dc gefchutKlaafL. van Hoorn: deBrouwcr, Schipper fcheepen , vermits dc bclemmeringe van
tAmke Htddes van Hmloofen : de Jager, 't gefchut , geen verdek gerekent zal werSchipper Hejfel Tieterfi. en het vergulde den, als voor zoo veel ende naar advenant
Hert, Schipper Agge Abes: Ende voorts dat dezelve bevonden zullen werden het
gcaccordeert en over een gekomen te we- zelve verdek met hout te beladen 1 Ende
zen , dat drie van dc voor gemelde Schee- dat men voorts de voorfz. lengte , middelpen voor Proef- fcheepen gehouden, en bare wydte, ende middelbare holte, met
daar uil een generale regel geformeert zal malkandcren zal multipliceeren, ende het
werden , om dc draghtbaarheit van dc an- produel dividccren door een zeker, va ft
dere Scheepen, zoo geproefde als onge- ende onveranderlyk getal , of divizoor , uit
proefde , daar na te calculeeren , te weten de voorfz. drie Proef-Ichecpen te vinden
het voorfz. Schip '1 vergulde Hert , Schip- ende te determineeren j ende dat men het
per zAgge Abes van Wamt , zynde van de auotient, of uitkomft van dien, zal hounieuwe rabrykej het Schip de Brouwer, en voor het getal der laften , waar op een
Schipper Ank? Hiddetvan Hi nloopen , zyn- Schip van zoodanigen lengte, middelbare
de van de middelbare fabryke
en het wydte, en middelbare holte, getauxeert
Schip de Water-hondt , Schipper Men zal moeten werden} En dat men, om de
KUafi.. van Hoorn , zynde van de oude fa- zelve divifie te vinden , het product van de
bryke 1 Ende dat dc zelve drie Procf- lengte, middelbare wvdtc, en middelbare
fcheepen, alsmede alle andere Scheepen holte , van ieder van de voorfz. drie Proefgemeeten zullen werden op een plaats al- fcheepen zal dividccren door het getal der
keninde lengte binnen ftevens , lyn-recht laften , waar op ieder van de zelve , door de
van de eene Heven tot de andere ende in proef van het gewight, is bevonden ende
dc wydte binnen de wegers op drie plaat- dat het derde part van 't beloop der drie
zen, te weten, byde grootemaft, onder voorfz. uitkomftcn, ofquotiënten , gehouhet luik , op de helft tuflehen de groote den zal worden voor de gerequireerdedi*
maft en de voor-fteven , ende weder op de vifoor. Zynde het ProcT-fchip, gen aam t
helft tuffchen de groote maft en de achter- het vergulde Hert, in voegen als voorai
ftevenj endedc holte in het ruim irifgelyks gemeeten, bevonden lang te zyn 1 zo voet,
op de zelve drie gedetermineerde plaatzen, wydt by de groote maft 26" voet 5 duim,
beginnende van de buik-denning af, naaft hol op dezelve plaats 1 1 voet, wydt in 'c
het kols-wyn , recht opwaarts , tot aan een midden tuflehen de voor-fteven en de
rechte lyn , binnen het ruim gefpannen uit groote maft 2 6 voet 6 duim , hol op de zelde hoeken daar de wegers en de onderfte ve plaats 1 2 voet 7 duim , wydt in 't midzolderinge t'zamen komen , daar by doen- den tuflehen dc achter-flrvcn en de groote
de 4 duimen voor dc dikte van het watcr- maft 2 6 voet 6 duim, hol op de zelve plaats
bordtj ende de holte van 't verdek van gc- 1 5 voet 3 duim, hol byde groote maft onlyken op dc zelve drie plaatzen , meetende der het verdek 4 voet } duim , voor j voet
uit de hoeken binnen het verdek, daar de 1 o duim , en achter 4 voet 1 o duim ; ende
w ??ers en dc onderfte kant van de bovcn- met kogels afgeladen wezende op de dieprelatif tot

het Traöaat van den Jarc
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voet voor , en achter op

1 4$ voet, de refpeöive producten van lengte, midhebben het be-' delbare wydte, en middelbare holte, van
loop van 2 2 7 j lallen , ieder laft , als vooren, alle de andere geproefde en ongeproefde
tegens 4000 pondt Hollandts gerckent.J Schecpcn gedeelt
werden, ende
Het tweede Proef- fchip , genaamt de' het getal der laften, waar op ieder Schip
Brouwer, lang 1 6 voet 6 duim , wydt in begroot moet werden, uitgcrek ent. Naar
het midden 24 voet 2 duim , hol 1 1 voet het welke de Schippers hare maat-cedul6 duim voor wydt 2 4^ voet, hol 1 1 voet len gegeven, ende de tollen, in conformi6 duim , achter wydt 24 voet 2 duim , hol teit van het achtfte artykel van het voorlz.
Traétaat van elucidatic, tot nader ordre,
1 4i voet , het verdek in 't midden 4 voet
voor 2 voet i o duim, achter 4 voet 3 duim betaalt zullen werden.
ende in voegen als vooren af-geladcn we-j
zende op de diepte van 1
voetvoor, en!
Volgen het tweede en vyfde artykel uit
voet achter, in zwaarte ingenoomen het Traftaat , tufl'chen zyne Majefteit den
I
laden. Heerc Koning van Denemarken , Noortc hebben het beloop van 18
Ende het derde Proel-fchip, genaamt dei wegen, &c. ende hare Hoog-Moogende,
Watcr-hondt , lang 1 6 voet 4 duim ,| gemaakt in den Hagc , den elfden Februawydt in 't midden 2 3 voet 5 duim , holl rii, 1666. over tollen, ende hout-lallen,
II voet 10 duim , voor wydt 23 voet] in Noorwegen.
7 duim , hol 1 1 voet 3 duim , achter wydt
II.
> 3 voet ^ duim , hol 1 5 voet , het verdek
Tot verhoeding ende correctie van alle
in 't midden 3 voet 10 duim , voor 3 voet
mis-verftanden , ofte geplceghde frauden
ende
1 o duim , en achter 4 voet 3 duim
tegens het voorfchrecve TraSaat , zoo ten
met kogels , als vooren, af geladen weopzighte van de mectinge der Scheepen
zende op de diepte van 1 1} voet voor, en
zelve, op Noorwegen varende, als door
1 3 { voet achter, in zwaarte ingenoomen
den aanbouw van zekere foort van Scheclaften.
hebben
het
beloop
van
tc
168;
pcn, diëten tydevanhet aangaan van het
Zyndc mede verdragen, dat, tot vermyvoorfz. Traftaat niet bekent zyn geweeft
dinge van alle gebrooken getallen , ende
ende ordinaris genoemt werden van de
confufic, ofte perplexiteit, daar uit ontnieuwe fabrique , is toegedaan ende geacftaande, ende om te vinden een gelykheit
cordeert een nieuwe mectinge van Scheein de rekening, geobferveert zal werden
pen, op de bequaamfte, gevoegclykile,
dat in cas een gebrooken getal in de diviendezekerfte manieredoenlykzynde, in
foor, ofte in de uitrekening , boven het
dier voegen , dat de hout-laften van de
beloop van de laften, komt overtefchieScheepen zuUen werden uitgevonden, en
ten, niet importeerendc $ van een laft,
begroot op vier duizent ponden gewigte*
daar voor niet gerekent zal werden, ende
zulks dat zoo dikmaals als een Schip de
meerder importeerendc als dat daar voor
zwaarte van vier duizent ponden aanhouc
als mede, in
l laft gerekent zal werden
kan inladen , het zelve voor zoo veel laften
cas het gebrooken meer komt te bedragen
zal werden gerekent endegetaxeert.
en minder als ; laft, dat als dan niet
als
V.
meer als i laft gerekent zal werden, doch
Doch in cas over de voorfchreeve bemeerder bedragende als ^ , een geheel laft.
Ende is daar op de lengte , middelbare raamde mectinge verlchil zoude moogen
wydte, en de middelbare holte, van het vallen, of eenigc Schipper zich beklagen
vergulde Hert bevonden te bedragen dat zyn Schip te hoog of te groot van laften
120 voet, 2 6 voet 5 j duim, en 16 voet geftelt was, zal zoodanigen Schipper, in
dj duim : van de Brouwer 1 1 6", 6 \ 24,2;, Noorwegen komende, ende zyn Schip,
15,6*^: ende van de Water-hondt 1 1 6", 4 onder kennifle ende voorweten van de Ko23,51* M» 8 ï : ende der zeiver refpe&ive ninklykc Officieren, met zoodanigh hout
produften 52741, 43938, en 43096*: als ordinaris uit dc Havenen van Noorweende het beloop van de laften , door de gen afgeladen werdt, wel en vol afgeftut
proefvan het gewigt, 2 2 7 j, 1 8 3 -;, en 1 6"8 J hebbende, van de gemelte Officieren a£te
ende dat de zelve producten , gedeelt door ende verklaringe nemen, hoe veel voeten
de laften, komen te geven voor hare quo- zyn onderhebbende Schip achter cn voor
tiënten, of uitkomften, 231?, 2392, cn diepgelegen heeft van devoorzeidehoutx 56*
ende het j part van de zelve quo- laft , betalende dien volgens ook de opge-
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makende het zelve gebroo- fteldc tollen ; doch t'zyner naafte reizc zal
ken, volgens de voorgaande conventie, \. hyzich tot Dramme in Noorwegen, ofte
Welk getal van 242 voordegemecnedi- in eenige andere van de voornaamfte Havifoor moet verftrekken, door welke alle venen in Noorwegen voorfchreeven, tot
tiënten 142 J4 ,
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ncn opcenlaft) wiens kiel zy4f voeten»
de langde verdeks balk 18 voeten, ende
holte 8 voeten * deeze drie met malkander
gcmukiplicecrt, komt 5480 voeten, en
zoo veel zoude den inhoudt zyn indien het
een vierkant lichaam was, zoo lang als de
kid , breedt als dc wydte, en dik als de
holte des Schips : maar om dat dc Schcepen achter en voor fmaldcr worden, en onder rondtachtigh zyn , zoo zien zy hoe veel
dc buik- (lukken na achteren en na vooren
korter worden als de langde, gclyk J , 4,
of 5 voeten , na dat die verre van 't midden
zyn, nemende een middel-getal van deeze
verkorting , als hier, by voorbeeldt , voeten, welke zy met dc helft van de holte,
te weten 4, multipliceeren, komt 14, dit
wederom met de kiels langte 45 , komt
540 voeten voor het geene zy aand'ecne
zyde aftrekken , en zoo veel ook aan d'andere zyde, trekkende dan tweemaal 540
of 1080 voeten van 6480 , blyft noch
5 400 voeten voor den inhoudt van de holte des Schips onder het verdek. Deeze holte met zee-water gcvult , zal dat water
? 96900 Franfchc ponden wegen, nademaal zy rekenen de voet zee-water zwaar
te zyn 7*} pondt, 'twelk het gewight is
dat dit Schips hol bevatten zoude als het
met water gevult was. Dan nemen zyde
helft van het voorfz. gewight des waters
396900 pondt , zynde 198450 pondt,
voor het gewight dat zulk een Schip voeren kan > dit gedivideert door 2000 pondt,
dc zwaarte van een harcr tonnen , komt
zeer na 1 00 tonnen , die dit Schip voert.
Een Schip zeght Fomrnter Franfch
Van deeze meetinge , eikkinge, en begrootinge der Scheepen , worden aan dc Schryver, draaght zoo veel als het zelve

dc hour-Iadinge bequaam , addrcflccrcn
aan de gemelde Officieren, die, t'zynen
verzoeke , aandondts ende ronder vertocven het voorfz. Schip zullen doen laden en
bczwaaren met afgewoogen yzer , ofte anderzwaargoet, tot op de zelve diepte gelykhct te vooren met hout geladen hadde
gelegen, ende uit het gewigte van 't voorichreeven ingeladen yzer, ottc ander zwaar
goct ( te rekenen tcgens vier duizent ponden Hollandts gewigte voor een lalt ) calculccren cn begrooten het getal der houtlaften die het zelve Schip zal konncn voeren, naaradvenant van welke bevindinge
den tol betaalt zal werden. Welke meetinge zal dienen voor een generale dcc c
des zullen de Schippers, welkers Scheepen
by zoodanige preuve bevonden werden te
vooren recht cnwclgcmectcntczyn, tot
haren lade moeten nemen en dragen de
gedane preuve, ook in toekomende meerder tollen betalen , na advenant der laden
die hare Scheepen, in cas voorfz. bevonden
werden te wemigh ge taxeert te zyn geweed, zonder dat zy om 't gepafleerde gemoeit zullen werden j doch bevindende
dat eenige Scheepen te hoogh op laden
geftelt ende te veel bezwaart zyn , zullen
de zei vige van dc betalingc der voorichrceve preuve t'ccnemaal vry zyn , ende op
zoodanige laden gcdelt worden als die
haar bevinden, ook by zyne Koninglyke
Majedeits Officieren ende Bedienden gcg
reditueert werden 't geene dat te vooren
te veel aan tol betaalt zal wezen.
1
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Schippers brieven verleent

,

om

die in

Noorwegen, of elders onder 't gebiedt van
zyne Majedcit van Denemarken, tcvertoonen : ook werden brandt-tckens voor

weeghc

Tweede manier.
Zy multipliceeren,

als vooren, de kiels
en achter op dc ft evens gezet, om tegens langte met de wydte , en dit met de holte ,
de eik-brieven te werden gcconfcrcert , en rekenende 80 voeten voor een ton.

vergeleken.

'Derde manier.
Eenige nieuwe aan te bouwen ScheeZyaddeercn tot de kiels langte de langpen , ofte andere , tot hout-ladinge te vooren niet gebruikt geweeft zynde , zullen in te over fteven , multiplicecrcnde dc helft
voegen als vooren gemceten worden , en van deeze fommc met de wydte , en dit
in cas van bczwaarnhTe, een preuve onder dan met de holte , fnydende de twee ach't gebiedt van Denemarken moogen vor- terfte cyfer-lcttercn af, het blyvende getal
wyft aan hoe veel het Schip voeren kan.
deren.

O/ wat wyze deeze meetinge
eenigeVitlanders gefchiedt.

by
'

Vierde

Zy

\

multipliceeren de kiels langte

met

Zy multipliceeren dc kiels langte met dc wydte, en dit weer met de holte, het
dc breedte op het wydtde des Scnips, cn komende getal dividceren of deelcn zy
dit met dc holte, van dc kiel tot aan de ver- door de kiels langte, hier by doende dc
dcks-balk toe: als, by voorbeeldt , laar/er wydte van 't Schip , met de holte , dat dan
een Schip zyn , dat zy houden 1 00 tonnen t'zamen geaddcert , wyd het quotiënt of
te konncn voeren, (te rekenen twee ton- uitkomftc aan hoe veel tonnen het Schip
voert»
]
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doch ais het Schip vry Ichcrp is, ne- deezc evenwydige , te weten i^j kj» enz.
men zy'cr i o ton af, maar zoo het buikigh daar na addeert *d en ef te zamen, en
multipliceert de helft met i i ; desgelyks
en breedt is , doen zy'er i o ton toe.
addeert efenghic zamen , en multipli*De vyfde manier die by (tEngelfchen ceert die met £/, en zoo voort met de anen Franfchen wel voor goedt gehou- dere decze gevonden getallen t'zamen
den wordt, doch myns wetens niet gcaddeert , komt voor dc vlakte in de rib
*bcd. Dc wydtc der twee uiterfte ribben
gebruikt , üdee&e:
dan gevonden zynde , zoo addeert dc zelve
Men zal het Schip, als het opgemaakt is, te zamen doet dan de helft deczer lomdoch noch op ftapel ftaat, tot het verdek me by dc vlakte van dc grootfte rib \ en
toe met water vullen, nemende tot dien cindclyk dc helft van decze fomme genooeinde een vat , waar van de zwaarte des men , komt voor dc gemiddelde vlakte :
waters , dat daar in kan , bekent is dit dan doet daar na by de langte over ftcven de
bekent zynde, en bevonden hoe menigh langte der kiel, de helft is voorde gemidmaal zulk een vat vol water daar in gegoo- delde langte. Multipliceert dan deezc getenis, als het Schip gevult is, zoo is ook middelde langte met dc gemiddelde vlakbekent hoe zwaar het Schip geladen is. te, 'tgcen komt neemt voor den inhoudt
Indien nudit Schip, zoo gevult, in zee was, van de holte.
zonder mollen , touwen , of iets anders op
Maar alle decze laatfte wyzen van meeof in te hebben boven de vcrdcks-balken ting konnen weinigh dienen om de vol'tii zeker dat het dryven zoude, nadien maakte ladinge der Schecpcn tc vinden $
de ftoffe van 't hout lichter als het water want behalve n dat dc holte bezwaarlyk,
is
want zy rekenen de voet eeken-hout ja onmoogelyk door rekening volmaakte1 3 pondt lichter te zyn als die van 't zee- lyk kan gevonden werden, omdat de gewater. Maar het Schip noch belaft zvnde daanten der Scheepen zeer ongclyk , en
met het hout boven 't verdek , mallen dc zelve van verfchcidc kring- ftukk en te
touwen, menlchen, en andere dingen , 't is zamen gevoegt zyn, zoo komen hier noch
zeker dat dit gevult Schip zinken zoude. ecnige zwarigheden by , te weten :
dat oude Schecpcn zwaarder zyn als nieuAls men nu de zwaarte van dé mallen
touwen , menfehen, het hout boven 't ver- we, voeren zy minder laft j want oudt
dek, enz. half zoo zwaar rekent als het zee- hout heeft meer ingedronken water by
water dat onder 't verdek in gegooten kan zich , ook maakt het meer reeten , daar het
werden , ( 't geen zy voor na genoegh hou- water llcedts door fluipt, 't welk het Schip
den) zoo zal het Schip noch konnen voe- bezwaart. Schcepen die van droogh hout
ren , met zyn toetakeling , de helft van het gemaakt zyn voeren meer als die van nat
zee-waters zwaarte, waarmede hetzelve hout opgetimmert zyn , om dat droogh
hout lichter is als het natte. Ook dragen
gevult was.
te meetcn hoe veel voeten water, of na vccler gevoelen, dc Schcepen des Zomers meerder als des Winters , om dat dc
andere ftoffe, onder 't verdek leggen kan
zoude men decze volgende wyzc konnen wateren dan dikker zyn, 't geen veroorgebruiken : Meet de vlakte by de twee zaakt werdt door dc koude. In zoet water
uiterfte ribben op de kiel , desgelyks de dragen de Schcepen minder als in zout
vlakte in de wydtfte rib als by voorbeeldt, water f want zoet water is lichter als het
dat *bcd y in de figuur E, cenvandceze zoute water. Licht water wederhoudt
ribben zy, m d de onder-kant van 't verdek, minder als zwaar water, en derhalven konmet welk de ftreepen 'f,gh, enz. even- nen dc Scheepen in licht water beter zinwydigh getrokken zyn , alzoo dat de ftree- ken als in zwaar water ie hoon Sntec* van
pen *e,eg,df,fh, enz. voor rechte linien, gevoelen was, dat het water niet wedcrof ftreepen, konnen genoomen worden. h iel Je , maar dat het zeker geeft was, die
Meet dan * d , ef , g h , en de andere even- dc Schcepen op hunne kielen deede drywydige , desgelyks ook de wydte tunchen ven.
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ACHTIENDE HOOFTSTUK.
Verklaringe der geftalte veeier Scheep s-deelen.

„ km i daar naar van d'cene getrokken g
even
„ en van d'ander ^.1 (welke gk.cn
doen,
endeeze
mail
de
aan
len
„ zyn door 't gegeven) zoo zal km met k^m
weder aan het Schip , om het „ even blyven aan 1 h , cn hare helften , als
l
zelve te doen voort gaan , als ook tot de „ kjt en »7, zullen ook even zyn. Laat ons
fpil, dient de eigenfehap eenes Hevels te „ nu tot elk (te weten k^m cn * /) doen m »,
werden verfttan. En om het gemak uit te „en m l zal even zyn aan i kj gelyk g t tot
leggen, 't geen men gevoelt in'tloopcn „ haar helft kj y alzoo th tot haarhelft tl,
van de touwen door de bloks, moet den „ en , door onveranderde evenredenheit *, •

Ot

oploflïng, cn naakte ontleding, van de kracht die de zei-

aart der
ytOt, tf

hW

'

Schyven verklaart zyn.

Wanneer een linie een vaft-punt heeft
en wederzydts zyn armen , of einden , uit, dat werdt een Hevel genoemt.
Hiervan zeght men , dat de eenc arm tot
den anderen is als het gewicht hangende
aandecze, tot het gewight hangende aan
die arm by voorbeeldt , in de figuur F is
dc langfte arm c b tot de kortfte * c , als het
zware gewight ^ tot het lichte gewight /.
fleekt

:

&

,

„O

is

„om,

„ maar gelyk g * tot / h
„ of dc zwaarheit e fd 4
,

alzoo het lichaam
tot efc b.

Gelyk

„dan dc
,,

„

zwaarflc zwaarheit cfd* tot de
licht ft e efeb, alzoo den langflcn arm
m / tot den kortflcn m k.

Gelyk dit nu bewezen is in een pylaar zittsttvm*
die even vaerdiger zwaarheit is, zoo kan Wetg h^,

men het zelve alle ongefchikte gedaanten
en fbrmen toe paffen.
Behalven de eigenfehap des Hevels , die
reedts is aangeroert, vindt men noch een
andere , bykans van gelyken aart , namentlyk, wanneer hctvall-punt aan het cene
eindt is, en de maght die heft aan het andere eindt, ende zwaarte tuflehen beide
by zulk een geval zeght men dat dc gcheevolght, ftellcn dceze waarheit klaarder ten lc linie van 't vaft-punt tot de zwaarte is,
toon i doch BmüUv , wien 't bewys van hen als dc zwaarte tot de maght die heffen of
niet voldoet , zeght dat deeze zaak het houden zal; 't geen van Vbtddm dus weit
menfchelyk geflaght by den droom moet betooght.
ingegeven zyn. Andere houden het daar
, het
„ De Hevel zy a b , in de figuur
voor, dat de reden te halen is uit dc grootte „vaft-punt in /», de zwaarte of laft c is in
de
armen
befchryven „ d aangehangen , in a is de magt die houvan de kringen, die
als zy bcwoogen werden of ook wel uit n den zal. Men hange in a een gewight
de fnelheit die zy maken (als Kcgiiu) op „ gelyk aan de laft c 't geen e is , en makc
haar beweging , na dat dc zelve groot ofte „dat zich die houdc tegen een ander geklein is.
„ wight ƒ , als >i b tot b d ; cn tcrwyl de
Doch deeze bewyzen alle fchyneneeni- „ gewighten c e gelyk zyn , zoo zal ook dc
ge tegen-fpraak onderworpen te wezen, „kaft c tot ƒ zynals'.i£ tot bd; daarnaar
waarom dc zelve achter late. Beter vol- ,, hangt men het gewight ƒ in a. Nadien
doet myhet betoogh van den vermaarden „ nu e tot ƒ is als dc magt e tot de magt ƒ,
Heer S.Siewn, 't geen volght.
„ beide aan de zelve arm a b , en dat ook e
„Stelt hiertoe het lichaam G, waarin „tot ƒ is als ab tot bd, zoo volght, dat
„ ftaat te bewyzen, dat, gelyk het lichaam, „gelyk de maght desgewights e is tot de
„oftedezwaarheit (welk hier een zelfde ,, maght des gewights ƒ alzoo a b tot bd;
„ is , om haar evenredighcit j want gelyk „ en gelyk a b tot b d alzoo de maght des
tot de
„ het lichaam efd a tot het lichaam efc b, » gewights e aan den arm a b
„alzoo diens zwaarheit totdeezes, over- „ maght des gewights c, aan den arm bd;
„ mits den pvlaar, door 't gefielde, overal „ daarom is ook dc maght e tot de magt ƒ
van efda, „ gelyk de magt van 't genoemde gewigt e
,, even vaerdiger zwaarheit is)
„tot efc b, alzoo den langflcn arm ml, „tot dc maght des lafts c: alzoo zal c cn ƒ
m
even
aan mg, „ eene zwaarte hebben , of gclykc kraght
m
h
is
kortflcn
den
„ tot
„ door 't gegeven, laat ons- tot elk doen km, ,, doen aan de Hevel 4 b. Daar na fielt men
„zoo zal dan kh even zyn aanwj, met „in a zulkccn maght, die het gewight ƒ

De waarheit

Ah*,

tot ik, alzoo kj tot » /; maar W"**
even aan ml, cn i/aan mk^, daar**"'
gclyk^/ tot th> alzoo ml tot mkj

„gelyk gi

hier van leert ons niet alleen

1

1

d ondervindinge , maar het zelve werdt
van verfcheiden verlcheidelyk uitgcleght.
Anfiotela zoght de reden uit een waagh
daar fchalen aan hangen , die onder zyn
vaft- punt heeft , welke op de minfte overhelling met zyn zwaarte aanflondts neight
daarheenen wcr waart s het helt. esfrektmedes , cn ZJbaldiu , die zyne voetftappen

H

:

,

,

,

,

,

,

Digitized by

Google

3

Aaloude en Hedendaaghfche

io

„ tillen kan, welke dan aan ƒ gelyk zal zoo zwaar is als u en dat t is tot y als m
„ zyn i en tcrwyl ƒ in * even zoo zwaar is tot m g volght net dat is tot drie maal y
„als de laft c in d, zoo zaldemaghtin *, of* als sm tot driemaal mg, of, 'tgcen
„ tegen de zwaarte ƒ in a even zulken het zelve is, als het derde deel van mi tot
t

i

,

,

„ proportie en evenredigheit hebben , ge- m S J»c tyk tc betoogen ftondt.
Inlgelyksbcwyft ditdc vermaarde 7>a„lykny heeft tegen delaft c, in d aangc„ hangen maar zoodanigen maght in a is cArta duidelyk en ten vollen , daar bene» ƒ gclyk > cn vermag het zelvige te tillen vens reden gevende van alle werk-tuigen
„daarom zal de eerft gemelde maght de die met wcinigh kracht zware laften kon„laft c tillen konnen. Wyl dan dc maght nen heffen cn bewegen. Hy zegt dan , dat
„in * het gewicht ƒ gelyk is, en dc laft e de zelve kracht , die een gewight kan op- ">«i4r
„ tot het gewight ƒ is als * B tot b d zoo wegen, by voorbeeldt , van honden pondt, J^'^**?
„ zal ook dc lalt c tot dc maght die in * op dc hooghte van twee voeten , die kan ^Ifa^*
„ moet zyn , om de zelve laft te tillen , zyn ook een andere zwaarte van twee hondert
„als ab tot bd, en omgekeert als bd tot rondt opwegen op de hoogte van een voet.
ba, alzoo de magt a tot dc laft c , 't geen Dit beginfcl moet noodtwendigh tocgcftaan worden, als men bedenkt, en toeftaat,
„ tc bc wy zen ftondt.
»

:

,

i

j

En dit zy zoo, wanneer de Hevel

even- dat dc kracht altydt gecvenredent cn gewydigh met den zight-einder ftaat } maar voeght moet zyn tot het werk : dat is , zoo
by aldien dc zelve onder of boven den zigt- men de kracht aanwendt, die noodigh is
einder komt , zoo verandert deezc propor- het werk tc volbrengen , door welke men
tic, of even-reden, en men behoeft zoo hondert pondt kan opwegen op de hooghveel magt niet tc gebruiken om een zwaar- te van twee voeten , cn men verhoogt daar
tc dus op tc wegen , gelyk , by voorbeeldt , mede een zeker gewight maar alleenigh
want als b o een voet , dit moet dan twee hondert ponin de figuur I wert vertoont
drie maal zoo groot is als o g , cn mg recht- den wegen > want het is het zelfde, honhockigh op bg is mg tot net derden deel dert pondt op te wegen op de hooghte van
van ms, als het gewight x aan g , tot de een voet, en dan noch eens hondert pondt
kraght die m b van nooden is om x te hou- op de hooghte van een voet , ab twee hondert pondt gelykclyk op te wegen op dc
den,
De zelfde reden en proportie gebruikt hooghte van een voet.
Hier behoort wel in achting genoomen
men als het hevels kortfte eindt na boven
ftaat i en dus bevindt men , als b , dc magt , tc worden , dat niet enkelyk wort gezegt
boven of onder de horizontale Unie komt , dat de kracht die een gewight van vyftjgh
dat althans de maght minder zal behoeven pondt tot de hooghte van vier voeten opte zyn, als of zy paralel en evenwydigh met heffen kan , ook een gewight van twee
den horizont, of zieht-cinder, quam te hondert ponden tot dc hoogte van een voet
ftaan. In dit voorbeeldt behoeft dc kraght opheffen kan : doch daar werdt gezeit dac
juift eenderde minder te zyn als de zwaar- idje het vermagh te doen, zoo zy daar aan
te die aan t kortfte eindt hangt ; om welk gevocgt is, 't geen door middel van het een
tc betoogen, zoo hangt aan b net gewigt 7, of ander werk-tuigh zeer bcquamelyk kan
alzoo dat y zy het derdedeel van x , dat is, gefchicden, 't welk tc wege brengt dat het
by dit geval gewight niet hooger ryft dan een voet,
als og tot 0 b, alzoo y tot
zal dc waagh, t wcéh genoomen zyndc, terwyl alle de kraght , die anders tot de
(door het tweede Voorftel van 't eerftc hooghte van vier voet zoude werken, beBoek in Stevint Wecgh-kunft) evenwig- knopter werdt gebruikt , en gelyk als vertigh blyven j trekt f r evenwydig met bg vormt over gedragen. Wel is waar, dat
cn bq rechthoekig^ op bg ; hangt dan ?. een kint , 't geen een vierendeel pondt tien
Mtlff , alzoo dat tzy tot/, als bq totbr, voeten hoogn opheffen kan, juift geen tien
viercndeelen tezamen, of twee pondt cn
of, 't geen het zelfde is, als ms toe
want de hoek b q r is even aan de hock^ s m, een half, opheffen zal tot de hooghte van
en beide zyn zy recht, ende hoeken qbr een voet , eenvoudigh genoomen , door
engms zyn mede even, omdat qb cn br dien de handen der kinders tezamen zyn
i
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evenwydigh zyn met gm en ms, cn daar geftclt met zwakke zenuwen , en teere
om zyn de driehoeken q b r cn t mg gelyk- vingenj maar wel zoo wanneer dc kracht
formigh , en dc zy den evenredigh (door de in een gefmolten is , cn te gelyk werdt toevierde Voorftclhng des zeften Boeks van gepaft.
Eucltdet )
Zoo blykt dan dat de waagh
Hieruit kan menklaarlyk de reden van
y wegh genoomen zynde , noch cv en wig den Hevel zien, te weten, dat een zelfde
tigh blyft (door Stevtm een-cn-twintighlte gewight nu meer cn dan min , door de zelVoorftel). Nu, dcwyl dat x drie maal ve kracht, geheven wordt.
.
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4 voeten voort trekken,
voet op tc wegen.

draat

om

meerder te tillen als de korte , dat verheft 't gewight t
Aldus kan men , door het ve
hy weder in dc grootc kring die hy maken
moet , en het vermeerderen van de tydt die vandefchyven, dc aldcrgrootftc
hy moet gebruiken, om zyn werk tc ver- opwegen cn tillen.
Het is een waerdigc vrage , over welke oftminn»
richten.
Dit kan men infgelyks zeer bcquamelyk fchyven de touwen het lichtftc loopen, en
aan de Schyve tocpaflen. Laat *bc y aan welke het bcquaamfte zyn om zwaartcn
^J^j,
dc figuur K. , een draat zyn , gaande om de over tc halen, dc groote ofte dc kleine
fchyt d, aan welke fchyf het gewight e is Myns bedunkens geeft noch neemt de
grootte van dc fchyvcn hier in niets , indien
gehecht.
Stelle ten cerften , dat twee mannen dc fpillen een zelve even-maat houden tot
ieder een eindt van dc draat onderftcuncn de fchyven , om dat het over- wight cenerof gclykclyk verhoogen: 't is klaar, dat, lcv wyzc werkt , 't zy dc fchyvc groot ofte
zoo dit gewight :oo pondtweeght, ieder klein zy op dc (pillen komt het mceft aan,
man , om de zelve te onderftcuncn, of op van welke ikoordeele, dat, hoe kleinder
te wegen, alleen die kracht zal gebruiken die zyn , hoe lichter de zwaarte voort gaan
welke noodigh is om loopondt te onder- zal, cn hoe grooter reden de middel-lyn
:

want ieder
ftcuncn , oi op tc wegen
draaght niet meer dan de helft. Laat daar
om het eindt van de draat 4 aan een fpykcr
vaft gemaakt zyn , en het ander eindt e
wc r dc wederom van een man onderfteunt
't is blykelyk , dat dc man c , aan de figuur
, niet meer kracht als te vooren van doen
heeft om het gewight e te onderftcuncn
dat is zoodanigen kracht die noodigh is om
om dat de
1 00 pondt te onderftcuncn ,
fpykcr, die by 4 is, het zelve werk doet
t geen de man , die wy daar tc vooren onder ft clden, deede.
Laat ons cindelyk ft e] en dat de man die
by c is aan de draat trekt, om 't gewigt e
tc verhoogen : 't is klaar , zoo hy de kracht

L

'

1

aanwendt die noodigh is

om

100 pondt op

tc wegen tot de hoogte van 2 voeten , dat

hy het gewigt e, 't geen 200 pondt weegt,
tot de hooghtc van 1 voet opwegen zalj
want dc draat abc dubbelt zyndc, moet

men

het eindt c 2 voeten voort trekken

om 't gewight

e zooveel te verhoogen, als
oftwee mannen , den ecnen aan 't eindt <*
den anderen aan 't eindt c , ieder dc lengte
van 1 voet alleenigh trokken.
Waar uit tc befluiten ftaat, dat het de
fchyf niet is die deeze kracht veroorzaakt,
maar dc verdubbeling van de draat > want
zoo men een fchyf by 4 hecht , over welke
men dc draat abch doet gaan, zoo heeft
men geen minder kracht van nooJ.cn om
* na < te trekken , en alzoo het gewight t
te
op te wegen, als tc vooren, om
trekken. Maar indien men by dceze twee
fchyven noch een derde d vocghdc , aan
welke men het gewight hanght, en over
welke men de draat doet gaan , even eens
als aan den cerften , dan zalmen geen meer
kracht van nooden hebben om dit gewight
van 200 pondt op te wegen , als men anderzins zoude noodig hebben om 5 o pondt
op tc wegen zonder fchyf ,
,

cmg

van de fchyf tot die van dc: fpil heeft, hoe
gemak k cl yk er men de zwaarte optrekt,
zoo dat grootc fchyven met kleine fpillen
de befte zyn } want dc fchyf is een hevel

M

waar in by a , aan de figuren
, dc kracht
is, by b hetvaft-punt in de midden van de
fpil, by c dc zwaarheitdic te bewegen is:
gelyk dan de gehcele abxot bc> alzoois
de zwaarte tot de maght. Nu , om dat b e
aan de kleine fpil korter is als bc aan de
grootc fpil , zoo moet volgen dat dc kracht
aan a byde kleine fpil zoo groot niet hoeft
te zyn als de kracht aan 4 by dc groote fpil,
en zulks naar even-maat hunner lengten.
Waar om allen Bloke-makers is te raden,
zeer dunne kopere of yzere fpillen in hunne blokste fteken.
Dit zy te verft aan van het licht of zwaar
omgaan der fchyven zelve, zonder acht te
fl aan op een gc daar aan gehangen zwaarte.
Hier uit werdt mede klaar cn kennclyk
dat de kracht , waar mede men het radt 4
in dc figuur
, of de pen b draait , die het
Wind-as ofden Cylindcr c doet bewegen,
op welke zich een draat wind , waar aan
het gewigt d dat men opwegen wil , vaft
gemaakt is, een zelve proportie, ofevenreden, moet hebben tot het gewight dat
opgchaalt moet werden, als de omtrek van
de fpil tot dc omtrek van het radt zelve |
of , t geen het zelfde is , als de middel-lyn
van den cenen tot dc middel-lyn van den
anderen , om dat de middel-lyncn een zelfde reden tot malkanderen hebben als de
omtrekken : zoo wanneer dan dc* middellyn van de cylindcr e maar 1 voet, en die
van het radt 4 b 6 voet groot was , en dat
het gewight d 600 pondt wocgh, het zal
g cnocgh zyn dat dc kracht in b bequaam
zy om 100 pondt op te wegen , en zoo
voort met dc andere.
Wel is waar dat dc eigen zwaarte van de
fchyvco , en het liehaarn van dc draat , dcei
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ze rekening eeniger maten onklaar kon- einder komen, zoo dat dc evenredighcit
nen maken ; als mede dat linien, of ftrce- tuflehen dc magt en de zwaarte cener aart
pen, niet wiskonftelyk recht zyn, noch blyft , cn niet verandert , als aan zulke henaar om lacgh hangende niet juift recht vels , welke onder of boven den horizont
cvenwydig zyn doch deeze zwarigheden komen.
Icmandt zoude konnen zeggen: Indien
zyn zoo weinigh van belang , dat by 't gedc maft een hevel is , zoo moeit en touw,
bruik in geen aanmerking komen.
Het zoude hier niet ongerymt zyn te aan de maft vaft gemaakt, en getrokken,
handelen van den aart der zwaarte, en hoe het Schip veel fnclder doen voort gaan , als
de hemelfche bolletjens oorzaak van de of het aan 't Schip zelve ware gebonden
zwaarheit en lichtheit der aardtfche licha- waar van wy het tcgen-gefteldc zien gemen zyn ; doch ga zulks, korthcits wille, beuren. Antwoordc hier op , dat het touw
voorby, en trede voort tot myn ooghmerk, aan de maft het Schip fneldcr zoude doen
namentlyk tot de verklaring eeniger voor- voortgaan, indien men evcnwydigh met
het water trok i maar om dat men , dus
name Sch eeps-deelcn.
De Groote mart , waar door de meefte trekkende , lacgcr ftaat , zoo duikt het
is
voortgang van 't Schip gefchtedt , bcihat Schip noodtzakclyk voor in 't water, het
hoe geen zyn voortgang hindert.
myns bedunkens , uit vecle hevels
Zoo menigh pimt als boven de voet, of
hooger de zelve is , hoe meer hy het Schip
zal doen voort varen, 't en ware, als te hoog vaft-punt , van dc maft is , zoo menigh begin des hevels maghtigen arm men ltcllcn
zyndc, van boven neder raakte.
'
De windt, van boven tot onder aan de Kan, te verftaan, daar zy ter windt-vang
maft , die in de zeilen flaat , is de kracht die ftaan.
Met recht mogt icmandt vragen Waar
beweeght: het vaft-punt is onder, daar de
maft inhet fpoor gaat het Schip , aan zyn om dan dc maft niet hooger gemaakt als dc ""ftfft
zwaarheits middel-punt , is het gewight wydtemet de holte van't Schip twee maal ?
Dat de onder't geen te heften is hoe nader dan het vaft- Wien tot antwoort dient
punt, of dc voet van de maft, 't geen het vindinge heeft gcleert dat dc maften die
zelfde is, aan het zwaarheits middel-punt hooger zyn zeerlicht van boven neder kokomt , hoe meerder dienft en uitwerking men } waar van dc reden is , dat aan de top,
de maghten aan dc maft zullen voort bren- die verre van het vaft-punt af is, de winde
gen , en hoe fnclder het Schip zal voort meerder kracht kan toebrengen , als aan
gaan. Zoo dat , wanneer de voet des mafts het gedeelte mafts t geen omuegh is.
Een ander zoude konnen voorwerpen:
het zwaarheits middel-punt ftaat , dc
Scheepen als dan op haar aldcrfnelft zullen By aldien de maft met zync zeilen een hevel
zeilen j want dus zal dc linie aan des hevels is , fchoon de windt rechthoek igh op de
eenc eindt zeer kort, ja fchicr geen zyn, maft aan komt, cn recht door waait, zonwaarom de maght aan de lange linie der der kring-ftukken te maken , echter zal
maft veel uit zalwinncn, en veel krachti- het Schip, na den aart van vecle hevels,
ger zyn , als of het zwaarheits middel-punt voorover, cn met het galjoen in'twatcr
moctcn duiken, 't geen men niet ziet geverre van dc voet des mafts af ftondc.
Het is evenveel of 't genoemde zwaar- beuren. Waar op tot antwoort dient: Dat
de
onder,
ofte
ter
zwaarte, dicaandekortfte arm hangt,
heits middel-punt boven,
zyden dc voet der maft valt. Hier uit komt althans de magt aan dc maft 7.00 veel overdan te volgen, datdc bovcnftcdeclcndcs wecght , dat dc zelve maght niets kan uitmafts, of dc zeilen, daar aan geklampt , het werken om 't Schip op te wippen, en, by
gcvolgh , zyn kracht alleen beftcedt tot de
Schip op 't aldermeeil doen voort gaan.
Men zoude mede van de windt , die hier voortgang van het Schip. Hier om ballaft
de maght is, des zwaarheits middel-punt men Schecpen wanneer zy ledighzyn, cn
konnen vinden, en dus dit gcftcl tot een men houdt die tnccftaltydt achter zwaarecnige en onveranderlyke hevel brengen. der als voor , om by hardt weer de kracht
Of men kan ook de maght ftellcn op een die dan geweldiger in dc zeilen valt , te
gemiddefde plaats, te weten op zulk een wederhouden , op dat zy het Schip niet
plaats, daarboven zooveel meergewddt achterop doe wippen, en voor neder duigedaan werdt als onder min, welke plaats ken. By aldien ook de fnuit van het Schip
zeer Hchtelyk uit te vinden is j en aldus zal voor in 't water komt te duiken , zal de
dc maft tot een ecnige hevel gebraght zyn, windt , die recht langs fchceps waait , minwaar van dc maght , of het gcwcldt , op der kracht op dc zeilen doen, cn daarom
cene plaatze zy.
zal 't Schip dan weder ryzen.
Dc Maft is een hevel , waar aan de magt
Niet tegenftaande dit alles , gebeurt het
cn dc zwaarte evcnwydigh met den zicht- zomtydts, by heel quaat cn hardt weer,
'tgcen
;

e
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de zelve minder helt, bereikt hy niet ten
vollen zyn gecifchtc wit.
Met dc Achter-maft is de zaak eenerley Atht»aart j hy helt om te ftevigcr te ftaan , om
de zwaarte naar achteren tc helpen , om
het Schip te minder voor in te doen duiken , en om plaats te winnen voor zeil en

beftïer.

't geen de maght aan des hevels langftc arm
zeer doet vermeerderen , dat de Schcepen
achter op wippen, voor in zinken , en zoo
vergaan.
Zoo de maft kleinder wort gemaakt, gclyk boven is aangeroert , bevindt men veel
windts vcrloorcn te gaan , en dat de kort-

heit des langften arms, ofdesmafts, den
voortgang noodtz.akclyk verhindert.
Wegens dc ongeftadighcit des luchts
dan, valt het bczwaarlyk tc zeggen, naar
deeze of geenemaatis ccn ma;it akydt het
beft gemaakt.
De middel-maft is het grootftc , om dat
het Schip aldaar het meeft verdragen kan.
Smak-zeils maften hellen voor over , om
her zwaarheits middel-punt naar vooren tc
dwingen wantdcezc maften werden zeer
verre naar achteren gezet , om grooter zeil

|

treil

des middel-mails.

De maften konnen, fchoon zy recdrs in
dc Scheepen ftaan, liehtelyk verzet worden , door het uithouwen van de viller,
inflaan van wiggen , aanhalen der ftaggen ,
cn perdoens.
Op Scheepen die zeer verre en lanewylige toghte/doen , neemt men de maften
korter als gemeen , cn dc touwen zwaarder, om tc ftevigcr te zyn , cn niet licht van
bovencn te komen , 'tgecn de langwyligheit der reis zoude konnen veroorzaken.
De achter-maft wert zoo wel voor een
te konnen voeren.
De maften werden zomtydts geboght hevel aangezien als de middel-maft j doch
cicraats halve , en dat op een derde van on- om dat het zwaarheits middel-punt verder
deren af. Met de ftagh-touwen buigt men van zyn vaft-punt af is , brengt hy zoo veel
de maften na welgevallen j en wanneer zy tot de voortgang van het Schip niet als de
te dun zyn , werden daar wangen op ge- middel-maft.
Van de lengte der achter-maft is weder
lcght.
Dc langwylige ondervindingc heeft ge- geen andere reden te geven , als die van de
Icei t, dat de maften van die dikte moeten ondervindingc. Hy moet korter zyn als dc
zyn , als boven in dit Werk ftaat verhaalt i middel-maft , om het weinige zeil dat daar Jfumn
want dundcr vallen tc zwak , en dikker is aan gehangen wert, 't geen gefchiedt om ***.^"r "
uaUma'
dat de zeilen van dc grootc maft beletten
onnoodigc koftcn.
Wat het hellen achter over des voor- dat hier veel zeils aan hange. De zwakheit
noemden groot c maft betreft , zulks gc- van 't Schip laat ook niet toe dat dc maften
fchiedt om te ftevigcr en vafter te ftaan j even groot zyn \ gclyk mede niet het gewant dus fteunt hy op het verdek, en helpt bruik , waar toe het achter-deel des Schips
het zwaarheits middel-punt naar achteren is gefchikt, tc weten de kamers, die daar
toe, waar naar te trachten is, om dat het boven elkander ftaan. By aldien het achSchip , achter ccn weinigh dieper gaande ter-zeil zoo groot zoude zyn als het inidals voor , te beter na zyn roer luiftert , door del-zcil , zoude het de windt-vang aan de
dien als dan dc drift van 't water fterker te- middel-zeilen verhinderen, 't Schip achter
gen 't roer aanfehict.
tc veel flingcren , en ongehoorzaam aan
Aan Schcepen die niet wel by de windt het roer doen zyn , behalven dat dc roerom willen , zal men de maft ccn weinigh pen niet tc gebruiken zoude zyn » want
meerder als gemeen achter over doen hel- zoo de maft grooter was , cn dat 'er zwaarlen , om dat alzoo het Schips achter-deel der zeil aan zoude hangen, dan moeftde
meer zcils boven zich kryght , en , by ge- maft meer naar achteren ftaan, alwaar de
volgh, van meerder kracht is, als men de pen van 't roer , door het ftuuren , nu over
voor-zeilen laat loopen, om tegen windt en weder gaat.
tc wenden. Aan Schcepen welke te licht
Dc Voor- ofFokke-maft ftaat recht op: Wê*nmi*
met het achtcr-dcel wenden, enzwaarlyk niet voorover, om dat hy het zwaarheits
met het voorftc deel voor windt om wil- middel-punt niet na vooren zoude helpen
len , zal men dc maft een weinigh meer niet achter over, om het tuigh van de grooals gewoonlyk voor over zetten, op dat dus tc maft niet hindcrlyk te zyn j doch wanhet voor-fchip meer zeils boven zich kry- neer de Scheepen voor zeer zwak bevongc, en, by gevolgh, in 't wenden voor den werden , doet men hem een
windt om , te fnelder zy.
achter over hellen.
Men doet dc maft van het hier voor op- Zoo men acht flaat op cicraat , moeten
gegeven Schip juift zoo veel duimen hel- de maften niet te zeer voor of achter over
len , als het hol tot het verdek voeten hoog hellen.
is, om dat hy anders , meer hellende, de
Dc fokkc-maft is lichter en zwakker als
achter-maft cn zeilen in de wegh is j cn zoo de groote maft, om dat het Schip, voor
;

1
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zwakker zynde als in de m idden , daar niet plaats voor de roer-pen over bly ft Deeze
veel lyden kan zyn voet ftaat ook op den Bezaans-raaft wrrt altydt eendcrley wyze
fcheeps - bodem niet, om dat het Schip! op de Scheepen ingezet, k hoon dat, als
.

:

voor rondt

Rtdt* v*u
ét BéfgbJfriitt ut-

Jt*nè.

is.

men de Schccpcn van buitenen aanziet , zy
verfcheidcntlyk gcftelt fchynt te zyn het
geen hier van daan komt, dat het werk

|

Deeze werdt mede als een hevel aangemerkt: doch om dat zyn vaft-punt in het
gemeen verder als dat van de twee andere
maften van des zwaarheits middel-punt is ,
doet hy minder tot de voortgang van het
Schip als de twee andere maften.
DeBocgh-fprict met zyn Stengc fchynt
j

men infgclyks als een hevel

te konnen aanmerken, waar van het vaft-punt aan des

Schips boort zy

:

laat

dc langte des eenen

arms beginnen van den top der ftenge , en
recht uit gaan tot het boort toe j den anderen arm gaat van het vaft-punt af tot het
Schips zwaarheits middel-punt toe. Hier

|

1

Boven rondtom de mail van verfcheiden
gedaante is. Op eenigc Scheepen ftaat de
zelve voorde kajuit, in andere ftcekt die
door een derde dek heen , enz.
De voet van dcFokke-maft dient juift
te ft aan op dc maat , hier vooren beftcmt,
inde vergadering van ftcv en en kiel, die
zy beide met eenen ftut i want zoo zy
meer na vooren ftondt , moert zy , om de
boght van 't Schip , hoogcr ftaan , 't geen
niet vermagh te zyn, vermidts dc zwnkhcit
van het Schip op die plaatzc zulks niet en
lydt. By aldien de voet meer naar achteren
ftondt, zoude het zeil te wcinigh windt
vangen , belet zynde van de zeilen der
groot e maft * en zy zoude de groot e maft
mede der wyze in de wcegh zyn , dat men
dezelve by hardt weêr niet zoude konnen

zwaarheits middel-punt alderverft van
het vaft-punt , waar om deeze maft het
minft doet tot den voortgang van 't Schip
hy ftcekt zoo verre boven de Leeuw , dat
het zeil de zelve even raakt, daar onze gegeven even-maat naar gevoeght is : dat de
zelve langer was , zoude onnut wezen j redder.
Dcvoetvandebocgh-fpriet ftaat tegen
want hy dient allcenig om de windt te vangen die onder en tulfchen de zeilen heen de voet van dc fokkc-maft aan , om elkantluipt, en die van ter zyden komt waar te der to onderfteunen, envaftigheit te genemen , 't geen te beter kan geichieden ven, zonder het welke het even-eens is of
omdathyhegh ftaat, waar om hy ook gc- debocgh-fpriet kort of lang binnen boort
makkdyk te bcheeren is. Laat * , in de fi- ftcekt.
De Schceps-maften konnen mede enkel Mtpn
guur O, bet zwaarheits middel-punt zyn,
kit dcBoeg-fpriet en zyn Steng, tbc ét aangemerkt werden, zonder opzight oogtmtrhth
hevel , die hier in gedachten geftek wordt.
dat de lengte van het vaft-punt der
boegh-fpriet tot het zwaarheits middelpunt omtrent van een zelve grootte is met neer zy het Schip in evcn-ftalwightighcit
de lengte van *t vaft-punt tegen de maght behouden j want dus zal 't zelve den meedie aan de maft is, wert tewege gebraght ftcn voortgang nemen. Oulings deed men
dat deeze maft het Schip zeer weinigh tot de maften zeer veel achter over hellen, als
nederbuigen doet hellen , maar alken den wanneer dc Schccpcn achter zeer licht opgebouwt wierden j welk over hellen achvoortgang helpt bevorderen.
De boegh-fpriet wort bewoclt, fterk- ter eenigc zwaarte bybraght, waardoor
tens halve , en deeze woeling weder met 't Schip zyn evcn-ftalwightighcit bequam,
een huidt bedekt , tegen bederving en fly- 't geen haar zeer wel loef decde houden.
ting.
De twee achter maften brengen door
Aan wel gebouwde Scheepen zet men haar overhellen te wecgh dat het achterfte
de gr oor e maft in de midden , daar *t Schip deel van 't Schip een wcinigh meerder inop zyn fterkfte is ; doch zoo het Schip voor zinkt als het voorfte deel j 't geen dienftig
zeer zwak werdt bevonden, zet men hem zy ( als gezeght is ) om het fchot van 't wawel een wcinigh na achteren toe: 'tgecn ter te beter tegen het roer te doen ftaan , en
ook in zware Schccpcn veckydts werdt *t Schip beter te doen loeven. Dc middclgedaan , doch nooit meer als 3 voer. Men maft werdt mede wel voor over geftaght,
verzet infgclyks deeze maft na gelegent- om dat dus de zeilen beter omwillen, en
heit van 't gebouw , en na dat men achter lichtertebeftiercnzyn. Dit is evenwel de
ruimte van nooden heeft.
ecnighfte oorzaak met waar om het Schip het sdf
De Achter- of Bezaans-maft zet men achter dieper gaat als voor % maar zyne <,^'r ^*;'*
zoo verre vaadegroote maft af ab'tmoo- fcherpte achter doet het daar meer zinken^/'
gelyk is, om des te meer zeil te konnen als voor, alwaar het vecltydts breeder en
aan 1] aan j doch evenwel zoo , dat men zich domper is , en zulks om dat het Sch rp achachter bcquaam redden kan , cn dat daar ter zoo lang cn lacgh zak ken moet , tot dat
het
is 't

j

^

Om
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heele achter-eindt : om
met het 1'cherpe eindt

,

moet het

;

den.

Het

maar de minde macht beweeght alles , zoo
daar geen uiterlyke beletzelen zyn die den
loop verhinderen.
Het zwaarheits middel -punt van een
vlottent Schip , daar hier (gclyk als boven)

gefprooken,

is

een on-

veranderlykeftip te midden in, waarvan'
daan des lichaams dcelen rond torn cven-

wigtigh zyn. Doch PhiUfofhuey en naauwkeurigh onderzocht zynde ,'t geen echter
indepra&yk, of het gebruik, geen verfchil aan brengt, zal dit alleen zyn zoo lan-

ge het lichaam cvenwydigh met den zichteinder blyft ; maar verwrikt het zelve , zoo
verandert dit ook : het laeghfte deel zal op
de verplaatzinge het zwaarftc bevonden
worden, en daar na toe zal het zwaarheits
middel-punt, by zulk een geval , hellen \
waar van dc reden den geencn klaar is die
het geitel des geheelen al verftaat: doch

om dat zulks hier niet te pafte komt ,
itr

j

(

zaldc

men twee maal dc wydtc van "t Schip , en
eens dc holte. Zoo het langer wert genoomen, zal het zeil te groot zyn om van menfchen handen in de lucht te konnenwerden beheert : ook zal een harde windt dusdanige rees zeer licht aan (lukken flaan j
bchalven dat grooter rees op dc minftc be-

zeil

aandebezaans-roe

is

een drie-

hoek , wiens twee zyden ten naaftcn by
even groot zyn , dienftigh by alle zyd-winden j want in voor- windt moet men het
dwars tegen de maft aan zetten , om eeltige dienfttedoen, en alsdan onderfchept
dit zeil de windt van het groote zeil. Het
is drichoekigh , om dat een vierkant zeil
hier niet gevocgelyk beheert zoude konnen werden.
Dc Blinde-raa is een vierde korter als dc
bocgh-fprict , om dat hy anders , langer
zynde, te veel over des Schips zyden fchiet,
en zyn zeil het gezigt voor uit te veel wegh
neemt zoo hy korter was, zoude men
windt verliezen, het geen ondienftigh is.
Hy hangt en is aan de oocg-fpriet valt een
weinigh onder de helft na boven toe , om
dat de fpriet daar op zyn fterkfte is.
De groote Marflc-raa is ftyfde helft korter als de groote raa, en zulks om dat hoe
men hoog er komt hoe kleinder na gelang
de zeilen moeten zyn , om te minder windt
te vangen. By aldien de zeilen boven zoo
groot waren als onder, zouden zy niet te
beftuuren zyn, en dikmaal door weinigh
harde windt van boven neder komen.
Deczeraa zal omtrent zoo hoogh ftaanals
dc groote raa.
:

zelve verzwygen.
Tot de lengte van de groote Raa neemt
fwrW»»
tu"

het

zal te veel flingeren. Hy ftaat dwars tegen
zyn maft aan, omdat het zeil hier dus gcftrekt ten profytelykften windt-vang ftaat,
en met weinigh tocftel van touw, ^geen
achter zeer dienftigh is, beftiert kan wor-

neiging van het voorfte des Schips na omlacgh , ofte van het achterfte des Schips na
omhoogh zyn maar al de kracht, die de
windt in de zeilen doet , gedeidt tot voortgang van het Schip: en de macht aan de
malt is dan van een zelfde kracht, of zy
hoogh of lacg tegen de zelve komt te vallen. Ook is 'er geen helpende of hinderende even-maat tuflehen de maght, die
het Schip beweeght , en zync zwaarte i

is

als

Bczaans-roc wordt zoo groot gemaakt als het lyden magh, doch nimmer
is hy meer als een voet of twee langer als
zyn maft; want zoo hy langer is naaromlacgh, zal hy het tuighvandegrootemaft
hinderen ; is hy langer naar omhoogh , hy

ken veel waters beflaat.
En by aldien men de maften niet aanmerkt als hevels, zoo zal daar door geen

meer malen van

is

De

Schip daar dieper zinken als voor met het
ftompe eindt , 't geen met weinigh te zin-

mi ba

3**

op kleine Scheepen
toom der zelve.

dan meerder te

beflaan

Deel.

I.

De Fok

het lichaam waters, 'tgcen het zelve beflaat, zoo veel is als dc zwaarte van 'tge-

1

Dc ftengen worden vecltyts achter over
schaalt, ichoon dc maften voorover hel't geen met de perdoenswort gedaan,
dat cierlyker ftaat , en beter te beheeren zyn want zoo deezc voor of achter
overhangen, gdyk de maften, zullende

Jen,

om

-,

weeging te veel flingeren , en met hunne zeilen daar aan te veel flingeren.
De Voor-mars-zciis-raa is niet wel dc
nokken te groote kring-ftukkenbefchryhelft korter als de fokke-raa. Iemand t mag
vcn. Zoo de ree kleinder wort gemaakt
geeft men windt over , 't welk ondienftigh vragen , waarom dat deezc raa niet van een
u , wanneer een zwaarder kan gebruikt even-redige groothei t zy met de groote
werden , 't geen d'ondcrvindingc ten vol- marfte-raa ? Dien dient tot antwoort , dat
deezc raa grooter magh zyn, om dat zync
len heeft beveftight.

De

zelfde reden heeft plaats in de Fok- fteng korter

ke-raa , uitgenoomen dat deezc een zevende korter moet zyn, omdezwakheitvan
zyn maft , die zoo veel niet vermagh als de

groote maft.

is.

Dc Boven-blinde-raa

is zoodantgri gehy pas van dc boegh -fpriet gedragen kan werden, waar na ook bet ftengetje
gemaakt is , ftaandc op het eindt van de
Ss ^
bocgh-

ftelt , dat
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om

bocgh-fpriet,
achter-zeilen

vang

,

dat hoe verder uit de bcheeren zouden zyn , als met gevaar : hls
hoe beter het ter windt- mede , om dat zulks dc Scheepen tc veel

zoude doen hellen.

ftaat.

Dc Spil ,

De Kruis- en Bram -ftengen zyn weder

dio

men ,

ftcvighcits wil

,

met

zyn onderftc arm op den Ichecps bodem
ftclt, en welke men in groote Scheepen
wel verdubbelt ziet, of lpil op fpil, ook
meerder in getal als op kleine Schecpcn,
Dit alles zy gcftelt na gewoonc windt en is mede tot een hevel tc brengen : cn zoo
weer , want by harde ftorm zomtydts maft veelde armen langer zyn als de halve miden ront-hout breken , en by doot-ftilte zal del-lyn van de fpils lichaam , 7.00 veel te
een Schip, wegens zyn zwaarte, engrof- lichter windt men iets op % by voorbeeldt , w+
heit van leden , niet voort varen konnen. laat het anker wegen 1000 pondt, de ar- gj"J—
Icmandt moghtc voorwerpen , dat men de men , die men hier vier ftelt , zyn zes maal jjjjg****.
"*
rondt-houten beftendigh tegen het aldcr- zoo lang als dc halve fpil dik is, en aan ieder
hardtftcwcêr behoorde tc maken j 'tgcen, arm duwen vier mannen , ieder man zal
myns bedunkens , onmoogelyk is , om dat dus geen meer kracht behoeven te doen
Prtftrtu. de * reden tuffclicn het hout en den a] der- als oThyioi pondt tilde, wel tc verftaan
hard t (ten ftorm ons menfehen onbekent is. zoo zy alle vier even verre van de fpil af
De toppen der maften worden veel- ftaan daar zy anders ieder 125 pondt zoutydts van eiken -hout gemaakt, fterktens den moeten tillen, zonder behulp van dit
werk-tuigh: zoo dat zy 104; pondt minhalven.
Wat de Marflen aangaat , zy dienen om der tillen, met behulp van dit werk-tuigh,
dc maften vaft te houden, hierom zyn de de fpil , als zy zouden tillen wanneer zy net
hooft -touwen wederzydts daar aan vaft anker moeiten heften zonder werk-tuigh.
gemaakt , als mede om plaats te geven aan Dit vorderen zy met de verdubbeling van
de boots-gezellen, daar zy op ftaan wan- haren gang, waar van dc redenen in het
neer boven iets tc verrichten nebben. De voorigc zyn verklaart. Maar om dat de
marflen worden met lams-vellen bekleedt, mannen niet even verre vandc fpil ftaan,
cn dc twee acht er ft e zoo veel meer uitvoor het (chuuren van zeil en touwen.
Zoo iemandt vraagt , waarom dc maften werken, als de twee voor fte min, zoo rein twee of drie byzondercdeelen gedeclt kent dc middel-ftip , tuffchen de man naad:
zyn, en waarom men zich niet van een ftuk aan de fpil, en diehetverdtftcdaarvanis,
bedient , of, indien dc boomen zoo hoogh voor het einde des arms , daar al de kracht
niet zyn, van zonderlyke ftuk ken , met van gefchiedt , en aldus zal de rekening
bouts en anderzins aan een geklonken, en met dc waarheit over een komen.
En dus is 't mede gelegen met de B raat - &• mt
tot een lichaam gemaakt ? Antwoordc hier
op , 9at zulks geichiedt om dat , als de maft fpittcn : zoo hare handt-fpaken vyf maal Bwt-ffHbeftaatuitvcclcbyzondcredcelen, die al- langer zyn als 't halve fpit dik is , het werk ***
leen aan elkander zyn vaft gebonden , dat zal zoo veel te lichter gaan hoe langer de
dan , wanneer een (tuk breekt , d'overigc fpaken zyn, hoebcquamcr, midts dat zy
behouden blyven als mede , om dat men maar bruikbaar blyven. Dcczc worden in
dc top-maften by hardt wcêr doen neder- kleine Schecpcn gebruikt, om dc minftc
dalen cn lchict.cn kan, en by ftiltc, of als omflagh , cn om dat men daar toe weinigh
des noodt is , weder kan doen opryzen j volk noodigh heeft , cn ook wel op groote
't geen niet zoude konnen gefchieden, by Scheepen , om dc lichte ankers daar mede
aldicn dc maft van een ftuk ware gemaakt. op te winden doch dit ongemak is hier
Z*ii* h f . Hctfchictcn der ftengen is aldercerft gc- by , dat het winden over braat-fpittcn zeer
f<hnr»n
vonden omtrent het Jaar 1 570. by een en langzaam toe gaat. Hier by ftaat echter tc
EnkbtiKryn H onterft.. Schipper tot Enkhuizen} letten , al zoo dc houten , die het braat-fpit
want te vooren woelde men , op groote doen omgaan , onder en boven dc linie , of
Scheepen, de ftengen aan de toppen der ftreck, met den zight-cindcr cvenwydigh
maften: welk fchicten der ftengen nadcr- bcwoogen werden , dat het winden een
handt van alle volken in Europa naarge- weinigh gemakkclyker gaat alsdchandtfpaak onder of boven het braat-fpit isj
volght is.
Ook is het geen onnutte vragc, waarom en hoe veel dat ditverfchilt, kan nagercmen het gecne inde hooghte ftaat niet in kent werden, volgens dc wyzc hier voorde breedte uit fteckt ? Dit gefchiedt niet gcftelt.
myns bedunkens, om dat dus dc zeilen , die
Dc Braat-fpitten leggen wederzvdts in
als dan aan zeer lange rees zouden moeten dikke houten , die Koppen werden gehangen, teveel flingeren, cn niet wel tc Jnaamt, welke op den overloop vaft zyn,
en
kleindcr, en zoo ook, by gevolgh, hare
aangeflagen zeilen, en dat zoo groot, als
de ondervinding heeft gcleert dat zy vermoogen tc zyn.

;

:

:

:
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•
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en van boordt af ft aan , of in fchüdt-plinkcn , die tegen het boort aan ftaan.
Omtrent het winden der ankers ftaat
H/t mkir
w,,gb,
'^L aan te merken , dat het anker onder water
zo
° vcc * l' Cntcr op gaat , als of het de
JT™ dt
zwaarte van een lichaam waters, dat met
het zelve even groot is , minder woegh.
dit tebetoogen, zoo laat d, aan de figuur P, een vat vol water zyn, gclyk aan *
net vlak-vat d dan, mede vol water zyndc, is in het water b c licht noch zwaar j

Om

want het houdt daar

men het zelve geeft waar van de reden is
:

,

:

:

om dat zy (door het geftel-

dc) even en gelyk zyn, cn het vlak-vat,
met het lichaam * al zoo daar in , zal wegen
het gewight van * met zyn vóór genoemde licht igheit, dat is, het gewight van *,
min het gewight des waters dat daar eerft
uitgegootenwas: maar dat water is even
groot aan *; daarom
in 't waterde geléght, is daar in zoo veel lichter dan in de
lucht , als dc zwaarheit des waters die met
hem even groot is, 'tgecne te bewyzen
ftondt. En hoedanig het met gelykformigc lichamen geftclt is , zoodanig is het ook
gelegen met fcheef hoekige van alle gcftalten , als ankers, cn andere.
De proef der ankers, of zy in de grondt
wel vatten zullen , is , dat men op een effen
grondt dc punt van een der armen met het
eindt van de ftok op de aarde leght, zoo
het anker met de punt omhoogh v alt , dan
is 't bcquaam.
De ankers , geworpen zynde , moeten
vry wat bots hebben , cn niet op en neer
ftaan , zoo zy vaft zullen houden.
een Schip trage voortgang te doen
hebben , werpt men nuttdyk net anker
achteruit, en laat het flepen.
Wanneer een Schip op ftrandt aan ftoot,
't zy met zyn voorfte of achterftc gedeelte,
dan is dienftigh , om hoogcr op tc geraken,
cn 't leven voor dc fcheepelingcn tc behouden, het anker ieder maal bot te geven als
dc zee-golven aan fmytcn , cn by het tc rug
loopen van de zelve het touw weder vaft tc
zetten
In zulk een geval hebben oude
,

Om

:

3*7

,

en om dat des waters dccgeen
reden is waar om de cene minder als dc andere ryft of daalt, blyven zy in een even ftalwightigheit, zoo lange als zy van geen uittcrlykc beweging daar uit geftooten werden daar om dan , het water d uitgegooten zyndc , zal het vlak-vat dat gewight
waters lichter wezen , dan toen het in zyn
cerfte gedaante was.
Laat ons nu het
lichaam a daar in leggen, het zelve zal daar
;

len alle van een aart zyn, en dat'er

effen in paften ,

Deel.

.

in alle geftalten die

dat wanneer iets ryzen of dalen zal , dan
moet een kring gefchieden van lichamen

die verplaatzcn

I.

Scherpen minder noodt van door de golven aan Hukken geflagén te worden als
nieuwe, om dat het oude hout taaijcr en
weker is als het nieuwe.
Dc Riemen , als men roeit , werden van
gely ken op hevels tocgepaft. Laat ons dc
zwaarte , die te heften of voort te brengen
is , by de boorden van de Schuit , of vanhet
Schip , daar dc riemen over leggen, Hellen,
en laat het water het vaft-punt zyn gelyk
dan de gantfche lengte des riems tot het
gedeelte des riems van daar dc handt dc
zelve houdt tot aan 't boort, daar men dc
zwaarheit ftelt , zoo is de macht die arbeidt
tot de zwaarte
cn zoo veel dc gehcclo
riem langer is als zyn deel van 't boort tot
in het water, zoo veel gemakkclykcr zal
de Schuit voort varen , dan of men die
trok of voort duuwdc , cn dc even-reden
omgekeert zyndc is het tegen geftddc.
Waar uit volgt , dat die voor of achter zitten te roeijen meer werk doen als die in dc
midden zitten , want aldaar is de linie uic
het water tot des Schips boort , wegens dc
boght van 't Schip , langer om welke reden men op dc Galcyen dc ftcrkftc mannen voor en achter zet. Zoo wanneer het
eindt des riems dat binnen boort komt
even zoo lang is als dat buiten boort in het
water fteekt , zal dc man maar half zoo veel
arbeidts behoeven te doen , dan of hy het
Schip trok of voort duu wde. Hoe zwaarder of dikker water, hoe beftendiger het
vaft-punt is, cn hoe beter voortgang het
Schip zal hebben, 't en ware het zware
water 't Schip voor {tutte, enwcdcrhiclt.
Het onderfte , of de handt van de riem
werdt hier aangemerkt als vaft tc liggen >
maar terwyl die ccnigcrmar.cn beweeght
zal het Schip te minder voortgang hebben,
uit oorzaak dat dus dc beweging gedcelt
werdt, die anderzins van dc man tot het
Schip alleen zoude over gaan.
Althans riemen fcheep tc houden,
by ftütc uit dc poorten tc konncn roeijen ,

j

j

I

iszecrdienftclyk.

Zommige Booten werden door 't water
gebraght met het wrikken van een riem
achter uit. Dit doen kan mede tot een hevel gebraght werden, als boven doch hier
van kan men zeggen, dat dc beweging,
die de handt van dc riem in 't water maakt,
en over gaat tot dc Schuit, welke recht uit
vaart, veroorzaakt wert , door«dien de riem
dc Schuit nu ter rechter cn dan ter flinker
zyde dryft, die, door het Ichiclyk omzetten, na geen van beide zyden konnende
vorderen , noodtzakelyk recht uit moet
varen ; want de bewecging , reedts in dc
Schuit zynde, kan dus niet overgaan als
met het recht uit varen van dc zelve.
Volght
:
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Volght nu dat de Schyf < .itlccdt wcrdc,
en het bewys , te vooren gedaan toepafle \
waarvan Hechts in 't algemeen zal fpreken,
in meininge dat alle byzonderheden daar
doorlichtclyk zullen konnen werden ver(bun. De ichyven werden in bloks gezet,
,

WkMrtm

ktn
55325^

cn

1 is kcnnclvk » uit

nct voorige , dat een

met een touw, door een blokgetoozynde, de helft te lichter voort gaat,
gen zync
dan of'dezelve
d<
zonder touw getrokken
wiert en zoo men onder aan een tweede
blok hangt , daar het zelfde touw door
gaat , den arbeidt zal twee maal zoo veel
verlicht worden, doch de lalt weder zoo
veel te trager voort gaan , waar van de bewyzen uit de voorgaande beginfelen klaar
zyn. Doch andere zeggen , dat het trekken door bloks alleen gemakkelyk is, om
dat door hulp van ieder blok dc helft van
het gewight onderfchraaght wordt , zulks
dat de geene die trekt maar dc helft tilt van
de zwaarte die het getrokken lichaam by
zich heeft j en met het tweede blok werdt
dc helft van die helft onderfchraaght, en
:

zoo voort.

vmthn

ula, BUnctnw, Baldm en andere, hunnen tocviugt , myns bedunkens , t'onrechc
genoomen tot den hevel > want men hier
nct onbewegely k vaft-punt , 't geen in een
hevel werdt verdicht, niet vindt, noch ook
de twee onderfcheidelykc armen, 't Is dus
gelegen , dat , als men een Schip na deeze
of geene wegh wil doen gaan , men het
roer daar henen wendt , waar het Schip
heen te gaan vereifcht wert. Wanneer het
roer in 't water dan na die kant over lcit,
daar 't Schip na toe zal moeten ftevenen ,
gevalt het, door de drift van 't water veroorzaakt , of uit den voortgang van het
Schip , of door de ftroom , die tegen het
,

gebogen roer aan komt te liaan , dat het
Schips lichaam noodtwendigh zoo lange
keeren moet , tot dat het Schip cn het roer
in

eenc linie, of ftreep, zyn: cn

om

dat

met een kleine kring achter te
maken , oorzaak van een groot e lering voor
het roer,
is,

behoeft

men

alleen een zeer

weinige

beweging aan het zelve te doen, om het
geheele Schip te doen verplaatzcn. Waar
uit volgt

,

dat hoe langer etc Schcepen zyn,

Het Roer , of Stuur , van ons opgege- hoe minder beweging men aan

het roer
lang 16 voet, onder breedt behoeft te doen als men Huurt.
ven Schip
Vafte regels tegeven, van hoe mende
3 voet , boven 1 voet , voor dik 1 2 duim
roers op gegeven ftreken aanleggen moet
achter. 8 duim 't geene aldus beveftigc
is

Het magh niet hooger zyn , om dat anders
boven tegen het verwuüt aan zoude ftooten, cn bygevolgh onbruikbaar worden
zoo dat zulks ondienltigh is. Het water
komt ook nimmer zoo hoogh tegen het
roer te liaan. De roer-pen magh ook niet
jer komen ah het welf vandeKonftakamer , om dat , zoo hy laegcr was , de
ïcr onbruikbaar zoude zyn. Het roer
magh ook niet veel dieper komen als des
t

Schipskiel, om dat vaak gevaar van ftooten zoude loopen. Het roer dient niet
brecdcr te wezen , om dat dus het Schip te
veel zoude doen zwieren, en te zwaarte
beheeren zyn , ook gevaar zoude loopen
van af geilagen te worden ; want het is
kenbaar dat het water op breede cn zware

lichamen meerder vat heeft als op fmalle
en kleine. Indien men het roer fmalder

maakt als het hier wen opgegeven , zal het
Schip daar niet na luifteren. Het roer is
onder brecdcr als boven , om dat de breedte onder, als geftadigh in 't water zynde,
den mceften dienftdoet, cn de fmalte bo-

ven het roer fterker maakt want op weinigh hout zal windt en wéér minder gcweldt doen als op veel.
reden te geven van het doen des
iMmm
Ut Utm r*<r r0crs aan het Schip, en waar het van daan
k° ml ^t een groot en zwaar Schip , op de
sdfrvLi
pUmi dut minftc beweging van het kleine roer, van
plaats cn ftreck verandert , hebben Anft:

Om

zoude, myns bedunkens, niet wel docnyk zyn , om dat by weinigh voortgang , of
1

flappe ftroom, die van vooren langs feneeps

komt, men grootcr hoeken met het roer
moet maken, om door het dwars zetten
des zclven meer kracht van water te vatten , en, by gevolgh, meerder en genoeg hzame macht te bekomen om hetSchip om
te zetten daar- cn- tegen by harde ftroom,
:

ofgroote voortgang , is een wein g fchuinte des ftuurs genoegh om een Schip te verzetten, om dat weinigh water dan groote
kracht heeft.
Hiervandaan is het dat dc man te roer
ftecdts met de kolder ftok in de handt en
fchier nimmer ftil ftaat > want ltroom cn
windt zich geftadigh bewegen en veranderen : waar toe ook het omfmyten des
Schips , door dc zee-golven , veel doet.
Het zoude gemakkelyk ftuuren zyn, als
men in een water zonder ftroom voer, en
daar 't Schip alleen van dc windt wiert bewoogen. Het roer kan van geen ftroom
geholpen worden , als van die recht uit , of
ten naaften by, met het Schip gaat: driften van ter zyden helpen niet.
De ftrydt tuflehen roer cn windt zal een wtm*m
Schip recht uit doen ftreck nemen : dat is , damt hu
zoo de windt het Schip na 't Ooften dryft , *»"*
en 't roer het zelfde na 't Wcftcn tracht te JJSJjf
dwingen , dan zal 't Schip de middel-wcgh
kiezen , cn recht uit loopen na 't Zuiden of

Noor-
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om dat het , zync beweging el-

moetende belleden , niet anders kan
't geen de reden is , waar om men met half
windt kours , of ftreek , kan houden. Het
2elfde heeft ook plaats , fchoon men vry
fcherper als met half windt zeilt. De zeilen worden byzonderlykcr wyze geftclt,
na dat de windt waait. Op half windt , of
noch fcherper als half windt, worden de
zeilen naar de achter- ftevcn toe getrokken , over die zyde daar de windt heen
waait, en men viert de zelve een wcinigh
na vooren toe , aan die zydc daar de windt
van daan komt j op dat dus de windt
fcheef-hockigh op de zeilen vallende, het,'
Schip doe draaijen tegen windt op, na de
wyze der molen-wieken den voortgang
die het Schip dus krygt , brengt de wederom-fluitende windt te weegh , die fchcefhoekigh op de zeilen valt, en ietwes van
zync beweging aan de zelve over geeft.
Hoe het dikmaal by komt dat de Schcep Cn na nun rocr n ct luiftcren , blykt hier
uit, namentlyk, als de ftroom van ter zyden den voortgang recht uit overtreft als
mede, wanneer het rocr, te fmalzynde,
geen waters loop genocgh vatten kan, om
het Schip te bewegen : gelyk ook by ftiltc , zonder ftroom : en in 't algemein, wanneer de roers niet wel geëvenmatight aan
hare Schecpcn zyn : of ook , by aldien de
Scheepen achter niet genocgh kielen , of
zinken , naar eifch van den water-vang
infgclyks , wanneer de Scheepen achter te
breedt zyn, en het water naar eifch tegen

dr

sthttfm

j

:

hun rocr niet flaat.

Het is kenbaar, dat, hoe gTooter hoek
de kiel moet maken , hoe trahet rocr
ger de vordcrlyke voortgang van 't Schip
want zulks is een ken- teken van flilte
is
of van tegen-windt , en dat wcinigh of"
krachteloozewater-ftroom tegen het rocr

ma

,

komt te flaan als mede , dat , hoe fnelder
de voortgang van 't Schip is , hoe beter het
zelve na zyn rocr luifteren zal.
Men doet het roer een wcinigh onder de
kiel der Scheepen zakken , om te meer water tc vangen, en tc meer tegenftandt van
water , of waters drift , tc vinden , op dat
gcvolgcly k , de zelve beter na hun roer lui:

fteren.

{leden , die van paerden over
getrokken worden , wanneer daar

By de
ftraat

achter iets aan vaft is, 'tgecn haren loop
bepaalt, kan men de roers der Scheepen
bequamelyk vcrgclykenj want de minfte
beweging die daar achter aan komt tc ge
fchicden , 't zy met een voet , of anderzins
zal

den loop van de lieden bepalen , 't geen
plaats heeft aan de roers der Schee-

mede
pen.
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byonweér, geweldigh ach-

ter tegen

ders

:

I.

Als de zee,

j

't Schip flaat , is het zeer dienftig
een zeil by 't roer neder te ftryken , om de
kraght van 't water te doen breeken: men
maakt als dan mede wel groote fpicgatcn
te wederzydts boort, om 't overkomende
water te loozen.
By ftorm is mede dienftigh het roer van
achteren met touwen wel te verzekeren
het Schip teftuttcn, de zeilen wel vaft te
binden, en te zwightcn.
Als men eenigc veiflzcry wil maken van
icmandt na te zeilen , fchoon men hem niet
meent, kan men touwen, nevens 't roer ,
achter uit laten Hepen, om de vacrt en loop

tc flutten.

Wanneer een Schip cene afioopende
moet men goede acht flaan
op het rocrj want dc fterke bewceging,
die als dan tegen het roer komt te flaan
rivier op zeilt ,

door het afioopende water , doet het Schip
lichtclyk flingcren , en op droogte zetten.
Voor het opwippen van de roers worden fpylen door de rper-haaks gcflagen
ten welken einde mede een zorg-Ivn door
het rocr heen gaat , die 't Schip vaft houdt.
Dc roer-pen werdt , met een yzere fpil
achter aan het rocr zelve vaft gehouden.
Mceft alle de Schecps-deelen worden , d* r-rna voorgang van andere, uit de Voor-ftc-/ri""A'*'
ven getrokken , ftrekkendc deeze voor'"^ - b
grondt-flag en tot maat van de zelve j waar %m ««ƒ
toe men ook wel ccnigh ander lidt kondc «* 'f
genoomen hebben (fchoon de even-maat tj**P^L
*"
althans niet juift werdt gevolght, gelyk uit
de Certers, hier voor opgegeven, mag blyken , en men alleen dc dcelen daar , ofdaar
omtrent , na fchikt ) zyne dikte zelf vindt
men uit de lengte van het Schip , waar van
d'ondervinding leert dat dc hier voor opgegevcne even-maat na den eifch is, en dat
dc dikte, zoo genoom en, niet tc grof noch
te licht zy. Decze ftevcn moet rondt zyn
om dat die vorm een van buiten aankomende kracht beft wederftaan kan j en zoo
hoogh als het hol van 't Schip zelve , om
dat in hem al het werk gegrondtflaaght en
verbonden is. Heden is het dc wyze dat
men binnen fcheeps-boort, in 't ruim, voor
tegen deboegh fterke banden leght, die
aan dc fteven, en elders, vaft geklonken
werden > 't geen goct werk geeft , het lekken verhindert, en dichte Scneepen maakt
Wat aangaat alle decze Schceps-lcden, die
hare grootheit uit de ftevcn trekken, e»
na dezelve evenmatigh worden gefchikt,
daar van is geen andere reden te geven , als
dat de langwyligc ondervindinge gclecrt
heeft , dat de mate , ten aanzien van de
ftevcn, dus genoomen , als vooren opgegeven is, fterktc genocgh by brengt , om het
:

Tt

werk

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaaghfihe

33o

doen, daar ieder ftuk voor fchcep gelyk aan het hiervoor opgegeven Schip
is te zien. Deeze maat dan ftrekke tot voorkomt.
En terwyl deeze maat afhanging is van beeldt van grootc en kleine, van koop- en
de even-reden * , die het hout tegen weer, kryghs-fchcepen.
Al te breede Scheepen leggen wreedt
windt, en van buiten aankomende kracht
heeft, welker geweldt verfcheide, onze- op het water , en dirigeren te veel i 't geen
ker , ongeftadigh , en niet zekerlyk te we- hier van daan komt , dat breede Scheeten is , zoo valt ook , m y ns bedunkens
pen, welke ftyf en ftcvighzyn, de baren
geen andere reden te geven van de hoe- wederftaan, als die hun willen opnemen
grootheden deezer Scheeps-deelen , ten en verfchokken , waarom zy de zelve vcraanzien van de ftevcn, als die vandclane- fchudden en doen beven. Smalle Schee
wyligeondcrvindingc, waarmede alleuc pen daar-cn-tegen leggen zedigh op het
water, en gaan met de baren zachtjcns op
boven gegevcne maten zyn beveftight.
Wel is waar dat de ondervindinge niet en neer , zonder veel tc fchudden of tc daleert dat de Scheeps-deelen juift dus ge- veren. Op breede Schccpcn ziet men mevormt moeten zyn , ten aanzien van de nigen maft van boven neder flingeren , die
voor-ftcven, als in dit Werk voor is op- op fmallc en lichte Scheepen wel zouden
gegeven ; maar zy leert ons evenwel on- b y ven ftaan.
Het Schip hier in gedachten gebouwt
wederfprekelyk, dat de declcn eens Schips
van gegevencr lengte zoo zwaar moeten is noch van de wydtftc noch van dc naauwzyn als opgegeven hebbe: 'tgecn aandc ftc flagh i welke maat met voordacht is
voor-lieven tocgepaft is , op dat men een genoomen , om zoo wel een Oorlogh- als
voet , grond t-flagh, of maat zoude hebben, een Koopvaardy-fchip te vertoonen. Na w**r m
waar uit men de genoemde deden evenre- dit voorbeeldt kan men alle flagh van*»&**
vm>
dig zoude konnen trekken , op alle fcheeps Scheepen vormen , met flechts weinigh
verandering aan te brengen, na 't gebruik JÏTUirlengten, en grootte.
öok is waar, dat by ervare Scheeps-tim- daar ieder toe beftemt is. Vermcineniet ***** vm
mer-mcefters deeze of diergelyke maten onredelyktedocn, wyl mywel bewuft is 4***'
niet dadclyk by de ftevcn afgemeeten wer- dat fteedts veel Scheepen nadeczen aart,
den: 't is hun genoegh, doorlangwylige zoo hier als elders, gebouwt worden , en
kcnnuTe, en oude ervarenheit, zonderde welker vcele om de Wcft ten koop-handel
maat uit de ftevcn, of cenigh ander voor- uitgezonden werden, daar het vaak vernaam lidt, tc trekken, hare rechtmatige eifcht werdt dat zy zich verwceren moegrootheit te weten } 't welk doende, zy ten , en den vyanden flagh leveren.
Men ziet hedendaaghs dc Schcepen van Sthttfm
echter deeze wetten , fchoon zonder opzight , na volgen. Mync meining is mede allerley gedaante bouwen, ( behoudens w*r±*v*a
geenzins , dat men juift , en op een draat §eheel rondt, of vierkant , en zoo kort dat ™F£ft
c zeilen niet gereddert konnen werden,'""*
deeze gegecvene even - maat waarnemen
moet het diene Hechts tot een fpoor , om of zoo lang dat in de lendenen te zwak zyn)
niet te verre af te dwalen, en verzekering , f'tgcen geoorloft is, zoo alles op grondtzoo men deeze wetten volght , dat men in flagen verricht werdt. Het oneindigh en
't Scheeps-bouwen geen zware mis-greep verfcheiden gebruik der Scheepen doet
aan dezelve ook vcelcrley gedaanten gezal tc vreczen hebben
Omftandigheden, en onderfcheidelyke ven. Aan breede Scheepen gaat het meefte
yrrjthetdi
gebruiken , veranderen den bouw , en en zwaarfte hout} doch als dezelve al te
vorm , der Scheepen. Wil ook niet zeg- breedt zyn dan vallen de zyden zwak , dat
dmbtuwdrr
gen , fchoon deeze evenredige mate goedt door het wydt uit ftaan veroorzaakt werdt.
Sfbtift».
zy, dat ecne andere mate daar om late van Lange en lm alle Scheepen , fchoon van
gelyken goedt te zyn ; hoewel my, tot eenen inhoudt zyn , vlotten beter als breenoch toe, geen beter voor gekomen is.
de, en korte i waarom bequamer zyn de
Een Schip van oorlogh paft wel boven zee daar mede tc bouwen : de reden hier
v*» dt
Wteét dn breedt tc zyn , tot redding van 't gefchut
van is, dat lange Scheepen hun meefte hout
Sihttjxn.
en om tc bequamer tegenweer te konnen plat op het water hebben. Voor boven
bicden.
breedt, en onder fcherp, houdt men cicrEen Schip alleenlyk gebouwt tot laden lyk te zyn, en bcquaam om zee te bouwen j
te dragen is beft met een ruim hol , en bo- ook doet dit de Scheepen fteunfel hebben
ven fmal , om veel goederen te konnen doch al tc fcherp maakt dat de zelve niet
ftouwen, en met weinigh volk beftiert te wel door dc windt willen. Het ftaat mede
moogcn werden.
cierlvk dat de Scheepen boven de kimmen
Doch een Schip zoo wel ten krygh als rondt op gaan. Scheepen die boven zwaar
ten handel gefchikf. paft de middel-maat
cn onder licht zyn, werden rank en topzwaar}
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lyk te konnen flaan : en
op zee is , zeer dienftigh zy dat het gefchut voor zomtydts wel met een treetjen ryzen
op den bodem wertgdeght. Alteachter- om ha Schip van vooren te meerder aanlaftigc Schccpen zeilen niet welj't zy zulks zien te geven.

door quaat bouwen toe komt , of by onge} en zoo is het mede met voorScheepen gelegen. Dc middelbaar
grootc Scheep en zyn het bequaamfte om
daar mede door zee te varen. Al te grootc
Scheepen leggen ongemaniert op zee , raken zeer licht op drooghten valt , cn werden by ongeval zwaarlyk geredden. Zeer
klcinc Schccpen laden wcinigh , werden
vaak van dc zee geweldig overloopen , cn
zyn ter vcrwcering onbequaam.
In myn gebouw taftc men 't hout onbekrompen aan , cn geve ieder deel zyn cüch
naar gevondene even-maat , zonder het
hout te fchroomen , wel wetende dat in het
timmeren, by de Meefters dc dcclen vceltydts teerder en zwakker werden genoorcgelt laden
laftige

men, om ftoffc

uit te winnen} maar ben
ook wel bewuft dat dccze gicrighcit menig
man den hals kolt.
ét gt'

*»

DcKiel, die dieper zakt als het Schip
zelve , geeft fnede in 't water , en wedcrhoudt het Schip van afdry ven : hy is in de
midden opgezet, 't gcenc gefchiedt om dat
dc Schccpen , althans in de midden het
zwaarftc geladen zynde, daar komen te
buigen , cn dc kiel dus allengskens recht
wordt : zoo men hem ter eerder aanvang
recht maakt , buight hy na buiten toe , dat
veel onheilen kan veroorzaken. Doch andere zyn van gevoelen dat men de kiel van
cerftcn aan geheel recht behoorde te maken, om dat hy dus de meeftedienft aan
het Schip doet, dryvendc dat het ongemak, 'tgeen het Schip komt telydenals
dc kiel gcbochelt is, niet kan ophalen het
gemak dat men heeft met hem ter eerder
aanvang geheel recht tc maken , fchoon

hy daar na uit buigt. Een gebochelde kiel
zal het Schip met zoo wel ftreek doen
houden als een rechte, maar meerder af
dryven.

In Barbarye maakt men de kielen meeft
fcherp.

Dc Lip, die achter aan de kiel uitfteekt
ftut het roer , cn verhindert dat ietwes tuffchen de (leven en 't roer kome in te ichicten , cn zoo onklaar werde.
In 't loflen van lange Scheepen dient men
goede acht tc flaan dat de bodem te gelyk
van zyne zwaarte wort verlicht ; want om
dat veel c Schippers hunne Scheepen cerft
in het

midden doen loflen , ziet men de zel-

ve een rugh op ftcken, en de kiel binncwaarts buigen , 't geen hen zeer krenkt.
Op Schccpen van oorlogh dient den
overloop meeft plat tc zyn ,

om bcquamc-

I

Van dc maat des Galjocns, dat men voor v*n bti
aan dc Schccpen zet , is geen andere reden 04"»
tc geven, als 't welgevallen van den Bouwmcefter : doch dc knop boven de Leeuw
komt nimmer hoogcr als de regelingen
van de bak, daar cene is. Over eenige jaren
wierden dc galjoenen vry lang gemaakt
doch hedendaags maakt men dc zelve wcder kort, licht, krom, enftylopj 'tgecn
in groote Scheepen, myns bedunkens, niet
te pryzen is, om dat dit tc kleinen plaats
feeft tot het vercifchte gebruik , waar toe
e galjoenen zyn gefchikt. Aan Scheepen
die alleen tot het zeilen werden gemaakt
paften beft korte galjoenen, en korte boegsprieten , om dat hoe langer dceze zyn , hoe
grootcr hoek van beweging zy aan'tgchcele Schip toebrengen , wanneer dc zee
voor tegen dc zelve komt aan tc flaan , het
geen den loop van 't Schip zeer ftuit hoe
zy lichter van hout zyn, hoe minder tegenweer het water, dat daar tegen aan komt
tc flaan, vindt, cn, bygevolgh, hoe minder kracht cn beweging het zelve aan het
Schip over geeft. Wanneer al tc zware cn
lange galjoenen in zee onklaar worden , is
men dikmaal genoodtzaakt de zelve af tc
zagen , om dat zy , wegens hare grootheit
niette hermaken zyn, cn, los hangende,
vcd onheil aan het Schip , door hun flingcren , te wege konnen brengen. Indien de
galjoenen al te zwaar gemaakt zyn , zoo
doen zy de Schccpen tc zeer voor over wegen , en in 't water duiken. Aan Scheepen
van oorlogh werden de grootttc galjoenen
vereifcht : zy dienen tot verblyf der matroozen , om zich tc reinigen, te waflehen,
en haar gemak tc nemen j als mede, om
daar uit het tuigh aan dc bocgh-fpriet te
redden > ftrekken ook voor een gevangcniflc , waar in de misdadigen , geboeit zynde, werden opgcflootcn > doch wel voornamentlyk , tot optooijinge der Scheepen.
Men bc woelt het galjoen met hechte touwen , ftcvigheits halven. De galjoenen
worden zwaar of licht gemaakt , na dat de
Scheepen ftevigh of rank zyn , en zulks
mede om het zwaarheits middel-punt van
't Schip ineen gefchiktc plaats te krygen:
om welke oorzakc men ook dikmaal de
Schccpen ziet veranderen, verlichten, of
verzwaren, na dezelve rank ofte ftevigh
bevonden worden , met dccze of gcene
zwaarte daar boven op te zetten, als van
maften , en iets anders * of ook wel met
een huidt onder om te leggen , of ander:

zins.

Tt

2

Dc

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaaghfche

33

plegen voormaals den ge- Schip goeden fchot. Zoo men het brcedtnen die op de Schcepen ccnigc kleine mis- fte meer na vooren zet, zal 't Schip het wadaadt bedreven hadden tot vry-plaatzcn te ter niet genocgh fnyden j als men het naar
achteren zet , wort het water achter tc zeer
ftrekken.
In deeze Landen is men gewoon voor ontvaren , en men kan niet wel ftuuren
aan de galjoenen een Leeuw , het Wapen hier om dan is op een derde van vooren de
van den Staat , tc zetten } en achter , boven rechte plaats daar 't Schip op zyn breedtftc
op t het Wapen van de plaats daar 't Schip moet zyn. Aan balken die in 't wat er drygebouwt is, en t'huis hoort.
ven kan men befpeuren, dat, als dezelve
De Schecpen worden bcnaamt na vcc- te dier plaatzc het diklte zyn , zy dan dc
lerhande voorwerpzcls , als van menlchcn, befte fchot maken.
Dc Kajuit wort achter op het Schip ge- De Kqmt.
beeftcn , huizen , lieden , enz. doch onder
de Roomfche Chrillcnen meeft na verdor- plaatft, omdatdaardeminfte beweginge
ven heiligen , welke zy wanen befchutters is , cn om dat men daar van daan beft alom
dier Schecpen te zyn die na hen werden over 't Schip zien kan , ook acht op roer en
benaamt \ waar om deeze ook by noodt zeilen nemen als mede, om dat het Schip,
van de fchccpelingcn worden aangeroepen zonder hinder, achter boven breedt uit gcen gebeden , na den voorgang der oude timmert kan werden.
Het Verdek zakt zomrvdts wel een voet fndek.
Heidenen, die hunne houtc goden achter
op de Schecpen Helden, cndagclvks aan- neer by de Konftapcls kamer 't geen gcbaden. By hen werden de Scheepen mede fchiedt om het recht ftaan der fchiet-bufgewydtvan den Prielter. Dit inwyen der fen , of geichut. In Koopvaardy-fcheepen
Scheepen werdt ook by zommige Luiter- treedt men altemet by dc grootc maft een
fchengeplccgt, doch zonder ovcr-gcloof tree van een half voet neer op het verdek j
de Prediker alleen benaamt het Schip, en doch het verdek blyft echter noch cenighzins opgezet. Dus Haat het mede met den
bidt Godt daar over aan om zynen zegen.
Ook fchynt inlgelyks na over-geloof tc overloop i doch die behoeft zoo veel niet
hellen de oude gewoonte die by ccnigc te zakken , want zy is minder opgezet
Scheeps-bouwcrs hier te Lande werdt ge- maar wanneer het gebeurt dat den overpleeght , namentlyk , dat zy , als een Schip loop achter zakt, dan begint het zakken
afloopenzal, engefmeert is, voor aan de aan 't fchot van dcKajuit.
lieven de wereldt met een kruis , door een
De Noorts-en Oofter-vaarders verdekvette quaft , daar op ftryken.
ken zet men vry hoogh op , zoo voor als
In een Schip dat Confiémtinm de Greote achter , en zulks op dat het boots-volk zich
decdc timmeren, zagh men de naam van daar boven op droogh mag houden ; want
Jefus Chriftus, met dit teken I
aldus loopt het water te beter daar af in
, boven
aan een ftandaart geplant , daar het kruis zee , 't welk in dc Noordcr geweften vecldat de maft met de raa een 2dts over de Scheepen heen ftuift. Op
op ftondt.
kruis verbeeldt , zyn by zommige Roomsorlogh-icheepen behoort het geichut
gezinden veel over-gcloovigc aanmerkin- evenwydigh met het water tc liggen , waar
gen daar op gemaakt.
om de verdekken niet zeer hoogh dienen
De eerfte Chriftencn waren gewoon opgezet te zyn. Tuflèhen het verdek en
verbeelde Scheepkens in ringen te dragen, den overloop , voornamcntlyk op Schcewaar mede zy de ftrydende Kerke afmaal- pen van oorlogh , dient zoo veel ruimte te
den , die als een Schip in zee omzwerft , en zyn dat 'er een man bequamclyk onder kan
veel gevaar heeft te lydcn. Ciemens Alexan- gaan, 't cn ware men het aldaar een weinig
drintu zeght elders, ter geheugcnhTc van ondieper maakte, om meerder ruimte in 't
den A portel Tetrut , die een vifleher was hol te hebben.
ZJw teken zj een dnif, ofSchtp , na den Hemel
Dc Wagers in de kimmen zyn dikker
varende.
als op eenige andere plaats , om dat daar de
Het Schip is voor brecder als achter, en meefte flagh van 't water tegen aan komt.
zulks om dat het anders , achter brecder
DcBuik-ftukken,enZittcrs,zyn mede Bmkfié"
2ynde, na zyn roer niet luiftert , te veel in de kimmen het zwaai de van hout. Doch
tm
voortgang
verhindert, andere zyn «van gevoelen , dat men die op
zogh maakt, en den
ook het water zoo doet zakken, dat 'er de kiel het dikfte behoorde temaken, om
fchicr niets tegen 't roer blyft; waarover dat ( zeggen zy ) wanneer een Sch ip floot
diergelyke Scheepen het flingeren achter en breekt , de brcukc in 't gemcin onder
zeer onderworpen zyn. Op een derde van aan dc kiel, in 't midden van het Schip,
vooren zyn de Schcepen op 't alderbrccdt- eerft begint.
fte
van daar af dan naar achteren valt het
Het Vlak ryft ruim een halve voet , het Het vUk.
water allengskcns toe, cn dus maakt het cecne meinc aan Schcepen die met bcdach-

De galjoenen

y»n

At bt-

:

4

Om

Ww-

'

:

Digitized by

Google

Scheefs-bouw en

bejlier.

dachten raadt op het fncl zeilen niet gemaakt zyn genoeg te wezen , zoo het vooren achtcr-lchip maar zyn behoorlyk beloop heeft, fnogger en fmoegh, in en uit
gaande naar den cilch welk beloop, myns
bedunkens , niet te bepalen , of met woorden te befchryven is.
Het uitcrlyk beloop der Scheepen wort
ondcrfcheidelyk gemaakt , na het oogh , en
goedt keuren van den Meefter. Dit is zeker, dat die Scheepen, wiens vlak van voor
tot achter mimi rv li , het mecite goedt laden konncnj en diens vlak mceftryft, het
fnelftc en fcherpfte door "t water gaan : gclyk ook in 't gemein zulke Scheepen beft
zeilen, die het zwaarfte in de midden geballaft zyn. Tot verwondering vindt men
Scheepen die met loflc maden , en met los
wandt, het fnelftc zeilen: waar van geen
andere reden te geven zy,als dat door ieder
fchok , die de lofle zeilen , en maften , komen te doen , het Schip beter in zyn evenwightkomt tc liaan dan voorheen} waar
over het Schip dan beter vaert neemt
't geen in Scheepen die op deeze wyze niet
geladen zyn geenzins komt te gebeuren.
Het hangt aan 't oogh van een braaf
Meefter een Schip zyn behoorlykc omtrek , of beloop, te geven. Het vlak van
't Schip, hier vooren opgeftelt , ryft minder
als in de foei zeilende Fregatten , en meerder als in de plompe Laft-dragers. Wel is
waar dat een meerder verheven en ronder
vlak aangenamer voor 't oogh is ; doch hier
is het gebruik voor cieraat gekooren, en
cenmatelyke ryzing genoomen, met van
de hooghfte noch niet van de laeghftc , om
dat het Schip tot twecderley gebruik is
beftcmt , als gezeght is.
De Kim-gangen zyn planken, welke
tuflehen het vlak en des Schips opgaande
zyden in liaan zy zyn rondtachtigh , en
liaan dwars tegen des waters opper-vlak
aan , op dat , wanneer het Schip zeer over
helt , of aan de grondt raakt , het te vlakker
komc te vallen , en zich minder quetze , of
befchadige de rondte is ook nut , om dat
hoekige kim-gangen meerder water in la:
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tebouwt worden zyn boven wyder als het
chip 't geen hier vooren opgegeven is
of, om klaarder te fpreken , hier is de bogt
die de inhouten krygen daar zy boven nee
Schips onder-lichaam uitfteken, meer inwaarts getrokken alsmenwelgcwoonlyk
aan Scheepen van oorlog ziet gefchicden
want aan de hedendaagiche Oorlog-fcheepen gaat deeze boght wel ecnighzins binncwaarts, maar een weinigh opgeftegen
zynde dan gaat zy weder uitwaarts , en
maakt alzoo dat die Scheepen boven vry
wyder zyn als het hier voor opgeftelde
Schip is. Dus ftaat het met dit Schip , om
datvertrouwc dat de Scheepen die boven
wat ingetrokken werden, beter met weinigh volk te beheeren en te befchermen
zyn i 't geen dienftigh is op een Schip waar
mede men andere inzight heeft als om daar
mede te vechten. Engte boven heeft weinigh windt-vang , en vordert tot het zeilen : waar om men ook wel fmalle en laege
huts en kajuiten op de Scheepen zet , met
weinigh en ingetrokken buiten -werk»

zynde de boven -hut zomtydts in twecn
gedeelt, wiens ingang men dan wel met
twee val-deuren maakt , van welke ieder in
een byzondcr vertrek leidt, werdende de
kap van de deur een weinigh boven de zoldering verheven gemaakt, om de ingang
des te gemak k cl yk er te doen zyn.

Aan Scheepen die na dc Straat , en heete
oortcn, varen, is 't niet ondienftigh, tot
gemak van 't kajuits volk , achter openc
galderycn te maken) 't geen bcquaamlyk
kan gefchicden, metdevenfters een weinigh lacger en meer inwaarts te zetten , de
bank , die men vecltydts , ofaltydt , achter
in de Py nas-fchcepen ziet , na latende.
Dat Oorlog-fchcepen boven geboogen
zyn, gefchiedt tot cieraat, en om dat een
gVootc menightc mannen uit dusdanige
Schecpen beter vechten konnen als uit
naauwe Scheepen , en hen meer aan be-

quaamheit tot flaan als vlugheit in 't zeilen gelegen is.
Schecpen die boven naauw vallen zyn
ten , en lichter gequetft worden, wanneer pryzelyk , om dat niet licht gcèntert kon't Schip tegen grondt , of drooghte , komt nen werden j want hare uitpuilende buiaan te ltooten. Dc buik-denning, of wa- ken maken hun boort ontoefpringclyk.
gcring, die daartegen komt, is zoo veel Daar-en-tegen zyn de zelve mispryzelyk
zwaarder als het Schip hier meer de laft om dat zy, als op zydc liggen, meerder heldraaght , en af-ftooten moet , dan elders. len , en lichtelyker water van ter zyden opHet behoort een v aft e wet , onzes gerin- nemen ) waar van hunne geboogen zyden,
gen oordeels , onder de Scheeps-bouw- daar het water tegen op rolt , oorzaak zyn
meefters te wezen , dat zy alle uherlyke zy hellen meerder, om dat de ingekrompe
Scheeps - declcn , weinige uitgezonden, boorden zoo dra op het water niet plotzcn
kring-ftukkig maken want het zyn groo- als de onder uitpuilende buiken , en by getc mis-greepen dat men veele Scheeps-lc- volgh het Schip niet helpen vlotten. Dit
den bordigh , en fchicr plat ziet tc wezen. ongemak is aan Schecpen die boven al te
:
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wydtzyn,

dut zy rank worden ,

en licht c-

lyk omilaan.

Men

Met behulp der Knechts werden rees
en zeilen opgetoogen hun getal is ombepaalt op grootc Scheept n zyn'er veel , op
kleine minder zy Haan zoo wel onder als
op het verdek cn op de bak gelyk ook dc
Bctings , waar aan men de kabels belegt.
Men kalefaat , dryft , en bracuwt de W**n.
Scheepen, duurzaamheits halven ; want
dus dringt het water niet door rcetcn cn
fchcuren dit gefchiedt met oudt werk
hair , cn moft , 't geen , als het in gedreven
is, wel vet bcpekt moet worden. Alle hotken, cnlaflchcn der planken, moeten wel
voegen cn fluiten,
Dc Pap, waar mede men dc Schcepcn P*/>.
van onderen tot boven het waters oppervlak beftrykt , wen gemaakt van harpuis
Hechte hars , traan, en zwavel men houdt
dat geen worm hier door kan dringen,
Zomtydts ziet men het af met een Hechte
fmecring van ongel , voomamentlyk als dc
Schcepen na-by, cn niet om dc Wcft varen. Die wit gefmeer behoedt de Schccpen langen tydt voor het bewallen met
groente, of vuilte werden.
Aan dc Schcepcn die verre om de Wcft Vertobbtlcn.
gezonden werden haalt men onder om een
goede huidr , daar men ontallyk veel fpydeeze legt men op kocijen
keitjes in Haat
hair daar wert ook wel dun geflagen loot,
of koper, tuflèhen gevoeght, cn dit alles
om het ongedierte , dat het hout verteert
tc wecren. Men lcght mede wel graauw
:

wachten van dc
tntettn met
Schcepcn al te hoogh tc bouwen > want
tthMgx/n,
zufa c V y n i,i cr j oor nn \iy en vangen onNub-kmt nuttclyk te veel windt. Al tc lacgh mocu Utgh
tcn Z y mcj c n C t gebouwt zyn \ want dusdanige werden dikmaal van 't water overftolpt. Al te breede Schcepcn liggen zeer
wreedt op 't water, cn zyn onfterk. Hoe
wydcr het hout uitgebogen is , hoe brofler
titcb 'tbttu het wert
waar om men dc Schccps-houtl Vftl £t~
ten niet al teveel buigen moet, 'tzydoor
togen;
vuur , of anderzins i het gecne men echter
D*S(betfn>

zich wel

moet

,
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dikmaal ziet gefchieden , om ruimte tc,
winnen. Het hout wert krom als men het
na omlacg dwingt , cn niet recht uit buigt,
In Zwecden werdt het Schccps-hout wel
gekookt, op dat het te beter buigc. Hoe
verder de banden van elkander leggen, hoe
krachtcloozcr het Schip is \ waarom daar
Kutufnul, op tc letten Haat. Al tc fraallc Schcepcn
liden wcinigh , cn zyn onbequaam tot teNütttiémg, genxvecr. Al te lange Scheepen zyn zwak
in de lendenen , cn krenken licht wanneer
Uubtehrt, op 't droogc komen tc zitten. Al tc korte
Schccpcnzcilen traagh , cn flingcren zonotk nietttp- der maat. Schcepen die boven top-zwaar
zyn Haan l cht om. Wcdcrzydts dient even
veel hout en zwaarte te zyn, anders hangen
de Schcepen altydt overeen zydc. Boghtige Scheepen, of die te veel fpringen , zyn
niet te veelte
wanfchapen, cn afzienlyk voor hetoogh.
Scheepen die voor al tefcherp zyn, zinken papier, dat te wederzyden dik gcharpuift,
!sw!utt
al tc Homp fnydt geen water en met worm wecrende pap beftreken is
nt.h daar te diep
fiterp
altefitmf genocgh , cn vertraagnt den voongang. tuflehende verdubbeling.
te-yn.
Vierkante cn hoekige Schcepen zyn onBy het groote luik zyn dc inhouten het
fterk , cn wanneer ftootcn baritcn zy licht, zwaarftc , cn zulks om dat de opening aldie
tc
veel
achter
over
hangen
daar
het Schip verzwakt > want waar een
Schcepcn
Haan wanfchapen, en zyn daar bros. De luik komt, daar konnen geen balken dwars
Konftapcls kamer dient niet zeer laegh te fchecps leggen , die het Schip binden,
De boght , of het wulf , 't geen achter
zakken want anders zal het water, 't geen
over het Schip komt, daar in loopen , dat overhangt, maakt men cierlyk, of oncierTc
hoogh
kan
brengen.
lyk
, na welgevallen.
by
groot
onheil
£n nut te
Voor op het galjoen leght men prezenfcy4 *l ti fetuight , helpt dikmaal maft cn al over
Uegb p.
veel
ning,
getuight
verheft
te
cn pap-docken, daar het anker-touw
lacgh
,
te
oort
tmgbt
windt , cn doet de Scheepen traagh zeilen. cn dc fchoot over fleept.
Het galjoen, cn dc voor-maft , werden
Het Kolzem is breedcr als de kiel , om
dat het fpoor daarin gemaakt, endewa- by noodt afgezaaght , als het Schip te veel
gers daar in gehecht moeten wezen het bukt, ofvoorlekis.
Wanneer een Schip in zee te rank bewerdt met bouts aan de kiel vaft geklonken het dient tot ftevighcit van 't gehec- vonden werdt , vult men vaten met zout
recht
een
binnc-kiel
te
water,
om onder meerder zwaarte by tc
magh
le Schip , cn
genaamt worden het heeft vceltydts voor brengen.
Op den overloop, omtrent dc luiken,
een lafch.
De Juffers , aan dc hooft-touwen , die- ziet men yzere ringen, waar mede dc luiJufiti.
nen om het wandt te verlengen, ofte ver- ken, by hardt weêr, worden vaftgcfort:
korten, na dc gclcgenthcit van weer cn ook ziet men zulke ringen achter dc Hukwindt, en nadat de hooft-touwen gerekt ken, waar mede men d ic afen aan haalt.
of gekrompen zyn zy zyn aan dc ruft of
Her hout voor fcheens wert voor hooger
aan dc puttings vaft.
gemaakt als in 't midden, fchoon dc Schcepen
:
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om de zee

golven tc brcedt : wederzydts van dc kanten tot aan
het fchceps-boorc werden touwen gefpankeer en.
De Zalen, die op dc bram-ftengen ftaan, nen.

pen zonder bak zyn ,

dienen

om de vlaggc-ftokkcn

te

houden,

waarom zy ook maar een gat hebben.
Onder de Kraan, aan 't galjoen, ftaat een
zware hoek-man, die hem ftut als het anker daar over gewonden worde.
Aan ieder ruft ziet men een yzere Putting , die gladt en van een ftuk gemaakt is,
fchiet : hier is een touw aan

welke door

waar
mede men dc maften ter zyden vaft houdt
en aanzet Een andere is los , en bewceghlyk, welke dient om een talie in tcflaan,
cn laftcn over te nemen. Dc puttings onvaft, 'tgecn over vier fchyvcn gaat,

.

der dc marflen zyn vry lang , en dienen om
de hooft-touwen vaft tc houden doch die
van de fok , en bezaan , zyn dc langftc , om
dat daar dc hooft-touwen tot aan dc randt
van de mars niet reiken. Het ftenge-wandt
wert met juffers aangezet. De bocg-fpricts
mars heeft geen puttings.
Aan Schecpen die lacge ftuur-plcchtcn
hebben ziet men dc plaats daar dc man te
roer ftaat vecltydts verheven zyn, opdat
hy met gemak , cn bcquaamlyk zyn werk
:

',

kan doen.
ut stbtepm

De meefte Schcepcn ,

MbtnvU bouwt, hebben
den drie

hier te Lande ge-

twee

vafte deks,
drie : welke
Schcepcn met drie vafte dekken by vcclen
bcquamer tot het (laan gehouden worden *
want den vyandt zal bezwaarlyk op een
geflootcn Schip invallen doch dit ongemak is 'cr by , dat zy zeer langzaam haren
rook lozen. Het derde dek heeft zeer wcinigh hout voor fchcens men zet ook wcinigh kanon daar op, om de Schcepcn niet
top-zwaar tc maken hier op wordt het
flechts

men 'cr met

zelden vindt

:

:

:

kryghs-volk met dchandt-btuTcngeftclt,
men ftaat het is met dc bak van cene
hooghtc. In ftedc van deeze derde vafte
deks ziet men veel halve verdekken aan dc

als

:

hierlandtfchc Schcepcn gemaakt , die half
wegh fchecps komen , zoo dat 'cr wcinigh

opening blyft tuflehen de bak cn dit halve
verdek , welke opening men des noodts
fluiten kan met Vinke-ncts, of Koc-bruggen i 't geen , myns bedunkens, pryzclykcr is als een derde vaft dek dccze vinkc:

ncts werden ten dien einde vceltydts los
cn ongcllootcn , mede gevoert wanneer
zy op gezet werden , maakt men die vaft
aan de bak , cn aan het achtcr-kaftccl, of
half verdek: zy ftaan opftuttcn: dc vloer
is van tralie-werk : zyn rondtom met een
leuning voorzien , die met klccdcn bedekt
kan werden , waar door in 't vcghten dc
ftaan op het midden
musketten ftcken
van 't Scbip , cn zyn omtrent 8 of xo voet
:

:

Op Schcepcn die na Indien varen worden dikmaal verdekken gemaakt van 3 of
voet
hoogh, komende oovcn het eerfte
4
ofonderfte dck,'t geen infgelyks een Koebrugh wert genaamt : hier op plaatft men
des nachts dc foldatcn , ook ftouwt men dc
koftelykfte waaren daar in dccze geven
grootc ftyftc aan dc Schcepcn. ( Men zoude ook Schecpen konnen bouwen met een
gclyk-gaande overloop, zonder dek, behoudens ccn kleine, of lacge koe-brugh,
't geen fterkc Schecpen zoude geven , Hellende al 't gefchut boven op, alwaar het
zelve den vyanden het meefte quaat kan
toebrengen , dcwylc het dus eerder tc laden, en octcr tc bellieren is.) Omdeafwatcringe zakkende deks wederzydts een
weinigh na boort toe, zyndc voor cn achter opgezet na het ryzen der Schecpen , cn
zulks om dat hare ruimte doorgaans van
eene hooghtc zoude zyn.
Het Ruim in dc Schcepcn magh ver- H*t h*t
deelt werden na welgevallen. Op d'Oor- 77 "/*'lmtm
logh-fchecpcn zet men de kombuis dwars
fenceps voor dc groote maft, op 1 of 3 voet
na aan de zelve, daar ccn bottclcry achter
tegen aankomt, wien de Schippers kamer
volght en dan dc broodt-kamcr, nevens
vooreen Schicmans kamer, waar in mede
andere beampten werden geplaatft» doch
in dc grootftc Schecpen vindt men geen
Schicmans kamer. In dc Schippers kamer
werden de zeilen geberght , in dc zeilkiftcn, die na dc kruit -kamer toe ftaan.
Het volk flaapt meeft in hang- makken,
uitgenoomen in de kombuis, en bottclcry
doch dc foldatcn fchikt men veeltydts,mct
vafte kooijen, voorin het kabel-gat, dat
in 't ruim afgefchootcn is.
In dc Koopvaardy-fchcepcn houdt men
het ruim ledigh voor de koopmanlchappen het volk oerght zich boven j en men
ftclt dc kombuis op het verdek , gclyk in
het Schip, hier vooren opecftelt , tot voorbeeldt, is gedaanj of ook wel in de bak,
die of toe otopen is.
In de kajuits van Oofter - vaarders zet
men haerden , ofook wel kachels.
Zoo wanneer brandt onderin het Schip
moght geraken, is 'tnict ondienftigh ccn
gat in het ruim tc hakken, cn water daar
door in tc laten.
Als de fplcctcn wel gcvult zyn , werdt Het s<h,f
het Schip boven water getcert j want onder water houdt dc teer niet.
De Schcepcn zoo wel binnen als buiten
tc pleiftcrcn, tegen brandt, als ook om
onrcinigheden , cn water, tc weeren zoude
:

,

:

1
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de een goede vondt zyn, zoo de zelve bc- mede vaart men het gelykftc, endevoorquaamlyk konde werden gebruikt.
cn achter-zeilen in den bandt te houden,
De Tingcls aan dc kiel zyn repen houts, tot dat men gints of herwaarts ter zyden af
waar mede de water-loop op de grondt wil fteken. By goedt weer is 't handighfle
bepaalt wen , dienende mede om een effen de boven ftc zeden eerft los te laten , cnby
bodem te hebben.
hardt weer dc onderfte.
Dc Hek-balk dienc om de rantzoenSchccpen welker zeilen verre voor uit
houten te fty ven , en , by gevolgh , het gc- fteken zyn niet loef-gierigh , gclyk zulks
heele Schip t'zamen te houden.
de Portugeezen eertydts plagtcn te doen
Van de Zeilen valt noch een weinigh en die welker zeilen verre achterwaarts
te zeggen
Hare breedten boven moeten ftaan, zoo als in voorigc tyden de Spanmet dc dwars-maften , of raas , daar zy aan jaarts veel voor een gewoonte hadden , zyn
gehecht zyn, overeen komen. Onder zyn genegen om met hun galjoen het tegen de
de zeilen breeder als boven, om dat het windt op en loefwaart aan te zetten.
Een ervaren zee-man heeft wel te letten
Schip onder meer windt-vang verdragen
kan , zonder krenking der maffen , ofvoor dat hy zync fcheeps-zcilcn fteeds zoo fchainduikingc te veroorzaken. De hooghtc viclt , dat zy het Schip in even-wight van
van dc zeilen moet ten minden zyn als de gencgenhcit houden om herwaarts of der:

waarts over te fteken.
lengte der maften , daar zy tegen aan ftaan
Scheepen die dc maften te veel voor
doch men maakt die hoogcr , om dat loflc
en opgeblazen zeilen het vorderlykftc aan over hangen houdt men lichtclyk af te valgrootcn
len
windt
en
: dc fnel-gcfnedene Schecpcn acht men
Schip
zyn.
ftille
,
By
't
haaft, worden by de nokken van de rees .zoo niet genegen te wezen : plomp
zeilen
aakzei heeft een anderen aart,
kantigh
fpaken uitgeftoken, daar men fmalle
aanhecht, die Ly-zcils werden genaamt: en neight ly waarts af te zakken.
Als 'er holle zee gaat , en de Scheepen
infgelyks worden op dc ftag-touwen mede

m

zeilen aangchaalt.

By te harde windt bindt

veel met de neus in

't

water bukken , moet

men dc riffen en bonnetten op, om te min- men geen blinden uit zetten , als by grootc
der windt-vang te hebben. Omtrent het
uitftooten van dc zeilen is aan te merken,
dat het niet even veel is wat zeil men cerft
ter windt-vang fielt. Als men t'zcil zal
§aan, moetdetydt, het weer, de windt,
cs Schips eigenfehap , de zee , en landts
gelegentheit daar men is, in acht genoomen werden. Aan loefgierige Scheepen
of alzulke welker aart het is na de windt
of daar de windt van daan komt , op te zetten , is 't beft dc voor-zeilen cerft los te laten , die dan het Schip doen af dryven.
Aen Schccpen welke voor fteedts van dc
windt af dryven, dat is daar heen waar de
windt na toe waait, dient mende achterzeilen cerft uit te zetten , om het Schip in
een rechte ftreek te doen voort gaan , 't en
ware dat men van wille was loefwaart op te
zeilen , ofte na de windt af te willen vallen.
Aan Scheepen welke dc boven genoemde
eigenfehappen niet hebben, dient men de
middel-zeilen cerft los te maken j want die
doen het Schip aldcrbcft een rechten loop

nemen. Doch wanneer men van wille is
dat het achter-fchip zich van de windt af
draaije, dan floot men dachtcr-zeilen eerft
uit : en als men wil dat het Schip voor met
zyn neus afvalle , dat is , daar heen wende
waar de windt heen waait , dan zet men dc
voorfte zeilen eerft uit. Wanneer men te
varen heeft daar veele gronden, ondiepten,
en enge diepten zyn , is 't bcquaamfte het
groot zeil alleen uit te zetten, want daar

noodtzakelykhcit : en by ftorm geenc
bram-zeilen, 't en ware infgelyks by nood j
want deeze beide , in gegeven voorval,
lichtelyk ontredden.
Als men in havens loopt, mindert men
gemeenlyk zeil : ook als men tegen den
vyandt flaaghs is, en elkander aan boort
leght : gclyk men mede zeil mindert by te
harden windt.
De windt die tegen de bovenfte zeilen
aan (laat treft met meerder kracht, als die
windt welke tegen de onderfte zeilen aan
komt , en brengt , gevolgelyk , meerder
voortgang aan het Schip» want de onderfte windt wert zyn kracht gebrooken door
de dampen die uit het water opftygen.
Reden te geven van het ophalen des waters door de Pomp, is van klein belang:
De fchrik voor 't ledige*, (gelykd'Oude
fpraken) ofwel dc noodtzakelykhcit der
vcrplaatzinge van die dcelen welker nabuurigc lichamen bewoogen en wegh genoomen werden , wyft ons die duidclyk
aan. De klap, die de buis van de pomp wel
dicht fluit , doet , opgetrokken werdende
de lucht wyken , en , by gevolgh , het onder-water hare plaats innemen. By aldien
in de pompen de emmertjens dieper gemaakt wierden als men gewoon is te doen
zoo zouden zy , door minder arbcit , meerder water opgeven j gclyk zulks byeenigc
Wis-konftcnaars wert gcoordeelt, dicdc
ondervinding zeggen voor haar te hebben.
In
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In dc grootc Scheepen vindt men twee
pompen voor de lt uur-plecht, cn by de
grootc maft een , zvndc wel voorzien , bewoelt , en in 't ruim met kokers omzet,
Op zommige plaatzen brengt men drie,
en op andere zes pompen in een Schip van
oorlog. Op zommige Koopvaardy-ichccpen worden dc pompen zoo verre als het
moogelyk is naar achteren gezet, om het
ruim tot dc lading vry tc behouden.
In cenige Schcepen ziet men Klok-hui
zen op dc bogen boven de ftuur- plecht
ftaan, om hetvolkin'tgebcdt, en aan de
bak te roepen.
Dc Vlaggen werden te fcheep gebruikt
om dc ftreck des wind ts daar by tc kennen. Zy dienen ook tot merk-tcken van
wat Landt de Scheepen varen. Men gebruikt de zelve ook tot cieraat , en ten
pronk , daar de Hollanders wel het minfte
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Vlaggen, zvndc roodt van
|

Turks getulbandt hooft in (bat.
Dc Scheepen des Konings van Spanje
die in 't Jaar 1j7j.de ftadt Middclburgh
poogden te ontzetten, waren op dezyden
met roodc Borgondifche kruuTcn gete-

De inhoudt der vlaggen is

zonder wet,
t geen hem luft.
In zommige vlaggen deezes Landt*
ftaan drie letters P^t geen zeggen wil,
Pugno pro Pmt* : dat is , Ikjlrjdt votr U V*-

en ieder maalt daar m

derltmit.

Toen de Graaf van

der

Mark

met zyn Schcepen voor den
zette hy tien

Penningen

in

certydts

Bricl quara,

dc vlagh.

Op de bezaans-maft der Koopvaardyichcepen ziet men veeltydts een vlaggct e,
waar in het Wapen van de woon-plaats des
Schippers getckent ftaat ; cn in de vleugel
ui uitfteken.
op de fokkc-maft ziet men mede wel het
De Vlaggen van deczen Staat zyn drie- Wapen van de woon-plaats der Reders
verwigh, tc weten, oranje, wir, mhlaauw. vaa net Schip.
Het Koninglyke Jacht , waar in zyne
Dc Schcepen van den Roomfchen Paus
voeren witte Vlaggen , daar een S'. Pieter Hooghcit den Heere Prinflc van Oranje
met de fleutels in atgemaalt ftaat : des zelfs herwaarts over wiert gevoert, toen hy in
Engelant was getrouwt , in den Jarc 1 £77.
Wimpels zyn wit , geel , cn roodt.
Engeland t voert ccn roodt kruis op een voerde een tweevcrwige Vlagge van dc
grootc maft , als d'Engelfche coleur, en
witte grondt.
oranje , zynde des Prinften teken-vcrw : in
Vrankryk voert meeft witte Vlaggen.
Zwecdcn voert ccn geel kruis op ccn de zélve waren de Wapens van de Prins,
blaauwe grondt : en des Konings Schee- cn Princeflc , omvloghten met een Jcughdige Trouw-krans , afgemaalt.
pen voeren gefneede Vlaggen.
Dcenemarken voert ccn roodc Vlagh
Wanneer in 't Jaar 1 6 7 % . den Hsxtogh
van Richmont , Engelfch Gezant aan het
met een wit kruis.
Borgondien voert een roodt quaftigh Dcenfche Hof, geftorven was , deede zyne
Majefteit van Deen cm arken het lyk over
kruis in een wit velt.
Dc Portugeezcn , welke naar Indien va- voeren in een Schip dat zwarte vlaggen en
ren , hebben ccn Sphccr in haar Vlagh , op zeilen voerde : het Schip zelve was met
zwart laken bekleedt, gelyk mede alle de
een zilver velt.
Dc Maltezcrs voeren een roodt kruis op matroozen.
een witte grondt.
Zulks gefchagh mede toen het lyk van
Sicilicn voert ccn bruine Ar ent op een den Grave Koningsmark van Amftcrdam
naGlukftadt wiert vervoert : deezen Heer
wit velt.
Florenccn voert het kruis van S*. Ste- was, lofFelyk ftrydende, ten dienftedcezer Landen , in de beftorminge van Bon
ven op ccn witte grondt.
voert een L. Vrouwen beeldt doodt gcblceven.
Als de laat (te Heer van Brederoodc,
wit.
op
Vcncticn voert ccn Leeuw op een wit Wolf hert genaamt , overleden was , wierden op aSe Scheepen van Viane, en van
velt.
De Hamburgen voeren roodc Vlaggen alom waar zyn gebiedt geftrekt had de
Rouw-vlaggen gezet: dit duurde een jaar
met drie witte toorens daar in.
Die van Ragufa voeren in hare Scheeps- cn zes weken.
Dc zee-luiden weten noch cenige byvlaggen een Schilt op ccn wit velt , daar
het woordt Ltbtrtu , dat is Vryheit , by ge- zondere betekeniflen met dc vlaggen te
fchrecven

ftaat.

j

doen.

Dc Scheepen van den grooten Turk Een opgerolde vlagh achter uit , is te
voeren ondcrfcheidelyk geverwde Vlag- zeggen , dat iemandt , die van boort is , ge, cn groen , met zwarte roepen wert ; ook dat men d'eene of d anEcn, als roodt , wit
dere zaak ten hoogften noodigh en gebrek
t reren daar in.
De Algierfchc Roovers voeren xeskante heeft dit wert een Tzjouw genaamt.
:
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De vlagh ter halver (leng , betekent een
doodetefchcep.
Als het fchecps-volk rebel is , en zich
meefter van 't Schip maakt zonder hunne
Opper-hoofden te willen gehoorzamen,
zyn zy gewoon alle vlaggen te ftryken , en
het Geusje, dat is 't vlaggetje vandeblin,

dc-fteng, alleen te laten waaijen.

Om

een vyandt te verfchalken

,

fteckt

men wel vlaggen van ander volk op.
Als de Schee pen t'zeil gaan is men gewoon devlaghvan achteren te laten waaijen , en de geus van vooren.

Die

in

een vloot Koopvaardy-fcheepcn

des nachts vuuren zal , laat des avondts de
vlag van achteren waaijen , op dat de vuurman bekent zoude zyn. Dit gaat met beurten omj behalven dat de Vloot-vooght,

De Scheepen van dc derde Certer hebben vlaggen van 1 2 kleedt , lang 1 5 ellen
6 kleedt, lang 7 ellen; wimpels als boven j vleugels van 4 of 3 ; kleedt,

geusjes van

lang

3 ellen.

Dc Schccpen van de vierde en vyfde
Certer hebben hare vlaggen , wimpels,
Seusjcs , en vleugels , even-eens als die van
e derde Certer.
Dc Scheepen van de zesde Ccrtcr hebben vlaggen van 9 kleedt, lang 1 o ellen 1
geusjes van 4} kleedt, lang 5 ellen , de
wimpels zyn van 2 5 ellen ; de vleugels zyn
van 3 of $ kleedt , en i{ ellen lang.
Dc Scheepen van de zevende Certer
hebben vlaggen van 7; kleedt, lang 9 elgeusjes van 2 kleedt , lang 4 ellen ;
len
wimpels van 25 ellen, en vleugels van 3,
!

,

of Admiraal , althans twee vuuren achter of 2 i, en 2 ellenlang.
opfteekt.
Men geeft de Scheepen in 't gemeen op
In Engeland t wil men een gewoonhcit hare reizen mede twee vlaggen , twee
te zyn , als zyne Majefteit zelve , of dc Ko- geusjes , twee wimpels , en 6 vleugels.
ninginne te fchcep is , dat'er dan drie vUgDen Admiraal voeght men toe, boven
de gemeene vlaggen , hier genoemt , noch
gen te gelyk van achteren waaijen.
een
vlag van 1 2 kleedt, en een van 9 kleedt,
Nedcrlandteen
-hooft
in
Het Opper
fche Vloot, die van het oudtfte Collegie een geusje of twee, als mede een wimpel
is
of
twee
rang
, een witte vlagh , een blaauwe
afgezonden wordt , en dc eerftc in
voert de vlagh boven van dc grootc maft wimpel , een roodc wimpel , een geele
by den geenen die van het volgende Colle- wimpel , en zulks om te petfiaren.
Alleen des Konings Admiraal in Vrank- vLtun»
gie in jaren uitgezonden, en de tweede in
rang is, werdt de vlagh van de voor-maft ryk , als hy zelfs te fcheep is, voert een vier- A
gevoert : die van het derde, of iongfte kante witte vlagge op de grootc maft: de
Collegie gezonden wort , en ook de derde Vice-admiraal voert een gelykc vlagh van
in rang is, voert de vlagh van de achter- devoor-fteng: gelyk ook dc Schout-bymaft : onder ieder van deeze vlaggen waait nacht van de bezaans-maft.
By afwezen van den Admiraal voert de
een wimpel af. En op dat alle Scheepen
kenbaar zouden wezen onder wat Hooft zy Vice-admiraal de vlagge van dc grootc
beftemt zyn, doet men hun wimpels voe- fteng.
Deeze Hooft -vlaggen zyn altydt een
ren van die maft, van welke haren Voorvierde deel langer als hoogh.
ganger de vlagh voert.
dit
voornoemt,
in
Boek
Het Opper -hooft van een Franfche
Schip
het
Op
vertoont , waait een vlagh van bovcnen, Schccps-vlooi voert een witte vleugel van
is
c
c
raat
dc
gedaan
bezaans-maft , daar het Wapen in ftaat
, zonder
't geen alleen tot
van dc plaats daar hy af vaart, te weten,
opzight op den rang te nemen.
Inbyzondcre vlooten onzes Landts wert onder een Scheeps-vloot zynde j doch als
de grootc Vlagh dikmaal by beurten ge- hy allcenigh is , clan waait dc zelve vleugel
voert , gelyk ook dc vuuren by nacht.
van de grootc maft af.
De gemeene Oorlog-fchcepen van dee- Dcezc vleugels zyn viermaal langer als
zen Staat plaghten van alle maften grootc hoogh , en te midden door gefneden op
vlaggen te laten waaijen j doch zulks wert twee derde van hare lengte , d'uiterftc einnu achter gelaten , om alle geichil in zee te den fcherp toe gaande.
myden zoo dat zy flechts dubbelde vleu
Geen Admiraals vlagh , zegt men, magh
gels voeren, 'ten zy de zelve, als* gelei opgefteken werden , 't cn zy in een vloot
ders , met een hoop Koopvaardy-fcheepcn van rwintigh Oorlogh-fchcepen , om de
door zee gezonden worden.
zelve te konncn verdedigen. En op het
De Oorlogh-fchcepen deczes Landts minde moeten'cr twaalf weerbare Oorlogvlsggntp van d'ccrfte en tweede Ccrtcr, hebben fchccpcnby een wezen, eer een Franfche
it Ntdtrvlaggen van 1 5 kleedt , en zyn lang 1 8 el- Vice-admiraals of Schout-by-nachts vlagUn*f<h,
len j geusjes van 6 kleedt, lang 7 ellen; ge magh opgeftoken worden van welke
v*»ml*gh. wimpels van 15 of 30 ellen j vleugels van Schecpendc minfte zes-cn dertig ftukken
voeren moeten.
5 of 4^ kleedt , lang 4 ellen.
;

i

:

:

Een

Digitized by

Google

Scheeps-bouw en

bejlier.

I.

Deel.

339

als hy, op een paert in 't water rydende,
voert een witte wimpel van de grootc die met de fpits van zyn javelyn koude bemart , zynde half zoo hoogh als dc vleugel reiken.
Dc Keizer Otto wierp een lans in dc
cn niet Korter als i o Franlche ellen
Hare vlaggen van achteren zyn althans Ooft-zce , en zoo verre die reikte wilde
hy dat het Roomfchc gebiedt zoude ftrekwit.
De Franfchc Koopvaardy-fchcepcn voe- ;cn.
Van Koning Canutsu wordt verhaalt,
ren een blaauwc vlagh van achteren , daar
een wit kruis door gaat , bertikt met 's Ko- dat , wanneer zync Hovelingen hem vlciden, als ware hy ook Hccrc van de zee,
nings Wapen.
Hun Koopvaardy-fchcepcn, zeght men, hy met dezelve na ftrandt toe gong, cn
een bundel van zyn mantel , daar
is 't mcdegeoorloft, by vier-tyden , cnop maakte
vcrlufting-dagen , vlaggen en wimpels op hy op neder zat aan de kant van het water,
het begon te vlocijcn i cn als het
tegen
dat
w,cngrootheit,
uitalle
ver
van
te ftcken,
water aan zyn voeten quam, geboodt hy
genoomen geheel wit,
dat
die zync voeten cn kleedt niet
,
zee
ook
dc
moogen
Hare Oorlogh fchccpcn
wimpels van verfchcide verwe laten af- zoude nat maken doch toen dc zee aan
quam
maakte zy hem nat j toen
waflen
't
waaijen, om zich te doen verkennen.
Een Admiraal onder een Koopvaardy- zcide hy tot zync Hovelingen, dat zy nu
vloot vermagh een witte wimpel te laten wel konden zien dat nicmandt over dc zee
waaijen , midts hy die inhaalt op 't gezight hadt te gebieden.
Hecrlchappyc ter zee, of over dc zee,
van 's Konings üorlogh-fcheepcn.
Dc fthaiis - klecdcn op Franfchc Oor alom te willen voeren, zeght Gïanv:»k<l
logh-fchcepen zyn blaauw , met geelc Le- in zyn Bock van d'Opperfie maght van f/Jlicn daar op genaait , en oinzct met breede landt , is niet alleen onnut , cn vruchteloos,
maar ook onmoogclyki cn die zulks onwitte banden.
Dc Franlche Vloot -vooght voert vier derwindt , doet het gehecle menfchclyk
lantaernen van achteren: de tweede, cn geflacht kracht en gcweldt aan , als hun
derde Vloot- vooght , voeren 'er elk drie pogende te ontroovcn 't gunt hen Godt
en ieder gemeen Oorlogh-fchip voert 'er ontniddclyk, en in volflagcn volkomenheit, heeft gegecven: doch zooverre de
flechts een.
Voormaals , zeght men , voerde een zcebefchut, bebouwt, cn beflagen magh
Franfche Admiraal een witte vlagh van de worden, werdt dc heerfchappyc by hem

Een gemeen Franfch Oorlogh-fchip

;

1

:

1

|

toegedaan.
Van het oude vry en vrank varen der
Hollanders ter zee , ziet by den zclven
Granvwkel, in't genoemde Boek.

grootc maft, met goudc Leliën geftikt,
een groene vlagh van de achter-maft , en
een blaauwc vlagh van dc voor-maft, nevens een roode vlagh van achteren , cn
wimpels van ondcrfchcidc vcrwe.
Wimpels zyn lange cn fmallc gcfplectc
vlaggen , welke men , tot cicraat , onder
dc andere vlaggen te fcheep laat afwaai jen.
De Rcchts-gelcerdc Vlptanm wil , dat
Vtnitwy
btadtrue. de zee van gemcin gebruik zy gely k mede
den vermaarden Celfitt. Dc Keizer fufttmanm zelve zeght uitdrukkclyk in het

Hoe verre 'Philips d'eeijie Koning van
Spanje, de heerfchappyc over de zee zich
aanmatigde , blykt uit het zevcn-cn tw intighftc lidt van zync bcvcclcn , aangaande
dc Schceps-tocruftingcn , het welke hier
,

volght.

:

,,

Shviuiltb-l.

«,.x 9

.

„Verbieden voorts alle vreemde uitlandtfehc pci fooncn , met Schuiten ende

Schcepcn , hocdanigh die zyn , hun tc
„ vervorderen te komen binnen de voorfz.
„ Havenen , Rccdcn, Rivieren, Sti oomen,
„ ofte kuften van dc voorfz. onze Landen
„van herwaarts over, noch ook daarbui„ ten , zoo verre men dc zelve van den lan„ de of havenen af beoogen ofte zien kan

Rcchts-bock, Inftttut* genaamt, dat de
zee van gemeen gebruik is.
Van d'oudc Roomfchc Keizers, by wicn
by-na de gantfehc heerfchappyc over de
bekende wcrcldt was, leeft men, dat zy
zich het gebiedt over dc zee niet verder
toclchrcevcn, als zy die van landt befchcr-

,,

„om aldaar, of elders, icmandt van onze
men konden.
Wanneer de Romeinen aan Tettca Ko- „ onderdanen , geallieerden , ol vreemde ,
,

ninginne der lllyricrs , klaagden van over- „ ecnige fcliadc of hinder te doen , of ook
om aldaar te leggen verbeiden, ende vcrlaft, welke hare onderzaten den Romei- „
ncntcrzecaandccden,antwoordczy: De „ fpicden d'occalïe , cnapportunitcit, om
ivel ge- „ het zelve te doen , 't zy onder dckzel van
z.ee « vrj , ttder doet d.i.xr m wat hem
n oorloge , diczy, ofte haren Princc, tcVA lt.
^yiuihans Koning der Longobarden „ gens icmandt zouden moogen hebben ,
dccde een pylaar in zee zetten , zoo verre , „ ende beltcllinp tot dien einde gegeven,
.ofte
v z
1

1

1

1
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„ofte anderszins, niets uitgezondert i op 'gen doen tekenen van falutatic en vriend tlchap met de Wapenen van 't QHarticr of
„ pene van lyfen goct.
Stede daar 't Schip toebehoort , of met de
Ziel Baker,
Eüza&etb, Koninginnc van Engelandt
tnuk VJkh verftondt wel te recht , dat de zee niet be- Top-zcilcn , en Fok , te zamen of byzonnier amn de
heerfchtmoght worden, als zy den Spaan- der, alzoo't hun luiden belt dunken zal:
m**ht *Vtr
fchen Gezant (wiens Heer en Mccltcr mis- En zoo verre cenige Dienaren of Onderza(UW.
noeght was, om dat d'Engelfchcn de In- ten van onze voorfz. Vrienden cndcGealdien mede bevoeren) deedc antwoorden, lieerden onze Onderzaten anders te doen
dtU lucht en uu voor alle menfehen vry zjn om zouden willen bedwingen , zoo zullen onze Onderzaten van hen-luiden vricndelyk
te tebrmken.
In volle zee, zonder voorgaande over- begceren , hun-luiden daar van te willen
Vtrt hit
frieten en een-komftc, is memandt, onzes oordeels, verdragen > en in gevalle van zwarigheden,
ftryken der
gehouden een ander te groeten. Het wel zullen onze voorfz. Onderzaten hun-lui-vUfte, tul
Valken r.en leven op de zee vercifcht echter dat Schec- den daartcgensmoogen waghten, en ter
BremMtH't pen van Republykcn die van Koningen wecre ftcllcn , na gclegcnthcit van de zake,
Leven van
eerft begroeten , (volgens het oordeel der zoo hun-luiden belt dunken zal.
di Ruiter.
geener die in Koninglyken dienft zyn)
In den Jare 1 100. beval Jotnnet, Koning
indien de Kopings Scheepen van gelyken
ftandt met die der Rcpublykc zyn , en dat van Engelandt, dat, zoo wie voor den Engcllchcn
boot
Admiraal , in de Britannifche zee,
uit
met fchietcn , achter om loopen ,
niet ftreek , men zulk een Schip aantalten,
zetten, enz. doch alles zonder dwang.
Dat byzonderc , of enkcldc Schcepcn veroveren , en tot buit maken zoude , van
door zee gaande , een vlaggc voeren , is ge- wie het ook was.
By H tytt.cn, in zyn Bock de Avsriü, vindt
vaarlyk in geval van ontmoetingc ecnigcr
vreemde Scheepen en 't is voorzightigcr men, hóe zeker Schip van Zierikzee, ter
tydt als men hieronder Keizer Karei de f,
zonder vlagh door zee te varen.
Niemandt behoore zich tevermecten, itondt , de vlagh weigerde te ftryken voor
geen Vloot-hooft zynde , een vlagge te ccnvrecmtOorlogh-fchip* waar over een
voeren buiten zyncn rang j en hy ltrykc, geveght ontltondt, fchoon 't wederzydtt
onzes bedunkens , zyn hooft-vlagh zoo dra vreede was.
In 't Jaar 1 6 3 5 wanneer Vrankryk , en
als icmandt van meerder rang uit zyn landaart omtrent hem komt , op dat geen vcr- deezen Staat, ieder een vloot vanvyftien
Scheepen in en omtrent de Hoofden , tot
fchilof wanfêhik ontfta.
Het vlag voeren , en groeten , moet zeer beveiliging , hielden , was 'er verdragen
dat den Franfchen Admiraal van onzen Adzorghvuldigh gchandelt werden.
Koningen verbieden vecltydts aan alle miraal cerft begroet zoude worden , welke
Scheepen, die hare vlaggen voeren, de zel- daar op de gelyke eer-tekenen bewees.
Die van de Hanze-fteden zyn gchou- A tumm %
ve te ftryken, voor wicn, en waar 't ook
moghtc zyn* als mede, cerft te groeten: den, volgens ovcr-ecn-komfte, de Fran- •?
waarom Oorlog-fchccpen van gekroonde fchc Oorlogh-fchcepcn te groeten. Ziet
Hoofden in zee vecltydts elkander myden. hier van het Zee-vcrbondt , tuflehenzyne
Wat de Koning van Spanje in voorigc Majefteit den Koning van Vrankryk en de
tyden zync Schccps-hootdcn , de vlagge Hanze-ftedcri , gemaakt in den Jare 1 6 f 5.
Wat betreft het groeten der Franfchc
aangaande, bcvoolcn heeft, maghuithet
Oorlog-fchccpen aan vreemde Kafteelen
volgende gezien werden.
Sterkten, of Scheepen, daar over konnen
lippus II. des Konings bcvcelcn, uitgegeeven den
Tlakkaat van Koning
van de Vlagh gege- 9 May, 1 66 5 gezien werden.
of> het ftryken
Wat voorgevallen is omtrent het eerenAnno
in
Brufel,
ven
1563. ultimo
punt van 't groeten in zee, t u tic hen eenige
Otlober.
Schcepcn van zync Majefteit van Vrankvoortaan niemandt van onze On- ryk , en van deezen Staat , kan uit de verderzaten , in Zee zynde , en eenige klaring, in de Staats Refolutie- boeken
andere Scheepen aldaar ontmoetende, ofte den 1 1 Novcmb. 1666. aangetekent, geook in eenige andere Havenen komende, zien werden.
Over het punt van groeten ter zee, en
of voorby Kalleden , Bolwerken ofte vafte
Plaatzen varende, onze Vrienden en Ge- de vlagge te ftryken, of doen ftryken, by
allieerden toebehoorende, cnzalmoogen de Franfchen gcbruikclyk , ziet in *t bree't principale Vaanken van onze Wapenen
de by S' Daffie , in zyn Archttetlnre ttetvaJe.
op 't Schip wezende, uit zynder plaatze
De Kafteelen en Sterkten des Konings
wecren of afnecmen j maar zal wel moo- van Vrankryk groeten zyncn Admiraal
I
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die haar flechts met ten onderling alleen met eer -fchooten.
vyf fchootcn beantwoort. De Vice-Ad- Een gemeen Kapitein fchict voor een
miraal , en Schout-by-nacht , groet des Vloot-voogt eerft, en ieder minder fchiet
Konings Sterkten en Kaftcelen met vyf voor meerder , jonger voor ouder meerfchootcn , daar weder vyf fchootcn voor der antwoort met minder fchootcn , ouder
ontfangende. De gemecne Oorlog-fchec- metgelyke. Die van ouder Collcgie vaart
pen groeten des Konings Sterkten en Ka- heeft de voor-rang, cn is dc laad te in 't
die van gclykjarige Collcgien
lleden met drie fchooten , en werden met groeten
twee fchootcn hergroet. En dit is de or- komen houden rang in de jaren van hun
dienft,
zonder
geopzight van wat plaats zy
hen
in
gebruik
wert
dre , die heden by
uit varen» doch dit alles uit beleeft heit,
houden.
zonder
wet.
Onder Engelandt ftrceken certydts der
By dc Nederlanders werdt althans het
Scaaten Scheep cn voor d'Engelfchc Koninglykc Oorlog fchecpen hare top-vlag, oneven getal van buflèngeloft, cnby veeen opper-zcil , en dat ter halver fteng lc uitheemfchen het even getal ; waar van
doch hoe dit ftryken heden zy bepaalt, en geen reden , als het oudt herkomen , is te

met vyfticn fchootcn ,

:

:

uitgeftrekt,

is

geven.

uit het vierde lidtvan het

Vrcedcns-vcrdragh ,

in

AlsOorlogh-fcheepen in zee van elkander fcheiden, fchict dejongfte eerft, doch

den Jare x 6j+. ge-

flootcn, te zien.

Ook

werdt dan met gelykc fchootcn weder be-

zyn by dcc zen Staat verfcheidene
Plakkaten , dit punt betreffende , in voorigc tyden uitgegeven , welke konnen gezien werden.
De Koninglyke Jachten in Engelandt
voeren Ooi logh-fcheeps vlaggen, cn men
moet die ccren als dc Oorlogh-fchcepcn

jegent.

By een en dezelve groet

Ioft

men zom-

twee of drie maal het kanon , doch
minder getal van fchooten doen»
dc i waar op dan ieder reize gelyk getal
wert ontfangen, zoo de Scheeps-hoofden
van gelyken aanzien zyn , of minder getal,
zoo zy verfchillcn.
By het ftryken der Zee-hoofden , werdt
die vlagh geftreken welke zy voeren: zoo
geen vlagge afwaait, groeten zy met het
zeil alleenigh: doch de zeilen, alsook de
vlaggen, worden by dit voorval zoo haaftigh weder opgchcift als doenlyk is.
Wanneer de Schecpen van Vloot-voogden in hun eigen Landts havens leggen
cn de vlagh voeren , is het geen wyzc dat
vreemde Admiralen, aldaar in komende,
hun vlagh laten waaijen , maar nemen die
na 't zee-gebruik , aanftondts in , en behelpen zich met dc wimpel.
Wanneer de vermaarde flagh in Duins
tuflehen de Spaanlche en Hollanders voor
viel , voerde nicmandt dc vlagh als dc Entydts

t'elkens

zelfs.

Republykcn zyn gewoon het groeten
met gefchut van Scheepen , welker Hecren minder zyn , eerft te vcrwaghtcn.
Vcncticn heeft dc voor -rang van alle
Rcpublyken,of Gcmcenc-beftcn , in Europa, alsdeoudtftczynde: welker Scheceerft
Een daarom van der Staatcn Schecpen
cgroct worden met gefchut, welke dan
met gelyk getal van fchooten den wedergroet ontfangen , wel te verdaan , als gelyk by gclyk is ; want een Hollandts Hooft
wert vaneen Venctiaans gemeen Oorlogfchip eerft gegroet.

Als dc Turkfchc Vloot-vooght, onder
Sofyman dc Schcepen der Vcnetianen ontmoete , wilde hy (fchoon het dc gewoonte
was) zyn vlagh niet ftryken * waar over dc
,

Venetiaanfchc Admiraal op hem inviel, en gelfchen alleen.
Al wie in een vreemde haven komt , betwee zyncr Galeven overzeilde : 't geen
hoort , onzes mcinings , dier wyze te groeoorzaak van een feilen oorlogh was.
Van Gcnuefchc, cn andere Schcepen ten, als de Opper-maght van dat Landtvcrwaghtcn dc Staatfchc Schcepen eerft fchapwelgcvalt, en het daar gcbruikclyk
het geluidt , voor en aleer zy ccnigc be is, buiten eenighbezonderverbandt tufleefde plicht-pleging doen ; en zulks ge fchen wcderzydts Opper- magten : 't geen
fchiedt zyndc, doen zy den weder-groct gcmecnlyk met gefchut, zonder ftryken
van vlaggen of zeilen , gefchiedt, na dat
met gelyk of minder getal van fchootcn.
Ziet AitxrIeder Konings Vice-Admiraal groet in het anker in de grondt zit, en de zeilen bc**» 47 **** het gemcin een Staatcn Admiraal met ge- Hagen zyn : waarop dan gcantwoort wert,
jnaar belecfthcit en welgevallen van den
lykc fchooten.
Het antwoordt van Konings Oorlogh- Landt-hecr, met gclyke , meerder, of minfchecpen, aan die van Republykcn , ge dcr fchootcn , zonder dat daar toe fchynt
verplight te zyn.
fchiedt met gelyke fchootcn.
Op vecle Havens is men gewoon aan
Geen Nederlandtfche Oorlog-fchcepcn
ftryken dc vlag voor elkander , maar groe- vreemde Zee-hoofden gclyke cere tebei

'
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wyzcn, met het fchicten uit Sterkten, of; Schccpcn aldaar zomtydts ingetrokken,
Kalleden* doch aan gemecne Kapiteins en open gelaten, cicraats en gemaks halven , in hectc geweftcn. In dc hut maakt
doet men minder eer , of wel geen.
Wanneer ccnigc Schccpcn in vreemde' men zoowel in dc voor- als achtcr-fchotHavcns vallen , en dat daar andere Schee- ten ronde gaten , om lucht en licht te
pen , aldaar mede vreemdt zyndc , leggen , fcheppen. Zy hebben een goedt beloop
i

van gelyken olmeerder aanzien cn hoeda- zyn wel gefchort , en gclhookt : gaan niet
nighcit, cn anders niet , is het de wyzc dat te diep of te laegh: de poorten liaan op
die komt cerft fchict j doch niemandt is haar rechte maat j en het bovenfte boort,
in zulk ccn geval gehouden eenigh ecr- by de regelingen , is buiten uit een weinig
bewys te doen , maar het gefchiedt na wel- omgekrult.
gevallen.
In de Zomer Schcepcn tc bouwen geeft
In 't uitgaan van ccnigc vreemde Haven beter werk als in de Winter, om ha verwordt gemecnlyk niemandt gedwongen lchyncn
aan Landts-kaftcelen , of OorTogh-fcbecZommigc Mccftcrs zyn van meining,
pen , ccnigc ccre te bewyzen , maar wel dat men in Oorlogh-fchcepcn de kluizen
in 't inkomen j doch zulks wert echter uit niet om lacg, maar boven op den overloop
moet brengen ; 't gecne van andere wert
bclceftheit veel maal gedaan.
Het ftryken van 't zeil fchynt minder misprcezen, belcmmerings halvcn.
groet tc wezen als het ftryken der vlagge,
In Engclandt werden kruiswys ftuttcn
miflehien om dat dc Wapens der Land ts- in dc Schccpcn gezet , die dc zelve , als
hceren in de vlaggen ftaan.
men haar in Dokken brengt , cn geheel op
Dc vlagh van achteren werdt nimmer het drooge haalt , veel ftcvighcit geven.
Sterk gebrande Schccpcn woderftaan
geftreken , als wanneer dc Schccpcn overI

'

!

dc worm.
In cenigc geweftcn laat men dc Vaarwimpels worden nooit geftreken
men Schcepen ontmoet daar tuigen, als die niet gebruikt worden, in
de grondt loopen , om dat het hout ondei
voor men gewoon is dc vlagh tc ftryken.
Niet voor icmandt over tc loopen , als water beft bewaart blyft.
men kan , wert voor ccn bclceftheit ter zee
Lange, fmallc, en lacge Schcepen zyn wit
"
wel zeilende , als Fregats , cn andere. Hoe
geacht.
Als men van zin is achter icmandt om te laeger een Schip is, Hoe het minder wintloopen , fchiet men cerft wanneer men vang heeft. Hoe fmalder Schip , hoe minreedts achter om geloopen is.
der lucht , en water , het te fnyden heeft.
Het is tc fchcep een beleefde groetenis,
Loflc touwen , cn fchccv*: maften , doen
dat men al het volk drie maal luidt-kcels dc Schccpcn dikmaal wel zeilen waarom
doet uitroepen.
dc zindelykhcit van de Ncderlandtlche
Koopvaardy-fchecpen (chieten vceltyts, Schippers hunne Schcepen dikmaal trager
by ontmoctinge in zee, haar gefchut los, doet zeilen \ want het Ichynt haar on aarter eere van Oorlogh-fcheepcn , zoo het digh te wezen dat de maften geboogen
zyn , en dc touwen los hangen. Op Schccvriendt is.
De vlaggen aan de maften vaft tc fpykc- pen die voor onder water bukken is hec
dienftigh dat de fokkc-maft een wcinigh
ren, in zee-gevcghtcn , is hcldtdadigh.
Dc vlaggen van vermcefterde Schcepen achter over helt , om voor des tc minder
werden averechts opgehcift, met dc Wa- zwaarte tc hebben. Hoe dc maften tot
pens verkeert. Ook fteckt men dc zelve een goede zeilagic dienen geboogen te
zyn , moet d'ondervindinge leeren.
wel achter uit.
Vlaggen van ovcrwonnc Schccpcn wor-j Scheepen die achter en voor veel over
Uff.Bk t.
Je jnti<f.
den , ter ecuwigcr gcheugeniflê , in d'ecn ftevcn fchieten zinken minder in 't water,
ofd'ander gemeene plaats opgehangen.
en zeilen wclj doch dit is oncierlyk, als
Ié. u.
De vlagh van den Spaanfchen Admiraal ook die achter geheel rondt zyn.
De rondtheit der fcheeps zyden dient
Bajfn ziet men noch heden in dc grootc
niet alleen om veel goet te ftouwen , maar
Kerk tot Hoorn ten toon hangen.
zyn
voor
cn
achter
Schccpcn
ook
om't Schip ftcvigh te maken \ want
Cierlykc
Citrlfkt
Stbetpe».
net gcfchildcrt , en met bceldt-wcrk alom als 't in ftorm helt , ruft het op dc geboogen
bezet. Hunne galderycn zyn ook cicrlyk zyden.
Veele Scheepen vallen platzydigh, het
gemaakt , en met koper gedekt in dc zei
ve zyn venfters , om ter zyden uit te zien , gecne oorzaak is dat zy rank zyn , en niet
na dc konft gefneeden. Men maakte voor- wel zee bouwen,
tydts de galderycn mede achter uit , tegen
Lange en fmalle Scheepen zeilen fnelde kajuit aan
doch heden werden de der als korte en wydc, om dat daar minder

mant zyn.
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tcgenftandt aan is : alsmede, om dat men
alk dc zeilen beter daarop ter windt-vang,
en uit malkander zetten kan en voornamcntlyk , om dat zy twee of drie zeên te
gelyk iiiyden , en tuffchen geen baren in
lyvcnfteken, gclyk als de korte Scheepen , die voor en tegen de golven op moeten ryzen , eer zy van hun worden voort

>

:

fedrcevcn.

Zy wenden ook gezwind er als

ortc Schccpcn , fchoon dat grootcr kring

I.
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Schipper verhaalde, dat het Schip altoos
byzonder wel bezeilt hadde geweeft, zoo
dat nicmandt het zelve konde achterha#
len } doch dceze toght was het zeer traag
cn hy wilt geen andere reden daar van te
geven , als dat by onvoorzightighcit dc
broodt-korf onder aan de maft was gehangen.

I

is

Dc rechte evenwightigheit des Schips
qualyk, als by geval , te vinden , wanneer

moeten maken, daarhunlheJlevacrt oor- door ingeleide zwaarte dezelve is ontredzaak van is. Hier om is 't dat de Engelfchc dert. Vecle houden dat het zwaarheits
en Franfchc Fregatten, die laegh, lang, middel-punt een weinigh over de midden
van *t Schip, naar achteren toe, behoort
fintl , en wel gclchort of gemeden zyn
onze Scheepen, dicvccltydts na den vierkanten hellen , in het fnel zeilen verre te
bovengaan. Het zelfde ziet men aan pylen , hoe langer en dunder die zyn , hoe
fneldcr zy door de lucht vliegen.
een
Schip dan wel te doen zeilen, behoort het
onder gevocgelyk gefneden te zyn , op dat
het fchot aan de baren kan geven.
In Denemarken zyn op het Jaar i<S8i.
Schccpcn met kromme kielen gebouwt
(zoo als men ons bericht ) om des te fneldcr

Om

te zeilen.

:

Hoe minder de Schecpen

van binnen

zy met zware banden,
ichotten, of anderzins, hoe beter vaert zy

gebonden zyn,

te wezen.
Het gedenkt my dat het Landts Schip
de Windt-hondt, waar mede ik na Riga
overvoer, zoo fnel zeilde als eenigh Schip
van't geheele Landt ; maar wanneer het
zelve door ons reis-tuigh cenighzins beladen was, moeiten wy zien dat andere
Schecpen , zelfs die een vollen laft hadden,
ons fteedts uit hetgezight zeilden.
Een Schip dat wel zeilen zal , moet altydt zoo roer- ofachtcrlaftigh zyn , gelyk
het is als het van dc werf loopt i voet zinkende , geeft goet zeilen.
Voormaals heeft men allerley flagh van
Scheepen, door middel van lenyven, de
zelve door het water halende, beproeft,
welke het befte moghtcn zeilen : die het
fnelfte over deeze katrollen door't water
fchooten, hicldt men de befte zcildcrste
wezen.
Fregat-fcheepen duiken voor meer in
het water als Fluit-fcheepen , om dat zy
in 't gemeen daar zwaarder van hout zyn.
Een keep onder in het ftuur getrokken,
over 't midden van het Schip , of van des
zelfs kiel , houdt men dat dc loop van het
Schip bevordert , cn het zelve roer-vall

't

zullen nemen. Hierom bouwen de Turken hare Schecpen zeer los, licht op, cn

zonder affchutzcls van binnen.
De Portugeczen gevoelen dat een recht
op_gaandc boegh wel zeilen doet.
Ranke Scheepen zeilen traagh } waar
over men om de zelve wel een halve of geheele huidt lcght , na den eifch.
Als een Schip wel geballaft en geladen
is , zoo dat het zwaarheits middel-punt op
zyn vcreifchtc plaats zy , cn het Schip niet
te veel voor, achter, ofterzyden over helt,
zal het wel zeilen ; aan welk zwaarheits
middel-punt zoo veel gelegen is, dat dikmaal dc minfte verandering groote traagWMbetwtlheit aan t Schip toebrengt: hiervan kan
het
tnlen wr- oorzaak zyn het verzetten der maft
verleggen der ankers , als ook de verminzwaarte
hun
van
dering of vermeerdering
het flaan van dceze of gcene wigge : het
los of vaft ftaan der maft, en eeniger touwen het bcwoelen van dit of dat rondthout : het aanbrengen of wegh nemen van
het ftil zyn of
d'eene of d'andcre knie
voort gaan der fchecpclingen op den overeen
blok : het opvan
loop net verleggen
hangen van een fplits-hoorn het uitftcken van een vlagh, cn diergelyke klcinwightigheden meer.
Indcnlaatftcn Spaanfchen oorlog wiert
door den Heer Admiraal romp een Duinkcrker.Kaper genoomen, waarvan de
:

:

:

:

:

T

:

maakt te zyn.

Een goedt Bootsman meet de ftandt zyner touwen af, als het Schip wel zeilt , om
t'zyncr tydt dc zelve alzoo weder te paflen.

Zommige Scheepen

zeilen beft

met los

wandt, andere met vaft wandt: zommige
vercifchendc maft voorover, andere achterover.

Een fchegge onder de bocgh-lpriet kan
het zeilen voordccligh zyn , gelyk ook een
leuterende boegh-fprict , zoo de ondervinding heeft gclccrt.
Zomtydts vordert ook veel tot het wel
zeilen een ftyf aangehaalde boei-lyn , cn
lofle fchoot , waar door de windt beter gevat werdt.
Bakken onder in 't ruim gemaakt, daar
men, dan aan decze cn dan aan gcene zyde
fcheeps, kogels in lcght, zyn goet voor
't prangen, maar hinderen het fnel zeilen:

men
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men verleght deeze kogel*, by zulk een ven, zoo als defchadclyke ondervindinge
dagelyks leert.
geval , na den eifch.
Een Schip dat boven te zwaar van hout
Ecnige Scheepen vereiftchen, om wel te
is zeilt niet wel) de redenis, om dat dan
verdubbelt
te
zyn
andere
niet.
,
zeilen ,
Men kan , als een Schip , om wel te zei- het Schip aldaar voor de zee niet wykt,
len , zwaarte noodigh heeft , de varkens maar de zelve tegen ftreeft , waar door het
met zout water vullen.
zyn eigen loop breekt : daar-en-tegen zal
By ftil water is het even-eens van wat een Schip 't geen boven wykt aan het wageftalte de Scheepen van vooren zyn , het ter fchot maken, en, by gcvolgh, beter
zy plat , rondt , of foits > want dan valt weinigh water te verduwen.
Ronde boegen breken beft den aanval
der golven ; maar zy moeten niet tcwydt
uitgezet zyn , of geven zwakheit aan het
Schip, doch konnen veel laden: waarom
degicrighcit van vecle Bouw-mecftcrs
welke met weinigh hout veel ladende
Scheepen willen maken , zomtydes veroorzaakt dat de zelve boven maten zwak
zyn.
ec 1 Schcepen , in Barbaryen gebouwt,
op den roof uit gaan , zyn voor en achzoo gefchort , dat zy , in ftedc van loflc
inhouten , gaffel-ftukken op de kiel hebben ftaan , die onder met leemige aarde gevult zyn. Zy voeren zwaar zeil. Hunne
boegen zyn rondtachtigh, zoo dat de fchot
des waters na aan 'c hart van 't Schip cc rit
gefluit wordt , als het de zee-baar fchier
over is. Deeze Scheepen zeilen zeer gczwindt. Hunne maften, die zy voeren,
gaaf, en van goet hout, beter als het

die
ter

Tvkfeht

Snoortfehe.

Deeze Turken wageren hare

Scheepen niet,

om

te beter te zeilen.

Wanneer deeze Roovers ftryden , of enteren zullen, maken zy een zccrafgryzelyk
gekryt.

De Turken tot Algiers, en Tunis , minnen zoo haren eigenbouw, dat zy zich in
de Scheepen die buiten haar Landt gebouwt zyn niet , of zeer zelden , ter zee op
den roof derven begeven , uit vreeze dat
achterhaalt zouden worden i weshalven zy
Schcepen , die veroveren , hoe fchoon
, en wel getimmert , floopen
het hout , en yzer-werk, verbruiken zy tot
Scheepen die zy zelve van de kiel af ophalen, om des te zekerder van goet werk te
zyn ; gclyk in den Jare 1 6-j 5. is gebeurt
als wanneer zy, onder vecle andere, twee
zeer fchoonc , nieuwe, en groore Scheepen, van hier naar Ooft-Indien zeilende,
hadden verovert, dat die beide door hun
zyn gcfloopt , en herbouwt. De Schceps
inhouten maken zy van inlandts hout, dat
fterker wert bevonden als eenig Europifch
hout : doch ovcrvlocdt van hout is by hen
niet te vinden , als mede niet van touw , en
zeil-tuigh i waar om zy veele Scheepen
nemen , daar zy alleen de menfehen , en het
tuig , van lichten , latende het overige dry-

alle

gebouwt

Scheepen die onder te weinigh lyf hebben zinken te diep in 't water , en doen de
poorten te dicht by zee zyn, 't gcenc het
wel zeilen verhindert doch dit kan met
;

een ruime verdubbeling eenighzins verbetert werden.
Voor te fnedige Scheepen zinken, of
fmooren, by hardt wcêr, te veel in 't water,
en zeilen daarom te qualyker.
Schecpen welke voor te breedt zyn zeilen niet wel.

Een Schip dat achter te veel zinkt ftaat
met de galdcry tegen zee aan.
Logge vierkante OorYog-lchecpen zyn

fteedts

quade zeilders.
Tc dikke boorden aan de Schecpen veroorzaken dat het gefchut niet wel beftiert
kan werden.
Het achterover (chicten der Scheepen
fefchiedt om plaats en ruimte te winnen
over fch ie ten gaat (chuinsop,

it

omdat

niet wanfehapen

zoude toonen aan 't oogh.
moet groot
gemaakt werden , om dat men het van verre moet zien waar om het ook niet noodigis dat volmaaktelyk uitgewerkt werdc.
De Lantacrncn, die achterop ftaan , zyn
vaft, ofte los: die vaft zyn dienen tot cieraat , welke daar om verguit , en prachtigh
toegetakclt werden.
In zware Schcepen zyn de zyd-planken,
welke achter om hoogh ftaan , van wagenfchot , die , fterktens halve, met de randen
over elkander fchieten , en , cicraats halve
binnewaarts met een boght na boven op-

Het Schceps

beeldt -werk

gaan.

De
tot

Broodt-kamcr is met blik bcflagen,
bewaring van het broodt.

Het luik van de Kruit-kamer is met

loot

bedekt.

Onder om de maft worden zomtydts
yzcrc banden geleght.
Op den overloop , onder de kolder-ftok,
ftaat een fchyvc, waar door, by hardt wéér,
een touw vaart, om het roer beter te beheeren j en dan ftaan daar twee mannen
Hoe dwarfter het roer leght , hoe
aan.
zwaarder het te handelen is.
Onder de marffen, aan de maften en
boegh-fpriet, zyn klampen, welbeflagen

met yzer,

om dezclvcte ftuttcn.
Rondt-
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Rondtom de marflen ziet men hoepen
gefpannen Gccr-ftrooken of banden gcnaamt, welke dienen tot vaftigheit voorde
matroozen, die op de marflen veel werks
moeten verrichten, cn zonder Gecze licht
van boven neer zouden vallen. Deeze hoepen , of banden , zyn na vooren het laegfte,
om het fchuuren van zeil cn touwen te verhinderen 1 ten welken einde het daar met
fervings werdt behangen.
De kombuis zet men wel voor dc fokkemaft, op den overloop, cn dan ftaat een
fchot , met blik beflagen, tegen de maft
,

I

1

afgebeeldt

:

Men

fcbil-

te befpeuren zyn.

W

venfterkens achter in Fluit-fchee-

vafter tc ftaan

irrtit

,

Het gat, waardoor de rocr-pen in het
ftuurkomt, wert, als men in zeeis, met
zcil-klccdcn geftopt , om 't water te weeren. Op eenige Schcepcn ontfangt men
het water wel door dit gat , doch looft het
weder ter zyden uit.
anncer het roer op Spiegel-fchcepen
aangehangen wert , moet men in dc kajuit,
als die achterover fchict, een luikje hakken, daar men het zelve kan door laten,
het welke , na dat het roer aangehangen is,
weder werdt geftopt.
Dc Schccps- ribben werden Inhouten
genaamt
De hals van 't Schip is die plaats daar het
hout, waar men op den overloop met de
borft tegen aan ftaat, het laeghfte is, en het
Schip op zyn wydtftc.
Puttings zyn yzers , of touwen , die onder aan de ruft en aan 't Schip met bouten
vaft geklonken zyn. In de groote ruften
ziet men ook twee lange ftavcn yzers, die
mede Puttings genaamt zyn, welke door

pen , die gcmccnly k vier in getal zyn, ftaan
dwars, volgens het beloop van 't Schip,
om buitenwaarts niet wanfchapen te vertoonen dc ruiten moeten klein, 't zy recht
of fchuins, gemaakt werden, om des te
: deeze zyn veeltydts zonder
glazen , alleen met houtc deurtjens.
Dc Schcepcn worden naar welgevallen
gcfchildcrt , met fnakeryen , ofgedrogten.
leder kielt rerw die hem behaaght geel
cn root wert veel verkooren , ook wel wit.

34 $

:

Buiten cn binnen boort {laat men hier
en daar klampen , om byop te klimmen.
Dc venfters in dc kajuit, welker getal
zyna welgevallen , cn plaats gclcgcntheit
gaan beftoinncwaarts open naar omhoog.

Dc
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de Vis-fchuitcn,Galeijen,Smak-fchecpen
met galjoenen, opgeboeide Styger-fchuiten , waar aan ter zyden handt-fpaken uitftaken , om 't enteren te verhinderen gelyk zulks in een fchildcry , op 't Raadthuis
tot Haerlcm , is te zien.
Tot Hoorn , in het vertrek der Hcercn
Gecommitteerde Raden, hangt een fluk
fchildery vandc flagh met Bof*,op de Zuiderzee, waar uit dc maakzels der Schcepen van dien tydt, naaktelyk en aardigh

\

:

Men maakt boven , ter zyden aan, wolken,

of een gefch'lderden hemel , een zee , cn
alderhandc oorloghs-tuigh. Dc bus-proppen, dicdeftukken fluiten, werden root
of wit gemaakt. De Kajuits worden zom- fchicten, enbcwegelykzynj metdeeene
tydts binnenwaarts alom befchildcrt met wert het wandt aangezet , cn met dc andehedendaaglchc gefchicdcniflcn. Depoor-' re licht men de Boots incn uit de Scheeten zyn airhans roodt van binnen , als ook pen. Infgelyks vindt men zulk een ftaaf
dc zet-borden, cnfchans-klceden,die men yzers in de kleine ruften, daar
rondtom het Schip fcheeit wanneer men fchyvcn aan vaft zyn
zwaarftrydt, daar veel maal laken of baay toe tc incnuit tc zetten.
genoom cn wcrdt.
De Kolder-ftok fteckt inde rocr-pen,
Men verguldt cn verzilvert ook de en dat naaromhoogh, op dat men op de
Scheepen j doch deeze overdaadt wcrdt ftuur - plecht bcquamclyk zoude
meer by d'uitlandcrs als by dc Hollanders ftuuren.
Stutten zyn houten , welke de galdery
geplccght.
De Schcepcn die d'Engclfche en Fran- achter vaft houden.
Hel en Piek zyn hoeken voor en achter
fche Vloot-vooghdcn voeren zyn uit het
omlaegh, onder de kamers , die flechts diewater tot boven toe mceft vergult.
Aan Koopvaardy-fcheepen ziet men nen om eenige vodderyen , of ook wel
zomtydts loozc poorten gefchildert , en de fcherp , in te bergen.
Het Twil is een kromme balk , die , binftuks- proppen wit geverwt , om des tc
weerbaarder te vertoonen.
nen het gewagcr , achter tegen de fteven
]

|

De zeilen van deSchecpen worden ook
zomtydts wel bcichildcrt.
Toen op't Leidtlchc meir, in'tbclegh
voor Haerlcm, een flagh gefchag, waren
de zeilen der Spaanlche Schcepen met heiligen, ook met wapens, en kruiden, befchildcrt. In deeze vloot waren opgeboci-

gclyk ook de Leggers dwars over
den gencelcn bodem heen komen te leggen doch deeze vindt men niet altydt in
dc Schcepen.
Achter van de Kampanje wert zomtydts
een arm uitgeftoken , daar men des nachts

Icit j

:

eenlantaerenop zet.

Xx

Voor
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Voor tegen de boegh aan, onder hetl het zydclaftindcweghis, of anderzins, gaten
verdek, 2iet men een bak, diedePis-bak wort een man buiten boort , met een prop ***rfiqt.
genaamt weit : deezc dient om het water, in dc handt, op een plankje gezet, daar
dat by hardt weêrdoorde kabel-gaten in een dregh aan vaft is , die hem onder water
fpat, te vangen \ zynde dus benaam t, om haalt: en aldus ftopt ofdekt hyd'opcning,
degclykhcit met dien bak welke boven op na dat zich een geolyde lap , om het water
den overloop ftaat, waar in de maats hun uit zyn lichaam te weeren, in de mondt
water lozen.
Scfteken heeft : dit moet in der yl gefchieen , en dc man gezwindt weder boven
In zware Schccpen werden op den on
derften overloop ftuttcn recht op onder de water getrokken werden.
By aldicn men binnewaarts ccn dicht
balkengezct.
De gillen in zommige zware Koop- gebraeuwde wagcring wilde leggen, voornam
verdek,
worentlyk onder water, zulks zoude de
het
vaardy-fchcepen ftaan op
dende boven met vier, en onder met twee Schccpen zeer droog houden j ook konde
ftokken omgedraait , om des te krachtiger men gemakkclykcr krengen , en dicht mate konncn winden. Voor dc (pil , na voo- ken , alzoo het van binnen kon gefchicden.
In 't gewager , omtrent de poorten,
rentoc, op den overloop, werdt dikmaal
een dwars-hout geflagen , op dat het kabel worden zomtydts tocht-gatcn gehakt, op
des te beter om de fpil ga, en onder niet dat de windt , by de inhouten in fpeclende,
het hout voor 't bederven beware.
Het Rak , zynde een kring van bolletjes
In het ruim van 't Schip ziet menzomen fleên, houdt dc ree vaft en tegen dc maft
tydts een balk recht op na omhoogh ftaan
zynde gehakt als een heugel: deezc dient aan $ ook ryft en daalt de ree hier mede
voor een trap , waar by een touw neder langs de maft. In 't (laan werden kettings
gebruikt onder het rak , en ook muizen tot
hangt.
Looze luiken zyn kleine luikskens, die waarburgh, of het gebeurde dat de kettings braken , op dat de ree niet komc nemen
waar
door
midden in dc groote zyn ,
by veghtens tydt , de kardoezen aan reikt. der te vallen.
hapere.

werden Loop-

De touwen die

den gefchootcn, waar kan nemen, en dc
gaten ftoppen. Dit zyn aflchutzels van
licht hout , na de wyze der galdcryen , die
in het Schips ruim , rondtom tegen des
zelfs zyden aan, worden eezet , in dier voegen , dat men bequamelyk daar over heen
en weder kan gaan zy zyn omtrent halver

den , en bewaart.

In d'Oorlonh-fchcepcn
iMf-p*.
w».
graven gemaakt , op dat men , ten tydc van den boven
geveght , de kogels , die onder water wor- rondt-hout

:

langs de rees varen wormet klampen, welke in het
zyn geflagen, by een gehou-

De Ezels-hoofden zyn doorboort , door
welke gaten touwen gaan , die de rees ftevigh houden.

De Hooft-touwcn worden met dikke
touwen , of omwoelde houten , dwars*
fchceps gefpalkt , ftevigheits halve. Boven
zet men de mars worden de zelve rondtom de maft

diepte in het hol: als men (laat,
jongens in dezelve. Dit is de plaats daar
men de kardoes-kiften ter neder zet , wanneer men veghtens wil heeft, om by de
handt , en buiten groot gevaar te zyn. Als
een Schip onder water in brandt werdt gcfchooten , is dienftigh omtrent dc loopgraven een gat in dc zydc te hakken, en
daardoor water in te laten loopen , om het

geleght, en aldaar,. gelvk

alle

zware tou-

wen, met leder bekleedt.
Als men dc Stagh-tou wen aanzet , moet
men de zelve los doen , en herwoelcn Dc
.

Stach- zeilen worden aan touwen geregen,
welke , door middel van eenige bloks , aan
de ftaeh zelve vaft gemaakt zyn.
Kabels zyn de touwen daar men de ankers aan vaft maakt van hoe langer henvuur te lcflchen.
Indien men , in ftedc van loop-graven nip deezc worden gemaakt , hoe zy fterker
de Schecpen binnewaarts met Iedere klee- zyn. Men teen de zelve , om de bederving
den bchong , een voet of anderhalf binnens niet haaftigh onderworpen te zyn.
Van oud cs wierden dc kabels boven waboorts, zulks zoude in een ftrydt menigh
menfeh behoeden van verwondt te wor- ter gcfplitft , om beter te moogen houden
Vandegeftalte en tocftel der ankers is
den, dcwyle, na myn gevoelen, defplinters (dietefchecp het meeftequaatdocn) hier voor in 't brecde gefprooken, waar om
voor het zelve kleedt zouden neder vallen. nu daar van zwyge. Echter zal hier niet
Dat de fchecps-boorden met kurk in- ongcvocghlyk zyn het vatten der ankergevuldt wierden , zulks zoude dc kogels armen inde grondt wat breeder op te halen i mitsgaders waar dc kracht van daan
doen fmooren.
Wanneer een onder water gefchootcn komt, dat een licht anker, en kabel, een
gat van binnen niet geflopt kan werden, zwaar Schip kan wederhouden.
:

n*» wt%

Het
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dan van deminfte wonderen niet
die men ter zee-vaart ziet, dat een klein
anltcr ccn
mct zY n kding va^ kan
iS? «LT*
mumm houden, ja het zelve de ongeftuimigheit
des waters kan doen tegen ftaan. DitwonStinfJttt
fitm,
der is te groot er, indien men gedenkt wat
4
" evenredigheitdat'er is tuflehen de zwaarte
'
van het anker, en kabel, tot de zwaarte
van het Schip ; want een anker, met zyn
kabel, kan een Schip vaft houden r dat
wel drie of vier hondert maal zwaarder
weeght als het anker met zyn kabel te zanten. Het fchynt dat de zee-bouwers dit
geheim van de kreeften gcleert hebben
die, zoo lange het ftormt, (op dat de
kracht der ftroom haar niet tegen de rotten doe ftootcn ) zich in de grondt der zee
wroeten , en met haar pootcn , of fchaeren,
is

daar in als ankeren.
dan gefchikteh/ k voort te gaan
dient men te weten , dat de geftalte van het
anker , en des zelfs zwaarte , zy om de arm
en klaauw lichter in het zant te doen vat-

Om
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lange roede , door het Schip bewoogen
zyndc, meerder beweging onder in 't zant,

of in de grondt , aan brengt als ccn korte
en , by gcvolgh , het anker vafter doet
houden.
De Ankcr-ftok is dat hout 't geen met
de armen der ankers een kruis maakt, wcrdendc dus gcftelt , om dat dc handen des te
beter vatten zouden: hy wordt met yzcre
fpyen aan het anker, bydcring, vaft gemaakt. De anker-ftok behoorde, na het
gevoelen van vccle , zoo lang te zyn ali de
roede , en ccn vyfde van 't gewight des ankers, of daar omtrent, te wegen. Dit hout
helpt mede dat het anker op ecne der ar-

men komt

te ruften

,

want het

belet dat

het anker niet geheel plat neder leit , waar
door de klaauwen, bygevolgh, gedwongen werden in 't zant te krabben, en vaft te
naken als mede, om dat een hout in 't water nooit over eindt, maar water-pas tracht
te dryven j de anker-ftok dan water-pas
zynde dwingt dc eenc klaauw op 't zant te
taften, en, by gcvolgh, in dc grondt te
:

ten | want indiende armen rechthockigh
op de roede waren, dan zoude de klaauw booren.
zoo weinigh in de grondt booren, als een
Het fchynt mede dat de kracht, die men
yzcre wigh in het hout gaat , zoo men daar aan 't anker toefchrvft , niet alleen daar van
met
als
Schip
zyn
het
ka- afhangt, maar veel eer van dc zwaarte des
niet op flaat ) en
bel aan het anker trok , zoude het dus lichtclyk volgen, en niets doen als alleen het
zant een weinigh op krabben: maar als de
armen Ichcrphoekigh genoegh vallen aan

de roede, en de klaauw in de grondt vaftighcit heeft , zal de zelve al dieper en dieper
daar in zinken. Door de voortgang van het
Schip wort het kabel allengs meer gefpannen. Het gewight van 'tanker helpt grootelyks tot net zakken in de grondt : en hoe
de 'hoek van de armen met de roede fcherperis, hoe meer het gewight van 'tgantiche anker op de klaauw , die op de grondt
leit, ruft, en hoe dieper, bygevolgh, de
zelve in gaan zal. Hier aan kan men merken , wanneer het anker de grondt cerft
raakt, enplatdaaropleght, als het touw
begint te trekken , en de roede cerft opgelicht werdt, latende de twee armen langs
de grondt glyden, dat die zoo geduurigh
glyden zouden , 't en ware de driehoekige
klaauwen , de ongelykheit der grondt ontmoetende, de cene wat meerder als de andere daar in quamen te hechten , tot dat de
roede op die arm welke het diepfte in de
grondt vaft is begint te dnaijen , en zich te
verheften , 't welk dan, na mate dat het
anker voort getrokken wordt , door de
fcherphoekighcit die de arm met de roede maakt, de klaauw doet in de grondt
zinken. Staat ook aan te merken , dat een
anker met een lange roede vafter houden
zal als met een korte, uit reden dat de

Schips zelve, van de aart der beweeging,
van 't water, en van 't gewight des kabels |
want een Schip(gelyk allezware lichamen)
heeft alleen een pooging na het middelpunt der aarde , en niet ooftclyk , weftelyk,
of elders heen, zoo het niet door cenigc
uitterlyke zaak geparft wordt. Als de zee
ftü is, en dc lucht zonder windt, zal een
Schip op het water dryven, zonder anker
te behoeven : en fchoon 'er windt in de
lucht is , cn dat de zee na d'eene of d'andere oort fchiet, zoo is nochtans alle windt^
of bcweeginge des waters, niet bequaam
om het Schip te doen voort gaan» maar de
windt, en de zee, moeten t'zamen meer
maght hebben om 't Schip te bewegen,
als

het Schip kracht heeft om tegenftandt

te

doen door zyn eigen gewight, dat het

zelve na beneden dringt.

Daarvandaan komt het dat een ongeladen Schip meer te lyden heeft als een
Schip dat geladen is* en 't geen vooreen
licht Schip een tempeeft zy, zal, ten aanzien van een grooter Schip, maar ccn ftyve
koelte genaamt worden.

Dit is, myns bedunkens, ook de reden,

waar om het anker tot een groot Schip
kleinder is, na gelang, als tot een kleindcr Schip i want de zee doet by-na even
zoo veel kracht tegen een klein als tegen
een groot Schip, maar een klein Schip
heeft lang zoo veel kracht van tegenftandt niet , door zyn zwaarte , als een
»
groot:
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groot : daar om kan ook de beweging des
waters een klein Schip eerder doen voort
dry ven als een groot. Wat de zee belangt
die is in zich zelve zwaar , dcrhalvengencgen om met zyn oppcr-vlak water-pas te
ly ven , en van de hooghtc na de lacgntc te
loopen: doch de winden en dampen ontroeren fteedts de zee , 't geen veroorzaakt
dat het water zoo fnel enkrachtigh niet af
vloeit, en daarom ook zoo krachtdadigh
niet zy, als by doodt-ltilte zoude wezen:
ook is d'cenc golf d'andere tegen, d'ecne
dceze en d'andere geene wegh lchictende
waai- door de kracht tot beweging wordt
gekrenkt.
Hieruit ftaat tebefluiten, dat, fchoon
de kracht van een onftuimige zee zeer geweld igh zy , dat echter de zelvige zich on-

bel is, hoe veel meerder kracht men noodigh heeft. Waar uit men zich kan voorftcllcn hoe veel kracht men van nooden
zoude hebben om een kabol van i ;o vademen uit te rekken. En wanneer door het
gcweldt der zee het kabel al gefpannen cn
uitgerekt is, wederhoudt noch het anker
door zyn zwaarte, en door het zandt daar
het in gezonken is. Het gewcldt dat op
't anker werdt gedaan is kortwyligh,
en
houdt fchiclyk op , waar door het kabel
wederom vcrüapt, en kryght, om zoo te
zeggen , nieuwe kraght tot tegenftandt.
Het kabel kryght noch ecnige hulp door
't water, dat het zelve bevoghtight. Waar

derling vernietight, endatdc krachtigfte
baar maar een korten tydt duurt ; zulks
dat'er zoo veel kracht niet behoeft tot tcfenftandt van zoo een korte (loot, alsof
et gcwelt geduungh was. Ten tweeden
vol"ht hieruit, dat het anker meer heeft
te iyden om ccn Schip in cenparigh loopende water vaft te houden , als in zee by

een tamelyke ftorm.
In het kabel zyn drie dingen die tegenkonnen doen. Het eerfte is de ftofre

:

ftandt

waarvan het zelve gemaakt

is, te

weten,

hennip. Het tweede is de zwaarte en dikte
des kabels \ want indien een dun touwtje
het trekken van een man of twee kan verdragen, wat kracht konnen dan twee of
drie hondert zulke touwtjes , in een ge-

voeght
hoort

,

verdragen

?

Zelden

men dat een kabel van

1

,

of nooit,

8 of zo

duim

uit dan lichtelyk is te verftaan, waarom
de zee-luiden liever twee kabels aan malkanderen woelen , als twee ankers in zee
uit werpen , die ieder aan een dcczer kabels valt zyn j want boven dien dat het
Schip maar aan een kabel terrens trekt , en
het tweede dusdoende onnut is, als Reen
tegenftandt biedende, zoo kan men hier
noch by doen , dat door ccn kabel van
zoo vademen grondt te werpen is, daar
men met een kabel van 100 vadem te kort
fchict ook doet een kabel van zoo vademen veel meer tegenftandt , en heeft wei
driemaal zooveel kracht van nooden om
ftyf uit getrokken te werden , als een kabel
van i oo vadem, en noch veel meer om uitgerekt of verbrooken te werden. Hoe
dieper men in zee is, hoe beter het Schip
voor den aanloop van de zee bewaart zy,
en hoe vafter het anker houden zal.
De ondervindingc leert , dat, wanneer
men op zommige gronden d 'anker- armen
cn handen met fmecr beftrykt , de zelvige
dan beter houden
de oorzaak hier van

;

j

j

in de rondte is gebrooken, 'ten ware het
:
tegen een rots, of iets anders, aanquamtc
wryven. Het derde , dat aan te merken is, fchynt te zyn , dat fmeer het yzer door zeen krachtige tegenftandt doet, is des ka- kcrezant-gront beter doet zinken, en dat
bels langte ; want men ziet dat men onver- dan by geval onder het zant de handen een
gelykelyk meer kracht van nooden heeft vafter gront komen te genaken, die haar
om een lang touw te fpannen , als tot ccn het Schip beter doen houden j doch op
kort touw, voornamcntlyk als het zelve' fteck-grondt, klei -grondt, daric-grondt,
zeer lang is ja vier mannen zullen genoeg veen- of ftecn-gront , heeft dit geen plaats,
gronc
te doen nebben om een touw, dat een man maar alleen op zulke gronden
die boven
alleen wel zoude konnen dragen , te fpan- een ftrook gul cnlos zant, cn onder vafte
nen , cn te doen komen in ccn rechte linie, aarde hebben.
Eer hieraf kome te fchciden, kan niet
of ftreep. Wanneer door grootc kracht
het touw al gefpannen is , zoo rekt ieder na laten als met ccn woord t aan te roeren
deel voor een kleine tydt , door het gewclt hoe hedendaaghs zommige van gevoelen
dat het zelve wordt aangedaan : hoe een zyn, dat de anker-arm en of handen niets
kabel dan langer is, hoe meerder kracht tot het vaft houden van 't Schip doen \
noodigh is om het te doen rekken want waanendc dat de zwaarte alleen genoegh
zoo men veel kracht van nooden heeft om zy om des Schips loop,dievan geen of weieen kabel van iz duim in de rondte, lang nig kracht is , te doen ftuiten welke mcii voet , een deeltje uit te rekken, moet ning , myns bedunkens , niet aan te nemen
men noch veel meer kracht gebruiken om ftaat, voor cn aleer daarvan het volle beccn ander van i voeten lang twee zulke wys tcbordewert gebraght* fchoon men
deeltjes te rekken: en hoe langer httka- zegt , dat d'inwoondcrs van Ccylon flechts
:

:

ronde

Digitized by

Google

Scheeps

bouw en

bejiier.

I.

Deel.

349

Tot een Schip van 1 2 6 voet lang , wydt
ronde ftcenen gebruiken in Mede van gearmde anker», die hunne Vaar-tuigen even 3 1 voet , hol 1 2 voet , gaat aan yzer-werk
5 0000 pondt,
zoo wel vaft houden. In andere geweften
7500 pondt.
van Indien werden houtc hafpels, welke en aan fpykers omtrent
Tot een Schip van 121 voet lang , wydc
met ftcenen verzwaart zyn, gebruikt» die
onze ankers, en de Ccilonfche anker- ftec- 30 voet , hol 1 2 voet , gaat aan yzer-werk
40000 pondt,
ncn , zonder twyfel , in kracht van houden
en aan fpykers omtrent
5000 pondt.
verre tc boven gaan.
Tot
een
Schip
van 103 voet lang, wydt
Tot den vollen opbouw van ons opgemr-tMrk
w (tfkat. ftcldc Schip zoude ongevaer noodigh zyn 2 5 voet , hol 1 o voet , gaat aan yzer-werk
34000 pondt,
t iooo pondt duim-fpykers.
cn aan fpykers omtrent
4300 pondt.
1 3 800 pondt klamp-fpykers.
Tot een Schip van 1 00 voet lang , wydt
8000 pondt dubbelde middel-nagels en
voet,
hol
o
1
voet
yzer-werk
aan
gaat
24
drielingen.
,
30000 pondt,
6000 pondt cnkcldc middel - nagels en
cn
aan
fpykers
omtrent
4000 pondt.
drielingen.
Tot het groote Jacht , wiens gcftalte
7000 pondt laich-yzers.
rondthoof- hier boven is vertoont , is aan yzer-werk
1 3 000 pondt fchot-fpykers en
verbruikt geweeft
pondt,
den.
3 500
en aan fpykers omtrent
3 000 pondt.
3 :ooo pondt duikers.
de
Franfchen,
Spaanlchen,
ZweeBy
en
ley-nagels.
12000 pondt loot- en
Voorts eenige ftelling- fpykers bouts den , werdt veel meer yzer werk tot den
met hoofden , i'pillen en ringen : bouts met bouw der Schecpen gebruikt als hier te
draai-ringen bouts met takken en ringen. Lande, om dat zy weinigh houtc nagels
Welke alle, hoe, en waar toe te gebruiken, bezigen.
Zal nu dus dcvoornaamftcScheeps- levan te wydtluftigcn verhaal zoude zyn:
den Timmer meefters is zulks ten vollen den voor genoeghzaam verklaart houden
die van minder aanzien zyn late achter te
bekendt.
Hollandtfchc fpykers, van Zweedts yzer bcfchryven, als daar zyn de zit-bankies,
gemaakt, worden voorde befte gekeurt i rigchelrjes, kanne- en glaze-kasjes, leuningen , geftalten van kooijen , gemak
dien de Luikfchc in deughtVolgen.
Doch op dat bekent werde wat gewigt geut-fteen, kelders, vuur- wagens, tafels,
van yzer tot de Schecpen wen gebruikt, emmers , balien, kyk-venfters, putzen,
volgt hier een korte aantekeningc van het kooi-dcuren, fcheppers, pennen om touyter-werk aan eenige Schecpen van ge- wen aan te beleggen, mars-zitters, enz.
om dat de gedaante en maat van alle deezc
fielde grootte.
Tot een Schip van 1 50 voet lang , wydt kleinigheden zonder wet, maar na welyzer-werk gevallen cn keurevandenBouw-meefter,
3 8i voet , hol 1 5 voet , gaat aan
80000 pondt, gevormt werden.
Wel is waar dat dit boven gcfteldc al te
15000 pondt
cn aan fpykers omtrent
Tot een Schip van 1 40 voet lang , wydt zamen tocgepaft is op een Pynas-of Spiegcl-fchip > doch het zelve heeft ook plaats
yzerwerk
aan
gaat
voet
hol
,
voet
1
,
3 i
3 7
70000 pondt, m alle Scheepen, van wat geftalte zy moo13000 pondt. gen zyn , midts dat men verandert het
cn aan fpykers omtrent
Tot een Schip van 1 3 6 voet lang , wydt gecne noodigh verandert dient tc werden.
yzer-werk Doch in allen moet wel acht geflagen weraan
gaat
voet,
34 voet, hol 1 3
66*000 pondt, den op het gebruik waar toe de Schec11 000 pondt. pen zyn beftelt j het zy de zelve om hout
cn aan fpykers omtrent
Tot een Schip van 1 3 o voet lang , wydt koorn , of ftuk-gocdcrên tc voeren , of wel
voet, gaat aan yzer-werk ten oorlogh , werden gemaakt van welke
3 2 voet, hol 1 3
55000 pondt, eenige na den vierkanten, cn andere na den
9000 pondt. ronden komen tc hellen.
en aan fpykers omtrent
:

:
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Negentiende Hooftstuk.
Van de
I

toffe

Werk-tuigen tefibeep.

An

het boven voor gefielde
Schip, 't geen over fteven lang

a Vylen.
aj Mengelen Lyn-olie.
i Vaatje Zeep.
i8 Tonnetjes Zwartzel.
10 pondt roode Menie.
8 Steene kannen.

} 4 voet, zoude men op een
reize, die niet van de verdtfte
of kortfte zy , gclyk na Cura^ao Aleppo,
,
Guinea, ofelders, myns bedunkens, behooren mede te geven de volgende loffe
werk-tuigen j op dat de mannen, die ik
hondert ftcllc te zyn, welke vertrouwegc-

is

i

11 Potjcns.
ï SchyvenZwavel-ftokken.
9 Quasjes.
Holle bakken.
i 6 Vlakke bakken.

noegh zouden wezen tot befticring en bewaring des

zelfs , in

j<5

zee zich daar van bc-

48 Lokjera.
100 kleine Eet-lepek

Koks gereedtfehaften.
met haardekzeis, wegende
zamen zo8 pondt.
Koperc potten.
Vlakke pannen.
Ketels

4
2
2

i Boter-fpanen.

Smoor-pan.

12 Tafel-borden.

6 Houte kranen.

te

3 Pol-lepels,

a Mouts.
Voorts een party Loop-riet , Mofch
Ookeenige ponden Spaanfche Zeep

Schaf-lepcls.

1

Boter-lepcl.

1

Schuim-fpancn.

I

lywaat te waffchen.
Looze Steng.
Boots Maft, c

W^ng.

Met olie en katoen, 5 Boeijen.
Kleine Lampen. f daar toe noodigh.
30 Riemen,
Kopere kranen.
ao Handt-fpaken , en
Botteliers pompen.
4 Vlagge-ftengen.
Mokers.
8 Riemen tot de Schuit , of Sloep.
Vuur-flagh.
4 Yzere Schyven.
Peper-molen.
Woel-banden en bouts, en vorder yzerWiggen.
werk tot de maften.
Wind-boomen, en
Kompas-lampen,

i

Vit de Lyn-baan kan men ook mede
geven om wel voorzien te zyn:

Tangen.
Vorken.

,

Gaffels.

Schiemans Garen.

Heugel.

84 bos Huizing.
84 bos Marling.

Broodt-korf.
Frets.

3

Tuy-ketcnen.
Vuur-laden.

3

7|

paar Schoot en.
paarSmytcn.

6 Yzere Troffen.

Blaas- balg.

Pckel-trechters.

3

Kabel-touwen.

1

Paerde-lyn.

3

Reeps.

1

Jem.

Azyn-trechters.
Olie-kannetjes.

37J
371

«H

14 bos witte Lyncn.

Roode Lantaerens.

8 Loot-lynen.

Slonfen.

2

Moftert-ftecn.
rvoouer.

10

1

1

Zegen-lynen.
Vilch -lyncn, cn

op.

4*
7*3
35*
115*

7«
5f

40
12

Stuk -lynen.

2 Troffen.

5°
ajtf

Treeft.

Locrding om te winden.

Hangen.

Boots Touw.
sjo
Brockings,enVang-lynen,na euch.

Stekers.

3 Groote Schrapers.
8 Kleine Schrapers.
\ ftukDwcü-laken.

1

Deeze alle wegen te zamen
Hier benevens noch Kardielen.
Rak-touwen.

3 5

26" 1

p.

Por.
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Dbel.

Portuur- cn Weef-lynen.

2

Vallen.
Mantels.
Boci-rccps.

4

Elgers.

2

Harpoenen.
Hcy-hoekcn.
Trck-zaagh.

2
1

1

20 Lynen van twaalven.

6 bos Huizing.

20 Kousjes.

Een party los Klaver- en Hair-dock.
Poort-zeilen.

Geteerde prezenning.
Marmering.

Hang-makken.
Een Tapyt om in de Boot te leggen.
Van elk zeil werdt een dubbelt mede genoomen.

Van andere kleinigheden.
7 Tonnen Pek.
24 Tonnen Teer.
pond t Talk.
8 pondt Reuzel.

2 00

60 Vadems Brandt-hout.
\

5

2tf

6
2

jo

200
4000

Huidt Pomp-lcer van omtrent 2 6 p.
Huiden Dek -leer.
kleine Mamieringen.
groote Mamieringen.
Jein-bloks, o Scbyvcn, 4 Nagelt
pondt Zwavel.
kluwens Werk.
pondt Harpuis.

Yzcrs om lantaerens aan te hangen.
Brandt-haken.
1 Domme-kracht.
10 Beflagh-puttings.
7 Diep-looden, wegende 1 jo pondt.

12 Scrvings.
2 Spoel-gicters.

ia Teer-quaften.
3 Lantaerens om achter op te (laan.
36" vadem oudt Touw.
12 Harten.
1 2 Emmers.
300 pondt Zwavel.
18 Kompaflcn.

1

Peil-kompas.

1

Doos met loflë Rozen en Glazen.

18 Uur-glazen.
1

Vleugel-houten.

3

Vergulde KI ootcn.

4

1

Penter- haak.

Grof linnen tot Schroot -zakken.

Plaaten.

Smeer- hoorens.
Vuur-fteenen.
Schaeren.
Pak-naalden.

Bezems, Styfzel, Lym, Kryt.
Koper- en Yzer-draat.

Een of twee Zee-uurwerken.
12 Boffen Dreumcls.
i pondt Mofcovifch glas.
12 Schoppen.
1

Slyp-ftcen.

1

Rcode Vlagh van 8 kleedt.

1
1

Boots-haken.

1

2 Schinkel-haaks.

1

15

30 Onderfcheidc Kouflen.
1 Kruk met een Stel.

Schrapers.

Kettings tot de kombuis , en ree.

ij Marrcl-priemcn.
Krab-yzcrs.
Teer- en Pck-ketels.

24 Ondcrfchcide Haken.
6 groote Spylen.

Quartiers-glas.

3

10 Splits-hoorens.

10 Putzen
24 Pomp-platen.
10 Pomp-bouts.
6 Pomp-huizen.
4 Pomp-hakcn.

Kraan-zaagh.
Kandelaren.

Timmermans Dregh.
Verfchcide Poon- cn Ree-ringen.

18 pondt Zcil-garen.
30 Naalden.
100 ellen oudt Doek.
2 Zeil-vaten.

Slootcn.

Witte Vlagh van 8 kleedt.
Staten Vlagh van o kleedt.
Staten Vlagh van 7$ kleedt.
Staten Vlagh van 6 kleedt.

1

Geusje van 4 ; kleedt.

1

Top-ftander.

2 Mikken tot de Boot.
x Dreggen, wegende 94 pondt.
x Enter-dreg , wegende 235 pondt.

4 Harten en Emmer tjens tot de Pomp.

3 Vlcugel-lpillen.

2 Moskuils.

100 Raa-krammen.
zoo Raa-ringcn.
2 Klokken.

Hoeken, cn Koper-draat.

6 B y len

6 Nieuwe Vleugels.
1

Kolder-bril.

3$ Karviel-nagels.
1 Dubbelt en 1 enkelt Blok tot dc flag.
1 Klamp-blok.
o
1
Juffers tot de Boot.
2 geboorde Spie-boffen.
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Volght het toffe Blok-werk , om te dienen , als het gevalt dat andere reddeloos worden ofwegh raken.

4

Dubbelde Mars-fchoote-bloks.
Hangers van 15 duim.
Takel-bloks van i j duim.

2

Dubbelde Takel-bloks van 3 voet.

2
1

6 Bloksvan 1 1 duim.
6 Bloks van 9 duim.
12 Bloks van 8.duim.
12 Bloks van 7 duim.
18 Bloks van 5 duim.
1 Kinnebaks-blok van i\ voet.
24 Braam-bloks.
42
2
1

1

4 Yzere Stukken van 1 2 pondt,
wegende
13600 p.
YzereStukkenvan8pondt,
wegende
24000
4 Yzere Stokken van 4 pondt

8

tfboo

43<foo p.
Alle deeze Stukken dienen te leggen
op bequame Rampaerden , die met touwen , door gaten , welke in de midden zyn,
aan het Schip valt gefort werden , wanneer
men in vrcede Zeilt. De zwaarftc fhikken
2ct

men midden

in

't

Schip,

zelfde daar meeft verdragen

Karviel-nagels.

Mos ku ils.
Groot Rak met drie regels Kloot en.
Marde Rak.

24 Wand: klooten.
40 Loflê Schyvcn.
60 Lofl'e Nagels.

om

dat het

magh.

15 Handt-bulTcn, of Musketten, die
vry zwaarder te fcheep moogen
zyn als te lande.

4 Kopere Muskenen , of Donderbuflen.

25 Sabels.
25 Sabels met hengzcls.
12 Entcr-bylen.

12 Bloksvan 10 duim.
6 Bloksvan 12 duim.
2 Dubbelde Trys-bloks.

i

Snaphaans-roer.

10 Schceps-piftoolen.
Schyvcn,en 2 Nagels tot de Gei-bloks.
7 Hccle Pieken.
2i Halve Pieken.
4 Schyven, en 2 Nagels.
j Jufrersjwel beflagen met yzcre hoepen.
14 Driclings Pieken.
Kardicl- en Jein-bloks.
3000 pondt Bus-polver.
Sleeden en Klooten tot de Raks.
400 pondt Lont.
Zalingen. Doodts-hoofden.
Eenige handt-brazeletten , en een HelleEmmertjes. Lantaercn-tonnen.
baart of twee.
Hoos-vaten na eifch.
250 Kogels van 1 2 pont,wegende 3 000 p.
Hekjes.
200 van 8 pont , wegende
1 $00
Zwartzel qu aften.
5 o van 6 pont , wegende
300
Groot c riemen, tot ieder poort een, om 1 00 van pont wegende
400
,
4
in tydt van ftilte jaght te maken, of te
vlughten deeze werden buiten boort tfoo Kogels , en wegen te zamen
y 3 00 p.
tuflehen de puttines geberght.
Een party groote en kleine fteenen , om
Eenige Schceps-ladders.
zich daar van in onderfcheidelyke voor5

:

Vis-nctten.

vallen te konncn dienen.
40 Schiet-bouts van 1 2 pondt
wegende
40 van 8 pondt , wegende
20 van 6 pondt , wegende
20 van 4 pondt , wegende

Handt-moolens.

Bak -ovens.

4 8op.
320
Volght nu het Krygbs-tüigh , dat men
1 20
deeze honderat mannen konde toe80
voegen om zich bequamelyk of eene
der voor gefielde reizen in geval 120 Schiet-bouts, wegen t'zamen 1 000 p.
Hier plagt men voormaals Stale bogen
van vyandtlyke ontmoeting, tekonRondaflen , en Panoizen by te doen j doch
nen verweeren.
deeze zyn nu niet meer in't gebruik.
2 Metale Stukken van 1 2 pondt, 1 5 2 5
1 2 Braat-fpitten.
p
kamers- wys , wegende
1 72
20 LofTe maten.
j
4 Metale Stukken van 1 2 pondt, 2470
20 Hand t-gran aden.
,

,

2540
2480
2470

Metale Draken van 6 pondt

5

8 Schecps-bylen.

2 Bcüagen Schoppen, en
10 Vuur-fteenen.
6*70
200 pondt Schroot.
66a
200 pondt Musket-kogels.
2? pondt Staaf-loot.
i4)?ip. zj pondt Draat -kogels.

2

Spaden.

1R0I
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Scheef s-bouw en

Rol Plat-loot, wegende 1 50 pondt.
24 Yzcre Koe-voeten.
60 Ringc:: en Krammen tot de Stukken.
i

10 Poort-hcngzels.
20 Talie-haaks.
10 LoflcBouts.
90 Lunflen tot Ropaerdcn.
10 Varken-ftaertcn.
1 Moker.
24 Ringen en Krammen tot de poorten.

30 Sluir-ringcn.
20 Spylen.
8 i-Lkintot Ropaerdcn.
6 blaten tot de zelve.
40 Yzere Lovers.
2 Splits-horens.
2

Marrel priemen.

3 Platte
5

Hang-floten.

tftiet.

t Deel.

8 Wifichcr-ftokken.
1

6

Kruit-Iepels.

10 Lont-ftokken.
3 2 Kardoes-koker».
16 Hoeken.
10 Draap-looden.

Ronde Neurcnburger floten.
Konftapels gereedtfebap.

Bout van

5 voet , met 8 Voet-beugels.
Bouts van 4 voet, met 6 Voet-beugels.
Bout van 1 voet, met 2 voet-beugel*.
Enter- en Pcntcr-dreggen, waar van de
eerfte kromme weer-haken aan de handen
hebben , en de tweede kort van fchacht

1 Kopere Balans.
4 pondt Yzergcwight.
2 pondt Loot gewight.
1 Kruit-zeef met een Trom.

zyn.

2

1

2
1

Behalven dit beeft men op bet Schip
ncohnoodigb:

80 Vadem opgcflagen Wandt.
30 Vadem opttaande Wandt.
4 Opgcflagen Trollen.
Fy nc Tros tot Poort-touwen.
;
12 Bos Huizing.
10 Bos Mai ling.
1

Lynvanzcflcn.

2 Stuk-lyncn.

10 Lcdcre Brandt-cmmcrs.
3 Huiden om 't kruit te dekken.
2
1

1

Beurs -vaatjes van 50 pondt.
Bcurs-vaatjc vanay pondt.

Bos Kurk,

om proppen te maken.

1

Provoofts Lantacren.

2
1

Toe Lantaerens.
Open Lantacren.

1

Kruit-flons.

1

Trechter tot het vullen der Bandeliers.
Trechter om Kardoezen te vullen.
Kruit-maat van een pondt.
van een half pondt.
van een

1
1
1

1

24 Handt -fpaken.

1

2
1

12 Enkelde Talie-bloks.
2 Lange Talie-bloks.

6 Lcpcl-kloflen.
10 Aanzetten Kloflên.

Holle bak.
pondt Kardoes-garen.
Kiem KardoesSnyders Schaer.

500 Wiflcher-fpykers.
x Hamerken met een Heel.
Schroot na welgevallen.
Als ook Koe -voeten.
4 Dozvn Naalden.
6 Snyders Ringen.
1 Af byters tang.

Buigh-tang.
Heel ronde, en 1 halfronde VyL
Platte Rafp-vyl.
1 Houten omflagh.
4 Boor-yzers.
2 Konflapels Booren.
10 Kopere Laad-priemen.
10 Kruit-horens.
1
1
1

Tot ieder Stuk 3 000 pondt kruit.
25 Kopere Nagclkcns.
10 pondt Talk.
5 pondt Zeep.
10 pondt Plat-loot.
6 pondt Loot-wit.
4 pondt zwarte Verwe.
2 pondt roode Menie.
Zwart Kurk tot buiten-proppen, zc

10 Kardoes-ftokken.

24 Stcl-houtcn.
24 Wiggen.
1 o Dubbelde Talie-blok»,

10

3i

o Touw-wiflers Kloflên.
10 GrooteRopaerts-wicIen.
10 Kleine Ropaero- wielen.
2 MoskclsvoordeKonftapel.
2 Houte Hamers.
16 Houte Wiflcher».
20 TouwcWüTchcrf.
1 pondt roodeVerwe.
1 pondt witte Verwe.
1 pondt blaauwe Verwe.
80 Lantaerens tot de ftukken.
20 Schaaps-vaghten tot WhTchers.
1

veel als genoegh is.

10 pondt Lyn-olie.
6 pondt Roet.
3

Domme-krachten.

8 Kneppels.
2 Mallen,
i

Bcurs-vaatje.

Een party Poppen , en Voorflagen , om c
't

Gcfchut te zetten , van valt hout.

Yy

Ko

Aaloude en Hedendaaghfche Scheepsbouw en bef'ter. I.Deel.
1 5 Zakken Boonen, die altemet in Mede

3f4

Korporaals gereedtfcbap.

4 Vaten Boter.
1704 pondt Stok-vis.
210 pondt Zoeteraelks-kaet.

i Handt-fchroef.
i

Kout-beitel.

i

groote Loot-lepel.

6

kleine Loot-lepels.

11 pondt Koeijcn-kaes.
\ Zak Moftert-zaat.

10 kleine kogel-vormen.

75 pondt WafleKaerflên.
i Yzerc Stamper.
50 pondt Kacrflen van Smeer.
Ieder man heeft op de reis noodigh een
i Kratzer.
vaatje Brandewyn, of ecnigh ander fterk
10 Houte Stampers.
x Kanne met oüe, om 't geweer te fmee- nat* 'tgcen elk op zyn eigen koften veri

Schraap-ftaal.

zorght na welgevallen.
Op Land is Oor-logh-fcheepcn fchafe
zoo veel binnen boort ge- men gcmcenlyk voor net volk in volgenbracht , dat de Scheepen een bequame fte- der wyze.
vighcit bekomen * doch hoe veel dit zy,
leert d'ondervinding.
Algemeine Lyfte van de Lyf- tocht op
Schcepen die na warme Landen varen
een Schip voor hondert koppen
voeren houte latten mede , óm die te kontermaandt.
nen op zetten , zeilen daar over te fpannen,
2150 pondt hardt Broot , tot 5 pondt voor
en dus voor de Zon bedekt te zyn.
ieder hooft ter week.
Vermeine dat deeze opgehaalde werk40 Zakken week broodt.
tuigen genoegh zullen zyn om het Schip
pondt
kaes, is 1 pondt voor ieder
Scheepen
de
doch
450
door zee te brengen i
hooft ter weck.
die alleen ten krygh worden gefchikt voeTonnen
Vleis , dat is 1 i pondt voor
5
ren meerder oorloghs behoeftigheden met
ieder man op een maal, en zulks
zich , als G ramden Malt-dreggen, Stinktwee maal ter week.
potten , enz.
Aan deeze honderdt mannen , die het 400 pondt Stok-vis, daar men Haering
voert, anders moet men 700 pont
Schip een jaarlang zoude voeren, diende
hebben.
men, na mvn goedtdunken, zooveel le4 Tonnen Haering ter maandt.
vens-middelen op de reize mede te geven
1
Ton
ver
Boter ter maandt.
geen
als de volgende lyfte uitwyft : 't
i
*
5; Smal-tonnen Gort ter maandt.
ï, als in dagen gedeclt,
witte of groene ErreSmal-tonnen
41
ieder perfoon uitgereikt wert , genoeg
tcn.
tot haar bekomfte zalzyn.
2! Smal-tonnen Boonen , of graauwe
Lyfte van heef-tocht , ten behoeve van
Erreten, termaandt.
hondert koppen , voor een jaar.
\ Smal-ton wit Zout ter maandt.
16 Vaten Vleis.
i Oxhooft Azyn ter maandt.
11 Vaten Spek.
3 5 Tonnen Bier by de Winter, en
42 Tonnen by de Zomer.
ij Aamen Spaanlche Wyn.
4 Vadem Brandt- hout by d« Winter.
4 Aamen Franfche Wyn.
3 Vadem by de Zomer.
6 Aamen Brandcwyn.
0 Oxhoofden Azyn.
Voor de Kajuit.
ren.

i

Vaatje Hamer-flagh.

'5,

Ballaft werdt

,

,

4 Aamen Olie.
1

Quarteel Traan.

i

Oxhooft Franfche Wyn ter maandt.

Zout , ieder van 4 Stoopen Spaanfche Wyn ter maandt.
Tonnen fyn
z Stoopen Brandewyn ter maandt.
i|zak.
5 Tonnen grof
1 Ham, en des Zomers een ftuk gerookt
80 Tonnen klein Bier.
Vleis daar by.
Bier.
goet
4 Tonnen
j Hollandtfche Boter voor vier maanden.
ïjo Tonnen water.
z

1

1

8 paar Hammen.
paar ftu kken gerookt Vlek.
8 paar gerookte Tongen.
6 pondt hardt Broodt.
1 08
100 Zakken Gort.

2

pondt Zuiker ter maandt.

2

Tonnen witte Bifcuit voor de reis.

2

Stoopen Olie voor de reis.
Kruit-dooswelgeftoffeert.

6

50 Zakken witte
25 Zakken graauwe

1
1

£rrCtcn

1

Komyne en groene Kaes na behooren.
Water tot genocghte.
Moftert-zaat na behooren.

Einde van het

eerfte

<DeeL
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HORATIVS.
Jlii robur

Circa

,

gj* as triplex

peBm

er at qui fragilem tntci
Commifit pelago ratem
Primus , nee timuit praeipitem Ajrieum
Decertantem Aquilonïbus
Nee trifleis Hyadas , nee rabiem Noti.
,

,

OPPIANVS.
Uit het Grieks in

geu

mortalis er at

ududax
Pifcis

opm

Me

,

,

vertaalt.

feu mijfum numen ab alto

fuit> qui

eernens

Latyn

,

prtmum marmora findens

humanos

traxit in ufus

Conpruxit naves , extendens earbafa ventos
Explicuit ftmes faciles moderatus habenas.

:

,
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SCHEEPS-BOUW
EN BESTIER,
Tweede Deel:
Behelzende het bellier der Scheepen , zoo van
oudts als te deezer tydt.
Befchreeven door

NICOLAES WITSEN.

Eerste Hooftstuk.
Be/tier der ScheePen , en fcheepelingen . zoo als het zelve in voorige
tyden by de Grieken en Romeinen in gebruik ügeweeft.

E Schecps-bouw van de oude cn nieuwe tydt voleindt
hebbende , zal het niet ongerymt zyn gefchiktelyk tc laten volgen dc wyzc hoe men
de Schccpen beheert, cn beftiert j waar
toe ik de oudthcit voor af late gaan, cn
zegge dat dc Grieken , zoo wel als de Romeinen , alderhandc flagh van kryghs-licden op hunne Scheepen hebben gebruikt
even gclyk men dc mannen in dc Legers tc
lande, metvcelerhandc wapen-tuign aanMm trui: gedaan , ten flryde treden ziet. Doch om
<*at men tc fcheep ftaandc vcght, cn het
dragen der wapenen weinig hindert , voerJJJÏÏJjf.
den zy op zee veel zwaarder wapenen als
te lande. Als men flpegh wierden de marf
fen rondtom opgchaaJt met fcheut-vryc
leuningen, van leder of andere ftoffc, en
dan wierden daar ook kryghs-liedcn in gc-

|

•

Zommige foldatcn cn matroozen dienden op Konddchap-haaldcrs andere op
Oorlogh-fcheepcn , cn andere op Wachtfcheepcn> waar na hun loon , zonder twyfel, ook zyecftclt geweell. Tot Romen
was een bende zec-vollc , die men de Uitziende bende noemde deezc wierden op
grootc cn maghtige Scheepen , met hooge
Hutten cn zware bekken , geleght , om
den eerften (loot te konnen uitftaan gelyk het graf-fchrift , gevonden aan den
Campanifchen wegh , daar men na Bajen
gaat, uitwyft want het is ter eeren van
iemandt gcftelt die onder de zefde uitkykbende behoorde, en luidt als volght
,

:

,

:

•,

D M.
M. STABERIUS. MF QUIR. LACER
i COH. VI. SPECULAT. CLASS. MISEN.
V FECIT S1BI ET STABERIiE VERI
DIANiE MATER - - - ET L STABERIO
.

plaarft.

Uh

^

intgnjBtn

De

fcheepelingen wierden onderfchci-

en zware Boogh-dragers
Touw-trckkcrs,
en Sloep-rocijeni 't geen by hun vaftc
amp telingen waren, C*r*biu y of Sc*fit£,
en Matroozen genaamt, die weder gebynaamt zyn gewceft na het flagh der Scheepen daar zy op dienden. Zommige roeijers
paften alleen op hun riemen, (welke des
nachts op dc harde roei- banken haren flaap
moeiten nemen en niemandt , als den
Hop-man alleen ruftc op een flechte matras, ofruigh wollen kleedt) andere moeftcn, des noodt, 't geweer daar nevens in
de handt nemen.

den

in lichte

•^"^Rociicrs,

Hetcütr», of

-,

PROCILLO FILIO DULCISSIMO
V1X AN. XVI. M.

VII. D.

IIII.

HOR.

VI.

Naerftigheit, zeght Vigetim, werdt in
de Boots-gezellen , verftandt in de Stierluiden , en fterkte in dc roeijers vereifcht.
Het is aanmerkens waerdigh, dat de

fcheepelingen al van oudts her de naam
van maat hebben gevoert ; want LhèmUkjviM.

Vnde ftrMurts n*v*les foctos. Dat is têf
Va* waar zjtlltn ons ie fcheep-mMts komen.
De roeijers wierden ondericheiden , cn
genaamt , na dat zy zaten , met drie byzondere benamingen. Ieder roeiicr voerde,

zegt

:

:

5Ö-

na het gevoelen der meefte geleerde mannen , een riem alleen cn die gecne welke
:

Yy
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Dit duiken wiert by de Romeinen zeer
op'tuiterfte der banken, of, zoo andere
willen , het hooghfte zaten , verdienden de geo effent. , zoo dat daar over byzonderc

mcefte foldyj dcezc hadden dc zwaarfte
en langfte riemen, waar om zy ook den
meeften arbeidt dccden. By grooten haart
wierdt 'er echter twee aaneen riem gezet.
De rocijers zyn in 't begin meeft alle huurlingen gc weeft , en daar om wierden zy
aan geen ketingen geftooten, als hedendaaghs gefchiedt j doch by noodt wierden
daar toe Haven gebruikt , dien , in flede van
geldt, vryheit wiert geftrhonken.
Ieder wift wat hy fcheep te doen hadde
zommige waren anker-lichters , andere

m aft-klimmers

en maft-zetters j want
men maakte toen dc maften dusdanigh,
dat men die verzetten konde, zynde de
zelve gedeelt in drie deelen , van welke
ieder een byzonderen naam voerde dcezc
Hukken wierden boven elkander te zamen
gebonden, en ftonden, na gelcgentheit
van tydt cn weer, hoogh of Jaegh verheven. Andere deden niets als op dc pomp te
paften , en het Schip droogh tc houden.
Ecnigc keken ftccdts voor uit, en Helden
de zeilen, welke vierkant, cn ook driehoekigh gewceft zyn. Eendcczeruitkykers zat by beurten geduurigh boven in de
maft , cn riep den Stierman toe , wat (treek
tc houden was , cn waar heen men dc zeilen
kecren moeft dcezc wierden by dc Latyncn korf-kykers genaamt , om dat dc marffen , daar zy in zaten , den korven , of manden niet ongclyk waren. Andere mannen
moeften zich ftccdts op den overloop laten
vinden , om tot alle fchecps-dienft.cn , zonder onderfcheidt , in tydt van noodt , ofte
als'cr byzonderc amptelingen tc kort waren , hen te laten gebruiken decze dienft
was dc minftc in achtingc, om dat zy op
het wenken van ieder man reedt moeften
ftaan. Doch van de Schccps-amptclingcn
ziet beneden brecdcr. En Ichoon elk werk
tc fcheep zyn byzonderen oppaircr hadde
zoo geviel 't echter veel maal dat een man
alleen verfchcide dienften waarnam.
Men vondt onder dc matroozen altydt
cenige die tot duiken in 't water beftemt
waren , om , als het anker onklaar was , dat
onder water te redden. Tot op 70, 80,
cn 90 vadem liet dit volk zich onder water
glyen , en wiften daar bykans zoo tc arbeiden , als of zy in dc lucht ftonden. Op het
infpringen vulden zy hun mondt met olie,
welke uitfpoogen als omlaegh ter plaatzc
waren daar zy arbeiden moeften, voorgevende dat hier door het water geftilt, en
het gezicht verklaart wiert. Hand cn cn
voeten verwden zy graauw, om minder
§ezien te werden van dc wreede zec-geochtcn , die menfehen eeten.
,

:

:

:

1

wetten gemaakt zyn. Die iets acht ellebogen diep uit het water op haalde, 'tzy
van wat ftoffe dat het was, bequam daar
van het derde : die vyftien ellebogen diep
iets op haalde, behiclt daar van de helft , en
zulks om dat hoe dieper ie m and dook, hoe
meer gevaar hy liep van om hals te raken.
Decze duikers wierden ook gebruikt in
den ftrydt , om 's vyandts kabel-touwen te
ontredden , ofte breken , en de Schcepen
onder water te doorbooren zy namen ook
de over boort gevallene of zwemmende
vyanden waar, die zy met zich onder water
togen, en dus verdrinken deden \ want alle
man was op dit onder water blyven niet
[

:

afgerecht.

JtoQmnam Cunius leeft men, hoe die
van Tyrus een groot ftorm-gevaerte , dat t0f
Alexandtr Magnm tcgens haar hadde doen
opwerpen, met onder water tc duiken,
vernielden , cn zulks in decze woorden
am precul hofttum
,
ConfpeÜM , fubtbant aeju.im occkltottne Lip; »
ad molem ufyue penetrabant ; faJabtu palmiPractputtm auxtltum er at

,

,

arborum emittentmm ad Je trahentes qu*
ubt fecutê , pleracjitc fecmm in Drofmndrnm dab*nt,Zlc. Dat is: „ De mrefte afbreuk ge„ (chiede van die gcenen welke verre uit
,, het gezigt der vyanden onder water glc„den tot aan het ftorm-gevaerte, alwaar
„zydan met zeiflens de uitftckendchou„tcn cn boomen naar zich trokken \ wel„ kc uit gchaalt zynde , het opgefteldc gc„ bouw dccdc invallen , enz.
Men bericht, dat hedendaaghs in Indien
tes

,

paerel-viftchers worden gevonden ,

welke

een half uur onder water konncn arbeiden,
zich aan een touw vart houdende ; waar
toe zy hare lichamen met olie fmecren , cn
een gcolydc fpons op den arm binden, daar
zy met de mondt in byten
door zware
ftcenen , fchoenen genaamt, die zy aan
de voeten binden , zakken zy omlaegh,
alwaar die weten af te fchudden. Decze
zyn zoo handigh onder water, dat zy de
:

paerel-ocfters

weten

tc

openen

befte voor zich in te Hokken,
meefters tc bedriegen.

,

en dc

om hunne

Op zommige plaatzen in Indien hangen
de paerel-viflchcrs zich een fteen om hun
mi ddel, aan een band t met een haak vaft
zynde , welke haar doet zinken, die zy ook
afwerpen zoo dra als grondt voelen : aan
deeze fteen is een touw , waar by de zelve
opgchaalt wert : met dc rechtervoet ftaat
de vifleher in een mantje , waar hy, op
grondt zynde, de fchelpcn in werpt ; mals
het water hem begint tc verv celen , grypt
hy met beide zyne handen aan een touw
bo»
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boven 't hooft, dat om zyn middel vaft is,
't welk het fein is van dat men hem moet
ophalen het mantje wen ondertuflchen
met een andere lyn opgetogen. Depaerlen worden in kuilen te week geleght , en
daar na gezift door kopere bekkens daar
gaten in zyn , welke vier bodems hebben
zynde de grootfte gaten boven.
Van het paerel-viflchen by Tutekoryn
fpreekt B*U*m aldus : „Hier is een vcr-

11 Deel.

Van Werk

3

59

tuigen waar mede men

onder wat er gaat.

:

„maarde

paerel - viflehcry.

Men

Al het verzonken op den bodem van de
zee, of 't geen elders onder water leght,
kan opgehaalt werden , door hulp van zeker werk-tuigh , 't geen van volgende gcftalte en gebruik is.
Het werk-tuigh, 't zy van hout, loot,
yzer, of koper , ( doch de zwaarfte ftoffè is
de nutbaarftc , om dat de drift van 't water
de tccre ftoffe licht vcrbryzclt, en om de
noodtzakelykheit van zwaarte, want het
werk-tuigh moet zinken , en in een zelfde
geftalte recht over eindt blyven) heeft de

zeght

„dat'cr drie in geheel Ooft en zynj eene
by Onnus» de tweede in de boght van
Ai nam, op dekuft van China j de derde
„alhier, ofte in de boght welke tuflehen
ei land t Ceilon gelegen is, gedaante van een klok , of tonne-boey, die
,, Comoryn cn 't
„ zynde daar in Man ar, cn Aripou , bcgre- onder open is , welkers hooghte een wei„ pen. Men vangt de paerlen , beflootcn nig minder is als een gemeen mans langte.
„ zynde in oeften , welke hardt en wreedt Onder om de randt komt een zware yzcre
„zyn om teceten: zy worden op 7,8,9, hoep , die de klok doet uit ftaan want in
„of to vadem gedoken» zynde dit waar- water daar grootcn drift is zoude het loot
„lyk een zwaar en moeijelyk werk, cn of van wat ftoffe het werk-tuigh mooge
„dikmaals op den hals aankomende. Men zyn , zeer licht t'zamen flaan , indien door
„vangt alle jaren de paerlen niet > want. deeze hoep, die binnewaarts leght, niet
„zomtydts worden de banken met zant wiert uit gehouden. Ondcrisdemiddel„ bedekt , of deoefters zyn te klein. Men lyn van de klok een grootc fchreede lang
„ weet hoe veel paerlen in hondert oefters boven is de klok zeer fpits toe gaande , het
„ moeten zyn, cn dan maakt men over- gecne gefchiedt om dat een fenerpe vorm
„flagh of de viflehcry de onkoften ruim het water beter fnydt als een ftompe. Het
„kan opbrengen, anders werdt de zelve is rondtom met touwen bewoclt, van wel„ geftaakt. Als men nu vaft beflotcn heeft ke eenige beneden de klok neder hangen ,
„ te viflehen , komen duizenden menfehen daar loode platen , groot 1 voet in 't vier„van alle kanten in hare vaar-tuigen, met kant, en 1 duim dik, aan vaft gemaakt wor„vrouw cn kinderen, maken hunne ten- den, in welke vier gaten zyn, op ieder hoek
„ ten op de ftrandt , en verblyven zoo lang een , daar de touwen door it eken : deeze
„ tot dat de vangft een einde heeft. De platen komen op i voet recht onder de
„paerlen worden in 't openbaar, zoo tot klok te hangen, en dienen voor de man,
„ Tutekoryn, als Kay lpatnam, op de markt die zich in de zelve onder water begeeft,
„verkoft, enz.
om zyn voeten op tc zetten , en al den toeMerfennm zeght , dat zekeren fcAnnes ftel op tc leggen , die hy onder water nooBarrietu zich 6 uuren onder water wift te dig heeft , om te arbeiden , cn iets op te hahouden,
len-, waarom de platen ook vermeerdert
Tot het duiken, en herftellcn van ver- en vermindert worden, na dat veel arbeitsbrooke Scheepen, onderwater, wierden tuigh beneden van nooden heeft. Boven
oulings Iedere zakken , als mede kurke aan de klok is een groote haak, daar een
bakken, daar de man zich in verhiel c ge touw aan geflagen wert , 't welk by de ftcvcn van 't Schip , waar uit dc klok , met de
bruikt.
In 't belcgh van Byzantium , nu Con- man daar onder, in zee wert gelaten , over
ftantinopolcn, wierden duikers gevonden, een fchyf gewonden, en door de fpil opdie fpykers onder in 's vyandts Scheepen gehaaltwert. Zoo verre als de beenen van
wiften te flaan , en daar touwen aan te e man onder de onderfte rant van de klok
knoop en , waar mede dezelve, na het af- uit ft eken , en noch twee vinger breedt,
fnyden van 'tanker-touw, wierden voort ftaande op de genoemde platen , zoo verre
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zyn zy nat, als hy eerft in 't water gaat
Mort fi:m verhaalt van zekeren Rogeriw, want twee vinger breedt nats komt in de
en op het klok, zoo als zy eerft in 't water wert geJaar 1 184. de Scheepen (anders ono ver- zet. De klok moet van grootc zwaarte
win n el y k ) te doorboorcn , zoo dat de zel- zyn , of zoude anderzins bczwaarlyk zm*
ve zonken.
ken. Door groote nyp-tangen, die met
touwen worden toegetrokken, wert het
goct , 't geen op de grondt leght , gevat :
gehaalt.

die onder water wift te duiken,
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deeze zyn van veclerleygeftaltc, cn na dc tc lichten, worden zomtydts, behalven
onderfchcidcne andere
dingen die men meent op tc halen ccnigc deeze klokken
dienen om ftavcn yzer, andere om gefchut, werk -tuigen gebruikt. Men heeft een
ankers, cn pakken op te halen. Dc nypers, klok, die tot het lichten van gefchut uit
en anderzins, geaan dc wacren valt gemaakt zynde, wer- feblcvcnc Schccpen
den met touwen , welke aan de zelve valt mikt werdt, welke onder dcwydtcvan
zyn, uitliet Schip opgewonden. De klok 6 voet houdt. Het opbrecken der vermoet langzaam inhei waterdalen, opdat deks , en ovcrloopen , geeft de waterganniet ter zyden om (la > doch mag zoo fchie- ferdenmeeften arbeidt, zonder het wel*
lyk als docnlyk zy opgetrokken werden.
c 't onderfte gefchut, of ingeladc waaren,
Een man , die in zulk een wonderlyke niet wel konncn gelicht werden hier toe
klok onder water haddc gezeten , heeft my is voor cc rit noodigh, tot op des Sc hips
gezeght, dat hy omtrent een halfuur, cn opper-bodem gedaalt zynde , twee fpyzomtydts minder of meerder tydt, onder kers , op een gegeven wydte , in het Schip
water harden kan dat het gezight onder tc Haan, aan welke fpykers lange (hoeren,
water vry is , en dat hy alles zien kan dat valt aan kleine dobbers , geheght zyn zoo
het water allcngskcns in het vat opklimt, ras de fpykers vaft zyn , zendt men de dobwanneer hy op dc grondt Haat ; doch als bers na boven , welker afUundc gevocght
het by de keel komt , en hy zorgh van ver- cn geftclt wert volgcus zek ere mate , en na
drinken kryght, trekt hy aan een touw, dc breedte van een yzer hcy-blok, van weldat om zyn middel valt is, 't welk het fcin kers gebruik aanltondts gezeght zal weris dat dc geenc die in 't Schip zyn hemop- den. Dcezc fpykers werden dan mede gcwinden moeten tciwylchy opgewonden' noomen onder het water, en om metdc
werdt vermeerdert dc lucht , en het water zelve omtrent het inflaan niet tc miflen
vermindert in de klok , tot dat , boven ko- noch hen niet tc verre of te na by elkander
mende , geheel lcdigh zy. Hoe langer hy te ftcllen , geeft men de watergangers
onder water blyft, hoe hetzigcr de lucht in zomtydts een plankje mede na beneden,
dc klok wert , zoo dat hem zomtydts van aan het welke dc lhocren , op gefielde
bcnaauwtheitde neus ontfpi ingt , en hem maat, reedts geheght zynj en alsdan beccnigc bedwelmtheit toebrengt. Als hy hoeven zy maar,zondcr mccten,dit plankje
ter rechter of ter flinker zydc, en voor- of haaftclyk in den overloop vaft te flaan.
achterwaarts wezen wil, maakt hy fcinen Langs deeze moeren , die van fterk touw
aan touwen, die benevens dc klok gaan, moeten wezen , zynde onder water aan het
onder aan de rant vaft zyn , en tot boven Schip geheght , laat men van boven yzere
kolommen , ofpy laren , zakken , welke hol
in 't Schip komen.
Indien de meefte goederen uit gebleven zyn, en aan de moeren gclyk als geregen
Scheepen op de grondt niet in het zant werden , hebbende de langte van 6 of 8
verweidt lagen , zoo zoude ftccdts met voet zy zyn dc yzcre leuningen aan brugdit werk-tuigh grootc fchatten te verdie- gen , of huizen , hier tc Lande , niet ongenen zyn i gclyk onlangs in Engclandt ge- ly k , cn zoo gemaakt , dat zy in malkander
bleken is. Hondert maal, en meer, kan voegen. Men fteckt zoo veel van deeze
men hier mede op cenen dagh onder water yzcre zuilen op clkandcren , tot dat zy bogaan. Alles wat men onder water aanvat is ven het waters oppcr-vlak komen uit tc
zeer licht , zoo dat een man een geheel pak fteken. Dit verricht zynde, dan is'creen
juchten met zyn ecne handt opheffen kan. zeer zwaar yzer hcy-blok by der handt,
minder windt te vangen , en ge- 't geen onder fcherp rondt cn wighs-wyzc
makkelyker onder water tc zakken , wer- gemaakt is : ter zyden heeft het twee
den heden deeze klokken boven een wei- ooren , of fleuven , waar mede men het
nigh naauwer gemaakt alseertydts, en in zelve op dc genoemde zuilen kan ftcken,
plaats van rondt , maakt men die daar mede even gclyk de gemecne hcy-blokkcn aan
wel plat , 't geen de duikers voorgeven dat twee maften worden geregen, waarlangs
het op cn neder wert gevoert. Dit werkminder tegen houdt.
Met dusdanig vat, of ketel, als boven tuigh wert dan op dc genoemde yzere zuibefchreeven is , op het hooft gezet , en len gezet , en langs de zelve neder gelaten
rondtom aan het lyfwel vaft gemaakt, zoo, 't geene , beneden komende , door zyn
dat cvenwydigh met het water bleef, zou- zwaarte, enfeherpte, den overloop, of
de men , na allen waarfchyn , op de grondt balken , cn al wat 'er voor komt , van hou t
van 't water der wyzc konncn gaan als op of zachte f toffe , fcheurt. Aan de bovenhet landt.
kant van 't hey-blok , in de midden, is een
Tot het gaan onder water, om uit ge- oogh , daar men een touw door rygt , waar
zonkene Schccpen goederen, cn gefchut, mede dit gevaerte opgeheven , en aldus
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zwommen ; m een tutgefchoottn pi! van mynen

men bet gewenfeh

en het bcflootcn boogh , terwylhj in de lucht hong , en wederom
Schip gcopent is. Maar zoo met dit heijen te rugh n$eam , met een andere pylgetroffen , en
den overloop niet aan ltukken is te krygen, gebrooken heb. Dun noch Romein neeh Bardan heeft men zekere houte ftaven, die bo- barifch foldaat, ooit met de bandt-fchtcht , noch
ven op het yzcre hey-blok werden geftoo- Parth met den boog , heeft jonnen overwinnen.
ken, tot buiten het water uit, voegende Myne daden heb ik\, tot gedachtenis , deezen
of fluitende mede in elkander : op het bo- \fieen toegewydt. Men zie of temandt naar my
venftc van deeze houte ftaven , buiten het deeze myne daden navolgen zal. Ik^ben een
water uit ftekende, zynde met yzers t'za- voorbeeldt voor myn zeiven ah zynde de eerfie
men verknocht , en wel vaft gebonden, die ooit zulks hebbegedaan.
Die van Dclos waren zeer vermaarde
wcrt dan zoo lange gcflagen, tot dat de
fcherptevandehey, die in het boort ftcekt, duikers, cn zwemmers \ waar van toen
het zelve fcheurt, en opening maakt. Eens een fpreek- woort quara , als men een ver
opening gemaakt zynde, is het zeer licht, holen zaak wilde ontdekt hebben , Delio
met haken , cn touwen » of wel des noodts natat ore opm datis, Men heeft een DeLfche
met verzetten van de yzere hey , en 't flaan zwemmer noodigh. Ónder alle was in deeze
op andere plaatzen , den geheelen over- konft zeker SicUiaan,
genaarat zeer
loop, ja het geheele Schip te verbreken, vermaart: deeze leefde zoowel onder als
boven 't water , zwom als een vis , dook als
en boven water te krygen.
Men zeght , dat , om Schcepen die zeer een eendt , en wift onder *t water ftormen
diep gaan over drooghten te krygen, dicn- te voorzien» doch eindelyk, te MelEna,
ftigh is , dicht geflooten vaten , met water in Sicilië, na een gulden kop duikende,
gevult, onder water te doen zinken, en die de Koning in zee worp , en den gecnen
aldaar aan de Scheepen vaft te maken j fchonk die de zelve ophaalde, quamhy niet
welk water dan daar uit gepompt werdt, weder te voorfchyn, 't zy van de viüchcn
zoo dat niets als lucht inde tonnen blyft, 'gegeeten, of tegen de rotzen verplet,
Tot Zierikzce , in Zeelandt , heeft een
welke lucht , na omhoog trachtende te ftygen, de Scheepen zal doen driftig werden.
Ten deezen zciven einde heeft men heden Karei, mede wonderen onder water vergroote bakken , van 3 o of 40 voet lang , en richt.
Men heeft in de tydt derSpaanfcheoohalf zoo diep en breet, gemaakt , wel dicht
geflooten, en zoodanigh gevormt, dat zich luften in Noort-Hollaadt boeren gevonbcquaam tegen de billen , en voor i\ evens den , die broeken , blaasgewyze van leder
der Scheepen, aanvleijen: onder zyn zy 'gemaakt , wiften aan te trekken
plat , ook zoo aan d'eene zyde boven ftaat mede zy door vlieten cn floot en gongen,
een pomp, die hoogh uit ftcekt , waar door zonder dat zwemmen konden en deeze
men het water in en uit trekt. Met kram- broeken wierden gebruikt in 't vervolgen
men en lengen werden deeze bakken on- of ontvlughten der SpanjaardenMet een zak , of blaas , en eenigh ander
der water aan de Scheepen vaft gemaakt.
Mcnvoeght ook wel kleine Scheepen aan werk-tuigh, van weinigh belang en omieder zyde van de te lichtene Schcepen, de flagh, weet men in China onder water te
zelve daar aan vaft makende , welke , met gaan , welke konft tot heden in Europa
water gevult, en dan weder uit gepompt, niet is gezien) doch aan mybekendt gemaakt zynde, zal, wil het Godt, na genoohet zware Schip doen ryzen.
Het zwemmen was te fcheep een noodt- men ondervinding , het gemeen te
zakelykcoefFening. Die zwom, zegt men, tydt daar van bericht geven.
vulde zyn mont met olie, gelyk de duikers,
welke hy , in 't water zynde , uit fpoogh Of> wat wyze de zee-luiden , die langs
den Terjt/cben zee-boezem van de
om de zee te ftillen.
Dat men onder de oude Batavieren goefiadt Baflbra na het et landt Ormus,
de zwemmers heeft gevonden, magn uit
of van daar derwaarts varen, de
het volgende Graf-fcnrift , 't geen gevonlekken in de Barken op zeeftoften.
den werdt in de Oudtheden van Georguu
Fabrictm, bcfpeurt werden , luidende, uit
„ De Patroon van de Bark fp rong in zee,
het Latyn vertaalt, als volght: HterUgh „ cn ging onder water aan den bodem van y
tk^, dien dapperen Batavier, eertydtt in de Pan- „ ons Vaar-tuigh , om een fcheuring , gat,
nomfche geweften zeer beltendt die onder dui- „ of opening, te vinden, waar door het wazent mannen de eerfie wat , welke, ter getmige- „ ter in liep , en om een houte ftok daar in
mffe van Trajanus , de Jlroom van den dupe» „ te fteken. Deeze ftok , die zy droegen ,
Uonauw , mtt voile wapenen , hebben overge- „om d'opcning te floppen, is een halve
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meinfehc inwoondcren , was tot Romen
aan de mondt van den Tybcr : en aldaar
onthielden zich zoo veel timmcr-luidcn
als tot het in Handt houden vandevloote
noodigh was
infgelyks was daar altydt
een groot aantal mannen gercedt, die op
het gebodt van hunOvcr-heertcfchecpc
traden , en ter haven uit toogen.

cn op het eindt zyn ccnigc
„paerts-hairen gebonden. Die onder het
„water gaat beweegt de ltok heen cn wc„dcr onderden bodem van het vaar-tuig,
„alwaar dan deeze paerts-hairen, door
„cenewonderlykccigcntchap, zoo haaft
„die over de gcfchcuidc plaatze, of lek,
„komen, van de Ichcurc opgcllorpt, en
En op
,, daar na toe getrokken worden.
„ die wyze kryght de geen , die dit werk
„verricht, te weten waar het lek in 't
„ vaar-tuigh is , en waar het moet gchol-

„ arm

lang

,

:

Het geldt, waar voormen fchccps-bchoeftigheden kocht, wierdt uit dc gcmecne fchat-kill

gelicht

*

doch als die

uit-

geput was , quam het op dc burgeren aan
„pen worden gclyk toen deeze deedt, ieder moed, na gelang van zyne middelen,
geit
vcrholp.
-tuigh
vcrfchafFcn. Het bouw-gelt van ieder
vaat
ons
„ die dit
„Ik zal niet na laten tc zeggen , dat ten Schip met vier of vyf riem-rcyen , beliep ,
:

:

„dien einde dicrgelyk

zoo

flagh van zcc-lui-

1'oljbtMé

verhaalt

,

een talent , of zes

»»
1

„den, met cenige zeer fmallc ftukjes of hondert goude Franfchc kroonen 't geen
„ cindtjes van bok kc- hoornen aan dc neus wcinigh is, ten aanzien van d'onkoftcn die
„ tc binden , onder water gaan , dat zy een men hedendaaghs aan de Schccps-bouwc„ groot Huk wceghs uitharden: hetwelk ryc lcght.
Het Roomfchc Gcmccne - beft leende
„waarlyk een ongcloovclykczake is voor
„ den gcenen die het niet gezien heeft dikmaal hunne Scheeps-hollcn aan byzondere
burgeren uit , om den vyandt daar
waar.
evenwel
„ maar is
„ In het zeilen van Baflora na Ormus, mede afbreuk tc doen , geen loon , als den
:

enkelen buit genietende.

„ omtrent vyf Italiaanfchc mylen van lant
„ door ftorm op zee , brak het roer in twee
„ ftukken waar van het ecne Huk in 't wa-

Men

bedong

vecltydts

op overwonnc

Dt Rn*.

n Gn*volken , of den gecnen waar mede men in
****
vrirndHvlc bondtgenootfehap
hnnJriwmwC't.n n tradt
*™A r , zeker
beneden aan vricndelyk
,, ter viel , cn het ander bleef
g
„ d'achtcr-llcven van de Bark by een touw aantal Scheepen tcbcftcllen, jaarlyks, oï £bL?*
als voor eens , 't zy tc leen , of in eigendom
deeze
zec-luidcn
dcwyl
hangen.
En
„
j
„ viflen zwemmen, zoo fprongen twee van welwetende, dat een Landt niet beter als
„ hen , niet-tegenftaande zoo groot on- met menighte van Scheepen te bewaren
„ weêr , in het water , cn kreegen het ftuk was. Hier van daan quam het dat de Ro„ van 't roer weder. Middelerwyle bragh- mers zulke maghtige vlootcn alom in bet
„ten deeze twee , die in het water waren , water hielden. Een maal vorderden zy dit
„ en d'andere, die in het vaar-tuigh waren, van hun vyandt : Geeft »ns Mt de Oliphonten 4P
veel wy eifihen.
„het ftukvan't roer weder aan d'eigenftc dieghy hebt en Scheepen
Sapio, hebbende Anuochm overwonnen,
„ plaatzc , en bonden het in der wyze vaft,
bedong op hem, met de vreede , dat hy
„ dat het dienft kon doen.
Bchalven dc boven opgehaalde amptc- zyne lange Scheepen , cn hare toeruftinge
lingen , zagh men te fcheep noch Boot- zoude overleveren ; zoo dat hy geen meer
wachters; want by goct weer ftondt altyt als tien Koopvaardy-fchecpen, .4 ti norit
een man inde boot, die achter na flccptc, geheten, zoude behouden , cn geenevan
om uit tc kyken , cn wacht te houden, die moght meer als dertigh riemen voeren.
Pompejut Af. te» ui, na het zeggen van den
Andere voerden een byzondcren naam
van dat zy alle zwaartcn lollen cn laden. zeiven Schryver , voerde een vloot van zes
Timmer- luiden wierden daar mede niet hondert Scheepen t'zec : doch andere wüvergeten i doch deeze laatlle amptcn hielt len dat dc zelve uit duizent Schccpen be
men toen van klein belang , en die dc zelve ftont: en dit was dc grootfte zee maght
bedienden wierden minder geacht als het die Romen ooit by een gchadt heeft,
Tot Athcncn wierden dc Scheepen van
overiqc fchccps-volk. Den Itrydcis gaf
't inkomen der gemecne tollen gebouwt
mend'ccrftc rang.
Het lcit noch in gefchil , of de Grieken doch als die afgcichaft waren , oeften de
ir$uwrn ti cn Romeinen , vrouwen tc fcheep hebben inwoonders dc Scheeps-hollcn uit hun eijtbtif vmmc(j e g Cvoert , of niet : zoo 't gefchagh gen beurzen, naar opgegeven certers, leis het zelden gebeurt, cn, myns bedun- veren: vier, zes, of acht huisgezinnen,
kens, niet als van zeer vrouwzieke man- minder of meerder, na dat zygoedt bezanen.
ten, braghten te zamen een Schip op.
De Romeinen onderhielden ftcedts Wapenen , cn al den loflèn toeftcl , bcLfg-r!s*tt
dtrR*mnn- grootc burger- cn hulp-vlootcn. Dclegh- fchiktc het Gcmccnc-beft, 'tenware de
J' h * Stht't'- plaats der Scheepen
, tot koftcn der Ro- bouwers mildtheit zoo groot was, dat hy
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vocghdc , cn het Schip gc- pen , die vyftigh foldaten voerden, Bydc
heel uitruftede, waar van hy dan groote oude Schryvers vindt men , dat op dc drie
lof behaalde. Evenwel kipte men zom ricm-rey Scheepen het geul van twee hontydtsbyzondcre burgers uit, die fchceps- den mannen mcdcgcbruikelykisgcweeft
gcrccdtfchap moeftcn leveren , welke daar te voeren , welker meerder getal roeijers
roede van 't bouwen zelve bcvrydt waren. dc reft ftryders cn bootsluiden waren. De
c
Thitcy tildes fprekende van die van Chio, vyf ricm-rey Schecpen , zeght Pohfbtm ,
zeght Zy zyn wel tol-vry , doch echter voerden drie hondert roeijers, en hondert
fchuldigh Schcepcn te leveren. Dus waren cn twintigh foldaten. In het Salam inilchc
dcSamiers, Cnidiers, Corinthcrs, en die geveght, zeght zeker Schry ver , voerden
vanRhodus, den Athenicnzcrs fchuldigh dc Attifche vyf roci-rcy Schecpen ieder
Schcepcn toe re zenden, cn dat onder maar achtien foldaten. Doch Cimon den
fchyn van vriendtfehap.
Athencr, zoon van Miluades, bouwde zync
Men heeft by dc Grieken, zoo wel als by Schecpen vry wydt , en maakte verdekken
de Romeinen , byzondei e burgers gevon- boven de hoogftc roeijers, om des tc meer
den, die, ter liefde van 'tGcmccnc-beft, volk tc konncn dragen. Homerm verhaalt,
op hun eigen beurs, cn uit vryen wille, dat op ieder Schip der Beotiërs , in 't beleg
gehcclc Schceps-vlootcn toerufteden, en van Troje, hondert cn twintigh mannen
te water braghtcn. VV ie daar inde eerfte voeren-, maar op dc Scheepen die PhUoiltwas, wiert met een Schecps- of Steven- tes timmerde, flechts vyftigh.
kroon bcgiftight , ervonden van Afmen/*.
Zcdert Trojcns val , tot aan de tydt van
Dit gclchicdc zomtydts mede uit dwang \ Cyrut, zyndc omtrent zes hondert jaren,
doch echter met beloften, zoo den toght vindt men weinigh zee-helden-dadcn verzeegbaar uitviel , dat zy dan betaling van richt tc zyn , gcly k by Rivtw is tc zien.
***
hare Schcepcn genieten zouden.
In dc eerfte zee-toghten der Romeinen
Tot Genua heeft men in tydt van noodt, bemanden zy hunne Scheepen alleen met
als 't Gcmcenc-bclt Schcepcn van nooden Roomfchc burgeren, zonder fchaap-har-^, ^4».
hadt, doen afkondigen , dat, indien temandt ders, gelubden, cn die van onvryc of onuit yn eigen beurde de Floot w*lde helpen bou- cerlykc ouders gebooren waren, daartoe
wen , dat de Repmbljk^ hem het geldt te tpter te nemen , zelf geene vry gelatene flaven ,
tjdt tonde herfteUcn.
Hier op vondt men die zich onder de foldaten hadden vertwintigh burgeren , die ieder een Galey mengt | doch namaals hebben zy, zonder
op haar eigen ocurs bouwden.
onderfcheidt, alle landtaart daar toe vcrVan deburgers tot Stavoren werdt gc- kooren , zelfs ook vry gelatene , ja flaven
zeght, dat zy op haar eigen beurzen, als aan wien men vry hut fchonk, als zy zich
het gemcene Landt niet meer vermoght heldtdadigh verweerden. Men liet dc flaSchcepcn tegen dc Noormannen in
ven ook wel vry voordat zy te fcheep ginhebben gebraght.
gen , en handt aan de riem floegen , oF anIn den beginne koos men dc Ichccps- der fchccps-wcrk deden. Eindelyk is het
kryghs-luidcn uit dc Icger-rottcn men zoo verre gekomen dat men nicmandt aan
nam daar toe dc jongde cn ftcrkfte man- dc riemen zette als flaven , uitgclatcne
nen, cn dwong nicmandt, zoo lange als pluggen, cn booswichten.
vrywilligen hunnen dienft aanbooden
Des kryghsmans eerfte ouderdom hielt
Doch ten tydc des cerften Punifchen kryg men tc zyn van zeventien jaren > doch die
vong men aan vafte fchccpclingcn aan'te voordccligh in gewas waren wierden wel
M htfl nemen in welken toght ieder vyfroci-rcy onder die jaren tot foldaten aangenoomen
flitrfi-ft!Schip hondert en twintigh foldaten voer- gclyk Keizer Adrianut om zyn vyfticnde
de dit getal wierdt vermindert en ver- jaar foldaat was. Men had een tydt datdc
meerdert , na dc grootte van dc Schecpen oorloghs-gaften by dc maat aangenoomen
cn den cifch der zaken , waar toe zy ge- wierden, waar toe zekere paal opgerecht
bruikt zouden werden. Deeze foldaten wiert , daar alle nieuw gelichte foldaten by
wierden gelicht uit zee-regimenten, of, gebraght wierden. Nicmandt die dik bui by gebrek tan de zelve , uit landt-lbldaten. kigh was kon tot den krygh , zoo te water
Het is ook wel gebeurt , by gebrek van als te lande, aangenoomen worden. Wanvolk, cn geldt, in dc gemecne kafle tot neer kcut van kryghs-licden te doen was,
Romen , dat ieder burger, naar hy gegoedt wicrden'cr afgezondene door het gehcele
waj, boots-luiden, 'tzycen, twee, drie, landt gefchikt.
In den beginne wiert aan de Roomfchc
cn meer, te fchecp moe'ft onderhouden.
By de Grieken heeft men drie roei-rey burgcr-vlootclingen geen gek uitgedcelt \
llrtgiul
èrfikkm Schcepcn gevonden , die flechts actuien doch in later eeuwen neeft men bevonden
-Untp.
krygers voerden: en vyf roci-rcy Schcc- zulks noodigh te zyn. By gebrek van flaven,
Zz »
ook

dit daar by

j

,

:

:

:

:

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaaghfcbe

3«4

w*t un
S/jwrwM

ven, die men aan de riemen ftcldc, wier- wift te vatten, en om te werpen', waarvan
den tcdiertydc geringe burgers daar toe hy in 't beleg van Syracuzcn de proef rum.
Met tekens, die men by dc maften en
gchuurc.
Den Stuurluiden was niet alleen noo- achter on ftak, wift een Vloot-vooght,
Jjgh weêr- en wint-wys te zyn , ftrandt en in 't veghtcn, aan al zyn onderhebbende
landt te kennen maai- zy dienden ook des Schcepcn, tot dc minllc toe, bevelen uit
vyandts fchecps-ncbbcn , die op hen aan te geven.
Boven aan de maft, en ree, voerden zy
quamcn,tckonncn ontgaan, or, als zulks
onmoogelyk was , het Schip zoo te wen- gToote hcy-blokken, zynde met yzer heden , dat de punt voor op de bocgh aan ilagen, die, door kracht van mannen, in
quam , en niet onder water, of daar 't Schip 's vyandts Schcepcn geftooten wierden
het zwaarfte was , quam te treffen : en als deezc verpletterden al wat hen voor quam,
zy bcvcchtcrs waren , moeiten dan hun ja deden vaak gchecle Schcepcn zelfs te
Schip zoo weten te draaijen , dat het met gronde gaan.
Dolones zyn houtc knuppels geweeft,
zyn fcherpelhuit op het zwakltc van des
daar een fcherp yzer in verborgen was:
vyandts Schip trof.
genaamt , om dat men zyn vyandt daar
dus
deden
hun
werk
vcclDe bootsgezellen
tydts naakt, om alles vlugger te verrich- mede lagen bereide j want dolm is in 't Laten (gclyk hedendaaghs op de Turkfchc tyn een laag of lift gezegt.
Bchalven dit vondt men noch zekere
Scheepen mede veel maal gefchiedt ) j
doch by te zwaren koude dekten zy hare fcherpc klaauwcnvanyzcr, die aan lange
lichamen met boks-hairc klecdcrcn , die ketenen hongen , cn uit dc marfTcn in de
regen en windt verduuren maardcricm- naaft-gclcgcn Schcepcn geworpen wiergilten roeiden meert altydt moeder- naakt. den als dc klaauw vatte , en hielt , toogh
De fchecps-foldatcn , zoowel als die te men de ketens na zich toe, endeedezoo
lande dienden , wierden te zyner tydt met dc Schecpen naderen. Decze k bauwen
zeker ingedrukt teiken, 't zy van de let- wierden uit zekere kracht-gevende werkdat is, Miles Romanw , of Ro- tuigen geworpen, om te meer maght te
:
ters
meinfche foldaat , en anderzins, brandende
Met vuur- werken , die men binnen elkgemerkt , 't zy in de handt , op den arm of
anders boort wierp , wierden van oudts dc
aan eenigh and er lid t des lichaams.
De Stuurman droegh een mantel, die Scheepen groote fchade tocgebraght.
'Potjbtm fpreekt van zekere Scheepsop de flinker fchouder met een knoop vaft
gemaakt was , op dat zich met den rechter oorlogs- werk-tuigen , Z*mbuc* geheten
Op dc voor-ftcven was een
redden
moght.
opdeezenzin.
arm in het rtuuren te beter
Zeker munt van VélcntinUnm vertoont rondt hout gcftelt, 4 ellen lang, en 3 palm
een Scheeps-hooft-man, die, bchalven een breedt in zyn middel-lyn , hebbende aan
rok , om de hals geknoopt, een lyf-ftuk het op per te een katrol, daar een ladder
zonder mouwen aan heeft, en half bcens aan geltelt wiert het was met dwars-hou,

:

:

M R

:

,

i

:

tcn gehecht, 4 voet breedt, dellen lang,
By ftrydens tydt toogen de foldaten , en en met fpykers wel vaft in een gcflagen.
strtin geitkt.
ieder die zich bloot vertoonen moert , fty ve Het gat van 't verdek was langwerpigh,
palt-rokken aan , die met koperc en yzerc daar dit ronde hout in ftak. Ter zyden aan
platen, of wel van andere ondoordringbare dc ladder was een borft-wcering , zoo lang

gefchoent

is.

rtoftê bezet waren, om pylen, en werpftccnen te wederrtaan. Zy voerden groote
en breedc fchildcn , om zware fteencn af te
wyzen , en den zciiïên het quetzen te beletten. Aan de handen droegen zy dikke
handt-fchoenen , en laerzen aan de voeten,
daar geen pyl door drong.
Wolven zyn werk-tuigen geweeft, de
hedendaagfche wippen niet ongclyk hier
mede grecpen zy de mannen van *s vyandts
Scheepen , en flingerden hun binnen haar
eigen boort ook fchonden zy de Scheepen daar mede , hier en daar ftukken af
rukkende.
Archtmtdes, zegt men , haddc een vondt,
waar door hy , van de ftadts-muuren af, de
Schecpen der vyanden , die te na quamen
:

:

als de ladder zelve, cn hoogh tot aan dc
knie. Aan het einde van 't hout wiert een
driehoekig yzer gemaakt ,gelyk een (cherpe ftamp-ftok, met een ring aan den top,
zoo dat den gchcelen toeftcl gclyk was
aan dc werk-tuigen daar men meel mede
maalt. In deezen ring dan ftak cén touw,

waardoor, als dc Scheepen aan elkanders
boort lagen, cn door het katrol , dat aan hec
ronde hout was, dc opgcrechte Kraaycn,
Corvos, (want dus wierden zy bcnaamt)
op 's vyandts boort wierden geworpen
't zy voor of ter zyden aan dc Schcepcn.
Daar na, als deeze Cervi, of Kraaycn, in de
Schcepcn gehecht waren, en zy dc fcheeps
zyden aan elkander hadden doen naderen
fprong men van alle kanten over 's vyandts
boort

i
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boort) maar als het werk- tuig bydc boeg
was aangcflagen, gingen dc foldatcn by
paren kort achter malkander daar over, om
den vyandt in zyn eigen Schip te bettoofchildcn afweerden, de naaftc daar aan dc
zyden befebuttcden , en's vyandts (lagen

voght

fchildcn keerden, enz.

Zomtydts

men handt aan handt opdceze

De BX.

36 f

:

ken, waar van de voorfte de (lagen met

met hun

II.

kundigh moghten (hun, wat te moeten
doen, of aan tc vatten } want men fprak
dan door tekens van handen , trompet
ftok , cn diergelyke
cn dus kon men elkander, onder het gekreifch der wapenen
zonder ftcm verftaan. Nahetzwaaijenvan
een ftaf , die zeker Bevelhebber, welke
achter op (tandt, in zyn handt hadde, wierden dc riemen gedwongen, enbeftuurt:
cn deeze wicrt zoo dra niet uit dc handt
gclegt , ofde ricm-gaftcn deden infcclyks
met hunne riemen , cn (hukten den ar-

over

geworpene werk -tuigen, gclyk als op
bruggen, zonder in elkanders Schccpcn
over tc (lappen.
Tegcns aceze handen, haken, enz. wiert
het Schip met dik leder overtogen ,*t geen
te wege braght dat dc punten zoo wel niet
vatten konden als op het blootc hout.
Het was vcdtydts dc wyzc by deRomeinfehc zec-hcldcn, dat, eerden ftrydt
aan gong , cn als men elkander tarte , of tot

beidt.

Daar wierden veeltydts, tot oefrening
van dc roeijers, roci-banken in het zant ter
neder gcftclt , derwyzc als te (chcep , waar
door men dc roeijers de riemen leerde vatten , en beftieren y 't geen ook in dc Scheepen zelve gefchiede tcrwyl zy ten anker

het geveght aanlokte , dc Schccpcn , ieder lagen.
In grootc fcheeps-geveghten wierden
op 't fnelfte, herwaarts cn derwaarts wier

den gcroeit

om

,

hunne gezwintheit cn dikmaal een goct aantal van dc flechtfte
Schccpcn aan malkander gebonden , die

kracht in 't rocijen aan den vyandt tc verftaat telct nonen j gclyk daar van brcedt
zen in dc vermaarde zee-flagh tuflehen
gcfchiktclyk
zoo
die
OiUvtm en Ptmfejm ,
gefchag , of het een flagh te velde geweeft
was, in welke Csfitr dc overhandt behiel.
Men voght 'er handt aap hapdt , cn alle
ftrydt-konftcn wierden in 't werk geilek

!

men, gclyk een wal , voor dc vloot liet
dryven.
Uit zorgh dat men geentert zoude worden , wierdcn'er rondtom uit de Scheepen
lange yzere haken geftoken , daar brandtbuüen aan hongen , die alles afweczen.
Franfchc Schccpcn zyn oulings hoogh
behalven dat van branden wierdt wedcr- vanbocgh ge wedt, cn daar om bezwaarhouden ( anderzins wierden vuurigc py- lyk tc enteren : de zelve voerden hoogc
lon, heet zant pek, en aldcrhande brandt- toorens, daar men uit voght , cn yzere ket:

,

W erken

ting-kabels.
, over 's vyandts boort geworpen
la 't bclegh van Rhodus hadde Drmt»
de zommigc wierpen hunne toorens zelve
omverre , om tc rapper in 't roeijen tc zyn : trim een vlot- wal gebouwt, die met Wikplaten verzien was , om het vuur af te
ke
andere verpletterden hunnen vyandt, met
yzere klompen toe te werpen , en zware wecren. Hy maakte fchecps-toorens van
zolderingen , wiens boorden met zwavier
pylen over boort te fchietcn. Deezc ftrydt
gefchag met neder gelegen zeilen * gclyk re fchildcn wierden omzet.
Dikmaal wierden , om prys , groote
zulks meermaal ccn gewoonheit onder de
Romeinen is geweeft ja zv lieten, ten fchccps-oeftcningcn aangerecht die het
roeiden , het kortftc wenden,
ftrydt gaande, het zeil-tuigh veeltydts tc fnclfte voort
cn hy wierdt mede wel voor ccn cn het fclftc met dc neb trofïcn daar een
lande
of het cerftc in het
is
bloodc gefchat, die, ten oorlogh uit va- Schip op *t zwakfte ,
en het aardighfte rammen
rende, net zeil mede nam, als of hy van enteren waren,
konden , (panden dc kroon. Doch na dat
zin was tc willen vluchten.
:

:

:

Toen de vuur-buflen ccrftelyk wierden
ervonden, heeft men die tc fchcep verheven, cn op groote gevaerten gezet, gedeezc
fchut-tuigen cn toorens geheten
werk-tuigen (tanden hoogh , cn het gekonvaft,
achter-einden
fchut was aan hun

de weelde d'overhandt krecgh zyn deezc
(cheeps oeffeningen in fpcelen verandert.

Gehcele mei ren wierden gedolven , waar
aan men rondtom ftccne fchouw-banken
maakte hier ftreedtmen al (chertzende,
en boorde elkander in de grondt, tenvernendcovcral heen gedraait worden, 'tzy makc der oanfehouwers, cn luft van de
Printten.
lagh:
de
op
daar veel ofweinigh gefchut
Tot Romen ziet men noch heden ceni- Si1**pt.
gcftaltc hiervan is by Pshmrim tczicn.
Men was gewoon dc roeijers, zoowel gc overblyfzelen der Schceps - fchouw- JJ^ljJ'"
Br vrttdt
***** als de foldaten, by vreedens-tydt in alle burgen het grootfte ftondt wel eer niet ittrifttm.
jAHttfy.n
verre van den Tybcr , waar uit het wa- om
tuc u , c houden, entcoefrenen, ook op
cn ingelaten na den Pat
minftc teken tc doen gehoorzamen , op ter wierdt geleidt ,
:

:

:

|

het

dat, voorden vyandt

komende,

niet on- eifch.
I
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Tot Oranje vindt men ccn * Amphithea- kante houtc bortjes vertoont ftonden. Hy
wierdt gc- hadde Schccpcn doen maken die in 't midtfr
t
g ecn cert yJts met water
>

^

f
in™J "

J

om kleine Schuitjens te konncn dra- den van het water ontflootcn, en dieren,
gen , en vryc luft-gcvcghtcn daar in aan te die zy voerden , in 't water ten ftrydt uit

vult,

zet t eden.

rechten.
Men zette ook wel

mannen , die het lyf
verbeurt hadden, of die door het oorlogh

hadde infgelyks een Schip doen
vier hondert wreede dieren
gebraght wierden , 't geen te midden in
het water wiert geopent ; en dus deed men
de leeuwen, becren , tygers , (lieren , enz.
in 't water ftryden , als of het te lande gcweeft ware.
Diergelyk gevcght in 't water , tuflehen
zee -gddrochtcn en landt -dieren, Helde
C.mnus mede aan.
Titcitm zeght van CLtmditu, dat hy tuf- *•**•«*•
fchen hoogc bergen een kom tot Schcepsftryden deed bereiden. Hy omheinde hec
gcheclc water , op dat nicmant kondc vlic^
den, en liet zooveel plaats over, dat men
elkander bequamelyk konde flagh leveren,
Hy plaatftc hier toe negentien duizende
menlchcn op veelderley flagh van zware
Schecpcn , zettende wcdcrzydts vyftigh
man, dat is hondert op ieder dceze noemde men Siciliancn , en Rhodiers. Dit volk,
gedwongen zyndc, verfloegh malkander
mceft alle.
'overgeblevene uit de waterflagh ftclde hy op net drooge met degens
baar te maken.
Van het Scheeps-ipccl-gevegt , 't geen indcvuift,om elkander te verdaan, endat
Auguftitt beitelde , {preekt TrM^m$Um m op die plaats daar te vo oren het Schecpsjittguft. aldus: „Hy floegh een flagh te geveght was gcpleeght, na dat hyal het
„ water, by den Tyber, in een uitgegraven water hadde doen verloopcn. Dufdanigh
„ kom, daar nu het Keizers luft-wout ftaat, gevegt duurde dikmaal twee of drie dagen
„op welken tydt hyalomme waght door lang. Tranqmlkis getuightook vandeczen
„de ftadt ftclde, op dat de zelve , en de C/mMmj, dat hy een zilveren trompetter
„ weinige die t'huis bleven , geen onheil haddc verzonnen, die te midden in 't ge„van de roovers over quam j want het veght onder uit het water op quam, en den
ftryders moedt in blies.
„ meefte volk zagh 't fpcl aan.
Men hicldt ook tot Romen , op den Ty*JHartmlu befchryft zeer aardigh het
ber jjaarlykfchc Viflchcr-lpcclcn, ftryden, Schecps-ftrydt-fpel , certydts tot Romen
of oeffeningen.
in een kolk, van Keizer Domituoms gehouVan de Naumacbia , ofte Schceps-fpcel- den, inditvcersken:
ftrydt, die Cajm CuitgmU aanrechte, ziet
Si (jHÜadet longü ferus fttÜAtor ab orü ,
by Diodornt , Omtphntu Panvtnnj , MercuCm lux primt piert mttneru ipft fnit,
riédu , en andere.
Ne te decipiat ratibMt navalü Enjo ,
Nero, zegt SueioniH}, vertoonde SchecpsEt par ur.dt fretit : hic modo terrafait ,
ftrydcn in zee- water, daar hy zcc-viflchcn
Non credii t Jpeiles , dum Uxent tquor*
in liet zwemmen , en tamme beeftcn , daar
mc.rtem
op afgerecht, dedc ftryden , als of het op
Parva mora eft> dieet, hic modo pontut
gewceft.
gaf aan het volk

Haven gemaakt waren , in Scheepkens,
aan wien men dan namen gaf, van Rhodiers , Pei funcn, Grieken, en diergelykc
welker lot was , zich doodt te vcghten
't en ware de byzondcregunft des Keizers,
na ccn manlyke verdediging, hen het leven llhonk. l£enige hondert grootc Schecpen , en veel duizent verwezene mannen
daarop, heeft men dus den ander te keer
zien gaan. De Roomfchc Keizers betoonden hier in grootc pracht. Zee- goden , en
gedrochten, van kollelykc ftoffe, wierden,
onder het (laan, te midden in het water
verbeeldt Nept urn wierdt op een wagen
gezet, van paarden voort getrokken, en
voer zoo op een vlot , 't geen alom me dooiden ftrydt voort gcroeit wiert.
Ter eere der afgeftorvenen van grooten
naam wierden mede wel Schecps-ftrydcn
aangerecht, om des overleden gedachteniflc te verlengen , en hem roem- en rucht-

Srverttt

maken , daar
in

tot

:

'

:

D

|

,

landt ware

Hy

roaaltydcn binnen fchecós-boort, alwaar
Augujlus plagh te laten ftryden , en dat op

Scheepen die met voordacht daar toe gebouwt waren , werdende van andere voort

Hyfmeet bordekens te grabop ftonden
of afbeeldtzcls van Schccpcn, krooncn,
ftavcn, koren, vogels, gout, zilver, geftecnten,enz. en die dceze kregen, dccde
hy zulke dingen fchenken, als op haar vicr-

getrokken.

bel onder 't volk , daar namen

erat.

Dat is:
Aanfchouwer, wie gy zvt , uit over verre landen,
Die 't heiligh ampts bcflagh deez'dagh zagh onderhanden ,
Dar dceze ftrydt te ftheep niet licht'lyk u mi*Ieide

Daar nu de baren zyn was datelyk de weide

:

Gelooft ghy 't niet ? ziet toe , als 't zee- geveght
neemt endt,
Staat ghy op 't droogh alwaar de vloot aich had
gewende.

Tot
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Tot Athenen vindt men noch op heden

II.

Deel.

TrancfuiUut vindt

3*7

men

deeze woor-

/* c*f*n

Hy

(te weten Cafar) ftelde veclcrley <*?- i9overblyfzclen van een Njumachia, of plaats den :
daar Schceps-luft-ftryden gehouden wier- fchouw-fpcelen aan, de gchcclc Stadt

den, lang joo, enbreedt 200 voet j zoo door, niet alleen van allerley toonecl-fpcelals dc Arts Spon in zync Rcis-befchryvinge ders , maar ook van kampers, wcd-loopers,
en fchceps-ftryders. Hy deede een meir
getuight.
Dto vermeldt van een Schccps - fpccl- uitgraven, daar men Schecpcn van allen
aait
deedc
een
in zagh veghten , en waar na zulkcn
in
perk
ftrydt, welke Auguftiu
aanrechten , aldus Hy leidde het water geloop van volk quam , dat het gedrang
in dc Flaminifche ren-baan , en daar in zyn menigh man zyn leven kofte.
TUtarchui zeght dat Ctfar tergedach- InCafan.
zes-en-dertigh krokodillen gedoodt
Suetonim zeght mede , dat Augttftm on- teniflë van zyn dochter fuUa , Schccps der andere fchouw-fpcclcn, ccnSchceps- fpeel-ftryden aanrechte.
Dtodorut zeght, een Scheeps-geveght tik+y
ftrydt vertoonde , dicht aan den Tybcr,
waar toe dc grondt uitgegraven wiert , ter vertoonde Ctfar niet in zee , noch in ccnigh
plaatze daar nu des Keizers wout is.
moeras, maar op 't landt, waartoe hy het
Uit cene der Ancyranifche opfchriftcn kamp-velt van Mart liet uitdelven : hier
zyndc in marmer uitgehouwen, blykt ook, toe gebruikte hy vier duizent roeijers , en ***
waar en hoe dc plaats is geweert daar Ah- vier duizent foldaten.
Met Conflaminns heeriching hielden VtSchttfifmfims dccze Schccps -lbrydt vertoonde §
iet welke, getrokken uit het Bock ge- deeze fpeclcn op , alszynde een wreet heit ty***
"
naamt Cenotaphta Pifana , van //. Norit , al- den Chri (lenen oneigen > dit was omtrent
dus luidt:
het Jaar onzes hcils c c c x x v.
:

,

Of

.

4j.

,

1

'

I

'

TcrgcheugenuTcvan gewonnc flagen
NAVALIS. PRAELII. SPECTACVLVM.
cn zecgbaftige zec-geveghten , wierden
POPVLO. EXHIBVI. LIBERVM. I
j mede veelmaal Schceps-ftryden , of fpecQVO. LOCO. NVNC. NEMVS. ES—
CAESARVM. CAVATO. SOLO. IN len , aangerecht, zoo in 't fuclftc te rocijen,
|

'

LONGITVDINE MILLE ETOCTINGENTOS. PEDES. IN. LAT1TVDI-

als
^

anderzins.

tfw« wordt voor d'eerfte infteller der

rrutttrflt

DVCENTI. IN. QVO. Schccps-fpcelcn gehouden , wanneer hy
TRIG1NTA. ROSTRATAE. NAVES. op het eilandt Sicilicn zyn vaders uitvaart Un
daar mede verheerlyktc. CUanthm die
TRIREMESQVE. PLVRIMAE
het Schip Scjüa voerde, won denftrydtj Fhg.U.j.
'.-—INTER. SE CONFLIXERVNT
OCCVB V E RVNT. PRAETER. REM I- waarom hy ook den eerden prys, zyndc
NE. PEDES.

,

GES. MILL1A.

C1RCITER.

een talent zilver, wegh droegh, nevens een
gulden fchildt, daar Ganjmedetj purperverwigh , in geborduurt ftondt. Mneflem
tweeden loon , dit was een
fchoone ring-kraagh , tot zyn gefchenk.
woHXvt u , de grondt d.i.ir toe zjnde wegh geGjgas behaalde den derden prys, waar voor
graven ; in de lengte h.idde het dmzent en acht
hem potten , cn drink-vaten, fchuits-wyze
hondert voet in de breedte tti ee honden j in
gemaakt , te bcurtc vielen. Op het klinhet welke dertigh gebefte Scheepen
en zeer
ken van trompet , en teken van den Kapi-

Dat

is

heb het vry Scheept-fchomv-Jpel vertoont
krecgh den
aan 't vol^, tn dte pla.:tt daar tin het Keilers
Ik.

typ-

,

,

veel Ga/ejen, te zanten geft reden hebben

ijn verflagen, behalven de

roetjert,

:

daar

omtrent

tein, die achter op ftondt,

flocghmende

handen aan dc riemen. Met olie wiert het
armen wel befmeert : en men roe ide
Tot Romen wierden by wylen Schecps- aan , zonder cenige hinder van klccdercn
naakt zynde, cnbckranft met groene poftryden aangerecht in dc grootc ren-baan
Zoo Onuphnm Panvtnnt getuigt , die zulks pulier» zoo als in't lange by den Poet te
uit vcclc oude Schryvercn bcwyft. Hier zien is.
'Domitianiu vertoonde dc liefde van PkbTarit.
toe dan vulde men den boezem , welke anders geheel droog was, met water, 'tgeen Leander in't water: daar hy ook Goden W.*i. «»•
door buizen, ten dien einde gebouwt, daar en Godinnen in liet verbeelden. Op het dl tJmo^min geleidt wiert. Wanneer dit Scheeps- geluidt der trompet decdc hy eenige/-^
fpccl-v echten in meerder gewoonte quam, zwemmers zich veelcrlcy geftaltc geven
met hun door elkander teftrengelcn, en
( zeght hy) en dc groote ren-baan de begeerte der aanfchouwers alleen niet kondc op* te fpringen , als van ankers, gaffels,
voldoen, hebben Cafar, AngHfint, Cajns fcheepen met maften, enz. endit, na een
Domtttanm en andere Keizcrcn , meerder gewonnen zee-flagh, zich zelfs, en zyn
water-boezems, ten dien einde , doen op- volk, ter ceren. Hy ftelde jaghten in 't wabouwen.
ter aan , met bcclten hier op afgerecht.
duizent.

ly f en

.

,

By
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By

Morifoius leeft

men van byzonderc

Het

is

aanmerkens waerdigh dat

alle

burgeren, die, lufts halve, kleine Schccps- de Ichecps - timmerluiden der Romeinen
óefreningen aanftclden , in vyvers , en hun zich flechts op een eenige foort , of geeigen wateren : die gefchiede met kleine dacht, van Scheeps- bouwen leiden. Die
Schecpkens, die men om 't eerft na het Boots maakten , timmerden nooit groote
gefielde park roeide) of men ging cl kan - Schecpcn. Die Jachten maakten , leiden
er tekeer met ftomp geweer, gefchikt, zich nooit op het bouwen van ander vaarverwardt, van verre, of na by, en anderzins. tuigh. Ook wiert ieder een byzonderen
De Koning van Pegu viert een jaarlyks naam gegeven, na het vaar-tuigh dat hy
Fecft , genaamt Sapan Daiche : dan laat hy maakte.
zich in een uitermatcn koftclyk Schip , dat
Wanneer de Scheepen bemant zouden
verguldt is , en zyn Zoon in een ander , tot worden traden de bootsgezellen eerft vux^^^'
aan de ltadt Meccao voeren , in gezelfchap boort , om alles te fchikken daar na volgzyner Edelen, die ruim honden Scheepen, den deroeijers, die naar het lot, ofopbcof Schuiten, t'zamen uitmaken : hier laat vel , geplaatft wierden by ieders plaats
hy zyne hovelingen hunne Scheepkcns wiert zyn naam gefchreeven , op dat geen
rocijen * die 't fnelfte roeit, en eerft aan het verwiïïcling zoude gefchicden ) en elk had
gefielde park komt , wint den prys, 't geen zyn eigen riem : dan volgden de foldaten »
veeltydts een gouden beeldt is. In ieder en dit alles op dat geen verwarring zoude
Scheepkcn roeijen twee mannen. Deeze veroorzaakt werden.
iemand tmoghte,
oerfenmg duurt een geheele maandt, en na het gegeven teken, buiten het Schip
rert om aen
wert
den anderen dagh geplecght.
bly
Diy ven. leder zocht een plaats in
n 'tt demp
gepieegnt.
Schip
Op den negen-en-twintigften van bloei- daar hy zyn wapen berghde, omtrent de
wordt
Chinezen
een
Fecft,
achter-fteven
of
tegen
de
zyden
aan.
maandt
by de
,
Peelou genaamt , geviert : dit gefchiedt
Al het volk 't geen men fcheepen wilde
met lange Roei-fchuiten, cierlyk gefchil- wiert gclykclyk inde Schceps-legh-plaatdert , en opgepronkt met zyde en veelver- zen , of N*v*lia gebraght , daar zy dan met
wige vanen : hier mede roeijen zy om hare handen de Scheepen te water trokftrydt op de rivieren tegen elkander gins ken) waar na het aangeroerde infeheepen
boven maten groot geraas gefchiede.
In 't fcheep gaan zong men AptBt geen getier te maken. 'Pee/cm was wel eer,
volgens verhaal der Chineezen , Opper- zangen , en in 't te rugh komen, na behaalvooght van Parccelles , een vruchtbaar, dezegen, M*rt ter eeren.
zilver- en gout-ryk eilant , 't welk hy voorHet fcheep gaan wiert met groote ftemfceide dat te gronde zoude gaan ; waar om migheit , ftiltc , en voorzightigheit , in het
hy ook eenige dagen te vooren met zyne werk geftclt j want zy hadden omtrent het
Jonken van daar na de vafte kuft vloodt, zelve veel ovcrgeloof, en duiden het minalwaar hy als een Godt vandc zee wiert fte voorval tot goede of quadevoor tekegeviert ; want het eilandt quam kort na nen. Wanneer iemandt die in de rechter
rey ging niefde, nam men zulks voor heil
zyn vertrek te verzinken.
In oude tyden haalde men des Winters zoo iemandt die aan de (linker zyde ging
de Scheepen, als wanneer hun gebruik niet het zelfde deede, dathieldtmeneenvoorvercifcht wierdt, op 't landt, over rollen, bode van onheil. Als'cr een zwaluweop
en Schuif- planken , Hermata geheten, het Schip zat, eer zyafUaken, zorghden
doormaght van handen, of ook wel met zy voor onheil. Men offerde, enwydede
behulp van eenige werk-tuigen , die door Scheepen , floegh acht op het vliegen der
wcinigh kracht veel arbeidts afleiden. Zy vogelen, en pikken van de hoenders, eer
wierdenook wel in't wateronder fcheeps- zee kozen: en zoo deeze onheil fpelden,
huizen beflooten, en dat in zekere fcheeps- wiert den toght geftaakt. Hier om wiert
Luim nu Catttlm, die den fcheepswapen- en wcrk-plaatzcn, ten deezenem- het
de gebouwt , alwaar men al het tuig , noo- ftrydt ten einde braght in den Punifchen
digh tot een zee-krygh , en ook de Schee- oorlogh , zeer qualyk afgenoomen , dat hy
pen zelve , vervaerdighde. De fcheeps- de teken -bedieders verfmaadt hadde',
nuizen zyn van ondcrfchcidc grootte ge- welke hem te vooren waarlchouwden van
weeft, en na de Scheepen riem-reijen voer- niet te moeten varen j want hy leedt een
fchrikkelyke fchip-breuk, en alle de buit
den. De Scheepen ftonden ofdroogh
van zes hondert overwonne Schecpen verder deeze huizen , of lagen onder in 't
ter, gclyk in onze fchuit-huizen.
zonk. Appim Tukker deed infgelyks zyn
fmUm Cdfar liet een maal zyn geheele huis, en Vaderlandt, groote fchade aan,
vloot op landt binnen de leger-piaatzcn met te ftryden tegen die van Carthago , in

*»

:

|

:

N

I

1

|

j

I

J

1

,

'

diSchttftn

VkMMh

j

Q

zetten,
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te zyn.
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die uit
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kuikens hcmquaatvoorfpelden> want hy
nam dc kooy met hoenders , welke niet
pikken wilden, cn wierp die in de zee,
zeggende: ri'ilt ghy niet eten , uoo drinkt.
Het pikken der hoenders was byhun een
§cluks-tekcn, en als de zelve niet eten wilen, moed men zich van allcftrydt onthouden. Hier om dan , na voorgeven der
Ouden, verloor dceze A. Pulcher zyn gehcele zee-maght. Ten dcczen einde wicrdcn'cr vogelen, en hoenders , in de Schccpen gevoedt , welkers doen men aanmerkte, zoo haar vliegen, eten, als uitloopcn.
Een zwaan te ontmoeten, wiert voor een
gcluks-tckcn , cn hooglyk in waerden gehouden. Ook hieldt men dc quakkelcn,
duiven , wilde ganzen, cn kranen , als goede voor-tckenen. De extcr met een lange
witte of zwarte ftaert, wiert gelooft een
aanftaande gevaar wel te konncn voorzien*
waar om hyby zulk een geval zyn neft zeer
aardigh weet te dekken.
Als Timaleon ten ftrydc toogh, cnhem
een muil-ezel ontmoete , die met apmm
(een kruit , waar mede men dc dooden vereierde) beladen was, enzyncfoldatcndaar
over verbaaft wierden , zcide hy Hebt goede moedt , dit is 't kruit daar de Corinthers d'overwinnaarsmedekroonen. Hy maakte aanftondts krooncn van dat kruit , zette die op
zyn hooft , cn op dc hoofden der Hopluiden i 'tgcen de foldatcn navolghdcn, en
dies te dapperder ftreden.
Epammondat , Veldt-overftc der Thebancn, als het lint dcrlancicvan een zyncr
vaandragers afwaaide, cn bleef hangen
aan ccn pylaar van een graf, daar ecnige
Laccdemonicrs begraven lagen , en dc foldatcn daar over ontftclt wierden , zcide
Dit beduidt de doodt der Lacedemoniers , onz.e
:

vjanden. Dc zelve Epammondu zcide eens,
wanneer het zeer donderde , cn dc Frieftcr

het vcghten afriedt : Gaat flechtt voort , de
donder heeft den vyandt vervaert gemaakt.
Seipioy in Africa landende, fprong uit het
Schip,cnvicl ter aarde ncdcr,'t geende foldatcn voor ccn quaat teken namen j doch
hy zcide daar op: O landt Africa , tkhebu.
Ctj'ar y die de voor- tekenen verachtte,
fclioot

ccn vogel uit den

boom ,

die

men

Deel.
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ftonden in 't water , hebbende veeltydts
het hooft met purper gedekt.
Vtrgittiu

zeght :

ui. j £*,
.

Etpofitis arüjam vota in littore folves.

Purfttreo velare comat

Op

dc

ftrandt
't

,

adopertus amiüu.

Dat is:
Goon voldoet ,

na

't ftellen

van

autaar.

Maakc u ccn purp'rcn kleedt , en dekt daar meed'
het haar.

Uit dcczen Virgilsut is inlgclyks klaar te Li*.*
zien datdc achtcr-ftevcn het hooghftc van
't

Schip is gewceft i want hy zeght
lAZneai

celfa in puppi.

Dat

is:

ts£neas in het hooge achter-fehip.

En een wcinigh voorder blykt , dat dc
op banken hebben gezeten , en dal
de zeilen aan de maften gebonden waren
fchoon zy niet ter windt-vang ftonden
want hy zeght:
ui.
rocijers

r.

confide tranflris

Solvite vela

ctti.

DatisopDuitfch:
Zit op de roei-banken neer , en maakt de geilen haafligh los.

Men kan ook klaarlyk befpeuren dat op
dc Roei-fchcepen , tuflehen de ricmgaften, gangen zyn gewceft, over welke
men heeft konncn gaan , cn zulks uit de
volgende vaerzen
At media focios incedens nave per ipfot
,

Hortatur Mneflheus : Nunc, nunc tnfttrgite

Dat

is:

Nu, mi,Mneftbewt zeght ,

is 'i

rydr te vallen aan

Gaat midden door het Schip, en pord de

roeijers

aan.

Hy gebruikt het woort infurgere voor

aan-

allcn , ofaan dc riemen vallen, cn rocijen \
doch het is eigcntlyk gezeght , tegen icmandt op ftaan zoo dat het fchynt dat de
roeijers, die zaten, op ftonden als zyftyf
:

roeijen wilden.

Een wcinigh voordcr

vindt

men

dccze

woorden by den zeiven Poet
Ferratastsue fudes ,

acuta eujpide contos

Expediunt.

Dat is:
zcide hem ongeluk te duiden , daar by voegende : Indien de vogel zyn eigen ongeval te Zy komen voor den dagh met van yrjer befla*
voeren niet geweten beeft, hoe x.oude by dan gene haken , en fcherpe hoornen. Zoo dat decze werk-tuigen toen zoowel als heden in
ons ongeval te voor en weten.
Als men voor het te fcheep gaan offerde, gebruik moeten gewceft zyn.
wierden dc autaren op ftrandt gezet, zoo En voorts in 't zelfde boek :
jubet ocyns omnes
dat het water daar tegen aan vloeide. Dc
Schcepen, cn fchcepefingen, naderden zoo
als
was,
autaren
mogclyk
dccze
't
dicht aan
Dat is:
en woonden dit fceft met grootc aandacht Hy beveelt haafligh de maften op

enftilzwygcnthcitby.

Dc Slagt-prieftcrs

te tetten t

en de raat met zeilen uit te/bannen.

Aaa

Uit

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaagbfche
> cn hun offer, met wyn gemengt,

370
lik

Uit

to.

hem

ftaat

mede

tebcfluiten, dat de den

van op anker te leggen, veelmalen op droogh zetten , gelyk men heden dc platte Vis-fchccdoet, (zoo dat hare vlakken nootwenh wcinigh moeten hebben gerezen ) cn
cs blykt uitdeeze woorden

ouden hare Scheepen ,

in ftcde

:

——

Donec roftra tenen Jiccum , (3 fetUre carina
:

Omnet tnnocu*.

—

Dat

is:

Tot dat de (levens het drooqe voelden
pielen

,

en de

zonder pryket vajl zaten.

De Offer-pricftcrs voerden de ingewanden der geflaghtc beeftcn , in Booten , drie
maal om 't Schip, of om dc Vloot j wicn dc
Opper- hoofden, ieder in byzondcre Booten, met een grootenfleep navolgden, de
Goden om voorfpoedt fmekendc. Dc helft
van 't Wichelaars kroos wierpen zyGodt
?

wierp de Hopman van 't Schip , hebbende
het hooft met olyf-takken omvlochten,
uit dccampanjc in zee j 'twclk, wanneer
het gcfchicdc , door een trompet-ueken
wiert verkondight. Dc Vloot-vooght offerdc voor allen, cn ieder Scheeps-hooft
voor zyn Schip cn volk in het byzonder.
Men imeekte zoowel om goede reis, als
om overwinning.
Daar wierden niet alleen levendige dieren tot offerhande gebruikt, maar ook levcnloozc dingen van menfehen handen gemaakt, dic, hoe koftelyker en hun liever
waren, hoe meerder dienft den Goden tc
gefchicden zy zich inbeelden.
Als 'er in Grieken-landt een Vloot zeilrede lagh,bcklccdcndc Vloot-hecren veel
malen zelve het Pricftcrs ampt , offerende
aan Mars cn Neptum y waar door zy gevoelden dat het hcir, en dc fcheepen, gcheiligt,
en de Goden verzoent wierden.
Wanneer Themiftocles tegen de Perfia
ncn een zce-flagh zoude wagen, offerde
hy , uit bevel van Euphrant* dc Wichelaar,
twee gevangen menfehen. Cimon rukte
het bit van zynpaert, en droeg het Mi-

Neptuin in t water toe, daar alle dc misdaadt op ladende, cn't overige wiert op
den autaar verbrandt. Dc flaght-banken
waren hemels-blaauw geverwt. Bek runde
ftieren dienden hun tot offcr-vcc, dic op
't autaar ge keelt wierden.
Xerxes offerde aan de Zon uit een gouden beker, dic hy, naar het plengen des nerva ten offer op.
Als f^Cithridates tegen Lucullm zoude
nats, nevens een Perfiaanfchc label , cn een
gulden fchaal , in de zcc wierp , op dat hem flaan , wierp hy zyn gulden wagen , ter
eere van Neptuin in zcc.
geen ongeval op zee moght over komen.
Wanneer dc Koning , of Veldt- en
Zy offerden aan voor-winden zoo wel
als aan tegen-winden : aandeezewitvee, Vloot-hecrderSpartaners het hcir zoude
als lammeren, om hun reistefpoedigen, uitvoeren, offerde hy binnen deftadt aan
cn aan dic zwart vee, om dc zelve niet te Jupyn: cn na het volvoeren des zelfs , nam
,

yiJi Arria-

Dud.Sie.

dutten. Ook wiert by ftorm mede zwart
vee geoffert , om het water tc ftillcn.
Als Alexander Magntts met zync Schecpen de Indus af cn in zee voer , flaghte hy
nieren , ter eere van Neptuin , en dccdc dic

dePrieftcr vuur van den autaar, en ging
het kryghs-volk voor, na dc Scheepen toe ;
welk vuur hy , gekomen zyndc daar men
tc fcheep zoude treden , aan dc Vloot-hcer

werpen. Hy wierp ook , tot teken
van zyn dankbaar hert , goude fchalen , en
bekers, in groot getal, engewight, met
offer cn al , wegh m de zee. Dc Indus zelve braght hy een vetten offer toe , door
zyne gewoonlyke godtsdienftighcit. Hy
voer dceze vliet, onder het geklank der
trompetten , in goeden rang en fchik af,
tot in de zee, daarhydeebenvloct, met
fchrik, en groote verwondering , aanzag.
By f'rg'ltus fmeekt Cbanthus den Zeegoden, en belooft ccn witte uier, waar
van hy het ingewandt in de zoute baren zal
werpen \ nevens helderen wyn , die van dc
voor- fteven , uit gulde fchalen , in zee geworpen wiert , zoo by den zelfden Schry-

in goeden fchik te fcheepe tradt.

in zcc

Lit.f.

rtrg.

M. ƒ.

overhand trcikte: waar op dan

Zoo dikmaal

al

het volk

*AgefHaus tegen zyn
vyandt trok , geleide hem ccn ftoet van
groote en kleine ftantsperfooncn ter poorals

ten uit ; dan flaghte cn offerde hy bekranse beeftcn , onder een fchel geluid t van
bazuinen: gclyk hy ccn hinde, met loof

en bloemen omhangen , offerde, wanneer
tegen Athcncn optrok , cn by Ephcfus ter
zee ftaptc.
Als Alexander Pcrficn in 't gezigt kreeg,
rechte hy in zyne Schccpen twaali autaren
op, tereeren een gelyk getal van Goden:
en na dat te landt getreden was , offerde hy
aan des zelfs Goden , op dat zy hem niet
onwilligh ontfangen zouden.
Ntcuu , Lamschus , en AlcibUdet , zullenveristczicn.
Kalvers, en ooijen, wierden op hoop van de na Sicilien over fchecpen , gooten wyn,
goede rcbgeüaght.
uit gulde fchalen, in zee, om die te vreeaen
Het Geücrnte, cn de vreedzame Zee, te ftellen, en hun een gemakkclykc vaart
wierden by deezen geval mede

Het
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Het bloet van een zwarte of fpicr-wittc

4- flier,

cn dicrgelyk wout-zwyn, wiert vecl-

tydts aan

men uit

de Zee-goden geoftert

't

geen

ccn fchaal, van de kampanje, be-

met veel gebeden, in 't water goot,
dat de Vloot-vooght , met olyf-takken bcgeleidt
kranff

,

verrichte.
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vreughde , die dc hoop van een gelukkige toght veroorzaakte, in welker rondthcit zyecnige volmaakthcit aanmerkten:
ook wierden als dan de Schccpcn voor met
beelden, cn wapens, opgetooit.
Die van Athcncn voerden een gulden
beeldt van Mmervn te Ichcep
cn op dc
wederom- reis, zoo haaft zy 't Vaderlandt
in'roogh krecgen, vielen dc maats voor
dc Goden neder , en fmeektcn haar om ccn
uit

j

\

over
, als hy het oorlogh in Africa
braght , liet een ff ilte onder zyn volk uitroepen, met het opgaan van de Zon, cn
aanbadt de Zee-goden cn Godinnen , op gelukkige landing.
Als een gehecle Vloot te zamen zeilde,
dat zy 't geen hy aanvong wel wilden doen
wierden dc lichtffc Schccpcn voorafgcuitvallen.
Zulks dede Germanicuj infgclyks , wan- zonden , en de lait-dragers volghden. Zoo
neer hy den Yffel invoer, dje uit laft van men by voor- windt zeilde, wiert de Vloot
in reijen van drie of meer vcrdeilt , die achfits was gedolven.
Op dc Zcc-havcns der Grieken , cn Ro- ter elkander zeilden: by tcgen-windt liemeinen , Monden vaftc autaren , ter ecre ten zy hare Schecpcn malkander volgen,
van dc Ttyodes.
ccn achter ccn, of ten hoogden twee.
Op de mondt van den Tybcr was een Wanneer dc Schccpcn landen, wiert dc
Vm»U.f
huis gebouwt , cn Prnrnmnus tocgcwydt v achter- ftcven voor uit , en tegen 't lant aan
want zy geloofden dat deezc opzight op dc gezet \ als dit gefchicdc , keerden zich de
havens haddc , cn dc zee-luiden goede reis roeijers om , ofrociden averechts , cn ftrekende riemen.
verleende.
Als 'er foldatcn uit Schecpcn tc lande
Vtutu wiert gelooft inlgclyks acht op de
Zee-havens te liaan) waarom haar op dc traden op 's v yants bodem, wierp dc leidtsdaar
gefticht
man
ccn pyl voor uit op de wal, waar mede
Tempel
was
,
zelve mede ccn
offerhande in wiert geflaght, cn veel on- hy zich veel heil cn geluk toe wenfehte:
by
welke gclcgcnthcit zy naerftighlyk acht
tuchtigheden gcplccght.
Na ccn gedaan gevcght wierden offer- flocgenop'tgeen hen cerft ontmoete, en
handen geffagt, om de fchimmen der over- fchiktenzich na dat het zelve geluk of ongeluk voorfpelde.
ledenen te verzoenen.
Op den aftoght van een ffrydt liet men Als men op de Roei-fcheepcn het geeenduive los, tot teken dat men van zin bruik der riemen niet noodig haddc, wierwas weder te keeren , gclyk dat gevogelte, den de zelve langs fchceps neder geleght.
fchoon het verre vervoert werdt , echter
By Winter-dagh wierden de Schccpcn
weder na zyn neft vlieght.
opgcleght, enmeeft alle, gclyk gezeght
van
dc
Barbarifchc
ku- is , op 't landt gchaalt \ want men hieldt
Dc inwoonders
iten , als tot Salc, en daar hcrom , zyn noch van oudts het varen alsdan voor een zeer
op huiden gewoon aan dc Zee offerhande gevaarlyke, ja onmoogclyke zake : waar
van gcflaghtc bcclten te doen, teneinde van Hefiodm, Itb. 1. vertaalt zyndc, aldus
zy hun gunffigh wil zyn, die dan in vier fpreckt:
gedeelten , met veel toeftcls , cn plcghtigWanneer de Zeven- (ter gedooken is in zee
Scifio

I

j

Dm

:

j

eden , vcrgczclfchapt met afgodifche hei-

En vliet Orions kragt,zoo houdt u Schip ter ree.

ligheden , in 't water worden geworpen.
IIoratiHS ZCght :
Van oude tyden af is het al dc wyzegcSolvitnr acris bjems grata vice veria
faweeft dat dc Schceps-hoofdcn de bevelen
voni ,
van hunnen Opper heer openden na dat zy
Trahnntq/te [iccas machint carirtM.
ook
by
voorval
van
buiten gaats waren , of
Dat is :
onweeï, wanneer zy zich van hun makkers
verff eken cn alleen vonden. Die dc feincn
De bitze Winter gaat voorby ,
enLent' komt aan;
van dc Vloot-vooght niet gade flocgh,
Het werk-tuigh trekt de kiel van landt , om aanwiert met dc doodt geftraft. Alle tekenen
Hondts weder t^tcc te gaan.
die men heden geeft met het opzetten van
L. utitfut 1 6*. §. culpa. 1 L. <f*i petitorio. 3 c».
vlaggen, gcfchicdcn toen door 'tgeluidt
vanbazuinen , of trompetten , cn by nacht %.tjHimrem. 1. ff.de retvmdicattone. L.ttem

&

(

.

ccn vondt van qturitKr. ij. §. Si naviculartMs. \ ff. locati,
coHdxfli, en op meer andere plaatzcn in't
Alexander de Croote op de vliet Indus.
Op het affteken van dc Schccpcn bc- Corpui Jnru , (Roomfch Recht- bock) vindt
hong men die met kranflen cn krooncn, men, dat diegeene, welke buitens tydts
van jcughdige groente t'zaam gevloghtcn, fchip-breuk or fchadc ter zee lydcn, als

met aanftcken van vuur
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r*J*d.J* fchuldige boeten

moeten

:

en de rechte van dc Vloot

,

die daar achter fchuilde,

vaar-ry d t wierdt van Gras-maandt tot aan binnen geftooten was.

Wyn-maandt gerekent

en

Op 't landt wier-

by de oude den tenten gef lelt , zoo wcl voor d'OpperRechts-gelecrden is te zien.
hoofdcn,alsgemceneman. Dc Scheepen
Duto, het varen aan ^£hcm afradende, wierden mede wcl by dc raas aan elkander
gebonden, en met ketens onder vaft gezeght deeze woorden by FtrgtUw.
uk jo.
Qmofugis ? obflat bjtms. Hjemii mthtgra- maakt, zoo Livtm getuight.
Demetrim verzon een vlot aan 't welke **f' ,0
tta profit,
yzere
pennen
voor
uit
(raken
daar een
,
Africe ut adverfu concttet Ettrut mijum.
als

,

-

Dat

Waar vliedt ghy

vloot veiligh achter fchuilen kon.
is:

Lichte Schccpcn, cn die gezwindt wen-

koude weêr dc» Winters u den en
keeren konden, zyn toen hetdienZyt gunftigh my , Zuid-oofte windt , dc zee be- ftigftc gewceft, om het bótzen der vyandtlyke galjoenen tckonnen ontgaan, ofwel
weegt , en 't water fchur.
nu

?

*t

(hit.

Ovidttu

,

om een ander het

Heroid. Epift. 7. Zeght

Qmih etiam hyberuo molirufidere chiffem

,

Ichcrp, 'tgcen vooruit
ibüc , in 't lyf tc jagen , 't zy ter zyden , daar
een Schip gcmccnlyk op zyn zw'akftc was

Et mtditi propcrM aijutlotubtu tre per alt urn. of inde achter-lieven.
Ca/ar bcllcldc ieder Schip zyn byzondcDat is:
En ghy ruft '$ Winters toe een Vloot om t'zcc te re plaats in den ftrydt , en elk wil! wicn hy
varen >
voorgaan of volgen moefte, omvcrwarIn harde Noorde windt, door d'onftuimige baren. ringc te
myden. Hier om wierp men alle
Den Apoftel Paul*» raadt mede een on- zwaarte buiten boort , of ontladc dc zelve
AV.a. 1 7
in Laft-fcheepcn , als 't op een kampen
tydigc vaart af.
Hier van kan ook gezien werden by re ging. Zv namen de zeilen dan mede in,
gettus de re mihtari , Itb. 4. cAp. 3 0.
beltuurdcn en braghten dc Schccpcn alBy die van Lubck vindt men oude wet- leen voort met de riemen, uitgenoom cn
ten , dat nicmandt na S' Martcns dagh zich dat het kleinfte zeil alleen aangeflagen
bleef aan dc kleinfte maft, dat men klaar
verftouten zal naar Lyflandt tc varen.
Dc Venctianers vermoghten oulings, hicldt, om, desnoodigh, uitgeftooten te
konnen
volgens hunne wetten, van half Slaghtwerden doch dit alles by ftil wéér
maant tot half Louw-maant niet te varen. en zee j want in ftorm , of ontftelt water,
Hier van daan fchynt het mede te ko- ftrcedt men nooit. Men deed groote naermen , dat in Hollandt tegen de Zeeuwen ftigheit om windt en ftroom te winnen
van Slaght-maandt tot Sprokkel-maandt en in dcczcrwyzc wiftenzydevlooten in
geene profyten vervallen in Rechten , of flagh-orde tc ftellen , trots het befte landtj
dt 'duiten moogen verleent worden.
leger. Met den aanvang van 't geveght
Tot berging der Schcepen wierden van wiert luidt-keels en luftigh uit dc borft geoudtsveelc dokken gebouwt, die zy Na- fchrceuwt , waar mede dc foldatcn hun
valia noemden, zynde als water-buizen
luft en moedt betekenden , die zy op 't gedaar de Scheepen in gebraght wierden
veght hadden: 'tgecn andere echter houdeeze waren overdekt > en men tapte het den dat ter ceren Mars gefchict zoude zyn.
water af, als de Scheepen wel gcplaatft
Wanneer de Romeinen eerft aanvonwaren, zoo dat dc zelve dan als in aarde gen ter zee tc oorlogen , fchaarden zy hare
bedden quamente liaan. Doch men hicldt vlootcn dcrwyze als zy tc lande gewoon
ookwclccnige Schecpcn ftccdts in't wa- waren hunne legers te doen.
ter, als'cr vrcezc was dat men die haaftigh
Dc zwaarfte Schcepen hadden , voorStbfzoude van nooden hebben deeze wierden namentlyk in de Iaatfte eeuwen, gemem-f"*"dan gedekt met huiden , cn aldcrhande lyk de voor-toght , cn moeften 't fpits afbccl te-vellen, tegen regen, douw, en wint. bytcn, welker boots, en ander klein vaarHet gebruik der venen , cn leder, was tuigh, volghdcn, die vuur aan braghten,
LrAruitrt
200 gemeen te fchcep, dat men dezelve om den vyandt te befchadigen , onder hun
$f dt
W?.*"*' °ndcr dc fchceps -wapenen telde. Hier geleide: deeze vaar-tuigen decden infgcmede blufchtemen het vyandtlyke vuur, ïvks toevoer van alle nootdruftigheden aan
en de uitgefpatte zwavel-klootcn.
dc groote Schecpcn, 't zy van krygs-tuigh,
Wanneer de Roomfchc Schecps-vloo- of leef-tocht, bragten boodtfehappen van
vnttr ltger.
ten in buitenlandtfchc geweften verwin- 't eene Schip na 't ander, en terghden den
terden, maakten zy een water-leger: zy vyandt met na hen af en aan tc houden op
,
flocgen een kring van aan' een gebonden dat dus dc roeijers , daar door vermocidt
zware Vracht-fchecpcn, velden de maften, werdende , tc lichter van dc groote Schec\ daar wacht op, tot befcherming
pcn wierden overwonnen,
Cnemus%
.
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Cnemuiy Gebieder tc Spartcn, beval, gebruikt gelyk uit Lttcamu , en F/oranw, LH. j.
op lyf-ftraf , IXil , en gehoorzaam onder het tc befpeuren is. Men voght zomtydts ook
''
fchccps-gcvcght te zyn. Dccze gebruikte uit Lcmbi % een flagh van Scheepen, van°
veel duikers , en zwemmers, als hy te wa- welke drie of vier met dc zyden aan ccn
ter ftreedt. Hy oordeelde (en wel te recht) waren gehecht, zoo Pelybim verhaalt.
Het was een wyzc der Ouden , in 't vcgdat lange nebben zwakke Scheepen maakten i waarom hy dezelve vry kort dccdc tcn, dat dc helft der kryghs-lieden punt
maken. Zyne havens, cn aankomftcn, liet boden , cn het overige zich onder in de
hymet fcherpe punten voorzien, om een Schcepcn, cn buiten ichoots hielt, omdc
vermoeide tc vcrloflcn , en de andere tot
aanvallenden vyandt af tc wecren.
H«mnten
Op hoeken , en daar men giile dat den hulpc tc komen, zoo 't de noodt vercüchte.
yt»v)ib*arvvan d t eeift zoude aan komen , (lelden zy, Voor en achter op het Schip ftonden flinop de ftcvighftc Scheepen , de wecrbaarUc ger-voerders , cn boogh-fchutters: ook
mannen. De Vloot-hooft hieldt zich den (tonden mannen in de maft-korvcn , die
mceiten tydt midden in de Vloot , om loode of ftcene ballen wierpen.
rondtomeven natezyn, cn zync bevelen
Mceft alle fchccpclingcn ten oorlogh
alom te konncn zenden. De fenceps-reijen zyn van bord-platen , en ftorm- hoeden,
hadden vccltydts de geftaltc van een halve voorzien gewceft, zelfs ook de ftcen-wermaan: cn als dc uitpuilende boght naden pers , die achter dc boogh-fchutters fchuilvyandt ftondt, plaat He men dc weerbaarfte den. Dc (torm-hocden waren onderfchciSchcepcn in dc midden ; doch zoo het hol- dclyk, alsookhctzyd-gcwecr, bencffens
le naden vyandt (tandt, vocghden zich dc de wapenen, en oorlogs-klecding , als den
grootfte Schccpen aan de hoornen. Zom- Thorax , Lorica , Ocrea, Harpe Ltngttla t
tydts ging men den vyandt tc keer in een Machtra , Do/on Stca , Ptgio ClunncHlHm ,
rechte ftreek , alle nevens elkander, of Haftat Ti/ett/n, Secejpita, en andere oorlogstwee cn drie dubbelt achtereen: ook wel tuigen, waar mede een Rooms foldaat was
driehoek igh. Dc Vloot wiert ook wel zoo voorzien, cn omhangen
daar-en-bovcn
gefchaart , dat een drom Schcepcn in de voerden zy lange (picilcn , als Falarica, Soltmidden quam, daar alom hoornen vanuit ferrta Ceja , Lancet , Sparus Rmmex , TraHaken. Men zondt ook wel zwaarc Schee- «ttU , Frame* Afefancnl* , Caficia , Rumtia
pen voor uit , die 't geveght aanvongen , in Scorpio, VeruiMm, Siciltt: bchalven deezc
gelyke afftandt van de Vloot. Zomtydts fpiefTcn, en wcrp-pylen, wierpen dc Rogeleek de Vloot een wigge , ook een ey, meinen ook met brandende fakkels. De
gaffel, zcüTen, en diergelyke } welke ge- ftorm-hocden , zeght IJidornty cn Lipfims
halten alle, na cifch , en gclegenheit , haar uit hem, waren van platen, of ook wel
Hechts van leder gemaakt. Voflc-vcllen,
nut hadden.
By PofybiMwert de vermaarde zee-flag, en leeuwe-huiden , hong men zomtydts
tê.i.
tuflTchcnde Romeinen en die van Kartha- om het hooft, van welke dc pooten, cn
go voorgevallen, wydtloopigh verhaalt , in ftaerten , by dc rugh neder hongen, om des
welke dc Romers drie hondert cn dertigh tc afgryzelyker tc fchyncn ; waar van by
zoo lange als gedekte Schcepcn , cn dc Virgilmt is tc zien.
ub. 7.
Karthagincnzers drie hondert cn vyftigh
Het volk 't geen de groote werk-tuigen
hadden. Op de Vloot der Romeinen wa- fpande, welke op den overloop Honden,
ren hondert enveertighduizent mannen, 'en waar mede men grove fteenen, en veel
en op die van Karthago hondert cn vyftigh pylen , of javelynen , gelykelyk uit wierp,
duizent , zynde meelt roci jers want ieder was omringt van mannen die groote fchilSchip had maar hondert en twintig krygs- den voerden , op dat zy veiligh zouden arknechten. Het fchaaren der Vloot w'crdt beiden.
Vuur-potten, en fpatten , van koper gemede van hem dutdelyk verklaart. De Hcvens ftaken zy alle buiten uit, en na den maakt , die men met olie , fulpher, hars , en
vyandt toe, derwyzeals een driehoek, of diergelyke ftoffen vulde, als mede branwigge , zoo dat de Vloot niet licht gc- dende pylen , waren 't gewoonlyk fchceps
fchcurt kondc werden. De Laft-fèheepen kryghs-geweer by dc Ouden, gelyk ook
wierden met touwen van andere voort ge- dc vorken.
De Schcepcn wierden zomtydts met
trokken.
De Schcepcn zeilden en roeiden naden dunne yzere platen overdekt, om het
vyandt dicht in een , ook wel wydt van vyandtlyke vuur te wecren.
De riemen van *s vyandts Schcepcn te
elkander af, zoo in reijen als geleden, na
verbreizelen , dat met de fnuit van 't Schip
den cifch des geveghts.
Tot Oorlogh -fchecpen wierden meeft gefchicde, wiert vooreen helden-daadt
altydt twee cn drie rei-ordens Schcepcn cn zee-mans konft-ftuk , gehouden.
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trokken maakten van veele lappen op eikom de pylen aitewecren.
Andere droegen rokken, die aan beide
en die haar gemak
zyden ruigh waren
meer zochten hadden kleed eren van Canuzifchc wol. Het hooft dekten zy met een
muts , cn hunne armen waren vceltydts
bloot. De Vloot-vooght was gemccnlyk
in 't hcmcls-blaauw geklccdt.
Die by de Romeinen de Zcc-goden verbeeldden wierden in 't hcmcls-blaauw gekleedt:
en aan die zich in ccnigc Ichccpsbrccdclyk werden opgehaalt.
Ten tyde der Roomfchc burgcr-krygh ftrydt hcldtdadigh gequecten hadde wiert
heeft Agttppa. zeiflens bedacht , waar mede oen hemcls-blaauwc vaan gclchonkcn.
Wanneer Tompejm vrcughdc ftrheptc in
dc touwen en zeilen op 's vyandts Schccdc fch p-breukc van zyncn vyandt , offerde
pen afgcfneden wierden.
Potten daar flangen,cn andere fenynige hy aun Neptuin wierp zyn gewoonelyk
aait -gedrochten , in verborgen waren , kleedt af , cn toog een hcmcls-blaauw aan,
wierden veel maal over 's vyandts boort dc Zee, en des zelfs Godinnen, ter ccren.
In dc vloot van Xcrxts droegen dc Phcegcfmcctcn waar om die mede onder het
niciers ftorm-bocden op het hooft, cn hadfchceps kryghs-gewecr te tellen zyn.
Toen het fchicten met gefchut ervon- den linnen borff-rokken aan zy voerden
den wiert, 'tgeen langen tydt nahetdui- wcrp-fchichtcn , cn fchilden zonder knookendcrRomcinlchemagtgcfchiedcjver- pen. De Egyptenarcn die daar waren haddubbelde men de fcheeps-zyden,cn vulde den gefchaarde helmen op het hooft zy
die met wol, vederen, of hair, om deko-, voerden boghtigc fchilden met groote
knoopen, fchccps-fpccren , cn groote heirgels daar in tc doen fmooren.
Op de Schcepen der Ouden wierden bylen : ook hadden zy borit-harnaflen , cn
by vcrfchcidcnc voorvallen cenigc Iedere zwaarc houwers. DcCyprifchevlootelinvellen , wol-balen , zakken , matten , kete- gen droegen borft-harnaflen , cn myters op
nen , potten vol olie , kalk , cn diergelyke 't hooft. Dc Cilicicrs droegen inlandtfche
in plaats van fchilden voerden
werk-tuigen, en dingen, die men uit dc helmen
maft-korven in 's vyandts Scheepen wierp, zy rondaflen van onbereide oflê- huiden,
en hadden wollc klcedcrcn aan » bchalven
gebruikt.
De pylen, die gcmcinlyk zoo te water dat hadde ieder twee werp-fchichten , cn
alstc lande gebruikt wierden, overtroffen een degen. Dc Lycicrs droegen borftzclden dc lengte van } voet , of, met het harnaflen, en laerzen zy voerden kornocyzer voor aan , 4. voet deeze wierden van lie-houtc bogen , met vcdcrloozc riete pydun , doch taay cn ftcvigh hout gemaakt, len , cn wcrp-lchichtcn , ook poken , cn
De fchilden zyn rondt of vierkant ge- zeiflens : op hare ichouders hongen gcitcwceft, beide langwerpigh, en gebogen na vellen, cn op hun hooft hadden zy een
het lichaam toe > de hooghtc was omtrent muts die met vederen bckranff. was. Op
4 voer: Jnpntrs blixcm, arents-vleugcls, alle zync Schcepen waren Mcdifchc , Peren andere fnakcryen , wierden daar buiten flaanfche , cn Salifchc veghters.
Dc Spartaanfchc foldaten , zoo tc water
op afgemaalt , cn bezet met een yzerc plaat
aandc ram: inde midden, buitenwaarts, als te lande, hadden een gewoonte, alszy
was ccn uitpuilende boght , of knop , daar naar 't gevcght gingen , hun hair en baart
netjes uit tc kemracn, cn tc fchecren , waar
dikmaal een y/ere punt in Mak
Op de Üorm hoeden Haken hooge ve- mede zy tc kennen gaven dat bercidtwillig
nadc
doodt traden want het was tot Sparof
ook
anderhalf
voet,
korter,
deren , lang
't geen zy meinden dat fchrik verwekte. ta de wyzc, het hair derlyken net uit tc
Dccze helmetten verbeelden draaks-hoof- kemmen , cn op tc eieren.
De oude Mooren , ten ftrydt gaande,
den , vogcl-bckken , cn ofle-hoornen zy
wierden voor open, of wel zoo, dat men droegen bcefte-vellen om het lyf, om des
te afgryzclykcrtc fchynen. D'oudc Britdie fluiten kondc , gemaakt.

Hun fchildthong op de rechter zyde,cn

het zwaert op de flinker \ doch wanneer zy ander genaak,
,

den degen noodigh hadden, wierpen zydc
fchilden overde flinker zydc , cn togen den
zelvcn zoo uit. Dccze fchilden wierden
gemaakt van licht , doch taay hout , en
overtrokken met leder, of ruige bccffevellcn
zy wierden ook wel t'zamcn gevloghtcn van tccnen. Men hadt ondcrcn
fchcidenc fchilden , als Pelta , Ceira
Anale ^ welker geftalten bydc Schryvcrs
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borft- platen zyn twaalf vingeren ten verwden zich, ten dien zelvcn einde ,
De Thracifchc foldaten
, cn van koper gcflagen gewceft. Sehcel zwart.
roegen zwarte klcedcrcn , tot teken van
yzerc fch ub- of ooghrokken , cn ook wel lappen van onbercidt dc doodt. Die van Etolien dccden maar

brcedt

Zommige droegen
leder.

Cfjkr fchryft dat dc foldaten in zyn tydt

cenc fchocn aan, tot teken dat niet vcrmeinden tc vlugtcn. Cjrm dcedc zyn vol k
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om 't bloedt
Een ander ftorm-gereedtfehap arocgh
De Mybeen waren in 't wit de naam van Sambuc* , 't welk zeker fpeel-

roodc klccdcren aantrekken ,
niet te zien.

Un

wirrf

iwwt flttiwtvtrdti

geklcedt als zy voghten. AgtfiUm deede tuigh, dus gen aam t, bynageh/k was.
zyne krygs-luiden bleek-geele klccdcren
De boogh-fchutters zettcden haar eene
aantrekk en. De Samniters waren vcclver- voet op het fcheeps-boort , en d 'and ere op
wigh gckleedt. De kryghs-knechtcn van den overloop , als zy af-fchootcn , wanneer
Conftmtynde Crotte wierden gedwongen, het Schip weinig hout voor (cheens haddc,
fchoon zy Heidenen waren, kruiden op anders fchuilden zy achter het zelve. Dit
hare wapens te dragen. Het was fchande hout voorfchcens wiert byde Romeinen
dat een Romeinfch foldaat ongegordt of Mmri n*vwm , of Schccps-muuren , gcnaamt.
ongefchoent ging.
Handt- cn voet-bogen wierden in oude
Storm-rammcn wicrdcn tc fcheep zoo rmwi.
tyden te fchecp mede gebruikt. De werp- wel als te lande gebruikt. Dceze zyn by
fchichtcn dreef men van zich door kracht die van Karthago verzonnen , in 't bclegn
van zware vceren , die met zcelen , van van Gades. Zy behouden hunnen naam
{haren en vrouwcn-hair gemaakt, opge- vaneen yzeren of koperen kop, die voor
wonden wierden, en dat door. gaten , in aan ftaat , om des tc geweldiger te botzen.
ccn uitgeholde balk , daar zy met hunne M u uren wicrdcn daar mede gcvcldt , cn
punten door (laken, eer dat de veeront- Scheepen ontreddert cn gequetft. Los uit
iprong: hoe langer dat de pyl of fchacht dc handt wierden zy gedrecven , ofte , aan
was, hoe zwaarder het werk-tuigh vcr- touwen , en kettings , in een mik hangencifchtc tc zyn , om hem af te dryven ; want de, heen en weder gedingen van cenigc
lange pylen, van weinig h kracht gedree- fterke mannen , om des te meerder drift cn
ven wordende , flingeren zeer, cn doen vaert te bekomen.
klein gcwcldt.
Wanneer dc Schcepcnaan elkander vaft
Op verfchcidenc wyzen wierden ftce- geklampt lagen , wilt men yzere booren
ballen,
in'svyandtsScbeeloode
ter
nen, en
zyden in te dryven, bruggen over te
pen geworpen, met hevels, vceren, flin- laten vallen , en daar op tc vcgnten waar
gers , en andere werk- tuigen , Ojevaars van VttruvtHi gelyk mede van vccle ande{jehetcn. Ieder werk-tuigh wierp eender- re kryghs-tuigen , in 't breede handelt hy
ey ilccnen , en tot eiken grootte had men leert mede hoe dit oorloghs-tuigh wedcreen byzondere toeftel noodigh. De ftee- ftaan wiert > waar om den Leezer tot hem
ncn wierden door gaten geworpen , die wyze.
midden in de g evaerten waren , om een
fulitu Cdfkr verzon groote nyp-fchacren, uk. étbtU§
bepaalden loop te houden. Een ftccn van die hy aan lange houten bond , om de tou- c*®«2 pondt wiert gedrecven door een gat van wen der Franlchc Schcepen daar mede aan
vyf vingeren breedt in zyn middel -lyn: ftukken te fnyden.
Het geheel e Schip wiert veeltydts met
ccn ftccn van 4 pondt vereifchtc een gat
van ruim zes vingeren breedt: een ftccn buffels-huiden bekleedt.
van 1 o pondt moeft een gat van acht duim
De Scheeps-gebicders, met de rocefte
breedt hebben : een ftccn van 1 6 pondt mannen van aanzien , ftonden veeltydts
eitchtc een gat van tien vingeren breedt: voor op, in het geveght \ doch hedendjag*
tot een ftcen van 1 z 8 pondt zwaar behoor- plaatzcn zy zich mceft achter op.
In 't enteren fprong de geene die het tede een gat van twintigh vingeren breedt.
De aldcrzwaarfte ftcencn, die geworpen' ken droegh zomtydts ecrlt over 's vyandts
wierden , hielden 250 pondt gewigt. Hoe boort , 't geen grooten yv er tot vcghtcn
men deeze evenredige maat van de zwaar- het kryghs-volk verwekte j want net verlaten van fcheeps- of veldt-teken» wierdt
te der ftcencn , en de breedte der gaten
voor dc uiterfte lafheit by de Romeinen
daar de ftcencn door gedrecven wierden
vindt , wert van den geleerden Bmteon , die geacht. Hier van is een gedenk-waerdigh
over f'ttrmvtm heett gefchrecven , aardig- voorbeeldt te leezen by Ctfar , m zyn vierlyk verklaart. Door toe doen van den Re- de boek van den Franfchen krygh.
Procl*s, onder 't gebiedt van An*Jl*fiw y
gel van dricn, en eenige cubus-getallen,
wierdt het alles verricht. Alle hulp-tui- verzon werk-tuigen , die men in de Scheegen, als zenuwen, vlechten, gaten, pen- pen wierp, waar door die verplet wierden.
nen, en veeren, klimmen evenmarigh in Hy maakte ook brant-lpiegels , waar mede
grootheit op , na de zwaarte der lteenen.
de Scheepen van verre ontïtaft.
Archimedes had zeker werk-tuigh verDe Romeinen hadden dagen op welke
zonnen , 't geen met raderen opgewonden zy geenen flagh , ofecnigh gevegt , te wawiert , daar men groote boomen uit fchoot ter of te lande , aanvongen geh»k die dategen den rvandt.
gen zyn ge w eeft welke door zeker groot
ongc:

,

:

r.

m

1

1

1

1
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men zwarte voor of achter op. Het wierdt Nept
cn ongelukkige dagen noemde. Voor en vccltydts toegecigent.
'Pnapiu wiert mede voor Schcrm-godt
aleer de Goden verzoent waren wicrt'cr
mede geen gevegt aangevangen. Op fecit- van dc zee -havens gehouden) waar om
en heilige dagen onthielden zy zich ook hem ook tempels wierden opgerecht.
Diana is mede als Godin der zcc-luiden
daar van.
Mm $f«& Eer het geveght aanging , cn de Vloot- gecert , en Koningin van de golven gck*ri viht htt vooght zyn reden aan het volk, om haar naamt gewceft.
S™*1"Dc Godin Ifit wiert by dc Ouden Pe/agia
moedt te geven, uit fprak , wiert een offcrhande, van een Hier, bok , of varken , ge- geheten , ( Petagus bctcikcnt de zee ) zoo
dacht, om het kryghs-volk te zegenen als dc opfchriften van Crutenu melden , en
ook wicrt'cr dan naerftigh acht genoomen voor bcichcrmftcrvan dc zee, cnzcc-luiopgeluks- of ongcluks- tekenen. Als een den, gehouden.
In Egyptcn hecfr
arent op de malt quam zitten , dat hielde
autaren , om voomen voor een zege-tcken by zulk ccn ge- rigc reden , ter eeren van dc Godin Ijh opval decden zy de Goden beloften van tem- Êerecht, daar in 't gemeen fchceps ftuurorden op uitgehakt Honden gclyk een
pels te zullen bouwen , cn autaren op te
rechten , in vcrgcldingc van den zegen i van dc zelve tot Romen, in 't kloolter van
waar in alle het omftaandc volk toeftemde, S' Sebajhaan noch heden wert vertoont.
Phto wiert ook op 't water aangebeden.
met zich te laten hooren op het uitfpreken
Het ovcr-gcloof der Roomfche Heidedeezer beloften by de Vloot-vooght. De
nen
gong zoo verre, dat zy zelfs ccn tempel
den
aftoght
Vloot wiert ook , zoo wel op
ftichtcn ter eeren van 't quade weer op zcc.
als in 't aangaan van 't geveght , gezuivert
Dit
heilig huis der tempeeften ftondt buien verzoent.
Ter eeren van Neptuin wierden gedenk- ten dc Capcnafchc poort, of in 't eerfte gefchriften opgerecht , en op aanzienlyke deelte van dc ftadt , zoo P. Fiüor wil. Hier
plaatzcn geftclt zulks gefchiede zoowel op flaan de volgende vacrzen van OvteUm
voor 't gevegt , tot fmeking om den zegen, Te quotj\ tempefiat meritam delubra fat ent ar,
als daar na , tot dankbaarheit over het vcrCum pene efi Corfit obruta puppu aquts.
ongeval ruchtbaar waren, die

mm

:

,

:

,

:

kregene.
By Gruttrw werdt een autaar , met zyn
letters, vertoont , die ter eeren van Neptuin
geftelt is, waar op drie mannen in een boot
teroeijen zitten.

Tot Capua

vindt

men heden

ftecnen,

Dat

is:

En

ghy tempceft hebt mcê verdient dat m'u een
tempel (lichten doet,
dat fthy 't fchip van te vergaan in "t Corfifch
nat nu hebt beboet.

Om

Ovcrdcezc

regels van Ovidtut wcrtvecl
duidclyk te geredcnkavclt. Zommigc meinen dat zy
zyn geftelt gewceft ten gevalle van C. Nero , die deeze tempel zoude hebben doen
SACRVM.
•
•
•
bouwen, als hy ter zee in lyfs-gcvaar haddc
IN SICVLO
gewceft, gclyk als Livius verhaalt. Andere
SVSCEPTVM. SOLVIT.
gevoelen, dat zy op Afarcell/u, die onder
Corfica ccn grootc ftorm uit ftondt, zvn
Dat is :
toegepaft. Andere zyn van mcining , Jat
Dit zjj Neptuin geheilight.
•
zy op AtetelUs zien. Doch dat deeze vaer•
•
zen
zekeren L. Sópio ter eeren zyn geftelt
heeft z.yn belofte , in het naxuw van Mefftna
fchynt wel duidelyk gezien te konncn
aangevangen , volvoert.
werden uit het oude ftccne overblyfzel
De tempel van Neptttm ftondt tot Ro- tot Romen by dc poort Capena , onder de
,
men op den oever van de Tyber, daar nu aarde gevonden
, in het Jaar 1 6 1
, 't geen
de kerk van S' Bajïliut Haat. Die fchipna allen fchyn opdcgraf-ftedcvandcczcn
breuk op zee leedt , cn 't gevaar ontquam
L. Scipto heeft geftaan, waar van dc twee
't geen Neptuin als Godt van de zee , wiert
laatfte regels op oudt Latyn aldus luiden
tocgefchrecven, pleeghdc dankbaarheit in
deezen tempel , cn hong ccn bordt aan dc HEC. CEPIT. CORSICA. ALERIAQVE

op welke de volgende
kezen liaan

letters

NEPTVNO

FRETO

VOTVM.

•

•

•

-

,

wandt , waar in 't pcrykel, daar hy in haddc

VRBE.

gewceft, vertoont wiert. Inlgclyks ftondt DEDET. TEMPESTATEBVS. A IDE.
MERETO.
ccn tempel , Neptuin tocgewydt , op de haWelke in gemeen Latyn aldus werden
ven van Ravenna.
Apluflre was van oudts ccn cicraat aan dc gelcczcn :
Schecpen , gemaakt van dunne houtcne
Wc cepit Corftcam , Aleriamque Hrbem
berderkens, ftaandc, gclyk, ccn vlagge,
Dca.it ttmpejianbui &dcm memo

Dat
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j

\lena leefde zeer ongclukkigli.

Zommige

willen dat deezc Helen* de wreede Dir* zy,
die , met Paru vlughtende van hare broe-

te recht een
|

huts.

Welke

Deel.

II.

waar om zy voor Zeegoden zyn gehouden , en aangebeden. Haar zuftcr He-

vers

1

,

ccn zoon van R*rb*tnt, ders niet gekregen wilde zyn. PoBux , aan

Roomfch Burgermeeftcr was , op 't jaar wicn Jnptter d'onftcrffelykhcit haddc eec D x c 1 v na Romens opbouw , 't geen fchonken, fmeektc zyn vader, om zu Iks
een jaar na de tydt is gewceft als Dmtltus zyn broeder mede te moogen deilcn ,'of by
( met welke hy t'ccner tydt ampt-genoot is beurten 't zelve met hem tc moogen vergewceft) over zcc zegen-praalde. Zoo dat wijden , 't geen gefchicde.
PapmtMHi zeght i

deezen L. Scipio gcwiflelyk tegen de Sarden , cn die van Corfica , inlgclyks ccn
ftreng zcc-ccveght, met zege, moet gehouden hebben , en op dien toght zware
tempeeften uirgeftaan, daar hy behouden
van eekomen zy. Hy is in de Tydt-bocken bekent onder de naam van Scipio Lu
cu zoon j waar van de reden, alsook de
verklaring vanhctgcheclc opfchrift, in't
breede ftaat tc zien by fmnbm Sirmondus ,

proferte benigna.

Sidera

& antenn* lemtno confidtte cornn

Oebalit fr*treslongc ntmbofa fororis

Aftrafug*te precor, totoaue excludtte cdo.

Dat

,

is:

Brengt ons de zegen-fter.

Komt OëbaUcbe broe-

ders,
Plaatft

u op onze raa
r,

cn zyt nu ons behoeders.
*t onweêrs licht, Lui yerr'zyn, en
,

Jefuit.

Het onwcêr, 't geen van draai -kalken in

Van dccze lichten fpreekt Plinim aldus:
de zee wert veroorzaakt, wiert door het
ingieten van eek geftüt, zoo men Plmim Cum Solttaria venere graves /mui , mergemet<jue navigia
(2 ft in cartn* tma deciderint
geloof magh geven.
Aan de Winter wiert zwart vee, en aan exurentet homtnum quocjuc capita vefpertinü
dc gelukkige Zuidt-weftc winden wit vee horü Magno prefagio circumfulgent. Dat is
ii Als zy alleen komen zyn zy zwaar , doen
geoffert.
By onweêr wiert aan de Zon mede wit „de Scheepen zinken, en branden, wan„ neer zy binnen op de k iel vallen zy vcrcn geel vee geoffert.
Na 't ophouden van een ftonn , wierden „fchyncn mede byduiftcr om dc hoofden
de beeften , welke verlooft waren , als men „ der menfehen , met groot voor*fpook.
Solmus meldt dat deeze lichten, voordie by der handt had dc , aanftonts geoffert
Wéér- cn windt-vaft tc zyn, aan zon, nam entlyk Helen* met vrouwen maanvloedt
konden verjaaght werden.
maan , gefternte, lucht , cn zee , aan 't vlieDtodorus SumIhs wil , dat de bcnaminge
dcr vogelen, zwemmen der vjflehen,
lichten hier van herkomt, te wedcczcr
cn zoo voorts, den aanftaanden toeftandt
des hemels tc voorzien , was een voorname ten, als Orphenty op het Schip Argos, de
badt om een gelukkige reis , cn
Goden
en noodtzakclyke kennifle , die by dc
Schceps-ftuurluidcn van oudts wiert ver- hem in befcherming te willen nemen, dat
cifcht j waar om zy zich zeer daar op be- daar op aanftonts twee lichten op dc hoofvlytighden, en alle voor-tekens in achting den van C*flor cn Pollux, twee fchceps-hclnamen van welke tekens by r*linruu in 't den, quamen te verfchynen, en dat het
wcêr terftondt bedaarde.
breede is te zien.
Op dc nacht-lichten, diezomtydts aan Wel is waar, wanneer zich twee lichten
de maft of zeilen zetten , dat veeltydts
aan
maft , touw , of zeil zitten , wiert nacrftelyk gelet: wanneer mcn'cr twee tc gelyk het onweêr kort daar na ftilt, en als'er maar
ccn
licht verfchynt, dat daarop wel quaat
zagh , die Cajlor cn Tollmx wierden gcnoemt, duiden zy zich zulks tot zegenen weêr volght > doch dit heeft zyn natuurlykc 1"^cn : danhet zelve hier « verklaren
heil i maar als'cr een allccnigh verfchecn
,
zoude buiten myn voornemen zyn.
't geen Helen* wiert genocmt, fpcldenzy
In tydt van noodt deeden de zee-luiden
zich onwcêr en tegenfpoedt voor. Wan,

,

:

,

I

:

neer Helen* cerft verfchcen , en dat het
tweede licht daar dan by quam , noemde
mendeeze twee Caftor cn Pollux, die haar
boozezufter Helen* verdrecven.
C*fior cn Pollux zyn Jnpjm zooncn geweeft , die hy , onder fchyn van een zwaan,
by Led* won, zoo dc verzicr-zieke oudthcitwil. Dccze zuiverden dc zcc van roo-

beloften aan Caftor cn Pollux gelyk zulks
oude marmer-fteencn klaarlyk te be,

uit

Tot Murcia ,

Spanje ,is een
ftccn voor handen, op welke dccze woor-

fpcuren is.

den

in

ftaan:

CASTORL ET POLLVCI. DUS MAGNIS.
SVLPITII. F. VOTUM.
SVLPITIA.
OB. FILIUM SALUTI RESTITUTUM.
Bbb
Dat
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Als'erfchip-brcuk fcheen gedreight te
aan Caftor en Pollux , groote werden , keerden zich alle de Ichecpelingen
na den ge waanden Schcrm-godt toe,
Goden, van Sulpitia, dochter van QuintUS
Sulpitius, om de hetkjxmc herfteütng van 't zy hy achter of voorop ftondt , omarmden dc maft, cn riepen dus dc Goden aan
baartoon.

Dat

De

is:

belofte

om hulp.
Een andere ftcenwert tot Romen geWanneer een Schip gelukkigh binnen
met deeze letters
de haven quam , na een zware uitgeftanc
CASTORI ET POLLVCI. SACRVM OB
PATRIAM REDITVM. ftorm, viel het volk, als op ftrandt quamen,
zien

,

;

FELICEM IN

I

TOÏSVPERATIS NAVFRAGU PERICVEX. VOTO. CVM SOCUS.

LIS
L. M.

P.

C

j

aanftondts ter aarde, en deeden de Fortuin,

voor een heilzame

AGELLIVS. ge i waar van
'

VALER1VS. C.
Dat

F.

uit

kom

I

\

,

dankzeggin-

Petrarcha aldus fpreekt : Ntet

btyder alt my, zjet

men aan

landt bet Sch/p, dat

j

is

van degolven u>.u aangetaft, enfcbtT veru
, om
nen , wanneer bet t*/£, met deernis op het <
faderland: ,na zjghtgefchildtrt zjch op den
oever ,
,
z.00 veel over gekomen gevaar des febtp-breuks. ken
, ter aarde werpt.
volgens belofte , met zyn makkers,
Dc gcene die ecnigc lykftaatzie hadde
Ditz.ya.tn Giftor en Pollux geheiügt

de gelukkige uederkomfte

m

't

M. P. C.

Polenta , C. F. Ageüsm.
geplecgt, of een verftorvene aangeroert,
ccnigc toegewyde gedachteniflen vermoght niet ftrheep tc gaan voor cn aleer
aan Caftor cn Pollux , als befchermers van dc hy zich gercinigt hadde \ want zonder dat,
zee , ziet by Gruterw y p. yp. tn edtt. Commel. oordeelden zy , ftondt haar onheil tc zullen
Op de Roomfchc markt ftondt een tem- overkomen.
Gehccle Vlootcn, en byzondere Scheepel, Caftor en 'Pollux tcrccren, in welke
om behouden vaart gefmeckt wierdt , cn pen , wierden , na of voor cenigh gevreeft
voor wel afgeloopen reis dank-oflfcren ge- ongeval , met dc Goden verzoent, door
plengt. Dcczc ftaan onderden naam van godtsdienftige plichten.

L.

Van

tweelingen in 't gefternte bekent. De Ou-

den gevoelden , dat zy maght hadden om
het wéér te temmen tuflehen dc maan cn
de aarde j endatzy, fterren, ofzielcnvan
helden zynde, door middel van het nevelachtigh dckzcl der lucht op dc Schcepen
,

quamen te zitten.

Men zeght dat als Paus Paulus de derde
den Stoel bezat , deeze lichten op het flot
van Perugia vcrfchecncn, cn alsdcDuit,

,

fchc lyf-waght die meenden te verjagen,
dat zy op dc hcllcbardcn gingen zitten.

By de Grieken wierden dcczc

lichten

Diofcuri geheten.

Op de zee-toght

s. Nu»/**/

btfihajyr

,

van Jacob Spex , na Indien , heeft men deeze vrecdc-vuuren,
To/lux
cn
zomtydts
op de maften
Caftor
,
vernoomenj van welke dematroozen, als
van oudts , veel verdichten.
Gelyk eertyts Caftor en Pollux, cn andere
Strandt-godcn , ziet men heden dat by de
Oofter-Chriftencn ( daar ik oogh-getuigc
van ben) S' NtcoUus, als befchermer
"chc
van
d c zcc 9 gecert , en aangebeden wert.

By Procoptus vindt men, dat Epiphanius
het fchecps-volk ende vloot zegende, cn
de op ftrandt gedoopte te fcheep braght j
want vcde Chriftenen waren toen van die
mcining, dat dc uiterlyke doop al des menfchen zonden afwafchtc, waarom zyden
zelvcn zoo lang als 'tdocnlyk was uitftclden, cn zich zelden lieten doopen alsby
uitcrlyk gevaar, hoogen ouderdom, of
krankheit.

Wanneer dc Argonauten in Myficn aan
zouden treden, om zich van leeftocht en voorraat te verzorgen , fmeckten
landt

om een heilzame landing.
Als den Admiraal teken gaf dat men
veghten zoude, gefchiede zulks met een
fchildt, 't geen omhoogh eeftooken wiert,
en zoo lang omhoog bleef als men ftreedt
als dit geftreken wierdt blies men den aftoght. Onder het gevecht , cn het knuTen
der wapenen, ftaken dcbazuinen op. Eer
het kampen aan gong tarten zy den ander
uit, en toonden om 't zeerftderaddighcit
harcr Schcepen in 't wenden cn kceren,
nevens de fterkte harcr fcheepelingen in 'c
rocijen cn voorthalen j 't geen gclchiedc
om 's vyandts rocijers te vermocijen , en als
het met dc punten op een treffen quam
hen te verzwakken. Zomtydts bleef dit
tarten achter, cn men zocht ter cerftcr aanloop zyn vyandt in ontfteltenis te brengen.
Door den fchok die het galjoen van 't ecne
Schip tegen het lichaam van 't ander deede , ( welke galjoenen aan de Scheepen van
*A.neat , volgens Mart
met Phrygilche
leeuwen gccicrt zyn ge weeft endemeefte volkeren van klein Azic voerden leeuwen op hare fchildcn , daar zy hare dapperheit mede betekenden ) ftoof menigh man
van boven neder, cn in zee. Het geviel wel
dat die geenc , welke zyn vyandt in de
rondt meende te booren , met zyn neb in
S
cn buik van 's vyandts Schip bleef hangen , zonder den zelvcn veel tc beledigen
'tgecn
zy ApoUo

tu»

m

,

:
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geen dan zomtydts zyn eigen ondergang In later tyden gebruikte men alle flagh \
Scheepen tot den zee-oorlogh.
veroorzaakte.
Het was by hun een krygs-lift veel klei- Z*t Borf*
Zy leiden nacrftigh toe, om de riemen
van den vyandt tc verbreken, en hem zoo ne vaar-tuigen in een vloot te hebben , om
in onmaght te brengen: dit wilt men fhcl, des vyandts Scheepen tc verbyfteren, en
en zonder zyn eigen Schip te ontredden, den aanloop te verhinderen, gelyk uit het
gevegt tuflehen PhiUppm en Attaltu blykt.
met de fnuit te wcegh tc brengen.
Hoe zy't elkander op de zydc fmeten,
Indeoudtftetydengefchag hetzee-gcen al v eghtende over boort in des vyandts vcght zonder orde, ofTchaanng , cn (gelyk
Schip fprongen , wordt op de plaat , onder men zeght) in 't rondt. Wanneer die van
letter B, vertoont ; daar het grootfte Schip At henen een maal tegen de Lacedcraovan het klcinftc fchyntverrafcht en over- niers te flrydcn hadden , lagen de eerfte
weldight te werden. Dceze aftekening, verre boven , door dien zy met orde voghnevens die aan letter A ftaat, zynde van t en , en de tweede elk om 't zeer ft , of in 't
over lange zeer konftigh gemaakt, en ee- wildt , gelyk dc boeren krygers te lande
volght na zeker oudt marmer, is bc- gewoon zyn tc doen. 'Phormo was het
ruftende in de boek -lade van wylcn de Atheenfchc Vloot-hooft hy nam twaalf
Heer fohan Vttenbogaart , 's Landts Ont- Scheepen van de Laccdemoniers , waaraf
't

:

Godt Neptuin

De

Fanger.

hy'cr een aan

De plaat by D, welkers tekening my,
nevens die by E, uit Vrankryk is toegezonden , en béide na oude marmor-ftccnen
afgemaalt zyn, vertoont gelade Vrachtfcheepen , die de ftroom op gebraght werden j doch aan dceze kan men befpeuren
dat de ftcen- houwer geen fchceps- timmerman is geweeft, want hy heeft de rociklampen vergeten : en aan E ziet men dat
meerder op de gcftaltc van de beelden is
gelet, als op die der Scheepen) want zy

Atheniers omringden dc Spartanen zoodanig h, dat zymet de rees in elkander verwarden, en niet wegh konden vlughten.
Deezen Phormo dreef, dat ftiltc , cn orde,
in ccn zee-geveght het noodighfte tot den

marmor

ven

offerde.

1

zegen waren. Tuflehen dc genoemde volken wiert eindelyk vreede getroffen, doch
zoo , dat dc Spartanen met geen lange
Scheepen zouden moogen varen , maar alleen met Lall-fchcepen, en die klein.
In een fchccps-ftrydt is het treffen met
zyn wel aardigh gemaakt , doch veel te de fnuit in elkanders Schcepcn onder wagroot tot het kleine Schip , na de gewoon- ter het gevaarlykfte geweeft. Als men met
te der Romeinfche ftcen-houwers, die op de neb treften wilde, moeften al de roeijers
het beeldt- werk Hechts acht flocgen, en op hun alderfterkftc de riemen aanzetten
van't overige veel verzuimden, waarom en , getroffen hebbende, weder te rugh
tnenveclc mis-greepen in hare ordonnan- halen. En als de fcherpe nebben in elkantiën cn afbeeldingen vindt. Hier werd t, ders Schcepcn bleven hangen , moeften de
na het fchynt, gcloft, of geladen: doch roeijers met al haar maght ftryken, om hun
dcwyle myde verklaring, die op de ftee- Schip tc redden. Het verheffen van dc zee
ncn niet tc vinden is , hier over ontbreekt, waar tc nemen, en zyn vyandt , als hy hoog
zal Hechts de gedaante vertoonen , cn de ftondt , lacg tc treften , was een konft. In
beduiding aan den leczef over laten.
dit veghtcn wiert naerftig acht eenoomen,
Alle Schcepcn die onder een vlagh voe- wanneer men met zynfnuit milte,dat men
ren moeften niet te verre van elkander wy- niet in den vyandt verviel , 't geen licht geken, noch te zeer den ander naderen, om beuren kon , dewyle de Schcepcn dan zeer
by alle voorval hulp te konnen bieden , en grooten vacrt hadden. Met konft wiften
echter hun makkers niet tc hinderen.
zy de voor-ftcvens , als met loopen van het
Binnens landts, op vlieten, enmeiren, volk na vooren toe , en anderzins , laegh tc
wierdt vccltydts flagh gelcvert uit open doen zakken, om den vyandt des te gevaarSchccpen , cn licht Vaar-tuigh , der wyzc lyker wondt tc geven. Het geviel zomtyts
als op dc plaat C tc zien ftaat , 't geen dat de fcherpe nebben van de Scheepen afmede een waarachtige aftekening na oudt gerukt wierden , en in die der vyanden bleis.

Het zee-geveght gefchiede by hun in
den beginne uit Scheepen Libttmké genaamt, endaar na uit Tnremet (drierocircy Scheepen ) , cn fitrtmes ( twee roei-rey
Schccpen) , die men ftcvigcr tot den ftrydt
bevondt. Dceze zyn , van beider aart , gedekt , cn open geweeft : Ichoon zommige
dezelve ondereen zoeken tcverby Heren.

zitten.

oudts hadden de Schccpen zonder
dek dit voordcel in de zee-geveghten , dat
debovenfte roeijers licht konden opftaan ,
en te gelyk de handt aan het geweer flaan *
( zy zaten toen boven elkander) want de
verdekken quamen zomtydts boven de
hoofden der opper-roeijers , zoo dat die
zich dan niet verwceren konden.
BcBbb z
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Behalvcn dat men met Scheepen elkander te water flagh leverde, wierden ook
veelmaals Steden , die aan zee of op rivieren lagen, met Scheeps-maghten belegert.
Hier toe gebruikte men ook zware Vlotten, daar groote toorens op Honden, uit
welke men de Stadt ontdekte , en de muu
ren omver ramden. Onder letter A ftaat
een Tooren-fchip op 't koper, het geene,
ftrydt-vaerdigh , tegen de wal aanleght
boven ftcckt een ftandaart uit : de roeijers
zyn beneden, en achter fchilden vcrhoolcn.
De kloet , waar mede men het Schip voort
dauwt , ftcckt tegen boort achter de fchilden in. Achter de bovenftc fchilden zyn
krygs-mannen verhoolcn. Uit de toorens
wierden ook dikmaal bruggen op de ftadtsmuuren geworpen , om die dus te beklimmen. Doch alle decze vonden zyn heden
na dat het bus-poeder aan de werelt is ontdekt, van geen belang.
De Ouden wiften evenwel zeerkonftig
Brandt-fcheepen toe te ftellen , van pek
teer, zwavel, endiergelykeftoffe.
Des nachts wiert boven uit de maft, of
van vooren , gevuurt , zeer zelden van achteren , en by daagh gerookt.
Men zondt by dagh en nacht brandtwaghten, en lichte vaar-tuigen, uit, om
's vyandts doen tc verfpieden , en te vernemen waar heen hy 't hooft wende.
De tekenen , welke de Grieken , en Rouhvi mcincn in hunne kryghs-benden , zoo te
water als te landt , voerden, zyn van onderfcheide gedaanten geweeft , 't zy het afbeeld tzci van de Veldt- of Vloot -heer,
,

doorftrengelt met vaankens, ryks-adclaars,
en ander toetooifel : hier toe zag men ook

eenarent, met uitgefprcidc vleugels, op
de top van een fpeer ftaan : ook wel twee
t'zamen gevoeghde handen , zynde een teken van eenigheit, en dat van gladt gemaakt zilver, om beter af te fteken. De
gedaante van wolven, paerden, en wilde
zwynen , wierden hier toe mede gebruikt j
doch deeze laatfte hadden ook den laat ft cn
rang, om dat men een varken flachte wanneer de krygh , tc water ofte lande , wiert
bygelcgt. De beelden der Goden wierden
daar toe mede op fpeeren omgedragen.
QtjmMartui verwierp alle vcldt-teikens,
ten tyde van zyn tweede Burgermeefterfchap, uitgezonden den adelaar alleen.
Deeze teikenen vierden hooglyk gecert
op Feeften wierden zy , fchoon opgepronkt , voor de handt gebragt , en de misdadigers namen hunnen toevlugt omtrent
de zelve van waar hen niemandt, godtsdienfts halven , rukken moghte. Op hooKryghs-fceft-dagen wierden deeze tefc
enen gezalft, ook met bloemen cn groen-

te omhangen

,

en zulks uit louteren godts-

dienft. Dus gehcilighdc teikenen te houden was een nutte zaak om het krygs-volk
by den anderen te doen blyven \ want deeze te verlaten wierdt voor de grootftc zonde en misdaadt geacht. Angufttu liet boven op de tekenen een bal omvoeren, waar
mede hy zyn heerfching over de gchecle

werelt wilde uitduiden.

De oorlogs-tekc-

ncn wierden in zeer hooge achting gehouden , op dat de krygs-knechten de zelve te
yv enger zouden bewaren. Om deeze te
dragen wierden de fterkfte mannen verkooren> want zy zyn van zwaar gewight
geweeft. Tc fchcep zetten zy deeze tekens
achter op. Men zagh ook draak-vanen ,

opgerecht tot dit gebruik, welkers hooft
van dun geflagen zilver was, cn het achterlyf van doek of zyde, 'tgeen onderfcheidclyker wyze was gevcrwt : hier hongen
zwachtels en gcftrcngeldc koorden by af:
wanneer de windt daar onder joegh
eer.,, vertoonde 't zelve het lichaam van den draak
in zyn volle wezen. Dit , nevens het Lab*rMm t 'tgeen een vierkant purper vaanken was, met goudcboordzcls, cnverrykt
met edel gefteente , wiert ter eeren , en tot
ken -teken van de tegen woordighcit der
Vloot- of Leger-hecr , opgeftoken.
Dcvoor-loopcrs,enadvys-booten, lieten hun zeil vallen, entoogen het weder
haaftigh op , of ftaken ook wel een fchildt
omhoogh , tot teken dat zy den vyandt in
'toogh kregen.
Een purpcr-roode of hemels -blaauwe
vaan, of wapen-rok, wiert veeltydts, tot
een teken dat men op de n vyandt aanvallen
zoude, gebruikt. Ook wierdt zulks wel
door het geluidt van 'teen of ander blaas werk-tuigh, by hen Tmb* y Luhhs, Cornn
CUfficmm , cn Buccina geheten , bekent gemaakt.
Het geveght, zoo te water als tc lande,
vong aan met het klappen van de fchilden.
Dememm Koning der Maccdonicrs, als
hy onder Cyprus tegen Pto/omew , Koning
van Egypten, zoude veghtcn , ftak een
gulden fchilt achter uit, tot teken dat men
een aanvang van den ftrydt zoude maken.
Zulks dcedc Lyzjmdcr inlgelyks , doch met
een koperen fchilt.
Het Hooft-fchip van Brutut droegh de
letter O, tot ken teken, achterop.
Het zeil, of teken, neder te ftryken, is
van oudts af al een bewys geweeft van
,

overwonnen te zyn.

Men leeft dat in den oorlog tuflehen Antonms en PompejKi zekeren *Ain$b*rbHS> op
't bevel van Antomus, de vlag ftreck, en aan
de flinker zyde des Schips van Antonitts in
teken van onderdanigheit , aan boort leide.
,

,
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eeren, biddende dus

,

om lyfs-genade.

Een overwonnen Schip moeit

ter flin-

ker zydc aan boort leggen.
Belixjaimt deede opdc Schcepcn der Bevelhebbers roode appels , of knopen , zetten , een op den top van de mail , en twee
ter zyden , om bekent te zyn.
Zoo wel te water als te lande is een
kryghs-woort, gelyk noch heden, in gebruik geweefl, op dat men elkander niet
onbekent zoude aantallen : men leeft dat
hier toe het woort GodtxMighrit , Vt£loric>
rentisy Geinig enz. is gebruikt geweeft.

Het vuur op overwonne Scheepen

II.

beftier.

en den
wapens neder te werpen
vyanden heil toe te roepen , of het Schip
met offer-kleeden (tnftUu) te dekken , was
een teken dat men om genade badt.
Toen Pompejm de zee-roovers v erfloeg
wierpen zy hunne bogen neder , en fchudden met dc riemen, den verwinnaar ter
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zy geworden, en dat men hun het volle
geldt gaf, na gewoonte, en kleederen van
't

gemeen om

niet.

Men wil mede ,

dat in

de burger-kryg het loon der foldaten verhooght is geworden i maar tot hoe hoogh
is onwis. Amgmfius braght het op tien *jj*s
daaghs 't geen weinig fchcelt van 't loon
dat de Grieken gaven, 't welk een drachma
op ieder dag was. Domitianm zegt Lippus, El», fo.
braght het loon der foldaten op vier omrei
(ducaten) 's maandts , Roomiche munt j
't geen omtrent eens zooveel is als heden
een foldaat ontfangt. Zoo dat dc maandelyke foldye onder Amguftm vaneen aurtrns
(ducaat) fchyntgeweeft te zyn j daar CaHgnld, of CUmdutSy den tweeden by deede
|
cn onder de regeering van Vtte&uu , of
Otbo , wanneer de burger-krygh opftondt,
is miflehien den derden daar by gedaan
»
tot dat eindelyk 'Demitümms het tot vier
:

,

1.

braght.

Dit is zeker, dat de bootsgezellen , en
te bluflehen was voortydts in gewoonte.
De belooninge, die men aan de fchee- foldaten, jaarlyks, of maandelyks , boven
pelingen deede , beftondt uit geit , koorn
en kleederen. In den beginne is de foldye
der zee-lieden minder geweeft als van de
geene die te lande dienden > doch namaals
is de zelve verhooght geworden. Livim
zeght, datmeneerft in het 3 40** jaar na
Romens opbouw aanvong foldye aan de
kryghs -lied en uit te deilen , te weten , een
derde van een dragm* (of twee obeli , ten
tydc van Polybim ) voor ieder man , 't geen
omtrent drie Hollandtfche ftuivers en een
half in waerdye zoude beloopen. Maar
fulttu Ctftr verdubbelde het loon : en A*~
gmfim vermeerderde het zelve weder op
nieuw , zoo Polybim en Ttcitm getuigen.
Doch dit geichiede te deezer tydt niet als
loon van werk, maar alleen tot onderftandt
voor de huis-genooten dcrkryghs-licdcn.
En dewylc de eet-waren te dier tydt voor
weinigh geldt te bekomen zyn geweeft,
is het Toon van oudts immer zoo hoogh als
hedendaaghs gewceft.
By mangel van rechte kennifle der waerdye van de munt der Ouden, valt eenigh
verfchil onder de geleerden over het loon
dat men aan de kryghs-lieden uitreikte.
Dc zommigc zyn van gevoelen , dat de fol-

hunnen vallen loon , ecne gewiflc gift krewelke fchenkaadje eindelyk, door
ange gewoonte, tot een fchult vervallen
is , en by het vafte loon gevoeght.
Men vindt by de oude Schryvers , als

{jen}

Tdcitmj Poljbins y cn andere , dat de foldye
van een voet-knecht, in onze munt g deken t, des daaghs een ftuiver en tien penningen , drie ftuivers en vyf penningen ,
ook vyf ftuivers , en ten tydc van DemttUnus wel zeitien ftuivers is geweeft, na de
uitrekening van den Heer van Trnfeunde,
in zyn Boek van den kryghs-handd doch
al de foldye, zoo hy dryft, wiert te dier tydc
in kopere munt betaalt.
De betalinge aan de kryghs- knechten
gefchiede hoon voor hooft, om de maand t,
en om het halve ofgchecle jaar.
Men heeft te zyner tydt aan de Romeinfche kryghs-knechtcn zout, en erweten,
in ftede van gemunt geit , uitgedeÜL
Ten tydc van Tuftmiémus wiert meerder
kryghs-bon, of foldye, aan oude als aan
jonge foldaten uitgedeclt. De Hopmannen verdienden het dubbelt loon van een
,

•,

gemeen foldaat.

By Livim leeft men , dat C. Oünvius , als
dye , die de Romeimche foldaten genoo- hy zegenpraaldc , ieder bootsgezel zeventen , altydt van een zelfde waardye zy ge- tigh ft ukken geks , detutrii genaamt , verweeft, (d'alderoudtftetydcnuitgeflooten) eerde, en het dubbelt daarvan , zynde honcn dat die nimmer verhooght ofvcrlaeght derten veertigh , aan de Kapiteins. Men
is geworden, als na den loop van 't geldt. vindt echter dat deeze wyze van alleen een
By Thucjdidet en Xaufhon is te zien hoe dubbeldt deel aan de Kapiteins te geven
aan de fcheepelingen des daags zes obolen verandert is geworden, en tot vyf en zes
(ieder obtlm maakt omtrent een ftuiver) dubbelt gebraght.
Het is aanmerkens waerdig , dat de Roook maar vier, en drie obolen, wiert uitgedeilt.
Lyfim wil , dat ten tydc van meinen t'ceniger tydt , wanneer zy hunne
G. Grttchm het loon derfoldaten verhoogt foldaten , en zee-luiden , betaalden , zulks
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ingout, zilver, en koper dcedcn , op dat broot aan foldaten of matroozen was toen Uvnu
zich van ieder munt-flagh konden dienen. op groot c ftraftc verboden | doch nader- Wxxi ««*•".
De kleedcrcn , die in den beginne aan de handt is daar verandering in gekomen.
zee-luiden wierden uitgereikt , waren rui-

ge pak -rokken ; welke alleen dienden om
de koude tc wecren : en voor deezc rokken wierdt ccn gedeelte van hunne foldyc
gekort. Doch namaals, wanneer den Staat
er Romeinen in hoogcr top ftccg , fchonk
men teken-rokken aan dc maats, cieraats

Keizer Confiantmns liet dagelyks het
voedtzel , waar onder wyn cn edik was
aan zynvolk uitdeilcn. Doch by vcclc is

de wyn den zee-liedcn , cn foldaten , onthouden > welke van gevoelen waren , dat
die meer fchadc dccde met het volk ongehoorzaam tc maken , als voordeel met hun

mocdt tc geven. Dc olie, als te zachtcn
om niet.
Men gaf op lange reizen, des vcreifcht voedtzel, wiert ook by vcclc verworpen.
werdende , gebakken broot , koorn, meel, Hoe grover cn harder fpyzc , hoe bete r die
halven ,

SfyuU
ftbttp.

knuflook, ajuin, en kaas , in plaats van geit,
aan dc kryghs-luiden , zoo wel te water als
het koorn te breken , wiertc lande.
den handt-molcns tc Ichccp mede gevoert j
doch dit gefchiede niet, 'ten zymengczint was lange reizen tc maken. Het meel
wiert genuttigt , in water gemengt zynde,
ook in wyn, en melk j ol zy bakten daar

altydt voor landt- cn zcc-foldatcn

koeken van ,

Uiteer leven zoelg

Om

in olie.

Klompen dccgh

te hellen:
tlk^

En

daar ging ten gtbodt uit t

is

geacht

Water, en dat zomtydts met
, was hun ge woone drank.

edik vermengt

Het water wiert

in blazen bewaart.

Men houdt dat nimmer meer als voor
ccn maandt voedtzel wiert uitgereikt , cn
datfobcrlyk volgens het zeggen ven Ter,

tHllunns :

W 'um ntem.mdt
,

die een
, (zcgnt hy)
moet ten kïyghg****-

verboodt aan foldaten , en bootsgezellen, immer ecnigh kullen, of bedde,
te gebruiken
hy zelfs verftrekte hen hier
in tot een voorbeeldt \ want hy nam zyn
ruft op een harde plank, met cenweinigh
hooy onder 't hooft.
Koftclyk keuken- cn tafcl-toeftel voerde men niet mede: doch men zagh op den
difch van de Kapitein een zilverzout-vat,
't geen den Goden gehciligt was, blinken.
Ieder bootsman nadde een zak by zich ,
<Ut

van onderfcheiden
meel, in mee, azyn, en water gekookt , was
een gemecne fchccps-fpyzc onder dc Grieken , en Romeinen. Look wiert tot zwart
broodt gegeten , gclyk ook vcclcrhandc
aardt-gewaflen die in netten , en korven,
bewaart wierden.
Het fchyntdat t'eenigertydt ieder man
te fcheepzyn eigen fpyzc heeft gebruikt |
daar deeze woorden van Ltvtm na lchynen
,

gewceft.

Scipto

:

bootsman voor tien dagen jpjt met zich zon- daar hy zyn leeftocht in bergde, en onder

Root broodt, dat tweemaal gebakken
wicrt,was mede ccn gemecne fchecps-koft
by dc ouden : dit wierdt voor een geneesmiddel tegen den buik-loop gehouden.
Ieder man , zeght Poh/btut , kreegh twee
derde van ccn medtmnmt, of muddc, tarw
ter maandt.

En

in Xerxes vloot

gaf

men

ieder zoldaat een acht-en-vecrtighftedecl

kooren daaghs.

Onder uitgediende foldaten wiert

landt

geen zy bouwen moghtcn, om,
hun lange dienden , zich daar
op tc voeden , en tc onderhouden waar
van Liviut, Appianns> en andere, brecdclyk
verdeelt,

drien ccn handt-molcnken , om het
koorn te vermorzelen.
Twee maal 's daaghs fpyzighdemen te
fcheep alle te gelyk , en dat op zeker gegeven teken. By ccnige wiert dit gcplccght
dat men 's morgens vrocgh at , en dan niet
weder voor 's avonts. Andere bleven nuchtcren tot aan den avont.
Dc Romeinfchc kryghs-knechten fpy- uvks
zighden al ftaandc , waar toe zy met ecden **• " ir*
vei bonden wierden. Ovcrmaaltydt bleef
het geweer op zydc , om niet ongewapent
verrafcht tc werden.
Dc kryghs- lieden moeften altydt omgordt zyn i cn hier van daan quamen de
woorden cmüi en difanili (gegordt cn omgordt ) by het woort cmth wierden de
loldaten die in dienft waren verftaan, cn
by difcmüt de gecne die hun affchcidt hadden } want het wiert voor onecrlyk geacht
terwyl men in dienft was ontgordt te zyn:
waar om het den gecnen die misdaan hadden , voor een tyct zonder gordel te gaan

hun

de nemen.

't

tot loon van

:

fpreeken.
Varkcns-vlccs, of fpek , zout , en linzen,
isinfgdyksvoedzel der fchcepclingcn ge-

weert. Soppen van ajuin , eijci s , cn kacs
was hun dagelykfche fpys.
In de eeritc tyden wiert geen gebakken
broot, maar alleen los koorn, aan dc krygs-

:

knechten, zoo te water als te landt , uitgcdeclt, ter oorzaak dat het koorn beter be- tot ftraffc opgclcit wiert.
waart en geborgen kan worden als het geDe Grickichc Admiraal, Cormito*, het
bakken broot. Onder heete afiche bakten het volk op zyne Schecpcn eens 's morgens
zy veel koeken. Het venten van gebakken vroegh ter maaltydt gaan , zonder opfte-

ken
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Niemandt wierdt voor vol ten oorlogh aummm
aangenoomen, als die boven 17, en onder " ><?*»P45 jaren oudt was, 't en ware by noodt
wanneer men nam al wat wapen voeren Gtii. ut, 10.

Scbcsfrs buwjj en bejiier

ken van eenigh teken } welk teken hy op
dc middagh hun gewoonlyke ichaflens
dt , liet uithangen , op dat zyn vyanden
2,
c Athcnicnzcrs, wanende dat ieder fpys
nuttigde , en geen veghten in den zin hadde, wegens dit zyn doen onverdacht zouden zyn \ welke hy dus fchielyk quam te
,

overvallen , en verfloegh.

zamM-

Aanmerkcns-waerdigh is het geene
zync foldatcn tot ftraffc oplcidc,
weten, dat zy den gchcclcn toght geen
vuur maken , noch ecnige gekookte fpyzc
eten moghtcn, maar zich alleen met broot,
en koude fpys, moe ftcn vernoegen | en
zulks alleen, om dat zy een geroofden haan
gegeten hadden : daar-en-bovcn dwong
hy hen de maaltydt uit te ft ellen tot op den
avondt. Des avondts wierdt zelden vuur
geftookt , en men behielp zich dan met de
koude keuken.
De krygs-lieden zyn des middaghs fobcr
in hun drank geweeft \ ja veele dronken
dan niets , en vernocghden zich alleen met
kout water over cenige fpyze te gieten of
komkommers en faladc voor den dorft te
PcfctnntMs

te

nuttigen.
Smetonims zegt van AMgmfiMs t dat hy zelden over dagh dronk ; en wanneer hem
dorfte , goot hy kout water over een brok
brood r , en at het dan
De buit , die men op den vyandt haalde,
wiert gemeenlyk in dc Roomfche fchatkiften gebraghtj ook veeltydts onder de
kryghs-liedcn uitgedeilt , zoo ten decle als

r/i

kondc: doch andere hebben
jaren eenighzins verandert.

dit getal van
Landt-iieden

wierden voor ftedelingcn verkooren ;
want de zulke hieldt men den arbeidt beter te konnen verduwen.
De Keizers raletwnianiu , en Vtdens ,
wilden dat kryghs -luiden dc lengte van
voet
en -} hadden. Adrtanm gaf deezc
ï
maat tot 5 ; voet.
Alle fcheepelingcn ftaafden den Keizer,
en Vloot-heer, een eedt* zonder welke
het een fchelm-ftuk geacht wierdt, den
vyandt te keer te gaan
gelyk blykt uit
Plmtarchm en uit den brief die Cato aan Serviui *d
>8.
zyn zoon in 't leger fchrcef, daar Cicero van
fpreckt. Op vcrfchcidcnc wyzen wierdt ^*é-fiémn.
deezen eedt gedaan men zwoer gehoor- Vt&tm.
zaamheit aan den Keizer, en Vloot-voogt,
alle hun bevelen na te komen , die moogeIyk zouden wezen, en zyn leven niet te
zullen fparen. By Ltvmi leeft men , dat de ut. 1.
krygs-lieden zwoeren hun Hooft en leidsman te zullen volgen , waar hy ook voor
ging , nooit te zullen vlugten , en de doodt
voor de Roomfche vryheit niet te ontzien.
En om dat de foldatcn , en bootsgezellen,
dus gewoon waren eenen eedt te zwecren,
wierden zy Eedt-geftaafden genaamt.
AfaximiMs fprak zyne kryghs-lieden in Dmjfim
deczer wyzc aan Ghy bezwoorene fpits- **• T
:

,

:

'

•

:

broeders , ja ghy mync eigene eedt-gcl .v ju-, mus ie trotxje verdeüdc een gehee- nootcn.
len roofonder zyne kryghs- knechten , bcDen eedt , zcit Cicero , is zoo noodtzakc- LH f
halven het weinige dat den Goden opgc- lyk den geenen die den krygh volgen , dat *^tiü
offert wiert.
het onmoogclyk fchynt dat iemandt ten
Men heeft gezien dat bydc Romeinen oorlogh konde gaan , die daar eedts halven
dit te beveftioverwonne landtfehappen uitgedeilt zyn niet toe verbonden was.
in

't

geheel.

.

d*

-

Om

C0*èrt

aan landt- en zee-foldaten.
De Romeinfche Keizers onderhielden
op hun eigen koftcn cenige foldatcn in dc
naaft aan gelegen landtfehappen, om des
noodts mannen by de handt te hebben.
In Romens jcught togen dc burgeren
ter liefde van 't gemeen, te water en te
veldt: en na gedane dienft keerden zy weder aan hun werk , en byzonderen handel \
vantmen was toen van gevoelen, dat het
gemcene-beft niemandt meer te vreezen
nadde, als den geenen d ie het oorlogen een
kun ft is , en van den krygh leefden.
PmttuiMi zegt : Van oudts volghde men
het vaandel zonder loon : zoo veel vermoght de liefde tot het gemecne-beft , en
tot dc vryheit , dewy 1 de deught boven het
geldt gong: een ieder ftondt voor de ftadt
als voor zyn eigen huis-gezin : dc ovcrwinninge was haar loon.

haalt hy voorname mannen op , welke hunne magen en na-beftaandc vrienden
afrieden zich in 't geveght te begeven , ol"
tegen den vyandt te kanten , zoo zy niet als
foldaten, of bootsgezellen, waren ingefchreeven. Ja men ftondt oulings hier zoo
flip op , dat het voor een doodtflagh wiert
gehouden , wanneer een vry-man , fchoon
in openbaren krygh , iemandt der vyanden
quam te grieven , en neder te flaan.
Met lof wert van Cbrypmt* gefprooken ,
om dat , wanneer hy zyn zwaert opgeheven hadde, om een der vyanden tedooden,
en den aftogt hoorde blazen , hy zyn handt
te rug hielt , en de man liet gaan , achtende
het een moort te zyn , iemandt om te brengen zonder laft.
Den eedt wierdt eerftmaal gedaan ter
tydt van den tweeden Punifchen oorlogh *
want tevooren wierdt niemandt daartoe
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gedwongen , cn men ftreedt , zoo te water bcn,

als

den Keizer, en Vloot- of Leger

lande , zonder zweeren , volgens het heer. Opeen andere tydt wiert meteede
bcveflight, als verwinnaar te zullen keefchryvenvan Livtm.
By dc oude Schryvcrs worden zeer veel ncn. By dc Veldt- cn Vloot-tckcnen wiert
als te

mede gezwooren , zoo als uit Tcrtulltanuj ,
ge gevonden, zoo voor de zee- als landt- cn dit vertaalde vaersken, is tcbcfpcurcn.
kryghs-Iuiden: by voorbeeldt , by DiodoBvtwalef rekenen , die in liet leger zwieren
tm Sicttlw Haat de volgende, ik zal myn
Hrb ik myn eedt gedaan ook by ons zegen viebeftcldevoor-fchririen van cedt-zweerin-

,

leven met meer ticbten dan de vryhett.

de Overft ent met verlaten

,

ren.

zal

De

het zy dat zy leven

of dat zy doodt zyn , enz.

Gyraidm meldt, hoe dc Grieken, zoo
wel als de Romeinen , by den Steen zwoeren dat is , zy namen een fteen in de vuilt,
cn haalden zich alsdan vcele vei vloekingen op den hals , indien zy hunne beloften
niet naquamen, zoo waarlyk als zy dien
Heen uit hunne handen lieten vallen.
By pyl en boogh wiert onder het krygsvolk mede gezwooren \ welke oorloghstuigen zeer waerdigh cn in eeren wierden
gehouden.
Zomtydts liet men man voor man in 't
byzondcr zweeren i of anders, als de noodt
fpoedt vercifchte, wiert flechtscen teken
op geftoken , daar het Leger- of Vloothooft zich by vervoeghdc, cn verwachte
dus den toeloop der gecner die zich aanboden voor 't vadcrlandt ten ftryde te willen gaan : wanneer dan een goct getal by
elkander vergadert was , nam men van alle
gelykclyk den cedt af.
Als men matroozen , ruiters , cn voetknechten noodigh haddc, wiert voor ieder
loop-plaats ccn vaan van byzondere verw
opgertokenj cn zoo koos elkdusdanigcn
dienft als hem aanftont, zelfs zonder woorden te gebruiken.
De woorden van den eedt wierden den
zweerenden voor gefprooken , welke hy
had te volgen , cn na te fprceken.
Zomtydts, na dat vcele bedreigingen,
cn vloeken , den overtrederen des cedts
wierden toe gezeght, riep het volk daar
op , idem in me : dat is , 't zelfde op my.
Uitgetogen zwaerden wierden dikmaals
onder het zweeren op dc borft, of keel,
gehouden.
Den cedt wierdt by dc oude Heidenen
zoo heilig gehouden , dat zy zelfs dc woorden , waar mede dc Goden in het cedtzwceren aangeroepen wierden, niet altc
:

mtUubm,

Lit. xxi

1.

Hchtvacrdclykdorrtenuitfprckcn. By L$vim vindt men deeze woorden in het eedtfpreken gebruikclyk gewceft te zyn : Zoo
tkjvetende en met bedachten zin bedrtegh , ofte
myn phcht niet na kome , zoo laat Jufjn my ,
mjn httü en myn geheele huisgezin , met een
,

verachten en ellendtgen doodt ftrafen. By Arrtanm is tc zien, dat men zwoer zync ou-

ders en kinderen zoo lief niet tc zullen heb-

j

1

1

|

Godts-dicnft, zeght Seneca y is de
rtcrkftc oorloghs-bandt , nevens liefde tot
dc tekenen.
Den gecnen dien het toeftondt den kryg
tc volgen , cn daar toe aangetckent waren,
wiert ftraffe opgclcght, als zy op dien tydt
dat men den krygs eedt zoude ftaven niet
vcrlcheencn , doch ondcrfcheidclyk , na
tydtsgclcgcnhcit,cn inborft vandc Vlootof Vcldt-hccr. By A. Gellms lchynt deeze
ftraftc van klein belang gewceft tc zyn.
Maar Livau meldt, dat mende onwillige
greep, bondt,cn tot den cedt dwong: ook
datcenige, weigerende den cedt tezwecren*, daar over gcgccllclt zyn gewceft, cn
in hcchtcnüTc geworpen : ja men verkocht
have cn goedt der gcencr die weigerden
voor 't gemccnc-bcft ten llryde uit tc trekken y men hakte hen dc duimen af, verklaarde haar voor eerloos , cn verkocht die
zelf voor Haven. Doch nadat men huurlingen ten oorlogh voerde, is deeze ftrafFc
verzacht geworden.

Wegens ouderdom, cn amptshalven,
ook uit gunft , wierden 'er veelc van dc
en zee-toghten verfchoont. Nicmandt , die boven 5 o jaren oudt was, mogt
gedwongen werden, 't cn ware in de hoogftc noodt.
Raadts-hccren, ch die geene
welke ccnige waerdige dienft aan 't geals

hcir-

meen hadden gedaan, wierden inlgelyks
van dcczen laft verfchoont.
Het zweeren, cn trouw bclooven, gefchicdc of op 't lant, als het volk eerft wiert
aangenoomen, of wel na dat zy reedts in dc
Schcepen waren getreden het geichicde
ook wel twee maal, trouw, cn tuchts halve.
Koks, bakkers, wacrd en, enkocchels,
wierden van dc benden uitgefchooten j
want die zyn van de ouden altydtvoorde
minft bequaamfte in den krygh gefchat
gewceft.
Als het uittrekken der burgeren zelf tot
Romen in gewoonte was, wiert ieder huisgezin, na tal van mannen, en gelang van
middelen, gefchat, zeker aantal mannen
uit tc leveren , 't zy vryc, of huurlingen.
Volk aan tc nemen zonder onderfcheidt,
met bclooninge door foldyc , is eerft in gewoonte gekomen ( gclyk gezegt is ) op het
jaar c c c xlv 1 na Romens opbouw , cn dat
met geit, koorn, cuklccdcrcn.
:

.
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Slaven heeft men mede t'zyner tydt tot
den krygh gebruikt : doch deeze wierden,
uit bevel van Arcaditu, met een brandtyzer , daar 's Keizers naam , of teken , op
ftondt, op de blootearm, ook wel op het
voor-hooft, als mede binnen in de handt,
gemerkt, op dat niet zouden vlughten, of
zich verfteken. Het teken of naam des
Keizers wiert ook opdcfchildengcvoert.
Andere willen, dat de jonge krygs-knechop den arm wierten met de letters

M R
:

:

den gemerkt , dat zoo veel als M1U1 Romanm, of Roomfchekrygs-knechtjgezeght
is : waar van by Wdthmzxn breed er ftaat te
leezen.

Wanneer groote Vlooten t'zee gongen,
en dat op een langwylige toght , volghden
hen zeker aantal Laft-fcheepen, die alle
noodtwendigheden voerden , als fpyze,
drank, enz. welke te koop gevent wierden > zoo dat een geftadige markt dc Vloot
althans by woonde. Wanneer de Scheepen
havenden , wiert al dat veil was op 't landt
in tenten voorgeftelt dit deeden byzondere koopluiden, ter liefde van 't gewin j
of het geichiede ook by laft van 't gemeen,
op dat de Vloot geen gebrek zoude lydcn.
Deeze Laft-dragcrs waren ronder van gebouw, en wel zoo lang alsdicSchccpen,
welke ten ftrydc wierden bereidt , doch
traagh in 't wegh fpocden j waar over men

II.

Deel.

den zegen, quam ter haven in,
deftigh uitgeftreken , op het overwonnen
Admiraals bchip , ofook wel op zyn eigen,
't geen met dc wapenen van den overwonnenen rondtom zyn boort pronkte , welke
van al dc andere Scheepen wiert gevolght
flecpende ieder zyne prys, met een touw
valt gemaakt , achter na, en met al den buit
opgeciert zynde. Men trok al zingende ter ?*fk***
haven in , klinkende op de wapenen der
overwonnene. Als de helden te lande traden , wierden zy van den Raadt , ofvan afgezondene, verwelkomt, met toejuiching
van het volk. Na den flagh vergaderde de
overwinnaar de doode lyken van zyn volk.
Men zong ter eer en Godt fmpjn en minder Goden alsmede tot lofvandcVlootheer, en alle helden. Eer dat de Admiraal,
na een gelukkige flagh , en zegen, noch
t'huis gekomen was, wierden hem veel*
tydts brieven van geluk-wenfching te gemoet gezonden, die met lauwer omhangen
waren: alsook welbckranfte*byl-enpyl-« F*fm.
beleider van

,

:

bundelen, die men Staats -beftier ders pleeg
voor te dragen. De tempelen wierden geopent , en uit des Keizers naam , als mede
van de Vloot-vooght , dc Goden gedankt
hier toe wierden, zelfs in de tempels, maaltyden gehouden. Het volk dat den overwinnaar ontmoete droeg h bloemen, palmtakken, en groente, t'zyner ccren, inde
vaak leeft , dat dc koft- en voorraat-fchec- handt , zynde alle met hun befte kleedcren
pen geileept moeften werden : hier in aangedaan, zingende liedekens, zoo tot
ftonden dc bakkerven, en fmits ambcel- zynlof, als tot ichimp van de verflagene
den: hier onthielden zich timmerluiden en dus begeleide den geheelen trein dc
ai alle die ten dienftc van de Vloot mede Vorft tot in het Kapitool.
togen deeze droegen al het wapen-tuig
Ter ccren van Auguftta , die CUopatrd
en kryghs-gevaertens. Als het waaide zet- verwon , heeft men den dagh van zyne geftilte
in
ftak
ten zy daar zeil op, en
men rie- boorte, en van die welke dc tyding van de
men te boort , die doch zoo gefchiktclyk zegen bragt , ftatelyk geviert , alsook vyfniet lagen , als op Oorlogh-fcnccpcn.
jarigc fpcclen aangerecht.
De grootte der Vracht -fcheepen mat Op de marmore boog van Sepümtm aan
men na haren inhoudt , en dat by maten de voet van het Kapitool, en aan die van
:

:

,

die Ampbor* wierden genaamt , zynde zoo Conflttntyn , ziet men noch hedendaaghs
veel als een voet vierkant j en ook by mud- verbeddefcheeps-ftryden, offer-plenginden , die zy modi: noemden : men vondt'er gen, en andere oefreningen , den Goden,
die drie hondert, en vier hondert van deeze en menfehen , ter eeren.
De Grieken rechteden byzulk een gematen houden konden, ook duizent, en

Uit. ft.

twee duizent , dat d'aldergrootftc waren. val mede fpeelen aan , tot vermaak van het
Op Scheepen die Magiftraats-pcrfoo- volk.
hcllebardiers voor
Als CLutdtmt dc Gotten te water overop : voor deeze moeften alle andere het won , in 't jaar M x x 1 1 , na Romens bouw,
teken ftry ken, of cenige andere onderda- rechte men, t'zyner eer, een gulden fchilt
nighcit betconen gelyk mede aan landt in 't Raathuis op , met oen goudt beeldt op
een minder Magiftraats-pcrfoon voor een het Kapitool.
De Grieken voerden hunne Zee-helden,
meerderde fafca buigen moert
Wanneer 't geviel , zoo wel by de Grie- na behaalde zegen, op gekroonde en beken als Romeinen, dat'er zegen te water kranft e pierden binnen , hebbende aan alle
was behaalt, wiert een bekranft Schip voor plaatzen , waar zy quamen , autaren opgeuit naar huis gezonden, om de vrcughde- recht, daar zy reuk-werk op ftookten , ea
maare te brengen. De V loo :- vooghc , en

nen voerden ftonden dc

:
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Niemandt was het gcoorloft tot Romen het

oorlogs-tuigh.

Ondcrtuflchcn wier-

te zegcnpralcn , 't cn ware den Raadt cn den veclcrley zee-deuntjes geblazen. De
het volk zulks toeftondt. Des nachts voor beelden der Goden wierden dan ook omde praal fchaardc men dan dc gelukkige 8 ev oert. Op giootc pancclcn zagh men
benden in het Marfilchc velt , en bcichonk de vliet , of zee , en wyzc van het gevcght
J>ftfhu
U. 7. 1. 16. ieder, na mate van 't geen hy had verricht , afgcbecldt. Achter , of tc midden in den
als met guldearm-ringcn, eelt, ende buit, trein, volghdc dc overwinnaar zelf, op
op dc vyanden behaalt. De gevangenen' een lchoonc wagen, vccltydts van goutcn
wierden* onder d'ovcrwinnaars verdeelt, elpen-been gemaakt, die v;in vier witte
cn tot (laven verkoft. Al het volk prees dc paerden voort getrokken wiert
hy was
Vloot-hccr in 't gemcin , cn vccle hooft alsdan omhangen met goudc en purpcre
voor hooit in 'tbyzondcr. Dc vcrcicrlelen klccdcn , en gekroont met ccn lauwer*
van een zegepralende Krygs-hcer zyn ge- krans hem wierdt ook een baggc, in dc
weeft ccn hemels- blaauwc vaan , fchceps- gedaante van een hart , op dc borït gchankrooncn, guide bekkens, en ccn elpen-! een, waar mede men tc kennen gat, dat
ook Vorftclykc klcedcren, hy in wakkerheit , omtrent dat deel des
becnen ftat
mantels, veclvcrwigc vanen, enz. doch dit lichaams, andere menichen tc bovenging,
is in dclaatitctydcnccrft in gebruik geko- Zomtydts drocgh men ccn kroon boven
men. Den gemcencn man wierden opge- zyn hooft , 't zy van gout , of Avcnty niche
lauweren , cn die mede wel verguldt weltooide degens cn draagh banden gegeven
ook fchilden , haken om dc klcedcren vaft ke kroon , na verrichte llatic , in den Temte maken , palt-rokkcn , vlaggen , gekam- pel, door dc handt van den zcgenpraaldcr,
de helmetten kettingen , fpicflen , mirtc- in dc fchoot van ?npner wierdt gclcght.
kranflên , enz. Iedcrbchicldt zyn gift , of Aan zyn vinger fhk een yzerc ring. Onder
hong dc zelve , dc Goden ter eeren , in den al deczcn praal wierdt den triumpheerders
ftecdts , door iemandt die achter hen ging
tempel op.
DmiIIiui wierdt met een * wagen, daar toegeroepen , Gedrukt d.u ^hy een metijeb
men gchciliehdc beelden op voerde, bc- z.yt opdat zich in deczcn niet tezcerverfchonken, als hy ter zee overwinning be- hovaerdigen zouden. Dc klcedcren der
zcgcnpraalders Itakcn uit boven alle andehaalde } waar van by Monfotus te zien is.
Na dat fulmi Ctftr te water de ovcr- re, 't zy het wyde purperc , ofwel gulde,
handt haddc behouden, dccdc hy zich tem- of geborduurde rokken waren, met gulpels enautaren oprechten , cn zyn beelte- de zinnc-bccldcn , ofte gcfchicdcnillcn.
Zy hielden een palm -tak inde handt:
nis nevens die der Goden zetten.
Dc wagen daar Augufims op hadde gezc- ook wierden zy wel daar mede gekroont.
gcnpraalt wiert aan Mats toegewydt, cn Rondtom hen gongen knechts , met roein zyn tempel geftdt. Deczcn wiert toc- den in dc handt, die den toeloop van het
feftaan zich van gclauwer-kranftc hclbar- volk ftuttcn , cn wierden gevolght van het
'

|
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iers te laten
Stbttft

Urn.

gcklank der bazuinen, en Ichalmcijen. Hcc

dienen.

Als dc overwinnaar te landt getreden beeldt VtUorta , in de gedaante van ccn gewas , dan was het een gevolgh dathy ftate- kroonde cn gevleugelde maaght , met een
lyk zegepralende ter poorten in reedt dc pen in hare handt , wiert voor uit gedragevangenen volghden met gefchoorene gen 't geen anders mede door ccn adelaar
hoofden, tot teken van hun dien ft baar- wiert vertoont > of door een maaght, zittende op ccn kloot.
hei: j doch zoo zy vry gelaten waren
dekten zy hunne hoofden met hoeden: zy
Dc kinderen van den zcgenpraaldcr rewierden achter al den roof, dieopwagc- den ook vccltydts op paerden rondtom dc
nen wierdt gevoert , in geleidt, by paren ftatic-wagen, daar zy ook wel op zaten,
gaande. De overwonne Schccpcn , met al als mede des zelfs naaile blocdtverwanten.
haar toeftel , wierden zelfs op wagens om- Men fpandc wel wilde gedierten voor dc
•gevoen , die men t'ccniger tydt tengctallc wagen , die door den triumpheerder zelve
van hondert in een zegen-praal tot Romen beltuurt wiert , doch meeft witte paerden.
heeft vertoont
cn wanneer de Schccpcn Des zelfs gcftaltcwas rondt, of vierkant,
al tc zwaar waren om te floopen, cn op wa- hoogh , cn voor over hellende.
Dcczc
gens den triumph tc doen volgen , wierden ftaatzic-wagen was ook wel verguldt, cn
aaar toe afbceldtzels van dc zelve gemaakt. zomtydts met bloedt befprengt. Het afDe gevangens fleepten dan ketenen achter bccldtzd van dc godt Fa/ctnm, zyndc de
na, of zaten wel in wagens boven op hunne gedaante van ccn manlyk lidt , hong onoverwonne wapens , ja zelfs op dc kopcre der aan den wagen, 't gcenc men hicldt
nebben , op het cieraat van d'achtcr ftc- dat voor alle fpookzels een tegen-gift was.
tcos , dat boven dc tenten komt, cn op Aan den wagen hong mede wel een fchel f
:

:
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en zweep, op dat de zegenpraaldcr zoude T^firfet fchonkjitt overfchot der Scherpen
gedenken dat zyn lof vcrandcrlyk was , en de Kerl^van Methone gevalt een gift
dat hykondc vervallen om met zwecpen Godt, zeght Cedrentts.
geflagen , ofnoch wel onthalft te werden >
De nebben der Scheepen , of eenigh anwant den geenen die men onthoofde, hong der deel des buits, wierden gchcilight,
men toen een fchcl aan den hals.
gcwydt, en tergedachtenifle in de TemHet was een gewoonte dat de zegen pels opgehangen, of verbrandt. De eerpraaldcrs des nachts voor hun triumph in Jtclingcn van den buit wierden mede veel
den tempel van IJii, tot Romen, haarrult. maal, tot offer, verbrandt
gelyk zulks
namen, die dan alom met kryghs-knech- AUxander deed , toen hy Indien ging beoorlogen.
ten bezet was.
De zegen-pralen wierden van de RoUit den buit wierden ook zomtyts beel- ZUt p**r<è
meinen onderlchcidcn in Ov*ret co Tnum- den gemaakt , en opgerecht , ter eeren van niM
pbare. By het ecrltc , 't geen gefchag als'cr de Goden,
een zegen was van minder gcvolgh, als van
Dus zegc-praaldc Appius ClAudtut voor
overwinning tegen zee-roovers, Haven, of de ccrlremaal tot Romen, nadat hy den
volk van kleinen aanzien, wiert een fchaap Koning Hiero had geflagen, envecldapgeoffert. Bydc tweede offerde men een perezee-flagcnmctdievanKarthago, by
os , zy nde een zegen van hooger gewightc. Meflana , lolèlyk volvoert j als Stlvim ge- Lit. 6.
Dcezc gingen te voet, en geenen reden op tuight in dit Latynfchc vacrs
wagens, enpaerden.
App 'tHS afiabat pHgn* , Uuroque reviniïtet
Dc bootsgezellen , en foldaten , volgden
Juftum Sarrana dncebat c*de trmmphttm.
vreughdc,

:

j

I

den triumpliccrdcr te voet, met

kranffen om het hooft, tot in het Capuool j
alwaar men dan dc Goden dankte met of-

Dat is op Duitfch
App'm was in 't geveght

ferhande.

'c

bbedigh

fhr>'den

Tc recht men hem dan
Wanneer een Roomichcn zcgenpraalpralend' t'huis geleiden.
dcr aan dc Goden dank-offerhande dccdc
fprak hydccze,ofdicrgclykc woorden uit: Dcezc was d'ecrftc die zyn fchildt in het
„ Ik danke u van herten, cn met vreugde, huis van Bellona omhoogh te pronk hing
„ó gocdighftc, cn grootfre Jupiter, en u 't geen andere, zoo wel in haar eigen hui
„Koningin fono, cn u andere befcher- zen, als gemeene plaatzen, hem na deeden.
De Poenen hadden mede een gewoonte
„ mers , nadcmaal dc Romcinfche zaken ,
w totopdcczcndaghcnftonde,doormyne van goudc fchildcn tc maken, om die op
„ handen, na u welbehagen, behouden, cn te hangen, ;üs zy gclukkigh hadden gc„gclukkcl)k uitgevoert zyn: bewaart de voghtcn.
„ zelve, gelyk ghy die bewaart i ik biddc
Het ophangen der fchildcn wierdt wel
55 ootmocdclyk , onderhoudt cn befchermt voor een teken van vreedegenoomen : gehaar
genadclyk.
des Vloot-hccrs fchildt , nevens andere
lyk
„
Men drocgh dc * Fafces , cn den Room- tocftcl , in 't Capitool , of elders , na gedane
fchen Adelaar , op een Maf, van clpcn-bccn oorlogh , wiert opgezet.
gemaakt , voor den overwinnaar. Ook
In het jaar M d x c na Romens opbouw,
rocg men , op grootc pancclcn , gefchrif- volgens Phmmt , zegen-praalde M. faleratt Lik
Mejftlla mede over de Poenen , zynde dit
ten om , van 't gecne gefchiedt was.
Als het triumph-fceft voleind ight was, Koning Hieros tweede ncdcrlaagh : toen
dan wiert dc vreughdc met maaltydcn be- wiert dc gcheele zee-flagh op een tafereel
omgevoert, cn aan het Raadthuis te pronk
ilooten.
De nebben van ovcrwonnc Scheepen gehangen. Doch Hiero , die zich te deezer
!

:

I

J

w» Jhh.
bu,*f trim, d*MT
iylmtjrmt

|

j;.

I

Schecpen, heeft men inde
triumph op wagenen zien voort
trekken , die , na 't voleinden der ftaatzic,
ter ceren van de Goden , verbrant wierden.
Het tiende van den buit bragt men zoratydts den Goden toe : gelyk C,tftr t volgens
getuigenis van Strtbo dccdc 't welk dan
bewaart of verbrandt wierdt. Dcezc gewoonte van het overmande aan de Goden
op te dragen , heeft ook onder dc oude
Duitfchcn in zwang gegaan: waarvan by
Tacitm te zien is. Ja dcezc wyze heeft zelf
ja zelfs fTchcclc

*Aftiafch' C

,

Lii.f.bift.

e*f.ti.

:

lange onder dc Chriftcncn geduurt

:

,

tydt by die van Kart hagohaddegevocght,
verkreeeh een vreede, op deeze voorwaarde : dat ny alle Room fc h c (bldatcn zonder
los- geit zoude laten gaan , hondert zilvere
talenten betalen, een vriendt van 't Roomfchc gebiedt blyven, cn hulp-bcndcn toe
zenden.

Hoe

CDtiillini,

Roomfch Burgermee-

over de Poenen zegen-praalde, ftaat
in'tbrcede telcczcn by Karet Sigomtu, in

ftcr,

zyn bock deTnumphu Ro>

Roomfche

zegen-pralen)

(van het
.

Dcczewasde

tn cerfte die tc fchcep zegen-praaide, gelyk

Ccc

i

uit
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Oaccomus verklaart. Dc oorzaak vaa
gevcght, by DmlUus tegen de Poenen
gehouden , verhaalt Zonarat in een kort Tm. t.
CLASSESQUE NAVAL ES PRIMOS begryp, zeer volmaaktclyk, tot wicn ik den
leezcr wyze. Naar gedaan gevcght tradt
ORNAVET PALM A.
hy te lande, cn ontzette de lradt iEgcfta ,
Dat is
op Sicilicn , die van Amilcar welke vlughHj (te weten DmU/ïms ) was de eerfie die de tc, was belegert.
Scheeps-vtootot met palm beb^aufie.
By Orofius vindt men infgelyks , hoe
Gêljtvitn. De «fchecps-nebbcn, die opdcezen zuil C. Cfnltus Regulus over Hanmbals ncderuit het oude fchrift van DuilUus zegen-zuil, zoo
op het Kapitool, is te bef'peuren, daar men, het

onder andere , dccze woorden ziet

,

,

•

te zien

zyn

,

verbeelden

mms - hoofden

laagh zcgcn-praaldc

:

want deez.e , zeit hy,

olifiints-koppcn, ofFcn-hoofdcn, cn walvis- tot floot-vooght over ie Scheepen van Karthafnuiten. Ook ziet men daar achtcr-f tevens gó gtfielt zjnde , voght ongeluk^igb tegen de
Uffiiu
Itb. t. c 1 4
aan> (Ji c gapende monden verbeelden. Van Roomfche Scheeps-maght ; waar om hy van de
*.«*. J4 '-r
wnen gefleentght ivtert. Doch andere ZCg,j c Schecps-zcgcn-zuil, tcrccrcn Duilliu>,
.

omtrent het jaar ccccc na Romcns bouw, gen , dat zy hem kruicighden.
C.LutattMj, Burgcrmccfter, en Q. Vngelticht , en met vcrwonne fchecps-neblertus, Roomfch Hooft - fchout , zegenben geciert, gedenkt ook 'P/mimi, £>ujnli
Itanus , Firgibm* „Tacitus ,en andere. Doch' praalden namaals weder over de Poenen,
Stltus haltent zegt, dat dceze zuil niet door, als zy onder Sicilië hun Vloot vcrdelght
lab. 6.
het Roomfche volk , DuilUus tcrccrcn, is hadden, zoo als Palmms getuight. Toen
opgerecht, maar van hem zelfs, cnGodt fchreeven zy d'ovcrwonnencn , benevens
Man toegeëigent. Drie dingen vindt men dc vreede, deezc wetten voor: Alled'eiin dccze opgcrechte Heen , (trekkende landen tufichen Italië en Africa t'ontruiDmllius totcere als, dat hy d'eerllcwas men : twee duizent en twee honden tadie te Romen een Vloot uitrufte, die te lenten gelts jaarlyks op te brengen , en
water zegen voor 't Roomfche volk be- aanllondts duizent voor een gift alle de
haalde, cn Schccps-triumf-praal aanfteldc. Romeinen, by hen gevangen, op vryc voegeen van beide zoude in des
Orofius zeght, dat in deczen flagh zeven ten te ftcllcn
duizent Karthaginenzers gevangen wier- anders gebiedt neer fchen , of krygs-liedcn
geflagen,
cnvecl
daar door voeren, enz. En zulks gefchiede
den, drie duizent doodt
van adel voor des overwinnaars wagen ge- onder Q. Lutatius cn A. Manhui Burgervoert. Veel gemunt geldt van zilver cn meefterfchap.
Vtniit
overtgt/jt goudtwierdt tot buit gemaakt: waar van
In de (chriften van Polybius vindt men
xirtbyCiathet goudtnoodtwendigh geit van Kartha- wydtloopigh verhaalt, hoe dc Roomfche
ttmw in 't
go moet gewecfl; zyn * want dc Romers Cn. Fulvius over dc Myricrstriumphcerde*
te diertyat noch geen goude munt floc- jmet wicn den oorlogh ontftondt , omdat
gen. 1'oljbius fchryft , dat de Karthagi- 7V*/4, Koningin der lllyricrs, een gezant
Li*, i.
nenzers in deczen zee-flagh vyftigh Schee- van Romen , die by haar quam , om tc klapen vcrloorcn , van welke dertigh genoo- gen overdezcc-roovcryc van hare ondermen wierden j bchalven dat het zeven danen op dc Romcinlche Koopvaardyricm-rey Schip van den Vloot-vooght in fcheepen , om den hals hadde gebraght.
Romeinen viel. Orofius en Eu- Na den zegen bedongen dc Romeinen
in. 4 t 7 handen der
troptm zeggen mede , dat zAnntbal zyn jaarlyks zekere fchatting, en dwongen dc
lab.x.
Schip verboren hebbende, met een Boot Ulyriers een groot gedeelte van hun landt
ontvlughtc: welk Schip wel eer Koning hen in tc ruimen , cn met geen meer als
Pyrrhus eigen was gewceft , zoo Poljbius twee ongewapende Booten van ftrandt, of
Romeinen in dec- uit ecnigc haven hunner landen, in zee tc
Lib.x.ttf.x. wil. Florm zegt , dat dc
zen flagh grove cn loomc Schccpen voer- moogen varen.
L.tAZmtlius viel het zegen-pralen kort
den ; maardc Africanen hadden Schecpen
die gezwindt wenden konden , cn wel ge- hier na weder te beurt i want hy verfloegh
zeventigh
beliep
dc
Tot
het
Vloot van Anuochus by Ephezcn cn
waren.
maakt
ub 4.
getal der Schccpen, met welke Anmbal, Scio, cn veroverde twee-en-zeftigh ScheeDuilUus
hooft
boodt.
het
Terpen
de oude,
, zoo als Livms verhaalt. Men fchrcef
wyl Duültm zyn Vloot dccde tocruften Anuochus wettcnvoor, dat zich uit Europ»bb hb.
ocffende hy de Romeinen in het zant, die pa zoude houden , cn een goedt gedeelte
hy op banken , als tc Ichccp , decde zitten landts in Afia nuffen nis mede, dat hy zouHellende een man in 't midden, op wiens de betalen , voor oorloghs-onkoftcn , vyfbevel zy gelykclyk de armen uitllaken , cn ticn duizent Eubceifche talenten , end aarna zich trokken. Dceze Dmllsus was d'ccr- en- boven duizent talenten jaarlyks , twaalf
ftc die dc fchceps yzere handen verzon, jarenlang, enz.

Lib.t.taf.j.
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^.F4*^/:4^miumphemleinditzelf-|ncn,
de jaar , om dat hy die van Creta te water
zoo benaauwde , dat zy al de Room he
gevangenen vry geleide moeden geven
* geen breeder by Ltvim is te zien
Ui. j 7.
L. tAZmtltw Péutltu zege-praalde weinig
tydts na dat hy de Steden in Epirus haddc
verdelght , en deede een wonder groot
Schip van zedien roey-reijen , dat den Tyber opgevocrt wiert, zyndc met Macedonifche fchatten geladen, tot onder de ftadts
veilen komen. Voor zyn zege-wagen liet
hy den overwonnen Koning Perfetts, met
zync twee zoons, gaan. Den intoght duurde drie dagen: op den eerden daghbraght
men de tekens (landaarden en vlaggen
binnen : op den tweeden dagh , de wapenen, en het geit en ten derden dage wierden de gevangenen , twee aan twee achter
elkander, in gebraght hier van gedenken
OrofiMt, F/orui , en VelUjus. Daar wiert toen
zooveel geit in de gemeene fchat-kift gebraght, dat het volk in lango jaren geen
fchatting behoefde op te brengen.
Ter zclver tydt, of niet lange daar na,
triumpheerde de Schout Cn. Otlavüu over
tht.Ub. 17. water-zegen : en L. Anicmi, tegen Genft

,

:

:
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Het

(laghtcden.

flaght-offeren gehandt der Prieftcren , en

Wichelaars, na dat hare ofter-fpys door,tó**Ar
rein water gewydt , en met heilige kruiden «* Akxani,
beftrooit

was : ook naar gedane gebeden

en aanroepingc der Goden.

Men

houdt dat de eerde Roomfche
triumph-praal by RommUs is gehouden , als
hy Acron , de Overde der Cacninenzen,
hadde overwonnen ; en de laatfie by Beli-f*
caritu , als Veldt-overfte van fnjtiwhmm~
wanneer hy de Peruanen hadde gedagen.
Aan dronken van afgehouwen boom en
wierden dikmaal mede tekens van den zegen opgehangen , 't zy een wapen van den
vyandt , of iets anders, 't geen nimmer
wiert geween , *t en ware de oudtheit het
verdeer.

De beelden der overwinnaars heeft men,
hen ter eeren , zien oprechten : gclyk men
voor Amgmfius deede , als uit de munten
blykt.

Met de fnebben der orerwonne Carthaginenzer Schcepen wiert het hoogh verwclfzcl in den Tempel van *J\Ctnerv* , en
Neptuin , geciert waar van deezen Tempel den by-naam van gebekte kreegh.
mts. Koning der Illyricrs.
Dc a f beeld ezels der overwon n e galjoeM. Antomms is lange hier na , over de ze- nen wierden in de gevels der huizen gegen , op de zee-roovers, by Cilicie behaalt delr, om dus de gedachteniflevande beblydclyk te Romen, met toejuiching des dreven heldendaden te verlangen. Men
volks, mgchaalt. In dit verdryven der zee- rechte ook deene zuilen op , daar d' overroovers quamen hem die van Byzanccn, wonnene fcheeps- nebben aan verbeeldt
nu Con dantinopolen , te hulpe , zoo «a- wierden.
tms zeght.
Als Angufiitt overwinnaar van Egypten
gelyke oorzaak wiert Servilms ook was, heeft hy veel kopere nebben van de
met vreugde tot Romen ingchaalt Deeze overwonnc Schcepen te zamen laten fmelbraght alleen meer zee-fchuimers gevan- ten , cn daar van vier praal - zuilen doen
§cn , als alle andere voor hem gedaan had- maken.
en , en joeg haar uit alle hun ncdcl-plaatDeRecht-bank te Romen praalde voorzcn Hier van (preekt ClMtduams aldus maals met 's vyandts kopere galjoenen.
En ServtUtuJpande de ongetemde Izjutren voor
De verbrokene (checps-rompen , ofwel
zjn wagen.
eenige harcr dcclcn, cn allen toedel , wierDie van Athenen offerden veeltydts ge- den van den overwinnaar, zoo veel doenheelc Schcepen , of wel voorname dcclcn lyk was , vergadert , en , tot teken van
daar van, door het vuur, ter eere van de meeder ter zee geweeft te zyn, opgebragt
Goden , en dat zelfs in een ftorm. Dit ge- waarom een fpreck-woort onder de Rofchiede mede, wanneer zy, in zee groot meinen in zwang gong, hy beeft de wrak^
gevaar uitgedaan hebbende , beloften daar ken venjimth : daar mede zy zeggen wilvan hadden gedaan: waar toe dan nieuwe den , hy heeft overwonnen.
De wapens en tekens der overwonnc
autaren wierden opgerecht.
De Roomfche Raadt vondt goet , dat Schcepen dcepten zy achter uit j gclyk
:

T

Om

LH. 18.

-

men Jnpyn jaarlyks in Herfd-maandt offer
zoude bieden, om hem te danken voor de
zegen , die Augttftm op Antonim hadde behaalt waar om zy mede aan dHan een
beeldt, 'tgeen een zee-vlagh in de handt
voerde, hcilighden.
De Lace demoniers offerden hanen, na
bekomen zegen. Gclyk de Romeinen als
dan vette witte (tieren, met guldehoor:

men noch heden doet.
Onder dc Grieken was het de gewoonte , gedenk-tckenen van verbrooke Scheepen , als nebben, pylen, wapens, roers, riemen, ankers, cn diergclyke, op te rechten |
welke tc verminderen, of te fc henden,
voor een fchelm-duk wiert gehouden : en
dit gefchiede aan de naad gelegen ftranden, daar het geveght voorgevallen was.

Ccc

?

Doch
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Doch zy hebben nimmer, ofzelden, willen beamptelingen vereert , als mén zegen had
toe liaan, dat de zelve, als by dc Romeinen,
van ft een gemaakt zouden werden , op dat
de gedachtenis van een anders ongeval niet
altoos zoude duuren: ja, wanneer deezc
gedenk-tckenen vervielen , wiert 'cr geen
handt aan geflagen, om die weder op tc

bcvoghtcn.

Die eerft enterde , wicrdt met een
fchceps-kroon befchonkcn , daar rondtom
voor-itcvens bv uitftaken, zynde van goudc of zilvere plaatkens, en andere kottely-

ke (toffe , gewrogt } of ook wel

flcchts van

rechten.

gevloghtc eiken- en lau wer-takken , daar
Pata- Icheeps-galjocntjcs door gcftrcngclt wiervinum. of Padoua, en de geweftcn om- den.
trent Venei ien , meinden tc veroveren , cn
Tterre PalUot in Zyn bock des Armotriers,
dc nederkagh kregen , hadden die van Pa- vertoont een fcheeps-kroon daar, bchal,
doua een jaarlyklche vreughden-ltrydt, ven de galjoenen, fchceps-zcilen doorge-

Wanneer de Spartanen een maal

,

mc\ Scheepkcns in dc rivier, aangerecht,
en zulks op den dagh der overwinninge.
Een Scl lecps-zcgenpraal wert by fnve»4/w, in zync vaerzen , zeer uitdrukkelyk
befchreevcn, welke van foachim OiuUum
in zyne Roomfchc oudtheden, aldus zyn

vloghten zyn. En Andrcu Faxnn. geert ons
af becldtzels , na deoudthcit gevolgt , daar
voor- en achtcr-llcvcns op liaan, die
ftorm-toorens voorzien zyn.

den van bloemen, en ook van boom-bladen
gemaakt > want Romnlm bekroonde HoftiItMs met een eiken kroon , of krans
, om dat
hy dc ftadt Fidenx eerft bclbrmde.
Die buiten bevel en toelating zyn hooft
bckranftc, wiert wel dapperlyk geirraft.

vertaalt:

Des oorloghs overfchot , een kolder , of heimet
Gehakkel t en gebutft , ten ftanderr opgezet
Een roer, of ftukke fpriets , befteken tuflehen
beyen
Met vlag , en wimpels van veroverde Galeven
Met een gevangen man, op 't hooghfte van de
.

Dc Grieken gebruikten veel olyf-takken in hare kroonen. Andere vermengden
vcclcrlcy bloemen en kruiden onder een in

boog»

In treurige geftalt', dat 'Uieertlyk voor 't oog.
lik- 7.

met

Dc fcheeps-kroonen wierden by de Ou-

,

het maken van eer-kranflen.
Vtrgtiius belchryft deezc tropheen , ofte
De krans van gras wiert voor de edelflc
zegen-zuilen , mede zeer aardigh , vertaalt
van alle kranflèn gehouden : en deeze kon
door den zclvcn Ondaan, aldus:
niemant geven, als een gchcclc gemeente
Veel krygs-tuigh , en geweer, hing aan de heü'ge
of het krygs-volk j daar alle andere kranffen van dc Vloot- of Veldt-heeren alleen
Genoomcn wagens, en flagh
zwaerden

,

(abels

konden worden gefchonken. Een verloftc

bylen,
p

Heimétten, pluimen, cn poon-floten grof cn

ZWUT '

'

Enmenighfchight, enfpics, cnfchildt, en beukelaar,

Gemeente, of Staat, gaf zulk een kroon
aan haar verlofler : zvndc dit de grootftc
ccr, die een Kryghs-o'vcrilc kon gebeuren.

By zommigc Schryvers werdt ondcrfchcidt gemaakt tufichen een fcheepszegen-zuilen dc tydt der over~- kroon en een ftevcn-kroon : d'ecrftc wiert
winninge plaght gefchrceven tc ftaan.
gefchonken aan die 't eerit enterden , cn
{ n
^"S^Egyptcnaren, 3c tweede aan die Vloot-vooghdcn , of
°l AA b
htcnte cnda c
Hopmannen tc
En fnuiten, afgerukt den fcheepen in het veghten

Op welke

1

j

^

E£ftó

water, welke ten grootc
B
PP
rf Z°£
k^gs-luidcn^eedehycenzegen-zuilop-lhcldcn-daadt
bedrecven hadden
Deezc
't zy die van goudt, of andere
wasj maar als hy d overwinning haddc tc- ftoffc waren
gewroght, voerden medede
gen
laf hertigc kryghs-luidcn
•—•—wil,, Tiet
un hy een naam van vlooVk
o
o
;ö
-kroonen.
vrouwlyk lidt op de zuilen zetten.
Schccps-kranflcn cn kroonen, (als wel
Dc overwinnaars wierden van oudts ccr het hooft van Agnpp*
kroonden, die
met by-namen van ecre befchonkcn. Dus hem
, na M. Amonims nederlaag , van Ahwiert Ctmi/btt , na 't hcrftcllcn der Room- «h/Ims
gefchonken wierden) nevens twee
fchc mogenthcit, Vader des vadcrlandts
Schccps zcgcnpraal-tckcns, worden hier
en tweede Romu/sts geheten. M. Uaudim op
dc plaat, onder letter D, vertoont.
wierdt dc Zoon van Mars genaamt. En
Digiiius, een bootsgezel , d ic onder Scspi»
M.Mantlius, omdat hy dcFranfchcn van
in Spanje diende, wiert met een gouden
het Capitolium verjocgh
noemde men kroon vereert, om dat hy het ccrltc in dc
,
dcnCapitoliner, enz.
vyandtlvkc ltadt fprongj want toen zyn
z*t p*ftnMet kroonen , rokken , arm- cn vingcrdc *ncb-kroonen noch niet in 't gebruik"
ckcn ^er yzer, wa ens,gïlde
gêljorn-kmgeweeft.
P
ffi
Pj
hals-banden, ongcyzerde
wcrp-pylcn , cn
Op vecle munten vindt men aan deeze ntm LnJl
andere gefchenken , wierden Je
minder hooft -kraoJTcn cn kroonen ftrikken cn
banrechten, daar een manlykhdt op afgcbcclt,
kroonen,

—
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j 01
banden afhangen , waar mede men die aan vin Péuilns gaf men ieder man 45 *fféj 9
doch den Hop-luiden dubbelt deel. Als
CUmdtm deed een fchceps-kranfle onder Tompejtu zegen-praalde , liet hy voor elk
dc buit , op den vyanden behaalt , omvoe- man 1 500 draebmu uitdeden. Toen Cefar,
ren, totbewysdathydezce Ocetmm over na dc burgcr-kryg , zegen-praalde, fchonk
gevaren , en die zoo veel als bedwongen hy aan ieder zyner foldaten 5000 drachmai,
of 1 j<J gulden. Die zedien toghten geAlabmda , in Grieken , was d'ecrde die daan hadden , wierden van Angnfins met
het hooft vaft maakte.

met een fchceps-kroon wiert befchonken. 5000 drachauu befchonken.
Den zommigen wiert het gebruik van
De Scheeps-bouw, en 't varen te fcheep,
deeze kroon en op alle Feeden toegedaan
andere alleen ten dage des praals.
Men befchonk de zee-helden mede wel
met vee j ook met landt, zoo veel als een
os op eenen dagh konde omploegen.
Na de wet van Solen wierden dc kinderen van die geene welke indenkrygh gebleven waren uit dc gemeenc middelen
gevoedt,cn in brave konden onderwezen
dc giften, die dc vader had verdient, ftondt
men hen mede toe.
Onder dc Grieken was het den helden
gcoorloft hun hooft met huiven en kappen te verderen
ook begraaf- plaatzcn
binnen de muur en van Atncncn te moogen bouwen j 't geen niemandt toegedaan
:

wiert, als-die het ecrens-halvc toe quam
en verdiende.
MtlttaAcs verkreeg , dat hy zyn beeltenis
in een galdcry, bydegrootdedandts pcrfoonen , zoude oprechten , om het Marathonifch zee-geveght.
Agmntmnon , na net getuigenis van Homerus , befchonk Tydtdes , om dat hy tegen
Hcttor hadde gevoghten, met de rugh en
hoornen van een geflaghtcn os : en aan
AchtUes fchonk hy twintig kopere potten
tien talenten goudts, paerden, cnccnigc
fchoone maaghden.
Safio fchonk dertigh oflen aan C. L*Hmit
den Admiraal, na een gelukkigh zee-eeveghc. Een ander iert om dc zelve reden
het offer-recht toegedaan , en kopere bor-

w

daar des mans naam , en vriendt des
Ryks te zyn , in ftondt ) in het Kapitool te

den

(

moogen ophangen.
By de Grieken was in gebruik, ter eeren
der verflagenen in een gelukkigh zce-gevcgt , • eer-dichten te maken , en lof-fpraken aan 't gemeen te houden.
DmIüms niet verzadight door de zegenLtvw iji.
»•
datie van eenen dagh , liet , zeden hy de
Vloot der Poenen by Li paras verfloegh,
toortzen voor zich dragen, en met trompetten blazen , als of hy noch dagelyks
triumpheerdc.
vu* ub. 3.
Aan ieder foldaat , of vlooteling, wierden buit-gelden uitgedcilt, na mate van
tetmiii- het geene verovert was. In dc Africaan• orttitu.

,

was

in

zulken achting te Romen , dat zelfs

d'aanzienl vkde woon-plaatzen der Room -

fche hovelingen na de gedalte der Schee-

pen gemaakt wierden j waarom dc deftigde buurten aldaar de naam van C*nn* of
Kielen, wiert gegeven. Van welke huizen men noch heden, by S. Pictcr, in de
gevangenis, grootc kielachtige wulften
en andere overblyfzden, vindt. Dediepde
dalen in deeze plaatzcn Carin* , of Kielen
wierden Stbitrr*, of Scheeps-ballad, genoemt, omdat aldaar voorneen veel puin
had gelegen van Remmlmt gebouw, gelyk
by Varrt is te zien. Ten tyde der Keizeren was voor aan deeze plaatzen Caritu een
Schip van marmer gemaakt , zynde rondt om uitgehouwen met zee - gedrochten
't geen diende tot cieraat en optooijing van
de Stadt.
De plaats 1'tUbrum dat een zeil betekent , binnen Romen , behoudt zyn naam
van het Schip, dat door den poel , die daar
certydts was , den g eenen over voerde , die
na den Avcntynfchen heuvel wilden deeze plaats , uitgedrooght zynde , heeft nadernandt dc naam van Ode-markt bekomen. Als de Pricfters Lmperci, in Sprokkelmaand , Godt Pan feeft vierden, met naakt
door de Stadt te loopen, flaandede vrouwen met boks-vellen in de handen, waar
door zy waanden gclukkelyk te zullen baren , trokken de zelve hare fch oenen uit als
zy op deeze plaats quamen , in teken dat
daar certydts water was geweed. Doch
andere willen , dat de plaats feUbrnm zyn
naam behoudt , om dat men daar certydts
onder zeilen , olie verkocht.
Die hunne Scheepen het bequaamde
hadden toegetakelt, fchonk men hemels,

,

:

t

blauwe vlaggen.
Die zich

wd gequeten

hadden

,

zagh

men geit , en ook het burger-recht, fch enken men gaf hen vryheit van tollen, en
:

magt

om rechters in verfchillen te kiezen

om 't gekochte te mogen wraken,
en koop breken. Aan den vreemddingen
fchonk men het recht van in de Stadt te
mogen huwclyken de naam van vriendtfchap: ont daging van borghfehap: vryman
fche zegen-praal genoot ieder
40 *flet, latinguitdenkryg: als mede een begraveof z i duivers , en 6 duiten. In dc triumph nis in beftemdc plaatzen ; gdyk uit een
deen,
vryheit

:
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van ver- jaar voor dc jongde tydt-rekening , te weten 1 < j 9 jaar voor het Euangclium , wantc Athcncn icmandt hccrfchtc , wiens
LOCUS FACTUS PUBLICUS SEPE- neer
naam uitgewifcht is j doch het fchynt tien
LIENDIS MILITIBUS CLASSIS PROjaar na het gebiedt van Amphtllion , en zeMONTOR. MISEN.
ven honderdt vyf-cn-zeventigh jaar voor
fteen

,

daar

GoUvm

dit af-fchi ift

toont, kanblyken.

Dat

is

:

Romcns opbouw geweed tc zyn.

Deez* plaatt is gemeen gemaakt , tot begraEen ander Grieks opfchrift , in Meen
ven* voor de foldaten der vloot van de kaap te fprekende van een vermaart zee-man,
welMtfenen.
ke twec-en-zeventigh maal in Italië was
Men vindt totOxfort, onder de Arun- geweed , en voor zich en zync kinderen
delfche marmerc oudtheden, een deen, ;cen graf had doen oprichten, is daar van
waar op te leezen daan, in 't Grieks, dc Smirna gebraght, cn tc zien, 't welk in
oudtdc cn aanzienlykc tydt-rekcningcn Latyn , door zeker gclccrt man aldaar, dus
begonnen in 't jaar m m h M ccccc l i des is vertaalt
JuUaanfchcn periode, of tydt-rekening,
Flavius Zeuxit Erga/les, qai navigavit in
onder welke het volgende fchrift mede is Italiam navigationes fcptuaginta daas prepa,
tc zien , 't gcenc in Latyn , daar ter plaaue ravit hoe monumentum fibt CJ filiis , FUvto
van iemandt vertaalt zyndc, aldus luidt: Theodoro , (3 Flavio Thcudx , (S cutcunque tilt
qtto navis prima , ex tAigypto folvens , in concedunt.
Graciam appultt (3 vocata ejl Pentecontoros
Dat is
Etheha (S
en Danai filta Amjmone ï£ B
Flavius Zcuxis Ergadcs, die tu>ee-en-zc-

A

,

Arhediis forteleüa

,

a

cateris filiabus

templttm venttgh toghten over

ficrificabant fmper littm in mari-

condidere,

tima regione y in Lindo, qua Rhodi urbs eft t
*nni mccxlv 1 1 regnante Athenis Erichtonio.
In dit fchrift wert gefprooken van het ccrfte Schip, Pentecontoros geheten, 't welk
in Grieken aanquam, met dcEgyptifchc
maaghden > zyndc daar over gcrcdcnccrt
by den Schryver van dc Oxfortfchc oudtheden , als hier volght : Danai cum qmnquagmta filiabus , navi qua diïla ejl Pentecontoros , nempe qutnquagnta remis , ex*AZgjpto
appulfnm tn Heiladcm refert Chronicon marmoreum , annts t 247. ante cittmam epocham
anno 1 539. ante Euangclium ; regnante eo
Athenis, cujus nomen quoque obliteratum ejl ,
verum ut apparet y poJl decennium rcgniAmphiüjonis , Erichtonio , S5 quidem anno tertio^
Eufebianum vero ponst annum quintum , (S
foftremum regni Armeifive Danai in tAZgypto,
quem fojèphus e tSManethone ,
Aptone
,

z.ce in Italië heeft gedaan

,

heeft dit graf-gedenkteken voor xjch en ;_i»e

z.oonen

,

Theuda ,
flaan

,

Flavius ,

Thcodorus ,

en Flavius

en allen den geenen die x.j zjttks toe-

opgerecht.

na behaalde zegen op de Poetc water, wiert toegedaan, altydtop
een wagen na den Raadt tc mogen rj den.
Tompejns deed zich de Zoon van Neptuin
noemen, cn met zulke klecdercn beklceden , als men gewoon was dien Godt aan te
Afetellus,

nen

trekken.

Op de graf-deden van afgedorvene zeehelden plagt men fchccps-ucclcn cn werktuigen op tc rechten j gclyk f'irg.ltus, fpre- ui.
kende van Mifenus begraveniflc , dat aldus
zeght:

t.

/Entsi braght ter aard* Mifenus, en op *t graf
Daar ftelde ny een riem, een wapen, cn een flaf.

In dc mondt van dc Zwarte zee is van
oudts een marmerc pylaar opgerecht , die
misvcrdandclyk
by dc reizigers, cn Schrycife annos 4 » £^ menfem t , anno quarto regnt
Ertchthontt ac 1 5 2 ante princtpium Euan- vers, aan Tompejus eigen weit gemaakt»
want
aan
voet
zyn
daan dcezc woorden
gelii , quocirca convenit , Danaum circa finem
ejufdem anni quinti ab initto regnt fut tn CjESARI.
EREXIT.
tAEgypto y appultjfe in Helladem , annis omnt- CLAUDIUS. ANNIDIUS. LEGATUS.

&

,

±Algjptiacü Hiftortcis refert regnajfe

,

ibi

pra-

1

AUGUSTO.

tio

27

cttsus

quam flat uit Eufebius

!

quorum

unus tantummodo tmputandus fuertt annts
Regum Atticorum reltqut autem 26" inferiori

CLASSIS. IN. PONTO.
Dat

is:

Tereeren Caefar Augudus heeft Claudius
vloot tn Pon-

eorum Jitui in Chronico Eufebtano quam in Annidius, Opper-hoojt van de
marmoreo. Orojïus hoe ejfert annis 1 2 cihus tui, dit opgerecht.
utpot e

775

ante

Romam conditam, idefti<^\

In Cidien , een landt van

Meden , wiert

't geen op deezen zin uit op dc graf-deden van
afgedorven Zee-helmarmer gedenk - fchrift den het beeldt van Gorgona, voogdcfleder
meldt, dat de Danai, met vyftig dochters, zee, gehouwen , nevens dolphynen, cn
het
in een Schip genaamt Pentecontoros dat is een of ander fcheeps
,
werk-tuigh.
een Schip met vyftig riemen, uitEgypten
Themiflocles
om dat hy Grieken hadt
in Grieken over quamen, op het 1247** vcrloft wiert met een krans
,
van olyf-tafc-

ante Euangclium :

komt

,

dat het

,

,

ken
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ken befchonken , behalven een zeer kofte
lykcn wagen.
Aandegeenediezichheldtdadigh hadden gcqueten wierden wel gulde cingels
of draag-bandcn , gefchonken.
In de graven der gencr die zich te fcheep

beelden van decze lampen.

De eerfte , onder letter A ,

vertoont

LU

zyn Boek de rectnditü Mttufmtrmm
In den jare 16^9. heeft zekere
P. Francifcaan deeze lompe van Cairo naar
Padua gebraght , alwaar de zelve in het
huis van de Heer Serterim Vrfitttm werdt
bewaart. Zy is vierkant , en gemaakt van
zwarte aarde , die harsachtig fchynt te zyn.
De zelve is, in't by zyn van de voorfz. Monnik, 20 Italiaarache mylen buiten Cairo,
niet wydt van d'oude Pyramidcn, onder de
aarde, in een graf-ftede der geener die men
Mummie noemt , gevonden. Zy is omtrent
1 fpan lang , 4 vingeren breedt , en 1 hoog.
Deeze lamp heeft twaalf openingen , daar
het lemmet fchynt door gekomen te zyn
welke veellicht de twaalf Scheepen , daar
dien perfoon , in wiens graf de zelve is gevonden , Vloot-voogt over was , willen te
kennen geven of wel , dat zy zyn geftelt,
om dat hy twaalf roovers, die d'Egyptifchc
kuft ont veilig Jen , heeft verflagen | waar
van doch niet zekers te befl uiten is. Het is
waarfchynlyk dat de olie, die in deeze lamp
gedaarLzv geweeft , zoo zy onder de aarde
Heeft gebrandt, van de zelve was welke
nimmer verteerde (indien 'er die geweeft
is , zoo als gelooft wert ) ) want zonder dat
zoude het licht van kleinen tydt geweeft
zyn. De neb , of het galjoen , t geen men
aan dit fcheepken ziet , is van oude geftalte en byzondcrlyk ftaat de groote room
daar de riemen, even buiten boort, op fteunen , aan te merken als ook de gedaante
der riemen zelve, zyndc boven en onder
van eene breedte , en tien in getal aan ieder
zyde. Men ziet in dit Scheepken maar vyf
roeijers j waar uit, myns bedunkens, te bcfluiten ftaat , dat deeze Galey een Btremu ,
of twee riem-rcy Schip geweeft is , van dat
gedachte daar de roeijers op een zelfde verdek en hoogte zitten , als voor in dit Werk
De roeijers zelve fchyncn
is verklaart.
naakt te zyn , uitgezonden dat zy een beedefchoudeftc-vacht , of Laps kleedt
ren hebben geflagen.
De tweede, onder letter B, welke by
myberuft, is wel eer in Italië, onder puin
van oude overblyfzelen, gevonden) waar
vanoordeele, dat in het graf van deeze of
,

in

htcernu.

;

:

J

:

;
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,

wel gcqueten hadden wierden zomtydts
lampen jgehangen, welke het fchip zelf,
ofeenighgeveght te water, verbeeldden.
De twee neven-itaandc gcftalten zyn voor-

u.i.i.i. *****

II.

geene vermaarde zee • man heeft gehangen , of immers ten diende voor zulk eene
zy gemaakt geweeft. Zy is van koper , en
lang over fteven 5 i duim , op zyn breedtfte
i;duim, hoogh, zonderde zwaans-hals
i duim
houdt J mutsje nat, en weeght
ipont. Vaftelyk(buttcbefluiten,terwyl
de In uit, of galjoen van dit Schip, ongewapent is, en beter de muit van een varken, of
eenigh ander dier, als een fcherp-fnydende
punt gelykt, dat het geen Oorlogn- maar
een Koopvaardy-fchip zy gc weeft, daar dit
na gemaakt is» 't geen het weinige getal
van riemen mede fchynt uit te wyzen Het
lemmet heeft voor uit , by de fteven , afgchangen. Achter op t verdek is een gat, om
de olie in te gieten) en voorde maft ziet
men twee gaten, (zonder twyffel) om lucht
tefcheppen. Dit Schip, na 't fchynt, heeft
zoo wel zeil als riemen gevoert want het
boven uitftckende handtvatzel, daar het
aanhangt, fchynt de maft te verbeelden.
Men ziet daar acht bundel nemen • aan
ieder zyde vier, in twee lagen boven elkander, zoo voor als achter aan het Schip, te
water fteken 1 doch hoe veel riemen in
ieder bundel hebben geweeft , 't zy een of
meer, is uit de gedaante, doordien grof
gegootcn is, niet wel te befpeuren. Boven
deeze riem -lagen ziet men dubbele barkhouten, die gedient hebben, na allen fchyn,
zoo wel om de riemen met banden daar
aan te hangen, als om het Schip fterkte te
reven. Dewyle de onderfte riem-laag vry
(
(Jicht by den bodem of kiel van het Schip
komt , ben ik van gevoelen , dat deeze alleen heeft gedient wanneer het Schip ont
laden en led igh is geweeft. Het ruim blyft
tot ftouwinge voor de laften. Wat de
zwaans-hals en kop aan de oude Vaar- tui
gen beduidt, isvooren in'tbreedc opgeaalt. Aan de Schcepcn die ten kryg wierden toegericht ftak deeze halshoogcrop,
endaar quam een tentje, of hutte, onder
tegen aan te ftaan , 't geen het verblyf voor
den Hop-man, of Overfte van het Schip,
was. Voor te weder- zy den op de bocgh
ziet men twee rondpehtige quabben, vlerken, of ooren, uit fteken, welke na de
gedaante vandevoorfte vinnen der viflen
lchynen gemaakt te zyn) of müTchicn zyn
het de ooren van 't zwyn , waar van de neb
de fnuit vertoont, dienende beide totcieraat van 't Schip. De kiel onder, met de
ftevens , maken by kans de geftalte van een
.

'

half rondt uit.
Dat men oulings de namen van wakkere
zee-luiden, en de geheugen is der roemruchtige helden-daden, op zee bedreven,
|

zoeken te verlengen, en in eeren te
houden, leeren ons wclduidelykzoomeheeft

|
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nigh overhlyfzel van verbroken cer-fchriftcn , in fteen , op graven , onder beelden
en elders gevonden j gclyk by de volgende voorbeelden , die mt veelc heb geilek
is

te zien:

de grootfte Codt.

Voor M. Aurelius Ermaifcus , den wel verwelken alle tpt mede-gezjllen met
,

dienden

beklagen zoeken

M.

D.

Dat is:

Aan

MAGNA. JANUARIA. TATAL SUO.
BENEMERENTI. FECL C. ANTONIO.

ANTARlNO. MI LIT. EX. CLASSE.
PRETORIA. MISENATIUM VIX.
ANN. XL. MIL. ANN. XXIV.

Deeze fteen fchynt opgerecht te wezen ter
eeren vaneen zee-man, of miflehien een
vüTcher , welke zich loflyk te water hadde

gequeten.
Op een andere fteen vindt men drie
mannen in een fchipken roeijen , daar veelc
Dit ziet men tot Romen in de tuin van
woorden
van lof-tuiting over helden-davrouw
een
by
Het
is
zekere Cardinaal.
den, ter zee bedreven van die geene welter ceren van haar man , die foldaat in de
kers
naamen
gemeldt ftaan , nevens te zien
Mifenifchc hooft- vloot was, geftclt.
zyn.

Een ander ftaat aldus

De Chriftenen hebben van oudts , gclyk
noch hedendaaghs , het Heidendom niets
willen
toegeven in hunne Zee-helden lofCJECILL CELERIS. MIL
PR. MISENSIS. NATIO. BESSUS. lyke gedachteniflen na te laten , zoo als aan
die
tiettor Ottobonm , en Ntcolam C^pel- VHi Mmvan
MIL. ANN. XXV. VIX. ANN. XLV.
,f*
1*j, tot Venetien is te zien, welke beide
B. M. E.
tuflchen den jare 1 470 en 1 499 veel won- stbrlLn.
Dat is:
ders te water tegen den Turk hebben uitAan degrootfte Godt tr dit gekeUight.
erecht gclyk zulks by de Schryvcrs van
f
OeciÜUS Celer, foldaat in de Mtfenifche icn tydt in 't breedc is te zien.
Benedtttnj Pifanrttt , Vloot-vooght der
vloot, een Beffm van geboorte , die xxv jaar
foldaat wat , en leefde XLV jaar. H. B. M. E. Italiaanfche Scheepen, floegh den Turk in
Op een andere fteen vindt men deeze de Ambraccifche inham , en verjoegh hem
in de Hellcfpont. Hy won Leucade en
TIMAGIO C^CINIANO TRIERARCHO. Cephalenïa ook overwon hy den grooten
M.

D.

CLASSIS.

R

:

:

ET ALSIiE POSTVMfi
Dat

VXORI. V.

F.

is:

tot

Voor Timagius Oxcinianus, Kaf hein op
een drie roei-rtj Schtp

,

e n Alfia

Om

zee-roover Reccbto.
alle deeze heldendaden is'er een gedenk-teken op zyn graf

Venetien

geftelt.

Inde Kerk van Afaria de fchoone, inde

Poftuma, vjn zelve Stadt,

ftaat een heerlyk Graf-fchrift
, ter eeren van Vtcentiut Capellut
Admiraal ter zee, die in den jare mdxli
de fcheeps-tucht herftelde , de Venetiaan(chc zee-kracht wel dapper toonde, en veel
helden-daden uitrichtc } gelyk aldaar in 't
breedc is tc zien.
fuliHt Qcada verdiende geen kleine
naam i waarom men op zyn graf tot Genua een heerlyk marmer- ftuk heeft opgerecht. Dccze ftreedt , onder Dona , voor
Keizer Karei, tegen Vrankryk , veroverde
vier Galeven, en quect zich ter zee manlyk tegen het Ottomannifchegeweldt.
Het gedacht van 'Dorta , tot Genua,
heeft voor heen veel wakkere Zec-heldcn
voort gebraght \ gclyk aldaar uit vecle
Graf-fchriftcn , en oude gedenk-tekenen
in Kloofters en Kerken , is te zien. Deeze
hebben veel overwinningen op die van
Venetien, Pifa, tegen den Turk , en elders,
behaalt. Doch het is niet noodigh voorbeelden der gedenk-fchriften , die op graM. AVRELIO ERMAISCO. BENE- ven ftaan , ter eeren van wakkere Zee-helMERENTI. QVEN. OMNES SODALES. den gefticht, van verre te halen j men vint
SVI. QVERVNT.
die zelfs hier in ons Landt , en Stadt.

vrouw

,

heeft hj

't

in v/n leven gemaakt.

te zien

Hctiswaarfchynlyk dat omtrent deeze
letteren ook gedenk-tekenen van daden,
bydic geene verricht, wiens namen vertoont (taan, met des zelfs verklaringe, hebben geftaan ; doch nu verdorven, door vcrwoefting , en verloop van tydt.
Tot Romen ziet men een groote fteen
waarop boven aan een vifch verbeeldt is,
en onder een fchuitje, daar een maft, wcinigh meer na vooren als na achteren in
ftaat, zyndc met vier hooft-touwen binnen
boort valt , en op de zelve komt een klein
knopje, met ecnvlagh. De geftalte van
het fchuitje is niet ongelyk aan een tippige
Lapfche (choen , die de Noorder volkeren
dragen 't is voor fraai , en (pits , na boven
toe gaande achter is hetbrcedt, ftomp,
en een weinigh hooger als voor. Tuflchen
beide de afbccldtzels ftaan deeze letters
tentoon:
D. M.
,

,

Ten
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Ten Noorden van het Koor in de Oude

Deel.

II.

aangetaft , en tegefyk.

'

vyandts Zee-hopluiden

Kerk , tot Amfterdam, hangt boven 't graf van hunne Scheepen berooft , dat den Batavier
van Heemskerk^ aan zeker pylaar, een zwart nut metgeheele vlooten behoeft op zee te komen,
marmor Tafereel, met een opfchrift in La- om den Spanjaart te veroveren j maar een eentg
tyn,

't

gccn,verduitfcht zynde, aldus luidt

Ter eeren , en

ter eeuwiger gedaebtems , van
Jen manhaft tgen en kloekmoedigen Zee-belt
Jacob van Heemskerk, dte het VaderUndt
Keer groot e dtenjlen heejt gedaan , en, nadat
bj verfcheide zee-togbten , in bekende en onbekende landen , twee in Nova Zembla onder de

Noorder pool , en ooi^twee na Ooft- Indien onder de Zmtder pool,gedaan had, en van daar alt
overwinnaar, metgrooten bmt , en zeeghafttgb

weder

tn't Vaderlandt gekomen , en eindeIjk
Zee-voogbt , om tegen den Span/aart te dienen , gemaakt was , de Spaanfche vloot , in de

tot

Middellandtfche zee, onder het Slot en de Stadt
Gibraltar, met eenft om beftaan, en onver tzjiagt

eneen eenigh Overfte, zal genoegh zyn.

fchtp,

Doch terwyl jjch deeze Zee-beidt, sn 't midden
van degolven , zjn Ijfen leven voor bet Vaderlandt opoffert, en ten beften geeft , is bj zeegbaftigb englone-rjk^gefneuvelt.
Romen ƒ poe

O

nugeen meer op uwe Decten : onder deeze marmere gr af-fteen lett 00^ bet /schaam van een
Decier begraven.

1

6*
j 3

Onder aan ftaan deeze vaerzen
Hier

ruft

de Heldt

,

die

van zyn vjan dn

fcheepen

In zeven maal, auam zeven vlaggen fteepen

En gaf voor

't

laatft op

Dat efeene vlood ,

twee zoo dapper vonk,

en d' ander bj hem zonk.

Op

het graf van den wakkeren van der
herte, op den achtften van Bloet-maandt dei
jaart 1607. aangetaft, verft rooit en gefloopt Huift, mede in deeze Kerk, vindt men de
volgende vaerzen ftaan
heeft. IIj zelfs ti aldaar, trouwljkyoor 't Vader Undt veghtende
den' lieert

:

,

gefneuvelt.

De ziel is h

het tichaam ruft op deeze plaats.

Vaar wel leezer en bemin '1 mans lof en deugt,
,

om men de Hooghmoogende Heeren Staten der
vereenighde Nederlanden dit hier hebben doen
ft ellen. Hj heeft geleeft veert igb jaren , twee

Hier ftuimert Huift, de

fchrik^ der zee-

banier,
Beproeft tn ftaghop ftagb, inbloet, invloet
en vier.

De groot e Zee-raat kroont dien Vaderlandtt
befchermer.

De faam des braven Heldts braveert metaal
en marmer.
Slagh zeer konAan de wandt ziet men, op een Tombe,
ftigh uitgehouwen, en daar onder deeze
zyn verbeeldt lichaam leggen , cndeZecvaerzen
maanden , en twaalfdagen.

Onder aan

men de

ziet

die dwars door 'tjs , enjzer, flagh, in welke hyloflyk lheuveldc, vertoont , daar de Faam met gulde trompet,
aan 't Landt , hier 't
en voor ten over heen blaaft.
fyf,

Heemskerk ,

dorfte ftreven

Liet

tt? eer

Gtbralter

't

Noch

leven.

ziet

men aldaar een Marmere ge-

dachtenis, zeer prachtigh uitgehouwen,
het Koor, in de zelfde
Kerk, ziet men, ter gedachtenis van den door hare Ed. Mo. de Heeren ter Admiraliteit doen oprechten , ter eeren van de
itrydtbaren heldt Komehs Jansz. van Am.
Schout by nacht, Willem van der Zaan , omfterdam gebynaamt het Maantje, een

Ten Zuiden van

zwart

,

marmere Tafereel opgerecht, en daar in trent de kaapTrcsfbrcas, uit een Algiers
eenige Latynfche vaerzen , met culdc let- Roof-lchip,met een ponts kogel gefchooten, en ontflapen den 17 Maert, 1669
teren , die in 't kort zy ne helden-daden ophalen , en, verduitfeh zynde, rymloos aldus
luiden

Ter eere, e»

ter

'.

eeuwiger gedachtenis , van

den k!o*kjnoedigen en manhaften Zee-beidt,
Kornelis Jansz. van Amfterdam, ^rw^m/
het Haantje , hebben de befebermers en voorft anders

daar het volgende fchrift by ftaat te leczen

uDus Ueft men na de doodt.

:

van de Noort-zee

Dit

is

door't Landt, tot eer van

Zaan,

vandcr

beftelt,

Omdat

een Roovert feboot ontzielde deezen Helt.

dit gedenkteken
Vyfgoude ketenen had by voor heen genoot en
Ruft hier , tot eer van haar die uit hem zjn
wonderdaden van
gefprooten.
om vo.'k^., en de verwonderens waerdige Zeeftagen zoo zeeghaft igh ge voert. Hier lett de
In de Nieuwe Kerk, ter zeiver Stede,
geene begraven , die met zyne kielen de Spaan- ziet men het Marmere graf , of Zee-tomfche tee doorkluift e , en de Middellandsfche zee be, van den manhaften Zee-hopman, en
met het bloedt der Spaanfche heeft geverwt. Vloot-vooght , Jan van Gaün dat hem ter
Die onlangs , met het veroveren der Spaanfche ecre , en ter gedachtcnifle van zyn heldenfcheepen , Duinkerken heeft doen beven. Zoo daadt , die hy aan het veroveren van eenige
menigb maal heeft hj den vjandt zeeghafttgb Engclfche Schecpen, in 't gezight van Li-

bier doen (lellen.

Let aanfehouwer ,
,

op de

,

,

Ddd

:

vorno,

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaaghfche

;o6

vorno , heeft bedreven , hier opgerecht is.
Martinus Harperti Trompius.
Hy lcit , gantfeh gchamafcht , in wit mar- Qho nomine plnres continent ttr laudes quam
mer, boven op dc Tombe: zyn helm met Ine
lapis capit , (ane antuftior et
cut fchola
*
j
plu.maadje ftaat aan zync voeten. Onder
Ocadens mare matena trJmphohem, voor aan dc Tombe,• ziet men.' mede rum
,
{•
vlorix juit
/
,
„ n
, univerfut oreis , t beat rum
,.
J
in wit marmer, de Acc-flach,
_'
_ certa
.
i, afr
ö i die ter bo- predonum
perntcies commeren felix
vengemckicplaatzc gefchicde, zeer kon0ft a
nonvtlu
m
h ° UVfCn 9 W:Uf ndCr dCCXC VaCr_
°
*r»« j««
»-_*'-<
ten

^

•%

,

,

,

,

/•

i

i

S

Uit in

,

,

&

,

,

^)MJ^

J J

,

S

effcacia benigno rexit imperto

't

Graf van

eer ie dappere

*IWw8
poft L prtlsa

;

van quorum duxfuit , aut pars magna ,

Galen,

poft inftgnes

fupra fidem vidorias , poft fummos infra mert-

Die eerft ging buit op buit KaftUien afhalen , tum honores. Tandem beÜo Angltco tantum
En met een leeuwen hart, na by 't Totkaner non vtilor certe invitlm X Aug.an. tra Chriftrandt ,

De

Britten heeft verjaaght

,

fttana Cl D
verovert , en cere dejïtt.

verbrandt.

Even boven zyn Tombe, tegen de muur
een rondtachtigc zwarte marwaar op , met guldc letteren
in'tLatyn, zync hcldcn-daden befchrecvcn zyn welke , vertaalt , aldus luiden
aan

,

ioc Li 1

1. at.

lv 1 vtvere at vin.

Facderati Belgii patres.

Heroi optime merito.

M.

P.

Dat

is:

ftaat

mert- ftccn ,

De eer. der

Batavieren

,

en bltxem van de

krjghs-deught , leght hier , dse by zyn leven
manhaftigen Zee-heldt , Jan van Ga- nimmer lag
, maar leerde , door zjn voorbeeldt,
len , van Ejfen , die om zyn manlyke en geluk;
dat een Overfteftaandefterven moeft. Hj wat
een
k»gh uitgevoerde daden , als ook^dat hj
de liefde der burgeren , fchnkjder vjanden , en
jaar ces Duinlterkfche roof-fcheepen veroverde,
verbajftbeit des Oceaant.
en van de Barbaarfche volken, of Turken , z.eer
rviarten riarpcrtz. 1 romp.
groot e buit bevoght , over een Kloot fcheepen, in
de MiddeBandtfche uee , Admiraal wttrt ge.
Onder welke naam meer roemt begrepen

Den

m

ü,

door een gedenkwaerdige xxe- alt deezj een vatten kan, en't is hem te naanw,
ft
't veroveren , met
wien het Ooft en en Weften voor een fchoole
Codts hulp , verjagen , verbranden , en te gron- dient. De z.ee gaf hem of van uegen. Degeft
de horen der Engelfche fcheepen , den koophan- heele were/t wat hem een fchouwburgh van eer.
del met de volleen van diepte, den vjftiende Hy wat een gewis verderf der zjce-roovert , en

maakt ,

heeft

,

Jlagh bi Livorne, en door

van Lentemaan dt des jaars 165 3 , herftelt; herftelder van den koop-handel. *De gemetnenüy na dat hem z.in eene been wat afgefchoo- Kaamheit maakte hem nutbaar, en niet veracht.
ten, den negenden dagh na de zxge , oudt 48 fo- Na dat hy matroozen en Joldaten een ruuw
,

,

ren geftorven, om eeuwtgh op de vleugelen der volk., met een vaderlyke en goedertieren aart
faam te leven. Vit laft en bevel van de Hoogh bad beftiert ; na vyfttgh z.ee-ftagen daar hy
,

,

Afoog

: Heeren Staten heeft de Zee-raadt alÓpper-hooft , often minften CetAghebber over
hier ter Stede deez.e gedenktekenen doenfteUen. wat; na veel groot e vitlorien , dxe het geloof te

Rondtom dit Tafereel , tegen dc muur boven gaan j na veel eere , doch alles onder tyn
aan, ziet men vanen, vlaggen, ftandaarden, verdienften , is hy eindelyk. tn den Engclfcben
wimpels, fpieflen , en zwaerden , tekenen oorlogh , niet x.00 overwinnaar als onveruionvan zyn zege cn manhaftighcit , in wit nen op den 10 Augufti des /aars 1 6 J J onxjet
het Is , geftorven , en heeft t' overwinnen opgemarmer uitgehouwen.
houden.
De Kadert van 't vereemght NederOp het graf van den manhaften Manen landt hebben dccz.e gedachtenis aan den wake
Harpertsz.. Tromp, L. Admiraal van'tvryc
keren Heldt doen oprechten.
Nederlandt , tot Delft begraven , ftaan
Zyn beeltenis, van marmer, ruft op een
prachtige marmcre tombe, alom opgetooit
oEterna memoria
met cicrlyk beeldt-wcrk van wapen- en
Qui Batavos , aui virtutem ac rerum laborem zee-tuig. Onder tegen de tombe aan ftaat
amas ,
dc flagh, daar hv in quam tc fneu velen,
Lege ac Inge.
verbeeldt j waar by dc Poet f. van yondel
.

,

Bat ave gent is decut , virtutis beHicafulmen, decze vaerzen heeft gevocght :
Hier ruft de Zee-heldt Tromp, de dappere

hic jacet , qui vtvut nunquam jacmt , (S imperatoren ftantem mori debere exemplo fuo

doemt, amoravinm, hoftittm ttrror , Oceam
ftupor.

befchermer

Der zxe-vaart ,

endexjte^ ten dienft van

'tvryt Landt,

Dm
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gedachtemi* bewaart in ks nft'gh en tegeljk.de hoogbwaerdigheit van
beft vefte en verlereegh.

Dat'tt

ZooUvendtgh,

viel te

gemeen

geheele vloot des Koningt
Emdeljk tegen
van Engeland: met weinige heldtdadtgb ftry-

'tHol-

gelyk.by ftterf

Units ft r And:
Et-luidt met moordt-gefchrey , en
kartouwen ,
Daar groot Br manje in brandt al

't

dende, en alom bectngelt , gaf hy zyn vyandt
met tegoet ; maar eengroote nederlaag hebben't

Ieleen.

water de gedaan , zyn Admiraalt fchtp tn de brandt
rakende y beeft hy, alt eenen Herculet, door
't vuur zich een wegb hemelwaarts geopent,

Hj bttft vcb zelf in 't hart der burg'ren uitgehouiaen

Dat

beelt

op het vyf-tn-vyfttgïtc jaar zynt ouderdomt.

:

De Hooge Moogende Heeren Staten van het

verduurt de pracht van graf en

vereenight Nederlandt hebben aan deexjen zeer

Ter geheugenis van de
verricht

byden Heer

ftrydtbaren Held:

helden -daden

Admiraal van 't vercenighde Ncdcrlandt
is in 's Gravcnhage een Marmer gedenkteken opgerecht , daar de Schceps-vlooten , in welke hy ftreedt , konlligh op uitgebeelt zyn j als mede het m armere afbeeldtzcl van zyn perfoon, ftaande recht
op de fteencn tombé , werdende gekroont
van de faam, welke boven zyn gekranfte

Oh dam

,

faderatt Bel-

gis Archttalaffi', (Se.

Rtbm pre dar e terra mariqne gefrii, non
tantum in AtUntieo Oceano , unde ftarfa fugatoque Lufitanerum clajfe, magnaque onuftut
prada damum re dut: fed (S in freto Balttco,
ubi pulfit adverfartü ($

inftgni

labtrantt Dania fuccurrit ,

part* viïloria

3fimul majeftatem

reip. afferuit £9 ftabilivit.

Ac tandem centra mniverfam regiam Anglorum clafjem cum paucit fortifftme dtmicant
undique tintin* ne ftc quidem cejf.t boft ib ut,
,

&

,

fed

magna print

mum

edita ftrage

,

incenftque de-

prateria fua navi, Herculeo exemplo

t

fiammü viamfibiad fuperot paratam tnvemt.
Anno
Ihuftriff.

&

atatis

lv.

nument urn boe pofuere

de repnb. mertto mo-

anno reparata falu-

,

tÜHDC LXVII.
Dat

is:

Tot eere en riem van den wakkeren

loos verklaart} en die geene, welke met
deeze fchant-vick bekladt waren , konden
haar leven lang tot geene ampten gevor*
dert worden : ja, aan de kleeding waren
deeze te kennen, op dat men hun gezelfchap myden kondc. Tegen dank te moeten fcheep varen , wiert mede voor ftrafte
gcrekent. Die een kleine misüag te fcheep
bcgong , wiert met een touw gegccflclt
en die grooter zonde hadde begaan, hong
men met het hooft omlacgh. Die zyn hair
af fchoor, moeft zulks boeten met deeze
of geene ftrafTè, na welgevallen van den
Hopman want het hair in zee af te fnyden hielden zy een quaat voor-fpel te zyn.
Die fchip-breuk leden waren gewoon hun
hairaftefnyden, en na deeze daadt wiert
de Schcrm-godt , door ftraf aan de misdadige te oeftenen, verzoent , volgens hun
gevoelen waar om zy in de zelve te ftraf-

Fieldt

fen niet nalatigh wierden bevonden.

,

bi wettigb en doorgaande vervolgb,
Die van Samos , zoo Herodotm verhaalt,
oude Batavifche fiam , Heer ?*cob , ftraftende Atheenfche fcheepelingcn , die

gejprooten
uit een

't

-,

potentiff. feederat i Belgii proce-

ret vtroforttff. optimeque

Vaderlandt greete

wiert by de ouden
afgebecldt door een gevleugelde Faam,
die fchccps-deelcn en werk-tuigen rondeom haar heeft , nevens het gehcilighde anker, Neptmn toegewydt, in hare handt)
gelyk hier nevens onder letter E wert vertoont, 't geeneik in Italië naaroudt marmer heb gevolght.
Maar gelyk de bclooningendcrgeener
die te fcheep iets waerdigs quamen te verrichten groot zyn gewecit, zoo ftrafte men
daar-en-tcgen wel lcherpelyk die zich misgongen , en niet queten na 't betaamde.
Die zich flaauwhertigh in het geveghc stheef*
toonde, wiert met wyf en kinderen eer- Jheffe.

Her ou itufhiff. Cf ex vetuftijfima nobilitatü
Batavica fttrfe per continnam (3 legittmam
fucceffonem prognau , D. Jacobi, Djnaftt de
Waffenaar, Domtniin

't

De fchecps-victorie

& gloria

Hem

die

jaar onxjts heilt i66j.

Het fchrift luidt alsvolght:

hooft zweeft.

,

dtenften deed, dit gedenk^tekfn opgereght , in

Jacob vanWaffenaar ,

,

Vrjheer van Waffenaar

,

Heer

in

Obdam

Floot- voogt der vereen tgde Nederlanden ,

,

enz..

Na dat hy zjch te water en te lande wel had
,
met alleen op den groeten Oceaan ,
alwaar hj de Pertugeefche vloot verft rooide,

gequeten

verjoegh, en butt-ryk_keerde;

maar

ook. in

de

Belt , daar hy tyne tegenftr evers fleegh, een dap-

pere xxge behaalde ,

Denemarken te hulp quam,

]

I

zy in een zee-flagh overmanden , met het
afbccldtzclvan een Samofch Schip op hun
aangezicht te drukken, in weer-wraak van
den Nacht-uil , die de Athcncrs te vooren
op 't aangezicht der Samiers gedrukt hadden. Deeze Scheepen van bamos waren
rondt , om het roer aan alle kanten te konncn aan hangen.
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wyngaart-ranken , en de bondc genootcn
met lbkkcn gekaftydt: en als'cr een rncc
ftokken zoude doodt gcflagen werden,
talie den Kapitein cerft toe , die dan van de
gcheele bende wiert gcvolght.
Wanneer de Stierman in zyn beftek gegcnecs-middel ftrekt den geenen die vcrIchrikt is, dat alzoo, tot ftrafrc, of tot teken dwaalt hadde, fpoogen alle de maats hem
van bloodigheit en ontfteltenis voor 't ge- in 't aangezicht , en befpotten hem.
Die de doodt verdient hadden , wierden
vaar, iemandt wiert gelaten j waarmede
hy dan voor een bloode , en zot , uitgekre- de voeten gefpoelt, of men liet hen dry ven
in bootkens , zonder cenige fpys , of werkten wiert.
Het kiel- halen is te dier tydt vooreen tuigh , om zich te redden , te midden in de
ftrafFe der fchccpclingen , gclyk noch he- zee. Seneca verhaalt van zeker man , die , J^ l~
den, in gebruik geweeft, zoowel dwars dus uitgezet , en by de zee-roovers opgeonderdoor, als langs fcheeps. Mcndccdc vat, eindelyk, door zyn dappere daden,
ook de maats achter na liepen , met het tot hun Hooit verkooren wiert.
In onweêr, zeght Tiinim , wierdt een ui. »t.
hooft alleen buiten water, 't geen duurde
na de zwaarheit van de misdaadt. Andere vrouw, zoo by de handt was , ontbloot,
ftak men met het hooft door dc riem-ga- jen naakt in d'openc lucht ten toon gcftclt,
ten, hun lichaam binnen latende, welke 't geen , na hun meining, de ftorm deed
aldus tot fpot ten toon Honden : gelyk vcrdwyncn.
Die het Schip verlieten , wierden by de
men hedendaaghs in Engclandt de moedtwilligen, met het hooft door planken ge- Romeinen , zoo men hen bequam , dc handen
afgekapt. Dc Grieken fineerden de
gaten
in
zyn
die
daar
ronde
,
om
ftoken ,
den hals fluiten , op dc ftraten , voor ieder zulke met roet , gceflcldcn hen dapper af,
, 'en bragten haar daar
na om *t leven. Doch
een te pronke zeti. Te Ichcep wiert ook
den geenen die 't verdiende , tot ftraffc op deeze zware ftraflë wiert niet in 't werk
gelcit , met afgefiiede klcedcrcn , bloots gcftclt , 't en ware by fchaarsheit van volk,
vocts en hoofts , den geheelen toght te we- en in oorloghs-tydt.
Zoo een groote menighte hadde gezonzen. Men zette hen , die 't verkorven hadden , mede te pronk , met het een of ander digt , wierp men het lot , en ftrafte cenige
fchimp-kleedt aangetoogen, of liet haar ten aanzien van allen. Het volk , 't geen
ftraffe, na aan de doodt, verdient hadde,
ongewapent gaan.
M. Cato , als een van zyne zee-mannen wiert op onbewoonde en vreemde landen
fchoonhy, met opgeheven handen, riep, gezet.
Zee-roovers wierden onthalft, gekruift,
dat men hem afhalen zoude, aan 's vyandts
en ook van handen ontbloot.
ftrandt bleef ftaan , keerde met zyn vloot
Wat den geenen aangaat die het Opperen deed den achtergeblevenen aan het lefc»
ampt ter zee bedienden, deeze zyn, zoo Ajmrt^ven ftraflên.
**"
By de Macedonicrs moght een fbldaat, wel by dc Grieken als Romeinen , van zon--i£?$
'
die nooit vyandt gedoodt hadde, geen oor- derlyken ftaat geweeft , en zulks onder de 'm't »2,
loghs-gordcl dragen \ maar hy moeft ze- naam van P. *fttlut clajftt of Vloot-voogt , ktrnm
kcre hooft-bandt aan hebben, tot teken en Admiraal > welk woort in cenige aer"^^'
van zyne blooheit. Die zich in den ooi logh volgende Latynfchcgcdcnk-fchi iftcn , die
drie maal vergreep, hoe weinigh het ook op marmer zyn gevonden , ftaat te zien :
was , moeft het met de doodt bekoopen.
M. CALPVRNIO M. F. GAL. SENEOE
Tot Sparta wierden de bloode hunne FABIO TVRPIONI SENT1NATIANO
knevels afgefchooren.
PRAF. CLASSIS. PR. MISENS1S PRM¥
De Kapiteins , ofte Bevel - hebbers te CLASSIS PRjETORIjE RAVENNATIS
fcheep, hadden een ftok, of ftaf, daarzy
Op een andere fteen vindt men deeze
het volk mede tughtighden die dc zelve

Het was van oudts een fchimp-ftrafvoor
deioldatcn, zoowel te water als te lande,
bloedt uit de aders te werden gelaten
waarvan de reden my onbewuft is. Het
kan zyn dcwylc het ader-laten voor een

J

,

.

j

1

,

:

brak , en den Kapitein floegh , verbeurde
zyn hals.
Wegh gejaaght te werden , van de foldy
ontbloot, dc fpies te moeten overgeven,
ftaande te eeten, den ringel ontnoomen,
met garft gevoedt , naakt ontkleedt en zoo
wegh gejaaght te werden , wiert van oudts
onder dc lichte kryghs-ftraffen gerekent.
Dc Roomfchc burgers die tenoorlogh
dienden, en misdaan hadden , wierden met

woorden
PRiEF.
:

OU

MAR. ET. CL
Dat is, Oppcr-toczicndcr, of Bevel-hcbbcr, vandezec-kuft, cn vloot.

By die van Laced;cmon was een wet
dat nicmandt het ampt van Prtfeihu maru t
of Zec-vooght , twc« maal moght bekleeden.

Dcezen volghdc in wacrdighcit, en gezagh, dc

Sabprsfeiiiti

,

of Vicc-admiraal»

welk
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zyn landt bekleedt haddc , en opperfte
Gezag-hebber was over het Vaar-tuigh op
daan na y.ekcrc marmer- Heen , bekent is
de rivieren de Rhofnc, cn Saone : ook had
PRiE. CLASS. BLIT. ET MOSSIC.
hy in Gaulen , of Vrankryk , het ampt van
ET PANNON1. ET PR^SIDI AL- AUctUr
bekleedt j doch wat ampt dit gcPIVM. SVBPRiEF. CLASS. PRjET.
weeft is , 't zy Rechter over vcrfchillcn, cn
TRI B. LEG. XVI.
proccflen, ofwel Bcfticrder der tollen, is
Waaruit den taal-kundigcn klaar genoeg onwis.
blykr, dat de Vicc-admiraal van een hooftDat het ampt van opperfte Gezag-hcbvloot, Admiraal van een minder vloot heeft bcr
over de Schecpcn , of Vaar-tuigen , op
konnen zyn.
de rivieren de Rhofnc, cn Saone, aanzicTot Baja, niet wydt van Napels, is dit nelvk is gewceft, blykt uit het volgende
volgende fchrift , ter ceren van een Ro- oude gefchrift
, dat mede tot Lions noch
meinfche Vloot-voogt , of Trtfeüm clatfs, voor handen
is , en dus luidt :
in marmer opgerecht , voor handen

welk ampt

in

't

volgende

af-fchrift,

in

Q. IVLIO SEVERINO SEQVANO
PRjEFECTO OMNIB. HONORIBVS INTER SVOS
FVNCTO PATRONO SPLENDIDISSIMI
CORPORIS N. RHODANICOR. ET
ARAR. CVI OB INNOC. MORVM
ORDO CIVITATIS SVA BIS STATVAS
DECREVIT INQVIS1TORI GALL1ATRIB. LEG. VII. CLAUDIA PLE. FIDEL. RVM TRES
PROVINC. GALL.
PRiEF. CON. II. GALLORUM PRAF.
Dat is, na deezen zin,
JmIihs Smriam
CON. II. BOSFORANOR.
was in zyn vaderlandt, byde Sequaners,
Men koos t'eenigcr tydt mannen uit den vereert gewceft
alle

TL CLAUDIO.

1LO.

CLASSIS PRjETORLE MISEN1. PUB.
PROC. LUDI MAGNI. PROCO. CLAUD1
DAC1I PRO CON XX. H/ERED1TALIUM PRiEFE. VEH1CULORUM. PROC.
CLAUDI ALESSANDRINjE PRjETORLflï

met

aanzienlyke eer-

Raadt hier toe , als ook uit het Burgerampten hy was opper Gezag-hebber van
mcefter-ampt} Schoutfchap, en Micntshet deftig ampt-genootfehap der Schecpsmannen, die dit ampt voor ccnen toght,
luiden op de Rhone, en Saone. Behalven
of vooraltydt bekleedden j waar van in't
dit, om zyn goeden aart en inborft, had
breed e by Monfotm ftaat te leezen.
de Regceringe van zyn landt, en de drie
Binnen de ftadt Lions vindt men noch
landtfchappen der Gaulen, hem twee beelheden het volgende oudt opfchrift
den opgerecht.
L. HELVIO L. FIL. VOLTIN. FRUGI
Noch vindt men ter zeiver Stede op een
CURATORI NAUTARUM. BIS II VIR oude ftcen deezc woorden
:

VIENNENS1UM. PATRONO RHODANIS
ET ARARIC. NR. RHOD. ET ARARIS. MINERViE

Waar uit klaarlyk

L.

£MILIUS SULLECTI-

NUS PRAFECTUS CLASSIS

is

te zien dat deezc ftcen

opgerecht was ter ceren van Lmcim Heivim

RA-

VENNAT1UM DICAVIT.

Welk fchrift uitwyft, dat zekeren Lmcims
Voltrnmiy toegenaatnt Fhtgi, welke twee
'^f.mi/iMt Sullet 'mm, Admiraal over de vloot
maal gewceft was in 't ampt van Dmmmvir
te Ravenna, aan Mmtrv* zyngodtsdienft
tot Vienne , cn opperfte Gezaghebber van
pleeghde.
de Scheepen, of Haven-mecfter, over de
Tot Arles vindt men deeze oude, in
rivieren de Rhone , en Saonc.
graf-Ichriftcn
Ook vindt men in de zelve Stadt het vol- ftecn gefnedene,
ftcen
gehouwen
oude
D. M.
in
,
fchrift
gende
i

L. DOMIT. DOMITIANI
L BESIO SUPERIORl VI ROMAN D. RARCHI CLASS.
GERM.
EQi R. OMNIBUS HONOR1BUS APUD CEIA. V ALENTINIA.
SU OS FUNCTO PATRONO NAUTARUM ARARICOR. ET RHODANICOR. PIENTISSIM.
D. M.
PATRONO. COND.

ARTORI LUGUD.

C.

PAQUI OPTATI

LIB.

EX TRIEP. F.

COC-

•

IVS.

.

PARDALiE

CONSISTENTIUM ALLECTARLE 111 III AVG. COL. IVL. PAT. AR.
GALLIARUM OB ALLECTURAM PATRON. E1VSDEM. CORPOR,
FIDELITER ADMINISTR ATAM ITEM PATRON. FABROR. NAVAL.
TRES PROVINC. GALL1AR.

VTRICLAR. ET CENTONAR.

C. PA-

EPIGONVS CVM

LIBERIS
Dit geeft te kennen , dat Lmcim Befim Ro- QUIVS
meinfeh Ridder , wien ter eeren de drie SVIS PATRONO OPTIME MERITO.
Waar uit te zien ftaat, dat het cerftc is
Provinciën derGaulcn dcczen ftecn hadden opgerecht , waarfchynlyk met zyn gcftelt ter eeren, en geheugenis, van eenig
beeltenis boven de zelve , alle eer-ampten Gezag-hebber in de Duitlche vloot j cn
het
,
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het tweede voor een Opper -hooft der
Scheeps-timmerluiden.
Niet wydt van den bergh Atlas , in het
Koninkryk van Algiers, op de wegh van
Conltantine, zyn onlangs twee oudeRomeinfehc ftccnen gevonden , met dccze

MATURINUS

GAL.

opfchriftcn:

T. P. C.

De Romeinen hadden een Opper-fchipO. Ai. TempefiMtttm divinaritm pot ent
Leg. III. Aug. dedic4.ru r Q. Fabio GUvitMO per over haar geheele vloot , die al het
volk
Leg. .Aug. Pr. Pr.
, 't welk eenigh Icheeps-wcrk dcede,
beftierde* gelyk zulks uit het graf-fchrift
Vtntti bonAmm tempeftttrnm potentibus
van Ai. Porcuu SmuIUhms uit de ftam CImmLeg. III. Aug. dedtcantc g. Ftbto Cthittint.
dia, ArchinaKta, of Opper-fchipper , van
Leg. Aug. Pr. Pr.
de Ravennatifche vloot, 'tgcene volght,
Men bd peurt uitdeeze zeldtzame woor- wert getoont. Zyn zoon was bewaarder
den , dat Quintmt Fdttttj Cédvmnusy gebie- der wapenen , als uit het zelve graf-fchrift
dende een Legioen voor den Rootnfchen blykt :
Keizer, deeze twee fteenenhadde opgeDIS MANIBUS. M. PORCIUS M. E.
recht , den eenen ter eeren Jupuer , meefter
CLAUD, SATULLINUS. ARCHINAUT.
van het weer j en den anderen ter eeren
CLAS. RAVE. VIVUS FECIT SIBI ET
van de winden , die by de oude Romeinen
L. F. CLAU. PROBO. PRjEF.
ook meefters over het goede wcér wierden
CUSTOD. ET
geacht te zyn: en dit miflehien als hy uit
JOCUND^ FIL. H. M.
Africa na Italië zoude over fcheepen.
DOL. MAL. ABES IN FRONTE PED.
In de Campanifche wegh om na Bajen XIV. IN
PED. XVL
te gaan ziet men een opfchrift aan het graf
De Scheeps-timmerluiden hadden de
van Ai. Stabertms, uit de Quiriniche (lam
naam van NavicmLaruu ; welk woort men
bygenaamt Lacer Hooft man over de zes(taande op de Porin een opfchrift ziet
de uitkyk-bende van de vloot der Mifenatuenzüche wegh, by de puin-hopen van
dfche kryghs-lieden j doch dcwyle dit op
Porto , 't geene hier volght :
fchrift reed ts hiervoor in gevoegt is , wyze
/.

1

,

PROCIO
ARMOR.

PORCIS

MAMMILL£

AGRO

,

,

M.

ik den leezer derwaarts.

Een andere oude fteen

>

in het Mifenati-

AVIDL

P. F.

LIB.

PHILONICO NA*

PORT. V1X ANN. LIX.

XXV. T. ANTRONIUS
ULPIANUS FABER LIGNARlUS EX
M. VIII. D.

fche landt , vertoont deeze letteren
P.

ULPIO M.

VICULARIO

PAL. SATVLLIS PRiE- T.

COa

FEC. CLAS. MISEN AT. ID.
Tu. spbcvl. antiqva stipend.
M. AVIDIVS HERES ElVS. EX TEST.

P.CUR.

De tweede perfoon
zicht over de

te (cheep hadde op-

mannen te roer , ( want

ieder

Schip voerde toen twee roers) en over de
F.P.C.
zeilen. Na deeze volghden in rang
Waar uit blykt , dat de erfgenaam van ne die deroeijers geboden. Ipje de geefèdentcUeen Opper-bevcÖiebber der Mifenatifche
vxmame regit dat is : Hj Ot en befiiert bet
vloot die gedachtenis had doen oprichten.
roer , zeght Firgi&m ; waar uit te beiluiten
tA.
een
byzondere KaOp ieder Schip was
is, dat de man te roer, of die het roerbepitein , die Scheeps overfte , of Navsrcbm,
ilierde , mede heeft konnen zitten , en niet
Welk woon N*varchtu
wiert genaamt
altydt behoefde te ftaan.
voor den Admiraal zelve zomtydts mede
De zit -plaats van de Bevelhebber was
wiert gebruikt , als uit het graf-fchrift van
aanzicnlyk , en op het hoogfte van de komTmb. Petroniut Arirodtftms Admiraal over de
panje hier van daan zondt hy alom ftrenvloot die te Ravenna lag , blykt , als volgt
gelyk zyn bevelen uit, die de (cheepelin,

1*

.

,

:

D. M.

gehoorzaamden buiten
hadden dccze niets
te zeggen. De kryghs-luiden hadden hun
PR. RAVEN. ET GAV1NLE GORGOLE bezonder Hooft , dien zy gehoorzaamden.
EIVS ALIVS GORGOPHORVS PABy de Mileziers heeft men Burger-

PETRONI AR1RODISI EX TRIARCHIS NAVARC. ET PRINCIPE. CL.

P.

RENTIBVS.

fen

in alle ftilte

:

et beftier van 't Schip

Raadts-heeren gehadt

,

SempernnMu ge-

Dit blykt infgelyks uit het fchrift , dat naamt} als deeze in zaken van 'tgemeene
op zekere fteen, die in het Campanifche beft raadtflagen zouden, dan traden zy te
landt , in Italië, heden Terra d* L*v*ro ge- fcheep.
heten, ftaat, 'tgecne hier volght, en
dus luidt:

al-

Te A hen en heeft men t'zyner tydt burgeren, zonder (bldy te genieten, tot het
t

be-
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Behalvcn dit voorigc is my noch een ander Grieks opfchrift voor handen , 't geen
infgclyks tot Napcis ftaat, waar in van zeker Nauktlarchefas , of Schccps -fchout,
wert vermeldt , als volght :

der Scheepen verkooren , en dat
vooreen gcftelden tydt, wanneer die van
andere weder vervangen wierden. Zy hadden ook twee Magiftraats-perfooncn, die
Apoflres genoetnt wierden, welke het getal
Scheepen , hun aanbevolen , m oeften doen

XEAETKON TON SEAETKOT AlX TTM NAXlAPXHXANOI FIOAITAI

klaar maken, uithalen, en ter beftemder
tydt, by den Admiraal, op de vergaderplaats voeren. Zomtvdts Helden zy tien
ThaUfliarcben , of Scheeps-fchoutcn , om

ANATQK NATKEAAPXHIANTA APXONTA TON AIA
nENTE ETflN T1MHTIKON.
A*POAITH£ ETNOIAÏ

TA TEXXAPflN

de Vloot te gebieden , en boven deeze alle
ÖEOIX.
een Pofemarchsu, die, bygefchildcr ThaUffiarchen de zaak vereffenden. Dikmaal
Dat is :
Helden zy flechts twee, of ook wel maar
Burgers, Sclcucus, z.oon van Seleucus, die
een gebieder op dc Vloot
tweemaal is gnv eeft overft e School-beftierder,
,

Tot Romen heeft men in voorigc tyden

Vte

twee
ee beamptehngen gchadt, VM*mvm\
«avaUs genaamt, welke de ïorge overdeL
zee, en zee-zaken, hadden, ook alles wat!
tot de Scheepen dienftieh was in acht na-

_

ma „

^

ichteps .fchoMt

^4 pnwiBhhek

_

* Meefiv,

f

mSAmjm

,

van Vcnus,

aan de Goden.
,

,

.

,

,

,

h ook no h
y C Van 0U<JtS ,' Z
en beitelden.
5
J
?V',
,
ladende
wyzc,gedenk-fchnften te hechInlgelyks had men in deGrickfchc
aan
ftatclyke gebouwen, by of omtrent
landcn amptelingen, die Hmn$Üm wier- tfn
^ezee, als u.t het volgende bly kt, 'tgecne
den genaamt, welke de zorgh over dc
mcn » wc cns *> ne Mweftcit den koning
Schelpen hadden.
£ k , aan de haven of kaftccl van
yan Vrankr)
Dit aanzicnlvk ampt wiert wel eer by de
Duinkerken heeft doen Hellen:
Napolitancn van een man allccnigh bcXIV. TERRA
kleedt, welke in 't Grieks dc naam van LVDOVICVS
O IMPERII
N«uma« '«ï, of Schccps-fchout, droeg} MARIQVE VICTOR.
eclyk blykt uit het oude Griekfchc op- NATVS.
fchnft, dat in 'thuis der erfgenamen van' ARENOSIS IMPEDITVM ING EN TI
NAVIGANTISapio S<i»tf/»<«,Rcchts-geleerde, ftaat , cn SVMPTV
my door den hoogh-gclcerdcn Heer Gra- BVS REDDID1T. ET ARCEM MEDIIS
vin, Profcflbr tot Uitrecht, ter handt ge- IN FLVCTVBVS NAVIVM SECVRITAT1 EXTRVI 1VSSIT.
ftclt is , 't welk hier volght :
Zelden wiert men in fchccps-dienft geHBAN'I En I* AN EÏTATHI GEUIT.
als met trappen : en eer icmandt
IOTNIOÏ AKTAAI NEflTEPOS vordert,
Stierman gemaakt wiert , moeft hy langen
AHMAPXHZAZ NATKEAAPX1IIAS
tydt voor uitkykcr gedient hebben , gclyk

men ,

.

9

?

MAGNVS

w

BON

PORTVM MONTIBVS

COMMODVM

MDCLXXX.

XTFATETÏAMENOZ

EniTPOnETEAS.

A'azra»zen:u fchrytt.

Dat

Aan Hcbon ,

Om het weer te voor-zeggen

is

,

cn wegh

, flocgh men ftccdts naerftclyk
acht op het geftemte.
De Phornicicrs peilden den hemel by de

tc fpooren

den doorluchtten Godt.

C. Junius Aquila de jonge , die het ampt van
Demarchsu en Scheeps-fihottt bekleede , die een

grootcBccr* doch dc Grieken, en Romeinen , by dc kleine Beer. Uit Zon cn Maan
was de Schuts-godt der wiftcn zy weêr en windt te kabelen, als
wiert
baart,
die
verdicht
ccn
ook uit het jgcvlicgh der vogelen, zwemNapolitanen,

bjrygt-man en voorz.orger des gemeene-beft was.

Hebo y of Ebo

,

;

|

mcnfchclyk aanzight , en ftieren lichaam
tc hebben , en ccn zelve met dc zon tc zyn.
Demarchtu iszoovccl als Mients-man, of
liever Hooft-fchout , tc zeggen.
Dc Sclieeps-lchouten moeiten acht Haan
dat dc Schccpen wel bewaart , cn ftadigh
hcrftclt wierden, ten beften van 't gemeen.
Hier toe deeden zy , door mannen by hen
geftclt , fchatting uit de burgers vorderen
Waren Rechts -mannen van matroozen,
foldaten , en andere vlootclingen hadden
het oogh op dc Havens , en al wat de

men der viflen, tocltandt der fchclp-viflcn,
en het bruilfen der zcc. Als zy zich uit het
gezight van 't landt bevonden , cn niet
wiften waar heen te wenden , lieten zy vofclenlos, die zy geloofden door een ingeooren drift landt tc zullen kiezen, welke
zy volgden. De windt namen zy waar met
hare ooren, en wiften daar na tc oordeelen.
Kaarten , die dc kuften en veerte der
landt-ftreken verbeelden, zyn by hen in
gebruik gewceft : by ieder plaats ftondc
de windt-itreck , dienftigh om daar heen

Schccp-vaart betrof.

en van daan te zeilen , aangetekent.

:

Eee

Van
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Van eb en vloct hadden dc Ouden wei- een tweede man toegevoegt ,
Li*. 9.

nigh kennis , gclyk uit j^, Cmrum tc bcfpcuren is , daar hy verhaalt wat Alextnders
fcheepclingen ontmoete inde mondt van
delndus, aan de zee, toen hy voorgenomen hadde den Euphrates af, langs Arabie , Abyffincn, Mozambique en 't eiland t
Madagaskar^ voorby Cabodebona Efperancc te fchecpen, en dan de Straat van Gibraltcr wederom in te varen j zulks dat dit

die dc plaats

by verpoozing bekleedde.

Men

vondt'er infcelyks te fcheep, die
onder 't rocijen , en liaan der riemen , zoctelyk geluidt gaven op fpccl-werk-tuigen,

enz. houdende de maat na den
van 't botzen der zee tegen het Schip,
geen
't
een der mi ni tc ampten was.
Na het (laan op een harpe roeiden de
helden op het Schip Argt.
Van den Attifchen Alctbiédet leeft men
voornemen gcitaakt wiert
Tot Athenen heeft men by 't lot Rech- dat hy roeijers op zyn Scheepen hadde,
ters gekoren, die dc zaken tuflehen zee- welke zoo gcoeflént wareni,, dat
datzv
zy met dc
riemen maat flocgen , en geluidt gaven,
heden moeiten beflechtcn.
Tachurchi zyn amptelingen tc fcheep als of het een orgel ware gewcelt.
Dc roeijers moeften daar op afgevaergeweeft, die opzight op de fchecps-zyden
hadden, of op het volk dat aan deeze of jdight zyn, dat zy hare riemen recht neer in
zee , wel ftyf en ltrak tegen 't boort aan
geenezydezat.
Dc Onder-rtuurman zyn ampt was, dc konden houden , om het Schip, des noodt,
Oppcr-ltuui luiden, des noodt, tot hulpc ftevigheit tc geven , als men elkander aan
tc komen, en het roer, op hun bevel, aani boort geklampt hadde, en werk -tuigen
hy moed ftcedes voorop liaan , over te arbeiden, om te beledigen als ook,
te vatten
en acht nemen op klippen, verborgen op dat het volk dan tevafterftaanmoghte,
drooghten , als mede op havens en kullen en het Schip tc minder fchudden. Dit ltchy moeit alle fcheeps werk-tuigen bezor- vigh recht neder houden der riemen wegen , en klaar doen houden: ook moert hy derhieldt de Schccpcn, als de fnuiten in
üc windt gade flaan. Zyn plaatzc was voor den ander hechteden , van omgeworpen tc
op liet Schip , gelyk in de plaat aan letter F worden j doch nicmandt konde dit doen
wert vertoont ; doel» zommige willen, dat myns oordeels, als die by cn aan het boort
deeze uitkyken ook een roer in de handen zaten , fchoon dc Heer Meiboom oordeelt
als fluiten ,

trant

,

|

,

1

|

:

,

,

:

,

hadden. Hy moert mede na de roeren zien,
als 't Schip ftil aan anker lagh , welke dan
uit het water opgchaalt wiel den.
Dikmaal wierden op de Scheepen mannen gezet, die niet anders deeden als op
alles toezien , zonder ccnigh gebiedt te
voeren , om aan den Prins daar van bericht
te doen j doch zulks gefchiede zelden , als
op Schccpcn daar men aan des Hopmans

dat zelfde middclfte roeijers zulks
konden verrichten.

mede

Op

groote vlooren was de Vloot-hecr
van aanzienlyke Raats heeren voorzien.
Priertcis , en Wichelaars , ontbraken

mede niet , die op den offer letten ,
het wierooken waarnamen.

daar

en

Vtraru waren mannen , die in zakken
het water fcheep braghtcn.
Zwabbers , die dc Latyncn Mtfkuutté
goede plicht twyfcldc.
TfaMphylacei was volk tc fcheep, die de noemden , wierden uit dc onbequaamftc
(laven gekooren.
fpys en drank bewaarden.
Nauilologi waren de geene, die de boeLimruriHi was de geene genaamt die op
ken
te fcheep hielden.
letten
dc Boot moeite
Dtetxrn was een volk, welkers byzon'Dietaru zyn gezellen geweert , die dc
der ampt was , dc fchcepen tc bewaren , als
maa,lrydt tc fcheep bedienden. Een ande
zy binnens havens lagen.
pafte op , dat het Schip geen fchade leedt
Scmtaioret waren , die de diepten der
deeze dceide de fpys en olie uit.
Eenige deeden tc fcheep niet als het af- zee peilden.
ScaLtnt zyn die geene geweeft, welke
gcloopcnc tc mecten , cn daar van goede
rekening tc houden , waar na zy Wcgh- fchceps bieze ladders maakten.
Ca/tfjtt, waar van het Duitfche woort
mecters wierden genaamt.
Andere waren geftclt om dc bootsge- kalefaten fchynt her te komen, betekent
zellen, en roeijers, ftecdts te porren, cn Schceps-bouw-mcefters of by dc Grietot hun plicht aan tc manen: zyfeinden, ken cigentlyk die geenen, welke de lekom gclykclyk dc riemen aan tc vatten , cn ken van het Schip met pek flopten zoo
uit tc rukken , met een ftaf, of ander werk- dat dc Keizer Aitchaël van Conltantinopotuig-, waar op het volk dikmaal alle tc gc- len , die Mtchatl Paphlagon in 't gebiedt
lyk antwoordc, niet ongelyk aan degroe- volgde, K**M$«m (Odéfinuu$) genoemt
tenhTe, die dc flavcn op dc Galcycn heden- wiert, om dat hy ccn Scheeps-timmermans
daaghs gewoon zyn tc doen. Deeze waren zoon was.
:

:

Dc
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De Schecps-bouwers, en toetakelers, middel van geftooten Ruflifch glas , in den
hadden te Romen byzondcrc Gilden, en diftilleer-ketcl geworpen, gedaan worden.
Gebrocderfchappen, tjoq Moriz.otm wil.
D'ouden voerden veel ankers te fchcep
Niet wydt van Arlcs , in Vrankryk, ftaat om by onweér eenigc der zeiver gelykclyk
een ftecn tc zien , met dcezc volgende La- te konnen uitwerpen. Zy hadden geen
tynfche Ietteren:
kennis van touwen op elkander te Heken.
AlsdcSchecpen t'zee Haken, wierden
M. FRONTONI. EVPOR. 111111 VIR.
AVG. COL. IVLI. H. AVG. AQVIS. de zee-luiden mctvcclc geluk-wenfchinSEXTIS. NAV1CVLAR. MAR. ARE L. gen en gebeden van hunne vrienden ver
CVRAT. EIVSD. CORP. PATRONO. laten j waar van een preuve by Hcratitu is
NAVTAR. DRVENTICORVM. ETltczicn. Zoo wel die binnen boort als die
VTRICLARIORVM CORP. ERNA op 't landt ftonden riepen luidt kcels geluk
GIN EN S VM IVLIA. NICE. VXOR uit. Aan de Goden deed men hier toe ryke
,

,

|

l

CON1VGI KARISSIMO.

Waar uit

is , dat het ampt der
Scheeps-timmerlieden te dier plaatze tot
een Maatfchappy gebragt, en een aanzienlyk man tot Hooft daar over geftclt was.
Als Grieken-landt , en Romen , in hun
bloeijenwas, wiert het voor een heldendaad t gefchat, zich tot het fchecps-ftryden
tc begeven > maar voor die tyden ftrekte
het zelve tot oneer: ook was het een verachte zaak, zich ter zee tc begeven j 't geen
hier van daan quam , dat de mccltc volken,
die aan zee gelegen waren , het op zcerooven aanftelden : ja men bande den geenen tc fchecp die het verkorven hadden.
Keizer Adrtémm befchonk dc foldatcn
der Mizenilchc vloot, na twintigh jaren

beloften.

te befluiten

dienft, met

hetRoomfch burger-recht.

Op dat dc Grieken veel menfehen zouden krygen, die het op den Scheeps-bou w
en vaart aanleiden, vergunde Thcmiftocles
vrydom aan 't volk dat zich daar toe begaf.
Wanneer iemandt fchcep quam te ovcrlyden, en het gclcgentheit gaf aan landt
zync uitvaart te houden , gefchiedc zulks
en hy wiert t'eeniger tydt by de Romeinen,
tcgclyk methetccn of ander fchips-dccl,
na wacrdigheit, verbrandt : zoo de verftorvene een perfoonvan grooten aanzien
was, wiert daar toe wel een geheel fchip
gedoopt, 't geen hem in het vuur verzclde.
Zoo wel by de Grieken als by de Romeinen was dit ovcr-geloof, dat de zielen der
Eïencr die in 't water dreven niet en ruften,
yken van d'ecnc plaats nad'andercover
tc voeren , waanden zy gevaarlyk tc zyn

|

By de eerfte Chriftcnen ontfongen de
geencdieterzee gongen dcnKcrkclyken
zegen , en men badt voor haar.
Dc Heidenen zyn van gevoelen geweeft,
dat de zee ontheiligt konde worden * waar
van tc zien is by Soieca. Zy geloofden ook,
dat de zee vergramt was , wanneer men
onbevarene wateren , of verre gelegen landen gong bezoeken j want dan quamende
meeftc fchip-breuken te gefchieden.
Het zee-varen is vcrfchrikkelyk in dc
oogen der ouden gewceft hier om ftelden
zy zoo veel offerens daar voor in. fnvennlu
zeght daar van
:

/ m*nc

ventu atiimAm , committe doUto
, digitüamortertmotii

Cottfifiu Itgno

Qnatuor OMtftptemJïft lattffima ud*.

Dat

is

Gaat henen dryft op 't nat , en 'i leven nu betrout,
Zes vingeren van de doodt, in een gefchaaft ftuk
bout.

De

maats die fchip-brcuk geleden had-

den, fchildcrdcn hun ongeval , met deafgryzclykhcit des zelfs , op borden, die zy,
al zingende, op den rugh door 't landt omvoerden, 'tgcen het volk tot mededogen
opwekte, om hen iets te geven: waarvan
tc leezen is by Tuvcnalü, en ook by Perfem. Sm. 14.
Dcczegcfchildcrdc borden , met lof-dichffr
gj
ten, den Goden ter ecren , wierden dan $*t u
eindelyk in dc Tempels opgehangen, tot yirpUm
» >•
dankbaarheit van hun behoudenis.
Afgediende zee-licdcn hongen ook den T,M
Goden eer-dichten op in de Tempelen.
Schccpcn die vrccdc-boodtfchap brag- lü. u
voor fchip en lyf.
ten , of gezanten tot den vyandt voerden , Mg j.
By gebrek van zoet water hongen de (laken voor een vrecdc-ftal uit , die in het
oude icheepelingen ruige vellen nevens Latyn CédMcem wiert genaamt doch
%
in
boort, welke zoet water uit de zee-damhaaft wiert flechts een hoet of muts hier
pen vergaderden ofzy lieten het zout watoe opgeftoken.
ter door wafch en leem zyperen, 'tgeen
Wanneer een Schip zyn gewenfehte
daar door een zoete fmaakbequam. Doch
haven naderde, hong men klimop-kranfheden weet men te fchcep zoet water te
fen aan de maft, gelyk de Poe t zeght
maken, doende het zelvcdoorvuur, druiEt Namu UtiimfofHerecoromu.
pen , of overhalen men werpt cenig zout
Dat is:
in dé ketel, 't geen dc ziltigheit uit het
De tyde ItMtjgeurlUn rtchtin kr/mj/i» op.
zout water na zich trekt. Dit kan ook door

M
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Op het Feeft van dc fterkc Fortuin wier- om

P*JI 6.

hun ovcrwonne Landtfchappen tc beden tot Romen dc Schccpcn bckranft, en waren , en andere aan tc winnen. Zy onmen rechte midden in dc vlieten gaftcryen derhielden zelfs een maghtige Vloot aan
de mondt van den Rhyn, om de Britten,
aan j waar van Ovtdtm zeght
Franfchcn , en Nederlanden , in teugel te
Multa coronau juvenum cenvtvta Itntret,
houden.

Mnhaaue ftr mediM vma btbantur aquM.

Onder alle Vlootcn wicrt'cr mede een
't Roomfche gebiedt gevonden die de
naam van Koren- vloot droegh , om dat der
zclvcr doen niet anders was als alleen ko-

Dat is:

in

t)e fcheepen zyn bckranft : het paften van de jeugt
Is midden in de vliet , men drinkt'cr met geneugt.

Als dc Schccpcn in dc havens opgelcght ren van verfchcidegeweften na Romen te

waren, wierden daar timmcr-luidcn op voeren : doch meeft van Egypten j waar
al dat om zy ook wel de Egyptifche vloot
wierf
verbroken was weder op maakten , en ver- genaamt. Als dcezc quam tc landen , toog
nieuwden: zoo dat men zeght, Scheepen men dc fchccpclingcn , uit vrcughdc , witgevonden te zyn daar niet een ftuk aan was te klccdcrcn aan , en daar wiert wierook

geftclt, die dc zelve herfteldcn, en

van het hout waar uit zy ter cerfter aanvang opgerecht waren geweeft. Hier uit
fproot gefchil , zoo wanneer by uiterfte
wille een Schip aan icmandt gemaakt was
en het zelve door langhcit van tydt dus
verklutft was, dat daar aan niets van het
hout gebleven was , waar uit het Schip bcftondt toen het teftament gemaakt wiert ,
of men het zelve Schip gehouden was te
leveren ? Dc Rechters tot Romen verfton-

den,dat het Schip 't zelfde bleef zoolang
het zyn kiel behielt , en langer niet.
Van het midden van Slaght-maandt tot
half Lcntc-maandt toe achtcmen dc zee
cn dc Befticrdcis der
geflootcn tc zyn
Landtfchappcn, welke ecnigc Schccpcn
voor die tydt uit de havens lieten gaan ,
wicrden geftraft. Dc dagh op welke de
Scheep-vaart in de voor-tydt open gezet
wiert, vierden dc Romeinen met fpeelcn.
Doch by d'Egyptenarcn offerde men ten
dien dage aan de Godinne Ift$ een Schip
op, nevens ecrftclingen van fcheeps voorraat, cn leeftocht.
By Hefodus, in zyn Boek H'cr^en ebgb
genaamt , vindt men , dat de fchecps-roers
van eiken-hout dienen gemaakt tc wezen.
Men befneurt aldaar mede , dat de Scheepen des Winters op 't landt gchaalt wierden , cn boven met ftccnen vaft geftuuwt
cn bedekt, na dat onder droogh gepompt
waren dc werk- tuigen wierden alle daar
uitgelicht, en in huis bewaart: het (tuur
wiert in de rook gehangen, muTchienom
te ftcviger tc werden. Tc zyncr tydt wicrden de Schccpcn mede zwart gevcrwt.
Hypryft het varen in een klein Schip , en
in grooter dc vracht te laden. Een groote
zee , of wydt water over tc varen , raadt hy
af, en voornamcntlyk het varen by Winter-tydt. Hy raadt mede h't algemeen,
dat men zyne goederen niet licht te fcheep
wage.
De Romeinen hebben op veele plaatzen
tc gelyk Schceps-vlooten byeen gehadt,
:

_

:

geoffert

,

de Raadts-luiden gingen hen rc

g;moet, en loofden dc Lcidts- mannen,
ecze Koren fcheepen voerden alleen een
boven-zcil, Supparum geheten.

By d'pudc Romers was voor dc zee-luiden een zekeren tydt geftclt , en als icmant
die uitgedient hadde, krecgh hy zyn affchcit , cn wiert afgedankt , met verlof van
z ich nimmer ter zee behoeven te begeven
aa n w icn dan cenigh onderhoudt , geduurende zyn leven, tocgelcght wiert, 'tzy
J c gewóone foldvc , ot iets anders welke
jtydt men houdt 'dat langer is geweeft, als
voor dc foldaten die te lande gedient hadd cn En dat dcezc tydt zich ten minften
rot l6 arCn uitgeftrekt heeft, is by het

'

1

:

]

.

j

volgende fchrift tc befpeuren.
!

SEMPRONIUS. PROCULUS.

L

VETERANUS. EX. CLASSE. MISENES.
PRETORIA. MILITAVIT. ANN. XXVI.
sim. ET CONJUGI.
Dat

is:

L. Scmpronius Proeulus, oudt krjgs-man
uit

xx
|

1

de Mtjentjche Hooft-vloot , heeft gedtent
1
J artn voor xjcb , en z.jn huis-vrouw.
1

»

Mcflanawas, gelykook Ravenna, een
plaats daar de Romeinen hare Schecpsvlooten hielden.
Behalvendit zyn noch andere af-fchriftcn, uit oude marmer- ftccnen, voor handen, waar uit men ziet dat ecnigc zcc-luiden 24 jaren, ook i.6 jaren lang gedient
hebben, eneerlyk zvnontflagen.

Het Schip wiert by de Ouden voor een
teken van vrecmdelingfchap genoom en,

om dat men dsar mede ui heem fc hc landen
c

, gelyk by Tacitm , daar hy van Ifit
fpreekt, die by de Sucven geëert wiert,

bezoekt

is tc zien : Het teken t.elve , zeght hy, der
wjtje ali een Ltbnrmfcb Schip gemaakt , leert ,

van buiten u gekomen.
By de Athenienzers droegen de vreem-

dat de Godts-dienji

delingen , op zeker Feeft , Scheepkens om,
tot teken dat zy geen inboorlingen waren.
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De Schecpcn dienden de zommige wel
dc oude graven van de Eretricrs , in
Grieken, vondt men Schccpkens gcfne- voor begraar-plaatzen.
Men plag ook het een of ander fcheepsden, in teken dat zy daar vreemdelingen
decl met den dooden , die een zee-man was
maal
zoo
in
fterk
De Romeinen zyn een
fewceft, in het graf tc leggen , te weten,
getal van Schecpcn ter zee geween: , dat,
y die volken, daar mende dooden inde
ie hoe n zy altydt meeft d'overhant op hun- aarde begroef.
De fnel-loopcnde Vaar-tuigen voerden,
ne vyanden behaalden , men echter zeven
hondert Scheepen telde, die by den vyandt tot teken , een hoedt voor op.
in korten tydt verovert wierden, een teken dat dc zelve daar in grooten getale zyn Scbeep-ftrydts Wetten van den Con
gc weeft.
ftantinopolitaanfchen Keizer Leo de
Antontus haddc een vloot tocgcruft van
?kM(hm.
vyfde, die op 'tjaar 8 1 4 heerfebte.
vyf hondert Oorlog-fchecpcn , die in drie
De Stuurman , en het Schecps-opper- Antipbilm
verdeilingen wasgefchaart.
Als Conjlanunm CopromntM de Bulgaren hooft , dient voor al wcêr- cn windt-vaft tc BJfm
zoude gaan beoorlogen , om haar tot de zyn, en grondige kennis van des luchts verChriftcn Kerk te dwingen, verloor hy op anderingen te hebben , ook kundigh in het
een maal , by ftorm , ccn vloot van twee gefternte tc wezen , cn alle hemcls-teikcncn, kaken, en opkomende onwccrs-vladuizent Schecpcn.
Bugcflatu , Vorft van Pomcrcn , toogh gen tc konncn voorzien , en te gemoet kotegen Denemarken uit met vyf honderd t men } op dat zync volmaaktheit , en kenScheepen, die, opvyf en-dertighna,alle niflc , het Schip cn volk behoudc, cn tegen
ongeval befchutte.
quamen te fneuvelen.
De Schecpcn , cn Galcycn , die ten ftryDat men van oudts zich mceftcr op zee
heeft zoeken te maken , cn elkander de de gebouwt werden, dienen beftendigh
vryc vaart , of toegang te fcheep tot zekere tegen den vyandt te zyn, welken zy tc keer
landt-ftrceken, te beletten, blvkt uit het zullen gaan j waar om nacrftigh tc letten is
ul ui jiiiiui^ , tu
uiiing , bemanning,
en wavolgende Vreedc-verdragh tuilchcn Ro- op hunne toerufting,
pening cn dat men de zelve zoo toefchikt,
rneren Kart hago
Romanorum fcau, jdat zy bequaam zyn hunne tegenftrevers
nAmicaiA Romanü
TJjlm.
niet alleen te wederftaan , maar zelfs ook
j Carth^imetifibus (S CarthAgtmenfium foais, hts legtvHi (S conditiombHt efta : Ne navi- tc overwinnen.
ultra
p«lDc Schecpcn zullen niet te zwaar van
g.mo Rom..ni Romanortrmvefocti,
chrum promontorimm ; extra quod fi tempefta- hout zyn , op dat zy niet traagh in 't zeilen
tnauthsflium vt fmertnt compm/Ji: Ji qms vt worden i noch tc rank , of tc licht opgedehtusfuertt,emendt out acctptendt efutctjuam, haalt , op dat zy, door hunne zwakheit,
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prater ttecejfma refictendts navibus £5 facr:< niet te bros bevonden worden , om den infiaendu jut ei nc efio , tntra diem tfuintttm , <jm druk der vyandtlykc Scheepen te weder
appltcuertni abeunto Cc.
Maan-, maar van een middelbare zwaarte
en ftcvigh , om de vyandtlykc * nebben te •
Dat is:
ugh te zenden j cn niet tc grof, dat haar
„ Daar zy vriendtfehap tuflehen de Ro- gewight den voortgang belette,
mcincn met hun bondttgen ooten , cn de
Die bouwen zal, dient alles dubbelt voor
„ Karthagincnzcrs met hun bondtgenoo- en by de handt te hebben, als ankers, ric„ ten, op dceze voorwaarden, en wetten: men, roei-klamt>en, banken, touwen,
„ N iemandt der Romeinen , of hun mede- maft-korven, cn alles wat des Schips bouw
„ gezellen, vare verby het Schoone Hooft ; en gebruik vereifcht j voornamentlyk uit„ waar buiten als zy door ftorm , ofyyandt geholde balken , planken , werk, pek, teer,
„ zyn gedreven , ol door gcweldt gebragt enallewcrk-tuigen, by den Schccps-ti
,, en zy hun geen recht , iets daar te kopen, nierman gebraikclyk , als byl , boor,
„ofteontfangen, als 't geen noodtzakclyk endiergelyke.
Voor op dc bocgh zal men fteedts een
„ zy , om de Schecpcn te hcrftcllen , of den
cn zy nebben koperen fpuitklaarnouden,om daarmede
r, Godts-dienft tc plegen
„ binnen den vyfden dagh , na het landen vuur in'svyandts fcheepen tc blazen: cn
te vertrekken , enz.
omhoogh boven de fpuit, op 't rondt-hout,
Dc Scheepen ftrekten zomtydts voor dicht befchootcne marflen , of * maft-kor- • P/<
geftadige wooningen van huis-gezinnen
ven , maken, met ftcvige fchanflen voorgelyk by Lucanm , en Heltodont is tc zien, zien, daar men dappere mannen ten ftryde
voornamentlyk voor dc vüTchers,
in zet, welke den vyandt op dc voor- ft cv en
roovers van Egypten.
konncn tc keer gaan , of ook wel het gant',
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fchc fchip over hare pylcn , javclyncn , cn gclcgcntheit , en 's vyandts gcwcldt , dient
andere werk-tuigen , werpen , orn den de menighte dervlootclingcn, enSchce-

vyandttc vernielen.
Dc houte (lorm-toorens , dictc midden
op den * overloop liaan , werden in dc drie
roci-rcv Scheepen van de zwaarfte dcelen
gemaakt ; waar uit dc maats raolen-fteenen zware klompen yzers, broodt-timpen
niet ongelyk , en vuur-voedtzcl, in des
vyandts Schecpcn werpen die daar door
reddeloos werden, of tot afch raken, en
het volk verplet wert, ofom 't leven komt
Dc Schecpcn zyn langwerpigh , cn van
een goede beloop voerende onder cn boven een riem-rey. Ieder ricm-rey hebbc
ten minden vyf-cn-twintigh roei-lcdcn , of
banken , daar dc roeijers op zitten , zoo ter
rechter als ter flinker zydc j welke mannen zich zoo wel tot den ftrydt als tot den
arbeidt moeten gercedt houden , hondert
boven cn onder.
Den Hopman zy Oppcr-voogt , cn bchalvenhem ziet men centefchccp die op
de helm, vlagge-tlok, ftandaart, of zcilfluijcr paft, nevens twee voor - (levens
Stuurluiden, en andere minder gebieders.
Van de twee voorllc riem -gezellen paft
d'ccne op 't anker werpen , cn d'andcrc op
devuur-fpuit. Dckyk-uit zit ftadigh gewapent op dc (levens top, of op dc neb.
,

,

,

Des Hopmans

zetel

is

op 't lluur-plccht j

by hem (laat een fchildt-knaap, die de
vyandtlykc pylcn van hem keert als men
ftrydt , en ruimte maakt in vreede, om van
dc gemecne man ondcrfchcidcn tc zyn uit
zyn zit-plaats magh hy alles, het gantfehc
Schip over, befchouwen, cn gebieden na
:

pen ,

als

ook

alle

het kryghs-tuigh , ver-

groot.

Dc paerdc- cn

latt-vocrdcrs dienen van

voorzien te zyn, niet alleen van werktuigen, tot dc vaart dienltigh, maar ook

alles

van boogen, pylcn, wcrp-lchachtcn, en
wat byzonder dien llig magh geoordcclt
werden , voornamentlyk ovcrvloedt van
alle wapen-tuigh , op dat , in geval ecnige
wapens fchadcloos raken , weder andere
ter handt geftclt konnen werden. Laat hen
den toeltcl daar men mede werpt , cn dicrgclyk geweer, medevoeren, op dat door
gebrek der zelve dc rotgezellen geen onal

heil ervare.

Behalven dc krygs-knechtcn , cn bovcn, zoo zal een ieder , die nevens den
tc fcheep is, vandeneerften tot
den laatftcn, gewapent zyn, mctlchiklt,
booghenpyl, fpics, javclyn, cn zwaert,
rufting tot arm, handt, cn hooft, enten
minllen zal hy voor gewapent zyn , zoo dc
achter- (tukken, borft- cn (checn-harnaflen
ontbreken ; maar die noch helmetten noch
rufting dragen, zullen met dubbele * fnaar- " Ca-iMlu.
rokskens het gantfehc lichaam dekken , en
achter den rugh van dc gewapende den
boogh gebruiken.
Het gebruik der * werp-ftecnen is dien- • c«fckw
ftigh tc fcheep , die men in (lede van ander
wapen-tuigh onder den vyandt werpt j
want ftccnen is een goct en vaft geweer
maar men zal dc ftccnen zoo niet werpen
dat zy alle hare kragt daar toe aanfpannen,
cn behalven dat ledigh zyn > want als de
vyandt zich met fchildcn verfterkt, en,
roci jers

Hopman

den cifch.
Daar zullen ook grootcr Schecpcn ge- zich ftil houdende , het daar op af laat (luibouwt werden , die twee hondert man of ten, zullen dekeijen licht vergooit, en de
meer voeren , nagclegcnthcit van tydt , cn werpers vermat werden , welke dan, aanplaats , vyftigh aan dc onderfte reijen , cn gerand wordende, lichtclyk verflagen cn
hondert cn vyftigh by dc bovenfle , die alle gcvclt konncn werden | want dus tcdocn
is dc wyzc der Barbaren.
den vyandt gewapent konncn beftryden.
Men zal ook kleine Schecpcn bouwen
De Saraceincn laten den ccrltcn ftorm
die fncl in *t loopen , ook gezwindt cn radt op zich afbotzen-, en wanneer zy zien dat
zyn om iets tc verrichten , welke maar een den vyandt mat is, 'tzy door ftcen-wcrmen noemt pen, boogh-fchieten, of andere wys van
rcy ricm-gaflen op hebben
dceze Galeyen , cn zyn gebruikelyk om de ftryden, ltaanzymet een bots op, vertzabrant-wacht te houaen , en alles tc bettel- gen hunne tegenllrcvers , en vangen aan
van naby tc hardcbollen, met flagh-zwacrlen daar haalt by van nood en is.
Zomtydts timmert ook lalt- en paerde- den, cn fpicflen, zonder bezouw. Daar om
voerders , om het fcheeps rcis-tuigh , cn al wacht men zich tc recht , cn verfpilt niets
den kryghs-toeftel, na te voeren, opdat onnut} maar neme goede voorzicht, dat
het zelve, voornamentlyk als 't veghtens de vyanden dc fchade erlangen. Men moet
tydt is, dc Schecpcn niet verzware welke het getal der pylen , cn de kracht der manook wapenen , cn fpyzc uklangcn , als men nen, tegen elkander overwegen, en den
des noodigh is.
toeftandt des vyandts van het begin tot den
Het getal der Scheepen, noodigh tot einde des gevcghts wel doorzien , om den
een beftendige Vloot, of dc mannen daar aanval daar na te richten. Hier toe voorziet
op, is oict hchttc bepalen i wantrutydtt het Ópper-hooft, dat de maats geen noot:

:

wen-
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wendighcden ofvoedtzcl ontberen, op dat
zy, uit gebrek van het zelve, geen oproer
brouwen, of den onderzaten, engunftclingen hart vallen , door noodt , en honger
gedwongen hun te verongclyken , en te
verdrukken i maar, zoo hctmoogclyk is,

'

^

bcnaamt, cn hun onderhoorige beampten
* Hondcrt-mannen , cn Leidts-luiden.
Het zy een ftale wet, de maats, endc,
Schecpcn ftecdts te ocöênen , zoo in 't byzondcr , als vergadert , vallende den ander
berooft en plundert da vyandts grondt
aan met fchildt en zwaert tot welk rpieen fpyft daar u volk uit.
Geeft lalt aan alle Hopluiden , geen gei-geveght men de Scheepen ten vollen
minder kryghs-knecht te verongclyken. uitrurte , als of 't ernft ware. Zoo aan een
Geniet gecne gifte van hen , zelfs niet van geklampt als los, vatte men elkander op
deminfte: ja denkt zelf niet van iemand zonderlykc wyzc aan , met lange fpieflen
Ichcnk aadjen aan te vaerden , veel min van cn handt-fpaken de tegcn-geftclde Scheeden gecnen welke onderhen gelteltzyn, pen beledigende , zoo dat niemandt daar
omtrent derft komen, 't en zy hy het groot
't zy hy van grooten of kleinen doen is.
Stelt de wakkerde en luftighfte kryghs- gevaar niet fchroomt. In 't kort, laat hen
luiden op 'thooghfte van 't Schip, daarzy zoo gcoefrent werden in jok en fpiegelhandt-gemecn met den vyandt konncn ftrydt , als men gift dat het in ernft zal aanzyn
de zwakfte, cn lafhertighftc, zoo gaan, op dat het kryghs-gekryt en geraas
riem-gaften, als punt-bieders , zendt na hun nietvreemt voor kome, of vertzage,
onder: cn vervult de plaatzen derverfla- als iets dat haar ongewoon is.
En dan eerft, wanneer de zce-licden dus
genc boven met de onderfte mannen.
Het Opper-hooft moet den imborft en geoeffent zyn , voert men hen ten ftrydcwaart,
leder Schip houdt zich zoo verre
drift van alle zync Ichccpclingen bekent
zyn, gelyk de jagers die van hunne honden van zyn makker, dat zy elkander niet hinkennen, omdezelvenaelks aart te moo- deren, 'tzyin hardt weêr, 'tzy by kamg en gebruiken. Zal dcrhalvcn alles zoo pens tydt gelyk een wel gcftclt en gcfchikken , als het in een voorgenoomenc oeffent heir-Icgcr vervolgen zy haar loop.
krygh noodig mogtc zyn , zoo wat belangt Wanneer men landt, werdt de vloot gcde Scheepen zelve, als de bevaarders. Wa- fchiktclyk verzorght
cn als 't ankcrens
pen , voorraat , en leeftocht , moet op een tydt is zal men zetten , 't zy in een haven
verzekerde plaats verordent werden , als 't zy tegen ftrandt, of in een inham, in
goede orde, zonder cenige verwartheit}
't op een kampen gaat.
Eer men te fchecp gaat zoo laat de fol- op dat , zoo'er onweêr oplleekt , de vloot
datenzichGodt bevelen, met onderlinge te minder fchadc lydc.
fmekingen, cn godtvruchtige beloften,
Hoe 't met de windt ftaat mooght ghy
hem afbiddende een heilzame rcizc tegen uit het gefternte weten, als ook het gehunnen vyandt. Spreekt daar na alle de weft 't geen ghy zoekt cn, 't cn ware een
maats te gelyk aan, fteekt haar 't hart onder groote noodtzakelykheit u dwong, zonde riem , cn moedight de Hopluiden en der voor- windt , ftillezcc, encengewifle
minder Voogden , in 't byzondcr aan , zoo hoop van goede reis , begeeft u niet van de
veel doenlyk is, dat ieder zyn ampt gade wal in een onftuimigh water j maar neemt
wel waar 's hemels voor- tekenen, en alles
fla-, cn fteekt in zee met een goede windt.
De Schcepen zullen geen zee kiezen wat d'ondervindingc hier inne leert , cn
ieder om 'tzcerft, maar wel gefchikt, ei- neemt zoo de reis aan.
Wanneer gy in 't vaderlant ontfeheept,
ken hoop van drie of vyf, een Hooft erkencn dc kryghs-licden te lande voert , zonder
nende, die den leidts-man zal zyn.
In groote zce-heiren zyd' Admiraal zel- fchroom voor vyandt , zoo laat de zelve onve Opper- vooght , cn gebieder. Elk een vcrwart uit treden, cn ruften. Zy zullen
zy wel onderwezen in alles , dat tot Schip, des daaghs noch des nachts icmandt van
't landt beledigen, 'tzy met dc vruchten
pylen, en ftrydt behoort.
De oude Onder-hopluiden hebben be- en gewaflen hen afhandigh te maken , of
velen van de Oppcr-voogt der vloot t'ont- het vruchtbaar landt te ver w oeften.
Indien ghy na by's vyandts landt zyt, of
fangen , welke de zelve weder uitdeelen
aan hun ondergeftelde ampt-luidcn. Dit zorght dat dezelve na by u is, zoo is het
zy van een Konings vloot genocgh gezeit. noodigh dat ghy fchildt- wachten uitzet,
Op de Scheepen der Dyzondere ftelt zoo te water als te lande. Houdt u wakker,
men Schippers, in ftede van Hopluiden, en zoo flaghvaerdigh , of 't gewis aan de
tot beftierders, die de Opper-vooght van man zoude gaan» want des vyandts liften
een Konings vloot , daar zy zich onder vin- zyn veel : zoo zy u op 't landt bemerken
den , zullen gehoorzamen.
onbezorght te zyn , zullen zy u flaan, en
:
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het vuur in de Scheepen werpen ; of zul- een man, 't zy Romein of Barbaar, die niet
len een inbreuk op u vloot doen , indien zy een fchandigc vlugt vooreen gewiflè doot
klaar zyn , en u onklaar bevinden , 't zy by verkiert.
Daaghs voor het geveght moet tuflehen
daagh of by nacht , en zy zullen u dus licht
vernielen i maar zoo ghy op u hoede zyt, de Zcc-voogt cn Hop-lieden raadt gehouden werden , cn beraamt met mccrdcrhcit
is al haar inval ydel.
Als de tydt van ftryden nadert, zoo houd van rtemmen , wat te doen rtaat. Het beal de vlootclingen de ftraffe voor, welke de ftemdc moet alom uitgedeelt zyn aan de
lafhartige te beurtc valt : moedight hen bertierders der vloot , welke dc bevelen
met bequamc redenen , om het aanrtaandc vaerdigh hebben na te komen. En zoo by
gevaar niet te fchouwen , op dat zy, zoo uit geval iets buiten gilling voor komt, heeft
fchrik van boete, als door belofte van loon, het Opperhooft een fein te doen , uitdruken aanporringe, zich dapper tooncn , en, kende zyncn wil, 'tzymet een fchildt te
zelfs als men van na by kampt , zich vol liaan, opgeving van rook, wujing, open
neder halen van zeilen , ofanderzins, waar
moedt houden.
Dc vyandt moet aangetaft en vermat na alle Hopluiden zich te voegen, cn 't bcwerden, lieverdoor een voor uit gezonden lartc te volvoeren hebben.
vloots-gedeelte, en andere vonden, als met
Het Oppcr-hooft van dc vloot zy voor
de gcheclc vloot , of zelfs zyn mccltc ge- al voorzien van een uitftckent Schip, en
deelte, 't en ware eene zware noodtwen- wakkere maats, in moedt enfterktehuns
digheit vcreüchte, het ter eerfter aanval gclyken overtreffende. Van gelyken de
alles te wagen.
Zcc-voogts plaats-bckleeder, Schout-byHetOpper-hooft werpt zich niet Iich- nacht , en al wie over meer als een Schip
tclyk in 't hartftcvan een openbaren ftrydt, ftaat , neme dc wakkerfte mannen by zich,
terwyl de kans licht verkeert, en d'oor- op dat zy, als Hoofden en voorgangers,
loghs-gcvallen wonderlyk zyn. Waar om ook meerder gcwclt konnendoen. Decze,
wel te wachten is , niet lichtvaerdelyk een en allcd'andere Scheepen , hebben fteedis
zec-flagh aan te gaan ; want als dcSchcc- het oogh op't Admiraals (chip, waarvan
pen aan elkander valt zyn , is een hardt ge- zy beftiert werden, cn wiens lalt zy volgen,
vcght niet wel te ontgaan. Schouwt dcr- 'tenware in byzondcre voorvallen anders
halven het aanklampen der enter-dreggen, wierde vcrcilcht. Hier toe dient op een
zoo ghy geen vaft vertrouwen hebt op de verheven plaats zeker tcken,'t zy een vlamfterktc van u volk , en wapen-tuigh , waar vaan fFIamu/ttm) y o( iets anders, opgerecht
door ghy den vyandt ontwyfclyk zult doen te zyn in 't Schip van den Zec-vooght , om
ruimen > want dc menightc en grootte der daar mede tcfeinen na welgevallen, 'tzy
Scheepen zal u geen meefter ter zee ma- men met kampen zal voort gaan , en aanken, 't en zy men daar op heeft fterk e man- vallen ofacrzclen, ofdus veinzen, enkcenen , vol moedt en hart , en voor al den ze- ren, icmant die in noodt is te hulp komen,
gen van boven, welke te bekomen is met traagh of gezwind voort te gaan , lagen aan
een goedt leven , en wel doen.
te ftcllcn, of wel die t'ontgaan, en wat dicrTegen dc vry gegevene vyanden han- gclyke bevelen meer mogen zyn, welke
delt met rechtvaerdighcit. Weeft niet dc Schceps-hopluidcn , de zelve gewaar
onmenlchelyk tegen de gevangens , noch wordende , hebben na te komen. Dit feileght hun niets fchandclyk of god t loos op. nengefchiedt, omdat men onder het geBcfchadight nicmandt die u niet misdaan veght, noch door ftcm, noch door tromheeft : en die u vcrongclykt heeft , wedcr- pet , een ander zyne meining kan doen vcrftaat in goethertighcit.
ftaan , terwyl het groote oproer, het bruifAls de tydt des ftrydts nadert , zoo fchikt fchen van de zee, net gekryfeh der wapeuwe Scheepen verlcheidelyk, na dcgclc- nen, de vacrt cn'tbotzen dcrSchecpen,
gentheit van tydt en plaats. Als ghy waant nevens het gefchrceuw der kampers, het
meefter te zyn, en 't geveght wilt aangaan, gehoor verdooven. Doet het lein , zoo het
op hope en betrouwen van winft en zegen, over eindt ftaat , ter flinker of ter rechter
zoo maakt van uwen bodem, en uit u eigen zyde neder dalen , het werdc gefchut , opwateren te zyn : kampt liever na by des gelicht, ofte neder gehouden , wegh gcvyandts landen , op dat hy het vlughten nooroen , cn ook t'ccnemaal verandert,
op zyn bodem ( waar hun kans t'ontkomen neemt af zyn kruin , verandert zyn geftalte
is) voor 't vechten op het water verkiezej cn vcrw. Van oudts ftak men een heimet
want als de fchrik een kryghs-knecht be- of kryghs-hoet, op een lange fpies, root
vangt, cn hy kans om teontloopen ziet, vanverw, in teken van aanval) doch mifwerpt hy zyn wapen-tuigh van zich , en (chien zoude men met wyzen der handen
kieft de vlught : men vindt ook zelden dit alles verrichten.
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Laat het kennen van dcezc tekenen
met hare beduidtzcls , allen den Hopluiden, en hunne plaats-beklceders, zooinfeboczemt zyn , dat zy ter eerfter aanzien
c lalt, daar door gegeven , verdaan, en
aanftondts weten te volvoeren.
Dc fchikking des vloots, 't zy dat dc
vyandt perft en dwingt om handt-gemecn
te werden , 't zy dat ghy , op hoop van zegen , hem aanrand , werdc , na voorvallende gelcgcntheit, door den Vloot-hecrgeftclt i want men kan daar van geen valle
wetten geven, dewyl des vyandts toeflel,
en rang , niet tc doorgronden is , voor dat
men het ziet. Altcmet zal hy dc vloot half
maans wyze fcharen , met hoornen of handen aan ieder eindt aan 't fcherpfte fielt
hy dc manhaft ighllc Hopluiden , en de
klockfte Scheepen aan de buitenflc kring
temidden in zy de V loot-heer geftclt, op
dat hy alles befchouwe, diere, gebiedc,
en hulpe zendt , daar hy ziet dat dc zyne tc
kort fchictcn dcezc half maans wyze ftclling dient voornamentlyk om den vyandt
tc bcfluiten. Op een andere tydt fielt dc
Schcepen lyn-rccht , om , des noodig, met
dc nebben op 's vyandts boegen in tc ryden, cnmctdc vuur-fpuitcn de Schcepen
aan brandt tc helpen. Deelt ook dc vloot
in verfcheide Schccps- benden , en als de
cene gevoghten heeft vallc d'andcr op den
,
yyanU t aan t zy van vooren , ter zyden , of
in den ttaert
dus zal men den vyandt wcdcrflaan , cn vcrtlaan.
:

:

efiïer.

II.

Deel.

409

Zy t ghy de fterkfte in getal
van Schcepen, zendt twee of drie van de
uwe tegen harer een.

'tlyftc vallen.

Dc üchceps-ftrydt

is

beft

aangevangen

het wcêr den vyandt heeft ontreddert»
of als hy doorgeftadige zee-kaken is afgemat, of wanneer ghy des nachts kans ziet
als

hunne vaar-tuigen ten vuure tc doemen ,
cn ook indien ghy bemerkt dat hy voet aan
, en 't volk verdeelt heeft.
Doch dewyle de voorvallen zooonderfchcidelyk zyn , is 't niet wel doenlyk vafte
wetten of voorschriften tc geven , waar
na zich een Vloot -heer voege > doch hy
landt gezet

bidde Godt , dat hem , des vercifcht , heilzame gedachten invallen.
Veel werk-tuigen heeft men verzonnen,

zoo om Schcepen als fchccpelingen tc vernielen , gelyk het vuur met geklater, en de
uurige rook , daar men, fpattende, de
Scheepen mede ontfbnkt.
De boogh-fchutters fchieten by de (le-

vens , en van ter zyden , kleine fchagtkens
Mufcnlt geheten.

Andere hebben fenynigh gedierte in bc-

om over des vyandts boort
werpen , gelyk ferpenten, cn fchorpioencn, welke, zoo ghy haar raakt, bytcn,
cn dc beet is doodelyk.
Ook potten vol levende kalk, welke,
binnen des vyandts boort verbrooken werdendc, hun verflikt, cn'tgezightvcrbyllert, zynde een groot ongemak voor de
kampers.
Men verzinne ook kryghs-liflen ; want De mink-yzcrs, op'tvyandtlyke boort
als de vyandt wydt cn zydtsvcrftrooitis, gegooit , geven geen klein onheil, en zyn
en op de onze, die zy niet alle zien, aanvalt, in 't ftryden zeer t'onpafle.
overrompelt men hem haaflclyk met het
Vuur-pottcn , welke in het vyandtlyke
lichaam van dc vloot zelve, welke of ver- vaar-tuigh geworpen, en verbroken worfchoolen was , of in der yl , door maght van den , daar de zelvige zich ontfleken , laat
riemen , nadert cn zoo zal men alle zyne een voornaam werp-tuigh zyn.
kraghtcn dempen. Als men zeer vlugh
Als mede de handt-buizen , waaruit de
vaar-tuigh heeft, laat men die dc vlught fchecps-gczcllen , van achter koperefchilveinzen, cn den vyandt achtervolgen , zon- den, veel vuur den vyandt in het gezight
der ooit t'achtcrhalen , als wanneer men werpen.
Groote voet-angels, of fpykers, in zware
friflehc Schcepen by dc handt hondt , welke in der vluchtelingen ftcdc het gevcght knodzen geileken, omhangen
branthervatten, en nun vyandt flaan. Het is ook voedzcl , ontftoken , en in de Scheepen gegeen onnutte les, de zwakfle aan te ran- worpen , zal de zelvige in kolen leggen }
zen , wanneer men zorght dc zwaarfle niet en als de maats komen om deeze te bluffen,
beftendigh te zyn. Daar wordt vaak handt zullen dc pennen hun de voeten quetzen ,
aan handt gevoghten , tot in den duifteren 't welk geen klein ongemak den tegennacht. Voor afgematte Scheepen voert ftryders aanbrengt.
Met kranen, otandcre werk-tuigen , die
friflehc aan , cn verpooft de maats , die den
wreeden vyandt vellen i doet dit voorna- tot lichten gebruikt werden , en herwaarts
mentlyk als uwe Schcepen die van den en derwaarts bewecgelyk zyn , wert ook
wel heet en brandent pek in de Scheepen
vyandt te boven gaan.
Veinzende tc aerzclcn , zult ghy den der tegen- ftryden , die aan d'u we vaft zyn,
vyandt, die u over hals zoekt tc volgen, geworpen.
verbyfteren , en zyn wel gefielde zee-benMen zal de geheele vyandts vloot verde verwarren , wanneer Eet tydt is hun op delgen, zoo men breede tegen hen aan
flooten potten ,
tc

'

:

:

ma

Fff

leght,

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendêdghfcl*

^io

aan haargekctent is, aan cenzyde
werk geeft, en aanklampt, tcrwyl andere
Hevige nebben huninderugh zetten dat
het davert ; maar alt de (chok aan komt
zet ghy dan een weinigh af , om 't vyandtlyk gebouw met te fenragen, en zoo zal
men die in de grondt booren. Menflawcl
acht , dat de banden , die de ftrydende
Scheepen t'zamen houden , niet op een
plaats wedcrzydts aan 't Schip vaft zyn,
maar dat het vyandtlyk Schip meer na achteren toe fchiete, opdat de man, die hem
pooght te overroeijen , plaats heeft om aan
lcght

,

]

Zwarte mcir doord'cnge ftroomen afzak
ken. En dit zy van den tocftcl eens watcrkgersgenoegn.
Als ghy den aftoght blaaft , wykt met de
gantfche vloot halt maans wys , welke gcItalte zoo wel in 't komen als kceren oorbaar geoordeelt wert.

Na 't ontgorden

van het zwaert , deelt
de buit onder u volk uit, onthaalt hen met gafteryen , cier- en vreugd emaaltyden , begiftigt de wakkere , en ftrai
in billik heit

dclafhertige.

De veelheit der Scheepen , bemant roet
bloode kryghs- lieden , is van geen waerde,
fchoon zy tegen weinige , en knechten vol
moedt , te doen hebben.
De zegen des twifts, en kans- waging,
li.*.»*
mm !m *•
— _
,
bcllaat niet in 't getal der mannen , maar in
koenheit en dapperheit der zelve weinig
wolven doen groot en flagt onder een groo-

hy gedoken is en dit
dienemede, opdat in Scheepen die twee
of meer riem-uagen boven elkander hebben, de onderfte riem -gatten met lange
fpieflen door de roci-gaten den vyandt lenzen, en ombrengen.
Gelyk het mede zeer noodigh is , van en
te ranzen, tot dat

:

de onderfte riem- laagh het vyandtlyke
vaar-tuigh aan te randen , op dat de Schee
pen, dus doorboort werdende, vol water
geraken , en te gronde gaan.
De krygwoorv allen zyn ontallyk , waar
om het een werk van te langen fleep zoude
zyn , in allen wetten voor te ftellen.
Voor al moeten de Scheepen voorzien
zyn van fterke mannen , die zich niet ont
zien hart tegen hart , en handt tegen handt
teveghten, van een vluggen geeft, rap,
en geoeffent in alle wapen-tuigh , te landt
gebruikelyk i maar ocfrent voornamentlyk den genen meeft daar in , welke ghy op
het bovenftc dek denkt te ftellen.
Maakt altydt meerder in getal van
Scheepen te zyn als den vyandt , of ten
min ft en gelyk. En zoo men bemerkt dat
Scheepen fterk bemant zyn, ontziet ook u volk niet) maar gelykthunin
ar.
getal , of overtreft haar
En als ghy de
tot detoght toelcght,
zoo brengt de kryghs-luiden van twee
kleine Scheepen op een groot , of k ieft uit
aluwemaghtdeluirighltc. Tweehondcrt
krygen, ofmeer, voere ieder Schip.

•-

.-,

I

i

:

kudde fchapen.
Het doen der vyanden moet wel naerftelyk befpiedt werden , om zich zelfs , na de
grootte en menightc harcr Scheepen , wapen, en volk te befchikken.
Hebt by de werken klein en grof vaarte

uit

|

j

J

tuigh , niet ten kamp alleen verordent,
maar ook om wacht te houden, leef- tocht
aan te voeren, en de vloot te herfpyzen,
Galcyen van een reeg riemen.
De Zec-voogt zy voor al yverigh , en op
zyn hoede, ftemmigh in zyne bevelen, en
voorzightigh in zyn voornemen, om behagelyk voor Godt te zyn. En dusverre
van de Scheeps-ftrydts wetten , by Keizer
Leo ingevoert.
Ter eeuwig duurende gehcugenifle van S(b*pt £taanzienlyke Scheepen, Scheeps-daden , en
f***
Zec-zegenpralen, heeft men oulings in gebruik gehaat Scheeps-gedenk-penningen
tcflaan, voorzien met Schcepcn, en hun
*fnebben, of eenigh ander deel: welke'
mede vccltyts voor zinne-bceldcn op oude
munt geflagen wierden.

Toen

mm

C*[*r y

onder

Sicilië,

Pom-

ffjiu verfloegh, in het jaar dcc v na RoMen takelt ook kleinder vaar- tuigh toe, men opbouw, deed hy een penning flaan,
meer bezeilt als het zwaarfte, om den vlug- op welke verbeeldt wiert de drie-puntige
s

tenden tegenftryder t'achtcrhalen , of des
noodts zelve te ontkomen. Deeze houden
zichftil, zoolange als men huns niet behoeftig h is , en werden t'zvner tydt gebruikt, om den vyandt te beledigen, of
zelf het gevreeft onheil af te kceren.
Grooter en kleinder Schcepcn zal men
bouwen , en u t-r eed en , na de plaats daar
men ftryden moet, en den vyandt daar men
tegen te doen heeft j want ieder volk-aart
heeft zyne byzonderewater-maghten. De
Saracynen bezigen zwaar en log v aar-tuig
de Scythen melen klein , om dat zy in het
i

geftaltc van het eilandt Sicilië,

met

drie

beenen , in vorm van een drie-hoek , gehouden in de handt van een naakt vrouwsperfoon, de Siciliaanfche maaght verbeeldende, die met haar voet op een fchecps-

ncb ruft.

rww

Men vindt noch een andere penning,
+
ten tyde van Ctfir gemunt, waar op een Onfiml.6.
(cheeps roer, een hoorn des overvloedts,
nevens een (childt- voerders ftaf, vertoont
werden. Het ftuur beduidt het heerfchen
op den aardtbodem : de kloot, die afgedeelt is, zytideUndtfchappendcrwerelt:

de
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dc hoorn betekent volheit van alle vruchten, en fchattcn: dc ftafvcrbeelt dc vreede. Hier mede wilde Ctfar uitdrukken
dat hy 't alles wel haddc beftuurt loffclyk
voor dc Romeinen geftreden, volken overwonnen, ook fchattcn cn rykdommen voor
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rechtervoet op een fchecps-ncb ruft, cn
met dc rechter handt ccn palm-tak ontfangt.

Af. Antonim

,

deed een penning munten
op ftondt,

daar aan d'ccnc zyde zyn aanzigt

cn aan d'andcre zydc ccn Schip, gerocit
van vier mannen, daar een Hopman, of
Gebieder , voor op ftaat , cn een Stuurman
achter by 't roer zit. Op ccn andere ziet
men ccn lang Schip, daar ccn vlag af waait,
met dcczc woorden, Feliatas A*gmfl$: dat
is, Heil van AHgftflm.
Dcczc beide zyn
zonder nebben.
Niet t'onrecht vindt men de Fortuin
met een fcheeps roer en zeil op onderfcheidclyke penningen , by d'oudc geflagen.
De overvloedt werdt ook op veele oude
munten verbeeldt, met boegen van Schecpen, daar Ceres by ftaat waar mede zy wilden te kennen geven , dat dc rykdom , en
overvloedt, van over zee, door hulp der
Schccpcn , tot hen was gebraght.
Nttma. cn dc nazaten van Ancm Roomfchc Koningen , hebben gedenk-penningen doen maken , daar op d'ccne zyde hun
beider wezens ftaan , cn aan d'andcrc zyde
twee poorten , onder ccn van welke dc
Faam , met een lauwer-krans , cn onder
d'andcrc een fchceps-fiiuit vertoont wer-

'tgcraecne beft: vergadert.
Domittiu , Over-groot-vadcr van Nero
wiert nademoort van Ctfar de ftadt Romen ontzcit i doch namaals hcrftclt , cn op
nieuw erkent voor Vloot-vooght , liet hy
een penning flaan , daar aan d'ccnc zydc
zyn wezen, cn aan d'andcrc een fcheeps
liïcb, met cenigc zcc-wapcncn, opftondcn.
Zes of acht vcHêhcidc munten vindt
men , daar aan d'ccnc zydc het dubbelt
hooft van pmu op geflagen is , cn op d'andcrc zydc fchccps-ncbbcn van verfchillen:
de gcftaltc gclyk ook dc penningen zelve
van vcrlchciüc zwaarte zyn. Eenigc fteken
twee fpitzen voor uit, andere vier of zes,
cn ook cenigc flechts het galjoen zonder
t
fcherptc. Ieder fcheeps fcherpte ftaat in 't
galjoen op ccn byzondcre hoogte cn wyze.
Dcczc Jmim* wiert den achter-ziende Godt
genaamt. Hy was ccn Koning , cn braght
het grove cn woefte leven der menfehen
tot een ccrlyk , zacht, cn burgcrlyk leven j
waar om hy in 't cerft voor een halve Godt den.
De Grieken , als zeer voorbarigh in vergeëert wierdt. Namaals bouwde Nmma
'Pompihw hem een Tempel , en toen wiert dichtzelen geweeft zynde, hebben gezegt,
hy voor ccn Godt uitgekreten. Men bed- dat, als Meltcert* , zoon van Inm, Koning
de aan hem twee aangezigten uit , als zien- totThcbcn, zich buiten boort wierp, een
de met het achterfte op dc voorgaande ru- dolphyn hem op den rugh nam , cn hy in
we manier van leven, en met het voorfte op ccn Zce-godt veranderde waar van men
den beteren toeftandt, by hemingevoert. tot op heden ccn penning ziet, aan welkers
Dc Romeinen offerden hem ftecdts in tydt eenc zydc hy op een dolphyn leght , daar
van oorlogh : cn als dc Keizers ten krygh ccn palm-tak nevens ftaat , en op d'andcrc
trokken /bezochten zy cerft den Tempel zydc ccn Ichcepkcn vertoont wcrt,'t geen
van pniu ; gclyk zy méde dccden wanneer onder ccn vierkant zeil voort geroeit wert.
De koop-handel is by de Grieken, gclyk
daar van tc nigh quamen. In dc maandt
].wH.wuf die na hem benaamt is, vierde ook by de Romeinen, op ondcrfchcidclyke
men zyn Fecft. Dcczc vicr-dagen quamen munten , door het hooft van Mercurim , en
voor die van Man, in dc maandt Maert, ccn fcheeps-ncb, verbeeldt geweeft.
Op een penning van Hadrianm wordt
om dat dc vreede , waar om men in dc cerftc badt , aangenamer als den oorlogh was. Afia uitgebceldt door een ftaande vrouwe,
By tydt van oorlogh ftondt dcczc Tempel die in de rechter handt een flange beknealtydt open , op dat ccn ieder daar in om pen houdt, cn inde flinker handt het roer
vreede moghtc bidden ; maar by vreede van ccn fchip , hebbende de voet op het
voorfte van een fchip gezet. Op een penwiert zy gcflooten
Noch zyn'cr penningen voor handen, ning van Antonim ftaat deeze vrouw zonvan Crf/Sr, cn Ftfjiafimm, waarop de ge- der fchip, en heeft in plaats van het roer
vleugelde Faam , met ccn lauwcr-krans in ccn anker in dc handt. Dat zy op het voord'ccnc handt, cn ccn palm-tak in d'andcrc, einde van een fchip ftaat, en het roer of
met dc voet op ovcrwonne fcheeps-ncb- anker in hare handt heeft , betekent dat
bcn , vertoont worden , tot teken van hun men in Afia naauwlyks anders als te fcheep
zcgcn-pralcn.
komen kan. Of dit ziet wel op hare zeeOok is'crccn penning, daaraan d'ccnc vaart, cn zcc-bcdrcvcnhcit, alsvanRhozydchetaanzightvan M. Pobliau ftaat, en' dus, Ephcfus , cn andere zcc-ftcdcn , dnar
aan d'andcrc ccn kryghs-aun, die met zyn' toen tcrtvdi dc Schip-vaart bloeide: dat
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zy ccn flang beknepen houdt , kan ecvoegelyk gepaft worden op het krygs-bcdryf
van rjjanw voorzaat van lLidrt*nw , die
alle de volkeren tuflehen de ltroomcn Indus en Euphratcs den oorlogh aangedaan
en Kotdrocm , Koning der Partners , welke
tot die tydt toe van nicmandt overwonnen
was , vei dclght , en den Partners een nieuwen Koning gegeven haddc , hen alzoo als
een flang beknepen , en het voorige Afiatifche lichaam ingclyft heeft.
Men vindt penningen, waar op Conftantinopolen afgebeeld (laat , nevens ccn
overwinning bcelt, met uitgefpreidc vleugelen, houdende een fpics in d'ecnc, en
een fchildt in d'andcre handt dit bcelt zet
de voet op het boort van een (chip , daar
zomtydts niets, en zomtydtscen lauriertak boven vertoont wort waar door uitgébeelt wiert de jeughdige flrydtbaarhcit,
zceghaftighcit , en zce-kunde , of het leggen aan de zee van die (ladt.
Noch is voor handen een penning van
Maxtmtts , met dit opfchrift , Vmut liijrtct
dat i$ , De manhaftirheit van IUyrtcttm. Hier
ziet men, 't zy de Keizer, 't zy iemandt anders , met een fpies in de handt op een (hel
loopent paert zitten, en onder het paerts
voeten een Schip, dat fterk voort gcroeit

T

,

waar in zy iets als een feepter of ryks-ftaf
draaght , bat zy in de fchoot zakken. Dat
zy dc feepttr in de fchoot laat hangen , kan
vertoonen , dat zy haar heerfchappy niet

maghtigh is op te beuren.
DcArts5/>0» verhaalt, hoe dat omtrent
dertigh pcrlboncn op een Brigantyn , gcjaaght van ecnTurkfchc Galcy , het Schip
in de Golf van Egina tegen landt zetteden,
en, vreczende van de inwoonders, die alle
onder den Grooten Heer ftaan , gevangen
te werden , het Schip op fchouder namen
en het zelve over dc engte van Corinthe
droegen , tot in de Golf van Leponthe,
daar zy zich berghden , konnende van dc
Galeycn niet werden eevolght
welke
engte omtrent j mylcn breedt is cn zoude van dceze daadt een munt zyn geflagen.
Op het eilandt Tinc, van oudtsTenos,
in Grickcnlandt, vindt men munt, waar
op aan d'ecnc zydc het hooft van Neptun*s
ftaat , die in dit eilandt op een uitftekende
wyzc aangebeden wiert s gclyk hy aldaar
mede ccn vermaarde Tempel haddc, daar
het volk van de omleggende eilanden eens
'sjaarsquam,omhem teceren, en tc offeren; op dc andere zydc ziet men de gaffel,
met twee dolphyncn , en daar by dc letteren T H N I a N. Ziet Sirabt üb.iz. en Spon
wordt i op d 'overloop ftaan gewapende in zyn reis-befchryvingc van Grieken.
Tot Patras, in Grickenlant , is een munt
kryghs-knechten, met fchildt aan fchildt,
gcfchiktclyk gevocght dceze fchynt op gevonden, door bevel van CaractlU geflacenfhelle en Ipoedige toght van dc Illyn- gen , daar de haven van die plaats, bcneffche benden, te paerdc, cntcfcheepvol- tens twee opene zeil- en roci-vaartuigeti
bragt , gemaakt te zyn , ofte dat Illyricum op ftaan ; welkers afbecldtzel is te zien in
( landtfchap over Italië ) vaerdieh hulp te dc geleerde reis - befchryvinge van den
Franfchcn Arts f. Spon boven gemelde
paerde, entefcheep, uitleverde.
Op ccn munt , eer lang gevonden tot
Onder de munten der Franfchc Keizerkoningen , is een penning van LndovuHs Phocce , ftaat een getoorent hooft , of tooPuts , zoon van Karei degroote , waar op ccn ren-kroon op 't hooft van een man j cn op
Schip vertoont wort, by na op de oude wys dc rugh ziet men ccn vaar-tuig, daar twee
der Romeinen, met verfchcide uitleggen- fterren boven ftaan , die Caftor cn PoUmx
de riemen, en een ftuur-fpaan aan 't einde beduiden : in teiken dat dceze volkeren
uitgevoert : de maft , die te wederzyden gelukkige zee-luiden zyngewceft, en dat
met touwen gefchoort ftaat, draaghthet zy van de eerftc zyn die verre af gelegene
vaarten aangcregt, en volk-plantingen gekruis op een fpies.
Op een penning van CUudins ziet men daan hebben want men wil dat zy Marfieen wel geklecde vrouw, die het roer van lic hebben ceftight.
De zee-ftadt Erithra werdt mede afgeeen fchip in de handt , en een fchips ftcven
nevens of onder haar heeft , met het by- bceldt door het ftuur van een fchip ; gelyk
fchrift Bntanm*. Dat men Britanjc in zoo zulks op een munt , aldaar gevonden , en in
laegen ftandt ziet , te achten is , om dat ccn degemeltc rcis-befchryvinge vertoont, is
gedeelte van het eilandt ( gelyk Suetomai te zien. In deezc ftadt zoude zich ccn der
zegt) zich binnen weinig dagen aan CUm- Sjbtütn opgehouden hebben.
dtw , zonder geveght , of bloedt ftortcn
Decze zelve /.Spon geeft in 't licht het
dubbelt van een zeer oudt Grickfch opover gaf.
Ook is' er een penning van Hadrianns , fchrift, 't geenc hy in ftccn tot Athcncn
op welke een naakte vrouw afgcbecldt is, heeft gevonden , opgereght in Keizer Ha~
met hangende hairen, wiens rechter handt drUnm tydt, betreffende ccnigcrmatcn het
op 't hooft leit, zettende de eene voet op Schccps-recht , tc wacrdccrcn om zyne
het boort van ccn Schip » dc flinker handt, oudthcitj waar van een gedeelte, vertaalt
t
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zynde , hier volght : Zoo bj ( tc weten ccn vloeit , 't geen geoordcclt wordt ter geSchipper) overwonnen u , van zjn rekening dachtenis van het ovcrvlocijcn des Tybcrs
dat te zyncn tydc zeer
niet gemaakt , en bet anker geligkt te hebben , gemaakt te zyn
men zjU aiiet dat' er geladen ts verbeurt verke- zwaar gcwccH is, zoo dat het veel gebouwen vcrwocllc, veel vee weg nam , cn een
ren ; maar is bj ontdekt terwyl bj zeil maakte
en dat de zjtakjtt*** u betutght, bet volk. fihry- grootcn honger veroorzaakte.
Noch vindt men een penning, waarop
ve aan zyn vaderUndt , en aan my. Wat het
overige van 't proces belangt , dat tn alcjilke C/bele , de moeder aller Goden , afgcbceldt
bejegeningen k.*n voorvallen , ikbevele dat den wort , zyndc een Haandc beeldt, in een
Raadt alleen tulkj oordeele en f.00 't bj geval kort cn opgefchort kleedt , met de armen
gebeurt dat temandt van '1 Schip het noodtgh cn beencn bloot ; houdende ccn plocghmeine, xjd de Bevelhebber van de Stadt den koutcr in d'cenc , cn een anker in d'andere
Raadt alleen beroepen tegen den naaft volgen- handt uit de grondt fchictcn twee koornden dag. Het volrat voorfpraken kjez.cn, enz. airen het opfchrift is Tellusflabihs dat is,
Doch die dc grondt-text gelieve tc zien, Defiandbare aarde. Ik achtc dat het anker
is , om aan te wyzen de gemcenfehap die
gaat tot den Schryvcr voornoemt.
Tot Sunium , ccn plaats niet wydt van het aardtry k met de zee heeft , 't zy om dat
Athcncn , heden Caap Colonne geheten , het als in dc grondt geveft is , of om dat het
Neptunes zeer geëert , onder de naam als van de zee omhclll wort gelyk d'aardvan Suntarat os. Men hicldt daar Scheeps- bcving van oudts (fchoon zy niet willen
door welken Godt veroorzaakt ) nicmandt
ftryden op het fceft Panathenees.
De oudtfle haven van Athcncn was **- gerecder toegcichrcevcn wiert dan Neptunus die daar om ook met d' Aarde zyn gcgeheten
is
bc't
looier*
dcczc
A»jfs», of
,
naamt na 'Phalerui y een der Argonautcn, mcencn Tempel hadde.
Op een penning van Domitianm wort de
was
gellight.
daar
autaar
voor wien
ccn
Dc Godtheit tjis volgens bericht van kryghs-hcldinne 1'aUm verbeeldt, met ccn
Apuleius was alom geëci t , zelfs in Zwa- werp-fpics, cn fchiidt, op het boort van
bcnlandt , daar de zelve in gedaante van ccn iclnp, gelyk als of zy in 't fpits tc Hryccn Schip wici t aangebeden , om dat zy den Haat , met de nacht-uyl , haar tocgetc weten fjïf, die wel eer een Egyptifchc wydc vogel, nevens zich.
Ook wort ccn penning gevonden , waar
Koningin was , ter ty t der kinderen Ifracls,
op een gerocit weidende Galey tc zien is,
alom dcnlandtbouw leerde.
Julianus den apoltaat werdt op Egypti- metditopfchrift, LtttttaAug. dat is, AT«fchc munt in ccn Schip verbeeldt, ofwel z.erlyke blydtfchap.
een Schip op dc handt dragende.
Noch' vindt men een penning van ffaDc Heer Spon wil, dat het Schip, 't geen dnanut, waai* op een Galey Haat, met dit
het wapen van Parys verbeeldt , mede van opfchrift, FeltcitMi sittgnfti : datis, Kenerdc Godin Ijls herkomftigh is, die men daar h'ie gehthf^obett : waar door dc gelukkige
ter plaatze, ten tyde voor het Chi iHendom, Handt van den St?.at, door de bcllicring des
gelyk het beeldt van Keizers , gelyk die van een Schip door zyn
heeft aangebeden
Stuurman, betekent wort.
haar tot den jare 1 ^ 4 is bewaart geweeft
'/oo vindt men noch op een andere penals wanneer het uit Chridelyken ievcr is
vermorzelt, op dat 'er niets van het oude ning van Hchog.'.balm ccn roei jende Galey,
met dit opfchrift, Felicitat Temp. dat is, GeHeidendom zoude over blyven.
Godt Neptuin wert op veelei handc pen- fmtjkgbeii der trden: 't welk dc zelve beteningen vertoont , met het ccn of ander kening kan hebben.
Op ccn andere penning , van de jonge
fchips deel in de handt , of onder de voet.
Men plagh ook dc Scheeps-zcgen met fa/entimanus, wort dc hccrlykheit der Rode voet op het galjoen vaneen fchip Haan-s mcincn uitgcbceldt dooreen Schip, waaiop een overwinning beeldt aan 't roer zit
de te verbeelden.
Dc Tybcr wordt op een penning van met dit opfchrift, Gloria Rom.morum : dat
,

,

;

:

•

:

j

:

:

,

,

,

•,

»

]

tAntontnus Piui uitgebecldt

als

ccn oude

1

is,

De eer der Romeinen

Op ccn penning van Tim worden deeze
Stroom-godt , hebbende ccn riet in de
handt, deunende met den cenen arm op woorden geleezen , Vittona navalis : dat is,
ecnigc heuvelen , cn met den anderen arm Scheept ojtm-innwg: daar ccn beeldt neop een Schip , met het byfehrift Ttberis. vens Haat , hebbende twee vleugelen op
TotdeStadttoc (zcit Ditnjrfttu) isdcTy- dc rugge , houdende in d'cenc handt een
ber bevaarbaar voor grootc Schccpcn , en krans, en in d'andere een laurier -tak,
tot zyn oorfprong voor matige Bootjes, flaandc op de helft van een Schip, tot een
Op een diergclykc penning van Aurelms teken dat de overwinning op zee verkreeziet men dat er veel waters uit zyn kruik gen was.
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De Rofenobel, ter tydt van Koningin
Men vindt een penning van LuciittAntomus , des Drie-mans broeder , waar op de Eltfabeth geflagen , vertoont een Schip, dat
Godtvruchtigheit uitgebceldt wort door voor zeer Icherp , fpits en puntig toe gaat
een vrouwen-beeldt, hebbende in d'cene zyndc achter byzonder hoogh , en vierkant
handt een ftuur-fpaan , en in haar arm een opryzende.
De Nederlandtfche Rofenobel , geflahoorn des overvloedts, met een oyevaar
gen in't jaar 1 585, verbeeldt een Schip,
aan hare voeten.
Noch is voor handen een penning van dat laegh op 't water legt, hebbende voor
Poft nm
met deezc woorden, SaImj pro- en achter een vierkante bak.
vtnctshi 1 dat is , Het heil der Lmdtfchappen
Aan de Schotfche Rofenobel ziet men
daar de Rhyn , ter neder geftreken , d'eene een Schip, dat voor en achter een vlaggc
handt aan een bootje flaat, en met d'andere heeft opfteken , zynde rondtachtigh van
een riet houdt fteunende met den arm op gedaante de planken zyn over elkander
een heuvel zyndc lichtelyk met dit op- geleght, als aan deBytel-aaken : de ho ontfchrirt verheerlykt , om dat de Gallifche rouwen zyn aan *t voor- en achter-kafteel
landtfchappen, door de Rhyn geflootcn, vaft gemaakt, en niet ter zyden, als men
van den gerceden aanloop der landt-ver- hedendaaghs gewoon is te doen.
Aan de oude munten, wclkcdeGodinwoeftende Duitfchen bcvrydt bleven.
Die van Corfu hadden in oude tyden nc Fortuin verbeelden , ziet men een roer j
een munt geflagen, op welke een Galey want van haar zeght men , dat zy de gehcevertoont wiert, om hare zee-maght uitte le werelt zoude beftieren.
Aan de penningen welke de Goden des Sfm.
beelden gelyk daar zomrydts noch alzulke onder duurde werden gevonden , meeft noodtlots verbeelden, ziet men mede een
roer
Srvertu.
vertoont , gelyk als aan die van dc
geflagen ten tyde van
HetRomeinfch geflacht CornelU voer- Fortuin, zoo als van Dioctetianm zyn gede een fchips-roer voor ken-teken op hun- flagen.
Een zekere munt van Commodm heeft
ne munten.
In 't jaar 1488 was een Ooftenrykfchen een Schip met twee zeilen, geheten Onegouden penning, van ruim drie guldens, raria, ot Gerarut, om dat de zulke meeft
gangbaar , die men hier het Schuitje noem- tot laft-dragers wierden gebruikt: ter zyde, om dat de Keizer in een Schip daar op den, daar de roer-boom komt, ziet men
verbeeldt ftondt * welk Schip voor en ach- een uitftekent , ofoverhangent galderytje.
ter van eenerley gedaante is: recht te mid- Op deezc Scheepen wierden ook wel drie
den in Haat een groot e maft, en aan elk zeilen gezet, en zy dan Tridrmenoi geheeindt , op uitftekende galjoenen , of rinkel- ten. AVer maft-korven op geftelt waren,
werk, een klemder maft: de mars komt wierden zy Corbtte genaamt ; waarvan het
aan den top van de groote maft. Het (chips woort corbitétre dat laden is gezeght , herkomftigh is.
lichaam heeft een ronde gedaante.
Op Italiaanfche halve Piftoletten , ter Men leeft op verfchcide penningen deezeiver tydt geflagen , ziet men een ander ze woorden, Concordta exercttxttm : dut is,
Schips gedaante, in welkers achter-deel Eendrtght derhetren : 't zy onder de verroode Keizer , met de werclt in de handt , zich ning van een vrouw, met de kryghs-tekevertoont : het Schip leit laegh by 't water nen , of van twee in een gcflooten rechter
drie maften voeren drie malt-korvcn : het handen, die, boven het gedeelte vaneen
anker hangt voor tegen 't fchips boort aan fchip, een kryghs-tcken vaft houden.
Op een penning van Gordtanm ziet men
het lichaam van 't fchip is fchootigh, zynde
niet ongelyk aan de hedendaaghfche Fre- een (cheeps-brugge , daar de Keizer, op
gatten de maften ftaan alle drie in het de voorgang van een overwinning beeldt,
fchip zelve, en niet op uitftekende galjoe- met eenigc kryghs-knechtcn , over treedt
voor opfchrift ftaat, TrtjeflmiAmg. dat is,
nen , als boven.
Het S' Pictcrs Scheepje wert mede aan Keifjtrhke overteght. Fiortts zeit van Tompejmt , dat hy , een fcheeps-brugge gemaakt
Pauzclykc Ducaten vertoont.
Oude Rofenobels , in Engeland t gefla- hebbende, d'ecrfte der Romeinen over
ter tydt van Koning Ed*ard, verbeel- den Euphrates getrokken is. Dergelyken
ecn Schip, voor en achter van eenerley overtocht kan ook hier vertoont worden
gedaante, te midden hol, en met zyn boort dcwyl Gordutnmi , tegen de Perfen oorlolaegh by 't water liggende. Doch die van gende, zyn heir-lcgcr tot over dien ftroom
Koning Hendrik^ hebben 't Schip meerder geleidt heeft.
plat: voor en achter ziet men opene vierScheeps-bruggen wierden oulings veel
kante kafteelen, en een maft, met hoorn- gemaakt van dicht geflooten tonnen en vatouwen, die voor en achter gefpannen zyn. ten, met banden en zeelen aan elkander
t
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floegh men tonnen den deeze brugh , daar het heir van Xerxa over
bodem in , cnftak'er veel of weinigh, na gong , fpreekt Lucretms aldus : „ Hy zelve
de breedte dei waters, 'tgeen men over n heeft ccrtydts mede een wegh door de
moeft, op malkander valt, rondt om wel r> groote zee gemaakr, en heeft Uitgewerkt
dicht beftouwt, dat 'er geen water door „ dat zyne hcir-kragten over de zelve gon-

verknocht.

y

konde , daar de mannen dan achter een „ gen » leerende alzoo te voet door de zoudoorkroopen: en dus kon een geheel le- tte wateren gaan.
Cdjtu CMtgttL deede een fchceps - brugh i
ger in korten tydt een water over komen
zonder eenige paal in de grondt te daan, leggen tuflchcnBajaenPuflbl, hebbende
de lengte van jdoo fchreeden, met een
of Schip te gebruiken.
Ten deezen einde voerden de legers ook dubbelde rang van Scheepen, wel vaft in
groot e Iedere worften of zakken mede, die de grondt geankert, met aarde beleght, en
men opblies, en voor fchip-bruggen ge- gcplaveit. Over deeze brugh reed hy zeer
bruikte, daar dan raderkens terzydenaan trotzelyk twee dagen achter een : ter eergebonden wierden, die van mannen omge- fter maal zat hy opeenpaert, gekroont,
draait wierden, het welke d'opgeblazenc met een byl in zyn handt, in 'tgoudt gezakken deede voort gaan.
kleedt i en ten tweeden maal zat hy op een
Men fpande touwen over vlieten, daar wagen , die van paerden , vaerdig ter loop,
berden aan gebonden waren, welke voor voort getrokken wiert. Hy deede ook verfcheeps-bruggen wierden gebruikt. Men fcheide menfehen van de brug in zee wergebruikte daar toe mede wel vierkante pen, en verdrinken.
Als Conltanttno polen door den Turk
handt-fpaken , die in elkander geflooten,
en met fchotten gedekt konden werden. ingenoomen wierdt, die den Grieklchen
Kallen , of dicht geflooten tonnen , onder- Sccprrv aldaar verftoorde , hadde hy een
fcheidely k gevormt , vulde men ten zeiven brugh ge maakt , op vlottende wyn-vaten ,
einde met biezen. In vriezendt water zyn vanPera tot aan de Stadt.
Kr ar. tuut verhaalt van een houten dyk
wol-balen tot den over-togt zeer bcquaam
sbMU. j. Tonnen op zyn eindt gezet, en van lange of fcheeps-vlot, dat, by de vereenighde
balken gevat, zyn daar toe mede weleer Hanzee-fteden , voor Koppenhage wiert
geleght , waar uit de Staat zeer heftigb,
gebruikt.
FUrm fchryft van zekeren bode, die, wiert belchooten , en beftookt.
Uj.
Op het Jaar 6 2 7 , in t belegh van Rodoor hulp van een blaas, in 't water tufchel , was voor die Stadt een vlottende dyk
fchen 's vyandts fcheepen door ging.
Her 0 dot ut verhaalt , noe D*ntu t zoon van van veerrjgh aan een gehechte Scheepeo
li. 4.
Hjfttfl*/, de Scythen den oorlogh willende gemaakt.
De brugh, die de Hartogh van Panna
aan doen , een Vloot uitrufte van zes honden: Scheepen : en , een kryghs-heir van over de Schelde leide, won van de Heer
zeven hondert duizent mannen willende P. C. Ht»ft y Droft tot Muiden, aldus beover fcheepen , deede hy een fchip-brug!) fchreeven „ Van beide de oevers af, tufover den Bofphorus van Thracien leggen „ fchen de Schanflen van Santé Marye , en
welke vyf honderdt febrceden lang was „ Sant Philips , zagh men zware palen gedie hem zoo wel aan ftondt , dat hy daar „ dagen , tot dat zy vyftig voeten in 't dyk
zynthroon liet oprechten, om het volk te yy en t water quamen te ftaan , cn de diepte
zien overtrekken: des zeiven bouw-mee- „het heijen verbood t : deeze, gebonden
,, met leggers , en planken daar op, engden
fter befchonk hy met veel voor-rechten.
Xer.x rs , zoo Hertiotm gedenkt , deede „ de doorvaan meer dan duizent voeten.
een brugh van zes hondert en vier-en-ze- „Het midden, wydt wel dertien honden
ventig Scheepen over den Hcllefpont leg- „ voeten , flopten twee-en-dertig Pleiten
die zoo gemaakt wiert, dat daar drie „ d'eene omtrent twintig voeten van d'anopeningen inblcvcn , tot doortoght voor „dere, welke, t'zamenvaft gemaakt met
kleine Scheepen. Deeze Scheepen wier- „ maften , die van boort tot boort reikten,
den met zes ankers, voor en achter uit , wel „ook een vloer van deelen droegen} zynvaft vertuit. De kabels waren van wit vlas, „de daar-en-boven, zoo voor als achter,
en het kruit bybbu, gemaakt, van welke „fteven aan ft even , en d'uiterfte aan de
ieder vadem 60 pondt wocg. Deeze brug „ (taande werken gevet ert , met grove kawiert met een korft van aarde bedekt , om „ bels , of yzere kettingen. Elk fchip ha4
een gemakkclyke overtogt voor paerden
„ ten weder einde een ft uk gefchuts , een
en andere heeften, tcverleenen. Strabo „ anker tegens eb en vloet , en voorts derzeght , dat de engte , alwaar deeze Schee- „ tigh man in , zoo tot befcherming , als
pen tot een brugh ftrefctcn, 3750 fchrce- „ om de touwen te vieren , of aan te halen
den , ofte dertigh ftadien , wydt wat. Van „naar dat het water wies ofviel. De brug
1

'

:
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„had

doorgaans de breedte van tien man
„ in t gelid t, uitgezonden; by de (cheepen,
alwaar
zy aan elk einde van de ftaketzcls
0
„twee fchouders van de zclfftc breedte,
„ juift vierkant , om tot wapen-plaatzen en
„ ftryk-weeren te dienen , uit beurde. Zv
„ was geborft-weert , zoo verre als 't paalwerk toe langde, met dubbelde hcinin„ gen , van berden , en aarde daar tuïïchen
„geitampt , regens allen hagel van mus„ ketteryc. D e gemelde fchouders hadden
„ mede eenige donder-buflen op ook voor
„zich twee regels palen overdwars, vier
'

:

„in den reëel, en gedekt met verre ovcr„ Gekende balken , zynde gefbitft , en met
„ yzer beflagen , om de vyandtlyke Scheeontfangen.
,, pen daar op te
Men zagh ouiings een vondt van over
het water tc gaan , door middel van opgcfpanne blazen , die aan de voeten gebonden, en geh/k als laerzen gebruikt wierden, of wel met de knien daar op leggende i waar van by Cd/kr, eaSttetonitu , ltaat
te 1 re zen
De oude Spanjaarts, en Arabiers, willen
zekere horden op blazen te leggen, daar zy
mede over vlieten togen : van welke doffe
Vdltmriitt , en FrtHtinMs , zeer volmaaktelyk

andere penningen ziet , of dat het dc Keizerlyke aankomft te water wil te kennen
geven \ want op dc penning van "Nero ziet

men dit opfchrift, Advenim Ategujf. dat is,

De

aankomft van Amgmftns : G. P. welke
men dus leczen kan , Griet*
: dat ÏS, Gneieenlandt doorgetogen

laatftc letteren

ptragrata
z.jnde.

De Egyptenarcn hadden het merk -teken van een Schip op munten , en elders
zyde opper-maght mede wilden be-

daar

duiden.
De Tyriers voerden op munten, en
vlaggen , afbeeldtzels van Schecpen , zich
zclven daar mede de vondt van 'tSchccpbouwen willende toefchryven.

Abaru, die uit Scythien was, heeft de
toght van Apollo na de Hyperborcen befchreevcn: deezc, zoo de verdichters wilpolio tot gefchenk
len , had een pyl van

A

met welken, als hy wierp, hy zelve alom
mede vloogh ; at nimmer, en is vooreen
Godt by het domme volk gehouden geweeft. Hy voer alle ftroomen, en zeen, op
en neer j waar om t'zyner eer een munt is
geflagen, daar een omgekeerde fchecpsneb op verbeeldt ftaat, nevens eenige dolphyncn.

Van Cbmdim en Domitianiu vindt men
Van Mar chs Amreliui vindt men een pen- penningen, vertoonende watcr-ftryden
ning, waar op men dusdanige bruggen , of met Griekfche opfchriften. Op d'eerfte
handelen.

,

,

overtochten, ziet, met eenborft- weering ftaat , Overwinning der Kafttoljnfche febeepster zyden, en vleugelen aan de einden , met ftryders : op d' andere , Flavuu Sajrtnms beeft
ditbyfehrift, VtrtwAug. dat is, Keixjrljke bet gegeven. Hier ziet men eenige ronde
mahhaftigheit. Zulke vleugelen zyn 't , die gebouwen, ring-rondt beflooten , prachArrUn*s t in de befchryving van diergely- tigh en cierlyk opgemaakt , en in de zelve
ke bruggen, trappen noemt. Elk hooit van een water-boezem , in welke eenige rocide brugge is in d' aar de geflootcn, om de fchcepen tegen elkander aan komen.
Men vindt een penning van Nero, op
paerden , en laft-beeften , een gemakkelyker toegang te geven, alsook om het gc- welke dit fchrift ftaat, Angnftt Por. Ofi. S.C.
dat
is , Ofttentjer haven van Augnjlm raadtjheele werk te binden. In korten tydt
voeght hy'erby, wordt dit geheele werk beflmt. Uit welk opfchrift in bedenken
komt , of niet Anguftut zeiver aan dit werk
verricht, met groot en y ver, en gewoel
nochtans buiten wan - (chik , of vcrwer- de eerftc handt gcleght heeft. Alhier ziet
men twee vleugelen van getimmerte halve
ring \ want de aanmoediging op elk chip
en de opwakkering der geener die hun maans wyzc uitgeftrekt , zynde aan 't eenc
licht waarnemen , bevorderen de vaer- einde geflootcn , of als geflooten , met een
S
groot leggend t beeldt , dat op eendolphyn
igheit.
Noch befpeurt men uit een penning van fteunt: aan het ander einde ziet men een
Gordijn»! dat deeze overtoght enkelyk ftaande Koloflus- beek , op een zware voet
met een Kcizerlyk roei-fchip gefchiede, fteunende , te midden in de zee gebouwt
waar in de Keizer voor aan , en vervolgens in de boezem zelf vertoonen zich eenige
de ftandaart-dragers geplaatft zyn, 't zy Schecpen , en Galeven , die aan anker legin 't overzetten van eenige ftroom , of over gen.
Noch zyn'er twee penningen van Trajad'eenc ofd'anderc zee te varen.
Twee penningen zyn 'er voor handen nns gevonden , waar op de haven van Oftia
d'ecnc van Nero, en d'anderc van CarscsJU, afgcbeclt ftaat , die zomtydts ook wel verwaar op men een aankomft te fcheep ziet zien zyn met de naam van Port** Trajani
onder afbeelding van een roei-fchip. Het dat is , Trajanm haven. Op deezc pennini

,

kan zyn dat aldus eenige gelukkige voor- gen ftaat de haven met koftclyke gebouJpocdigheit betekent wiert , g ely k men op wen verciert.

Men
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ofwel door d'onkunde van die eeuw: men
die, door de byvocging vaneen roer, an- kan'er geen onderlcheidt van voor- of achy

ker, fcheeps lieven, fchceps overwinnin- ter-Heven aan zien.

Op zeker penning ziet men deeze woorgen , en fchceps zegen-tekenen , te kennen
geven , dat zy op dc Schecps-overwinning den, Saculifelicttat: dat is, Gelultdes eesnvs :
van den jongen 'Pompejus, aan de kuil van en een beeldt van de Godin Fortuin, die
de voet op een Heven zet, cn een ftuurSicilië, zyn gepaft.
Op een andere penning , die Panvmius fpaan terzyden heeft. Waar mede betevertoont, ziet men, ter eeren het wed- kent fchynt te werden , dat in dc fcheeprennen van Severus , een Schip , 't geen bo- vaart zegen en heil beftaat.
Een andere penning verbeeldt iemandt,
ven plat en verdekt is, zonder roeijers, met
een roer in de midden Haat een zuil , daar die een anker in d'eenc handt, cn een
boven een zeil aan vall is, 't geen onder van ploegh-koutcr in d'andcrc heeft, met dc
een naakt man gehouden werdt : voorts woorden , Tellusfiabshs : dat is, Vafle aarde.
> Dmj *u- eenige ren -baans* eieren, op verhevc co- Waar door betekent wert, dat de werclc
*****
lumnen. Het bylchrift is, Lattna tempo- by dc landt-bouw , en handel over zee, beFreughde des tjdts. Rondtom ftaat.
: dat is
,
Polios vindt men aan oude munten verhet Schip ziet men wed loopen, mitsga
imt ktnen.
beeldt , met dc voeten op een fchips-boort
ders ccnigh wildt gedierte.
Men ziet een penning , waar op een geplaatft.
DcGodinne het Geval, of de Fortuin,
ftuur-fpaan , met een krans , verbeeldt is
en deeze woorden , Lentulsts denariorum wert op veclcrleye wyzen aan oude penjUndorum curator: dat is, Lentulsts mttnt- ningen der Romeinen, en Grieken, vertoont , met een fteven-fneb , of fchceps
meefier der denarien.
Een andere penning verheelt een Schip, roer-fpaan aan dc zyde. Waar door bcden
Antonius
tuight wert, dat het geluk is als de baren
Auguftus
met deeze woorden ,
Drie-man. Dc kiel van dit Schip is geheel van de zee , en dat het zelve by zee-vaart
rondt , zoo dat een kring-Huk verbeeldt. veel wert verkregen.
Men ziet'er een drie-puntige fneb aan , en Ook werden op vcrlcheidene zege-pengeheel omhoogh een rey riemen. Het Ge- ningen der Romeinen , by tydt van vreugde , 't zy van overwinningen, aankomften,
zaghebbers vaan lleekt voor uit.
Deezes gelyke is'er noch een voor han- ofanderzins, bcclteniflcn vertoont , die anAugur
kers , cn ftuuren , in de handen houden.
Antonius
den
den, met de woorden
Op een penning van Pofiumus vindt men
Wichelaar , Dne-man. Dit Schccpken laat
zyn kiel niet zien , en heeft ook gecne neb- deeze woorden, Loütia Auguflt: dat is,
van Auguftus : bencffêns het afmet
drie
riemen,
zyn
Bfydtfchap
roeijers,
Vyf
Suntcn.
aar aan te zien , cn voor op een vaan , op- beeldtzcl van een roeijende Galey, die
geen fteven-fneb heeft : gclyk met het
gebonden aan zyn Haf.
Van Julius Cafar vindt men een penning, waters opper-vlak ziet men fchildcn daar
daar een aardt-kloot , een {chips roer , met aan afgcbccldt , hebbende een roer-fpaan ,
een hoorn var» overvloedt , op verbeeldt en vorders geen riemen uitfteken.
Een andere penning wil duiden de geHaan , als ook den flang-ftaf van Mercurms,
en den Priefterlvken muts ; tot bewys, dat lukkige ftaat van het Ryk , door dc beftjconder dcheerfchappye van Ck/5rrdewerelt ring des Keizers , met deeze woorden, Fevan rechtmatige regecringe , geluk , over- Iscstatt Augufti: dat is, Aan het gelult^van
vloedt , vreede , en godtsdicnft , overfcha- Auguftus : daar een Schip op te zien is, hebbende acht riemen te boort, en het vaan
duwt was.
Men vindt een penning van Kmdowicms voor, met den Stuurman achter op Haan.
Een andere penning draaght de woorPms zoon van Karei degroote , onder de bete Duur- den Felicttat temporum: datis, Gelukdertjnaming van Doreftatsss , of
den: deeze is gellagen onder de regecring
ftedc, waar op een Schip vertoont wert
by na op de oude wyze der Romeinen van Hehogabalsss. Het Schip , dat hier op
met verfcheide uitleggende riemen, en is te zien, draaght twee ronde en dunne
een ftuur-fpaan aan 't einde : de maft, die galjoenen, een gebiedts vaan te midden,
wcderzydts met touwen gdchoort Haat cn den Romeinlchen arent achterop) be:

.

mm

,

Wyk

draaght een kruis op het fpits. Hier mede
fchynt betekent te werden, datdicStadt
te dier tydt fchcep-ryk is gewceft. Doch
het maakzel van dit Schip is zeer wan Hal ligh , en lomp , 't zy zulks toe komt door
den geenen die de penning heeft gclhedcn,

nevens zes riemen te wederzyden , die onder aan breedc lepels hebben : het ftuurIpaan komt achter in 't Schip, doch meer
middewaarts als gewoonlyk.
Het Geluk wort aan een penning van
verbeeldt gezien > ftaande op

Ggg
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een Schip, of Roei-galcy, houdende in buit, op Cleopatra en Antonim behaalt,
d'eene handt een kloot , met den vogel daarvan Smeton. cap. xvi i m Augnft.
Fenix daar op , en in d'andcrc het vaendel,
?h1ims Cafar , uit Griekcnlandt na Italien
daar de naam Chrifit in get eken t (Vaat , en zu llend e over varen , zeidc , by hardt wêcr,
aan 'trocr zit een overwinning beeldt, dat] tegen den Schipper, Hat vrcefl ghji Gby
vleugels heeft, om aan tewyzen, dat zoo voert C*fir> en zjn gelul^: en na behouden
door overwinning , als hcrftclde Godts- reis dccdc hy munten flaan , waar op de
dienft, detydt gclukkighis.
Godinne Fortuin afgebeeldt ftondt, met
Op een andere munt vindt men deezc een fcheeps ftuur, en nebbe, onder de voet,
Woorden, Gloria Romanorum : dat is , Eer en deezc woorden , Fortuna Ctfaru i dat is,
der Rometnen : die men houdt geflagen te Hetgelnkjvan Ctfar.
zyn door den jongen ValenumanHs , daar
Van Domittanut vindt men een gouden
hy, op een Galey (taande, een overwin- penning , daar een anker op verbeck Haat,
ning beeldt aan 't roer heeft zitten
del om welks fchafi een dolphyn gedingen is
%
Faam (laat achter op het Schip ontbreekt) zynde dit een zinne-beeldt voorden Keizyn galjoen: de riemen leggen te boort,', zer, datmenniettehaaftigh, maarmatczondcr roeijers.
lyk, zyn zaken moeft verrichten gclyk
Men vindt op oude penningen de togh- een dolphyn de fnelftc in 't zwemmen is,
ten over rivieren verbeeldt, gclyk zoo een] zoo ftut en wederhoudt een anker des
van Gordianns voorhanden is, waar van hier (chips fncllen vaert. Dit anker heeft zyn
voor gcmeldt hebbc. Tot deeze fcheeps- handen niet binnewaarts , gclyk de hedenbrugge zier, men vier Booten gebruikt te| daaghfche, maar buitcwaarts geboogen
zyn, welkers eindt-toppen paerdc- hoofden zy zyn ook fpits en fcherp uitgaande.
verbeelden zy zynbelcght met loflc planMen vindt mede munten van Domitia.

'

I

:

:

:

'

!

:

ken.

nns , en anderen, daar een zuil

Twee munten zyn my vertoont , de ccrftc

met het opfchrift Advent ms Augufti dat
,

is, De aankomfl van AMguftm G. P. en de
rwcede, Adventms Angttftorum dat is, De
aankomfl der Ketzjren : en de letteren G. P.
of Gracia peragrata : dat is , Gneleenlandt
doorretfi hebbende. Een der Schcepen , op
de zelve vertoont , heeft de olyphants fnuit
tot een galjoen: ook heeft het eene tien,
en 't andere dertien riemen te boort , aan
.

eene zyde. Het grootftc heeft voor en achter een ftorm-toorn, daar gebooghdc mannen op ftaan. Het galjoen van 't kleinfte
draaght een kromme vogels-neb, binnewaarts gedraait.
De Keizercn C/W/w, en Domitianm,
hebben munten doen flaan, daar bekende
Schceps-ftrydcn , in omkringdc perken,
op te zien zyn } waar van by tcttus , en
Tranqmlltu , is te Ier zen.
Op penningen die Romens havcn,Oftia,
en andere havens verbeelden, 't zy door
AtfgMjim, Cl**dim,o{ Nero gemunt, ziet
men Scheepen vertoont van vcclerhandc
aart , zoo die alleen zeil voeren , of zeil en
riemen te gelvk, of riemen alleen, zynde
zoo wel ronde als lange Scheepen, met
galjoenen, en zonder.
Men ziet noch een penning, daar een
Scheeps-zegenpraal-tekcn op ftaat , te weten, een fcheeps galjoen , doch niet fcherp,
een ftuur , en anker , waar op hclmet , harnas , fchildt , en pylen zyn gevocght , met
,

T

is,

op verbeeldt

zynde geciert met fcheeps voor-ftcvens,

in gehcugenis van

ovcrwonnc zee-flagen.

By Patin vindt men een munt , gemgen
van de Romeinfche ftam At,l,a, verbeeldende aan d'eene zyde een Hercules en aan
d'andcrc zyde een Schip, 't geen, behalvcn
hetachterfte, boven rondtom met traliewerk omheint is. Eenbykansdiergelyke
wert onder de munten van den huize AftanU vertoont by den zclven Patin , in zyn
Boek van de Romeinfche geflaghtcn.
Die van de (lam Antoma nadden een penning , waar op men een dricpuntigc fenerpc icheeps-ncb nederwaarts in 't water als
verborgen ziet fteken. Ook werden van
dat gelhght verfchcidene penningen vertoont, daar Schcepkcns op ftaan, die een
vierkantigh zeil voeren , bchalven de riemen die tc boort leggen : andere roeijen
alleen , en hebben voor op het gebiedts
,

vaan fteken.

Onder het gedacht Ctcilia vindt men
munt daar een Schip op ftaat met de
naam M. Mettllmt welk Schip boven de

een

,

,

voor-ftevcn een (cherpe punt omhoogh
heeft fteken , waar van ik oordeele, dat

men de

zelve heeft konncn laten vallen

en met touwen weder op halen , by tydt
van ftrydt , om de vyandtlykc Schcepen te
quetzen j gclyk'er my diergelykc elders
voor gekomen zyn.

Aanvecle penningen kan men zien dat
de kielen van de Schcepen der Grieken , en
De Romeinen, recht, krom, bultigh, dubKetzerCtfitr : deezc fchynt te flaan op de belt,
en van veelerley geftalte zyn geweeft,
"
ï ter zee , by Actium , uit den gclyk ook de gedaante van de fcheeps zyden,

de woorden, Imperator

Cdjmr: dat is,
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den, vul fels, cn banden. By zommige vin- dat dusdanige fcheeps -(lukken , tot gede ik de riemen meed na vooren, Dy an- dachtenis, en praal, aan dit gebouw gedere achter, en by de meede te midden hecht , en ten toon gehangen wierden.
fcheeps. Infgelyks werden op munten de Hier van zcit Livmt aldus : „De Scheenebben, als ook de voor- cn achtcr-cierfcls, „ pen der Antiatiers wierden tendeeletot
vcrfchcidelyk vertoont, zoo dat daar in van „ Romen in de fchecps-kolken gebraght
oudts, gelyk als heden, geen vadc voet is „ en ten dcelc in brandt gefteken j mee
waargenoomen. Dctoorcn-huiskcns,die „ welker fnuiten goct gevonden wiert dc
daar tot befcherming op geilek wierden „ verheven vertoogh-pLuts , op de markt
„gebouw:
winuui
£VLSl>UOTb,, te
voor , 41.1111.1
achter , «Mlll
als in „
i.ltL men
ïLailHU.: waar
U1LI1 Wfc
ook zoo
WU wel
M. verderen
ziet
WiUU na
II* deezc
UCCiC
de midden geplaatd, na dc keur van dc „plaats Roftra, dat is, Schceps- fnuiten,
mcefter. Ook ziet men op munten bezy- „ wiert genaamt. Infgelyks zeght Plsnius
den de voor-devens (rokken , of zware „De (cheeps- fnuiten, aan dc vertooghhandr-fpaken, (leken, waar mede, zoo „ plaats gehecht , waren aan dc markt een
het fchynt , de ouden zich , des noodt , ver- „ vercienel , en als een kroon , den Roomweert hebben.
„ fchen volke op 't hooft gcftclt.
Abraham GorUtu, die van de ringen cn
De nieuwe vertoog-doel, of (levcn-puy,
zegels der Romeinen heeft gefchrecven
weinigh van dc andere verfchillende, ziet
vertoont'er zommige , gefneden in Agaat
men op een penning van ^Auguftm , waar
Jafpis,Onyx, Sarda, en ander edel ge- op tweemannen (men oordeelt Aug>*ftms t
dccncc, daar fcheeps lluuren , ankers , ja cn Agnppa ) op een zetel zitten, lot bcSchcepkcns zelve , aan verbeeldt (bun , cn wys der uiidekentheit van dit gebouw , is
in gefneden zynj gclyk'cr een ring wert genoegh, dat het van Livim een Tempel
gezien , met een Scheepken , in Onyx ge- wort genoemt. Dat het niet los op zich
zelvcn , maar aan cenige markt vad nebbe
lneden , aan een zwaan geheel gelyk.
Mcrcurms , als Godt van dc koop-han- geilaan , geven de woorden van Ammtanut
del , wert op een penning, onder my bc- MarcelUnmi bedcnkelyk te kennen
ruilende, vertoont; hy heeft een platten hy , van Conftantmu* (prekende , zeght:
hoedt op, daar twee vleugels aan (laan. „Als hytotde Roftra quam, de afzighteOp d 'andere zyde vertoont zich een breedt „lykftc markt der voorgaande mogentenruim Schip, waardoor dc koop-handel „ heit , verdomde hy van verwondering,
Dceze Roftra (londcn aan dc voet van 't Pate water wert gedreven.
Een andere zeer oude munt, infgelyks leis,cn temidden opde markt, daar heden
by my berudendc , vertoont een groot de Kerk van Maria de Verloderfche ftaat.
Op het jaar cccc xv 1 na Romens opSchip , zynde voor rondt , cn breedt , zonder cenigcieraat, ofvoor-deven, 'tgecne bouw , was C. <JMan*s dc eerde die de
een Schip ter koopvaardy uitgcrult zal fchccps-nebbcn van zes vcrwonnc Schcezyn i men ziet'cr hooge (tellingen boven pen aan den puye op dc markt telde.
Noch hedendaags ziet men twee kopeop , die ruim en gantfeh doorlucntigh zyn.
Men ziet op dc penningen van Amgufitu, rc zuilen in de Kerk van S» Jan te Lateraan
roColumn*
tot
pylaar
Romen, die op bevel van Auguftm ge,
en Tuut , een daande
ftrata , dat is , Steven-zuil , genaamt , waar maakt wierden van de fcherpe fnebben,
ecnige ankers, cn fcheeps devens , of Roftra, of galjoenen der ovcrwonne Scheenebben, zyn gehecht, en boven op ver- pen van Cleopatra, en in den Tempel van
heerlykt met het beeldt van den Keizer, f*pjn gedclt : of, zoo andere willen, in
om cenige verkreege Scheeps-overwin- die van de Godinne Ifts, van waar zy na
ning : van (landt is zy in alles die zuil ge- maals in de Kerke van
lyk , welke , voor of van Cétjm DhUUms zel- zyn gebraght.
In 't Jaar 1588 is een penning gedagen,
ve opgcreght , noch tot Rome, met haar
opfchrift , voor handen is , cn voor *t aldcr- daar aan d'cenc zyde vier perfoonen op te
oudtde overblyfzcl der Roomfche oudt- zien zyn , met biddende handen hemelheden gehouden wordt, als ge ft cl t , zoo waarts geheven, cn geboogen knicn , bemen gelooft , op het jaar na Romens op- n effens dceze woorden , Homo propomt ,
Detu iifponit dat is, De menfeb ftelt zjch
bouw ccccxc III,
Noch vindt men penningen van LoUiut iets voor , of befluit , maar Godt werkt alles uit.
Tabcanm , waar op afgebceldt (laat een Aan d'andcre zyde ziet men een Schip,
vierkante zetel , gezet op een verheven 't geen , in zee Uingerende, van 't onweerbord-weering , met fchceps-devens ver- wordt verbrooken , daar rondtom aan de
ciert , betekenende de vertoogh- plaats, kant, in Latynfche woorden , deverwoeRoftra geheten, dat fnebben, muiten, of (ling der Spaan iche vloot , in 't zelve jaar
t

!

I

I

'

1

.

liever voor-ftevens van fchccpcn

zyn,

voorgevallen, by uitgedrukt
z

Ggg

ftaat.

Het
Schip
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komt, gelyk het anker een Schip fchielyk

Schip heeft twee lagen gefchut te boort,
en noch tweeftukken voor en achter, in
verhevene bak en fchans de fpiegcl is achter-over hangende, gelyk de oude houte
gevels over rieken het anker hangt tede mallen voeren geen
de boegh

ftil

:

:

:

Scn

engen.

Dceze opgehaalde munten , of gedenkpenningen , ( weinige uitgezondert ) en
diergelykc andere meer , wierden bewaart
in de lade van JohanWttfcn , Geheim-fchry-

:

:

myn broeder.

vcr der ftadt Amftcrdam ,

De Heer E. Spanhemim

vertoont zekere

oude munt, aan wiens eene zyde hetwe'zittSfmA.
Dtfftr.tm.

zen van Keizer Antomnm Pint

Difer. fift.

ftaat vcr-

beeldt, enaand'andere zyde *AZfcttlapttu ,
onder het verbceldtzel van een gekrinkelde flang of draak, die op de voor-lteven van

een Schip
Difer. fmnt.

ftaat

M

dat is, Noott vertjekert

als

door deeten

leidts-

man want hy was Groot-mceftcr van de
:

zee-vaart.

Inden Jare 1 588 liet denHartogh van
Efpcrnon een munt ftaan , op welke een
Rocy- en Zeil-fchip vertoont wert , daar
een duive over heen vlieght, met dceze
woorden , Ihtt dttce tuta colttmb* : waar
mede hy verftondt , dat zyn ftaat , door het
Schip verbeeldt , door geley van den Heiligen Geeft , vciligh zoude zyn.
In *t Jaar 1 6] o wiert tot Parys een munt
geftagen, daar een Schip op ftondt, met

1

:

Infgelyks vertoont hy een penning , met
het bekranfte hooft van Anngonm op d'eene zyde , en een naakt beeldt , op de voorft even van een Schip zittende, aan d'an-

derezyde.
Behalven deeze twee vertoont hy noch
een andere , welke in het Cabinet van de
Koninginne Chnftina beruft , daar een Tnremie , of drie riem-rey Schip , 't geen zyne
riemen alle op een hooghte te water (leekt,
op vertoont ltaat , raethet woordt N I K oH A E n n , ofte Ntcomedenfium. En noch
een , met het wezen van Agnppa op d'ecne
zyde, en een Tnremu, of drie riem-rey
Schip, waar aan de riemen alle ecner hoogte zyn , aan d'andere zyde.
Patin vertoont een munt van Alexander,
ftaande voor op een Schip, dat van onderen met riemen bclliert wort , daar hy tegen het monfter-dier ScyUa is ftrydende.
In 't Jaar 1 6 3 1 wierdt in Vrankryk , ter
eeren van de Cardinaal Richehem , een munt
geflagen, daar een Schip op ftaat , met deeze woorden , Nttntfuam ntfi hoe dttce tuta t

doet leggen.

Op de goudc penning, die zyn Majefteit
de Koning van Engelandt dengeenen om
den hals hangt , welke hy raakt , om van
het Konings - zeer te werden gcneezen
ftaat een Scheepje, met dceze woorden,
Solt Deo g/orta: datis, Godt tji alleen de eer.
Op een penning, in Vrankryk geftagen,
z et mende woorden, Qm* nmlla pnorttm,
met een Schip waarmede ver ft aan wiert,
dat Vrankryk in zulken top geftegen is,
als icmandt voor heen , en dat zyne lof-tuiting te fchcep alom heen gedreeven wert.
Op een andere munt werden de woorden Invitu vernam verrit d a 1 s , /)• t « l Itomen tn weerwil van de winden : met een
Schip in ftorm , vertoont : waar mede
fchynt verftaan tc zyn , dat men iets doen
zal , het wederfta wie wil.
Op een penning , in Vrankryk gemunt
by Koning Kareh tydt, ziet men een Vloot
oude - tydtfchc Scheepen verbeeldt, met
dceze woorden , Hofiikm pralto navaltfupe-

1

j

j

ratis fugatts.
.

s

m ccc lxx ui. Dat

vjanden in fcheepi-ftrydt •verwonnen
jaaght.

,

is

:

De

en ver-

1573.

De woorden Nnnauam nifireCtam met
,

\

1

een Schip, welks maft verbrooken is , ftaan
op een munt , in den Jare 1 j 79 geftagen
waar mede te kennen won gegeven , dat
men ter rechter bane moet gaan
In Engelandt is in 't Jaar 1635 een munt
geftagen , waar op aan d'eene zyde des Konings beeltenis ftaat, en aan d'andere zyde
de woorden Pontttt quoque ferviet tlU : dat is,
De Kee xjd hem dienen: 'twelk Ovidims, in
zyne Dichten , van Angnjfns mede zeght.
Dus is noch op heden in gebruik Ge-

denk - munten

te ftaan , ter

van verkreege zee-zegen

geheugenifle

zoo als'er onvoorhanden zyn.
Wanneer de ftadt Breda, door zeventigh wakkere helden, daar ecnen HeraMgier
Lcidtsman over was, voor den Staat , met
een Turf-fchip wiert ingenoomen , floegh
men een munt, daar het Schip op ftondt,
ter geheugenifle van het feit. Op de eene
zyde vindt men dceze woorden: Breda d
;

der! 'c hei d ene

fervittttc

Htjpana vmdicata, dttüm Pnnctpit
Naf.An. cId loxc. Datis: Bre-

Mastritit a

da ü van de Spaanfche dtenjlbaarhett ontjlagen,
door 't telen van Print Marrits van

Naffa*w%
't faar 1 5^0.
Op de andere zyde ftaan
r
deeze woorden , Paratt vintere nut mori s
dat is op Duitich , IB x.jn bereidt te over'
dceze woorden, Efficttur portmt medium winnen , of te fterven. Dit volgende Vaers
mare : dat is , De ruime xje werd* een haven wiert infgelyks op dit helden-ftuk toen ter
in welk Schip een man 't anker uit werpt. tydt gemaakt:
Hier door iert verftaan, dat by het zwaarfam credi res gefit heet , non vana poéjis,
tn

w

ftc

ongeval dikmaal cenfcbiclykevrcught

Afathina Trojant fttn ttltbratnr ff**,

jD*em
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muros traxit , \S arce ftetit.
Hoe Herauguerus memtt , qm taltbut auflj
Tale edtfactnut pojfe reapfe probat.
Ipfa tntra

Cum navt

occult us

quamque

tpfe

attraxerat

bofttt,

Brede aufu fimili lUabitur
ponitur,
Hoe dtfferre tomen : quod Troja
,

aftu:

Sed Breda

toegevoeght, Quo faltat tnfequor: dat is,
Waarghj Jprtngt tkyolgh te.
Op een andere penning , inlgelyks in
Zeelandt geflagen , ziet men een zwemmende leeuw, met deeze woorden , Lullor
,

excujfo eft Ubera fatla jugo.

Dat

is:

Daar van de Poézy oulings veel heeft verdicht,
L heden weergefchiedt , fchier onder ons ge-

& emergo

Op

zicht,

1 meen Trojens ondergang
Toogh

h

II. Deel.
4
Konings van Spanje, zoo men te dier tydt
zeide, zynde een wcrcldt-kloot , op zee
dryvende, daar een paert uit fpringt , met
deeze woorden, Non fuffictt orbu: dat is,
De wereldt ü my niet genoegh : waar achter
een zwemmende leeuw ftaat, het Wapen
vanZeelandt, welken deeze woorden zyn

beflier

Q Memfétum boftibut &fatalifunere Troja,

wanneer men op de

;

dat

domtnus : dat

is ,

in bet

,

/\worftel, en drjf boven.
Imperator

mam

,

terra

Die op xjee beerfcht, ü meefter

te landt.

zuuren.

Als dcezen Staat , na zoo menigh zee- en
landt-geveght , de vrecdc trof met Spanje,

Hoeveel
zat

Vctbotgen in het Schip, 't geen Spanjaart toogh heeft
in Stade!

Want daar door is Breda heldtdadely k gewonnen.
Lof zy hem eeuwighlyk

is

d'andere zyde ftaat eenZegen-fchip,

met deeze woorden ,

die 't bcld'-ftuk beeft be-

men

tot

Amfterdam ,

ter

gehcuge-

nüTe , zekere munt doen flaan , waar op de
heilige Vreede aan d'eene zyde ftaat, met

deeze woorden, Ob civet fervatot: dat is,
gonnen
'T verlies van Tro)e en van Breda is eenderley j Om 't behoudt der burgeren : en ook deeze ,
Doch Troje viel onder 't jok, maar Breda maakt Pax una triumphis innumerü potior dat is
,
hetvry.
Een vreede u waerdtger alt ontelbare zegenDit Turf-fchip was toegemaakt met een pralen. Aan d'andere zyde is dit volgende
zoldering , redclyker hooghtc , zoo, dat'er te leczen Extinilo , terra marique public»
omtrent zcventigh mannen onder leggen bellorum incendio , per L
annot contikonden , daar de turf boven op geftouwt nuato cum trib. Pbtlsppü, Hijf. Reg. tandemwiert. Het was te verwonderen hoe deeze que odus utrtmque fublatit
afferta patri* li.
helden zich in dit naauw verblyf de tydt bertate pacis nom. tf omine at ent. lati.lubcnvan drie dagen konden verhouden , krom tefque S. P. Q. Amfleldam. clo Idc Xlvi 1 1
geboogen , met de becnen in 't water zit- F. C. Dat is Na dat het oorloght-vuur wat
tende, en dat in een koude winter-tydt, mtgeblufcht , '/ geen tachenttgh jaren bad gezonder van voedtzel voorzien te zyn \ ech- duurt met drie Phtbpfen , Koningen van Spanje,
ter verrichteden zy het aanbevoolen ftuk. en dat eindetyb^de baat te wederxjden wat geM*tthjs Helt t Luitenant van deeze bende, weer , rif het Vaderlandt in vrjheit berftelt,
boodt zyn eigen ponjaart aan, dat men hem heeft den Raadt en het volli^van Amfterdam
doorfteken zoude, indien hy , als verkoudt op het Jaar \6a% ter liefde van de eeuwige
zynde,quam te hoeften, op dat den aanflag vreede vremghdigh dit doenflaan.
Op de vreede met Cremwel, toen Bedoor 't geluit niet zoude ontdekt werden
fchuttcr van de Engel fche Republyk, is
Doch ziet hier van brecder by Meteren.
Op het Jaar toot hebben vier Staten hier ter Stede, by den Raadt , een GedenkOorlogh-fcheepen, indeNoordt-zee, op penning doen flaan, op welke aan d'eene
de hoogte van Grevelingen , zes maghtige zyde de Vreede, met een hoorn van overSpaanfche Galeycn vernielt waar over te vloedt , en koopmanfehap , wert vertoont,
dier tydt een gedenk -penning wiert gefla- benevens deeze woorden, Ha mihi erunt
gen, aaar den ftrydt op vertoont wert , met artet. cIdIdclhii. Dat is: Dit xjtOen
deeze woorden , Anno cl 3 Idc i t. Or. F. mjne oefeningen xjn. 16 ja,. Op d'andere
P. F. F. Trirem. VI. deprejf. fratl.fugatuque. zyde ftaan deeze Latynlche woorden:
Dat is Op bet /aar 1 60 1 hebben de Veree- Q.F.F.QS. Poft atrox helium, quod int er
Anglica Belgicaque Reip. reiloret bit fruftra
nighde Staten xjt Galeyen tegronde doen gaan
t

:

XXX
&

:

,

,

;

:

.

,

vernielt

,

enverjaaght.

tent at 11 pacis conditionibut ,

Anno cIdIdci.h

In Zee landt wiert mede te dier tydt een ex ar fit in auo maxtmis ntnnque claffibut fex
munt geflagen, ter geheugen ifle van het Septentrionalt, duo Mediter. mart pugnatafunt
overwinnen eens maghtigen , en ryk gela- cruenta predia, Dei Opt. Max. benefeto , aufpi,

den Krake , daar aan d'eene zyde op ftaat
Poffunt qnapofe vtdentmr: dat is, Al dat doenbjkjcbjnt ü doenijkj en op d'andere zyde
ftaat het Sjmbo/um, of Zin-fprcuk, des

cio

Olivari t

M. Britannia Prote&orit,

& Fee-

Ordinmm pax, cum antiauo fadert
Cttjut optima rei in memoriam femA. hoe monument*** F. C.
pittrntm. S. P.
der. Belg.
reftituta,

Q

Ggg

j

Dat
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Na

den fiharpen krygh, dte tufchenl Rttmpttmr hémd factie : datis, Het wort quahet Gemeene-iefi van Engelandt en Hollands, Ijk. verbreien. Op d'andcrc zydc ziet men
heeft gewak\kert , fchoon men de vreede twee d'ontrcddcrdc Spaanfche Schecps-vloot

Datis:

,

I

door dc winden verftrooit , met deezc
met maghttge woorden , Qnid me pcrfcqtterts dat is , H Ut
Noords-uee, vervolght ghj mj.
Nade ncderlaagh deropgemclte Spaanen tweemaal in de Mtddellandtfche xjee bloedigh wat gevoghten , is de vreede , en het oudt fche vloot , in 't Jaar i > 8 8 , wiert in Zeeverkondt herfielt , onder 't gelei van Olivicr , landt een Gedenkpenning geflagen , daar
BefchuttervanEngelandt,en de Staten van het |op d'ccno zydc , nevens het Zeeuwlche
Vereenight Neder landt. Tergedachtentflèvan Wapen , deezc woorden ftonden , Solt Deo
deexje lofijltt xjtakjhteft de Raadt van Amfler- gloria dat is, Godt z.j alleen de lof Aan d'andcre zydc ziet men een groot aantal Scheedam deeut Gebemgb-pennmg doen maken.

maai doch te vergeeft ,
',

Jaar \6y.

,

xjocht te treffen ,op het

en dat wederzjdtt

Scheeps-vlooten

,

zesmaal

,

.

tn de

I

Op het Jaar 1 5 f o is een zilverc penning pen te gronde gaan , met dccze woorden
geflagen , waar op men aan d'eenc zyde het Ctaffs Htjpamca venit , ivtt , fmt : datis. De
wezen van Andreae Aurea ziet en aan d'an- Spaanfche vloot tsgekomen t gegaan, engeweefl.
Op een andere munt , 'voormaals hier te
dere zyde een Galey , met decze woorden,
Non dormst , qm cmjtodst : dat is , Die waakt Lande geflagen, ziet men een Schip vol
en flafe niet. Het Schip is voor zeer pun- volks, leggende op haar knicn, met de hantigh, en verbreedt tot achteren toe, alwaar den na den Hemel geheven, daar decze
het rondt opgaat : in het midden Haat ecne woorden by ftoan , Heert behoedt ont , want
,

i

maft de kajuit , zyndc boven open , is op
Hutten , of dwars-houtcn , die over d'acht er-Heven fchieten , geveft : ieder riem
fchynt maar van een man te werden bcvreeght j alles na de wyze te dier tydt gebruikelyk. Decze munt is ter eeren van
den genoemden Zce-hcldt, Andreat Dorut,
of Amrea geflagen , wanneer hy , op 't bcvel van Keizer Karei, met een zware Zeemaght, de zee van de Barbaar! clie roovers
zuiverde, en de ftadt Aphrodiüum, ofte

«7 vergaan.

:

Bchalvcn deezc is noch een andere penning voor handen , mede hier te Lande gcHagen, daar een Schip, in florm dry vende,
op Haat , met deezc woorden , Fluttuat , nee
\mergttmr: datis, Het wort gejlmgert , maar
lunkj met.
Op 't Jaar 1 67 , in Herfft-maandt , liet
,
zyn Majefteit de Koning van Engelandt
zilverc Gedenk -penningen flaan, van de
bcvoghtenc zegen, door Sr Edmard Sprag ,
op de Turken , welke hy onder de zee-folMahadia , in Africa , overmcefterde.
In het Jaar 1 5 7 1 zyn'er twee penningen daten dcedc uit declen.
Men vindt infgelyks in Engelandt gein Italië geflagen , d'ecne ter cc ren van den
Paus Ptms dc vyfdc , en d'andere ter eeren denk-munten, by den laatften krygh geflavan Johannes van Oofienrjk^, ballaar t van gen} als eenc, waar aan men de Koning op
Keizer Karei dc vyfdc van dien naam , na flrant ziet liaan , met een Haf in zyn handt,
datdelaatftedeTurkfcheZcc-magt inde die hy over dc zee uitflrekt, en een HerLepanthaddeverflagen,daarifoooTur- culesvaght over zyn hooft getoogen. Dc
kenquamentefneuvelen, 4000 gevangen Scheepen, mede daar op vertoont, flaan
wierden, en 1 4000 Chriften Haven verloft. met overwinning in zee, waar nevens de
Dc Scheeps-vlooten der Chriftencn , en woorden pro taltbm amfit gevoeght zyn.
In deezc Landen zyn ook verfchcidene
ongeloo vigen , ziet men daar op in goeden
fchik gefchaart. Dc Scheepen voeren maar munten , doelende op zee-handel en kryg ,
1
c laatfte oorlogen geflagen gewceft.
ecne mail,
j

:

i

|

j

.

j

j

I

I

1

geflalte.

In het Jaar 1$ 88 is in Engelandt, na het
verjagen, en verflaan, van de Spaanfche
vloot, een groot c Gedenk -penning gefla-

gen , op welkers eene zyde de Paus , met
zyn Raadt , werdt vertoont. Op d'andere
zyde ziet men een vloot Scheepen, waar
van eenige zinken , en vernielt werden
men ziet er ook Zeil-fcheepen by, van welke eenige echter riemen te boort hebben.
In den Jare 1 5 96 is een Bondt-penning,
tullen en Engelandt, Vrankryk, en het ver-

een ight Nederlandt , geflagen , waar op de
Wapens van dc drie vereenighde aan d'ecne zydc te zien zyn, met decze woorden.

Rhodifch Scheefs recht.

Zoo wie

het anker Heelt van een
op de reede leght
en dat dc dief zulks bekent, dc Wet gebiedt dat men hem pynight, en dwingt,
het dubbelt der fchadc , daar door geleden,
\.

fchip dat in de haven of

2. Zoo de bootsgezellen, met kennilTe
van den Schipper, dc anken van eens anders fchip ftcelen , dat in de haven of op de
reede leght, en dat dit fchip koene teblyven, door 't bcroovcn der anken , zoo moet
dc Schipper, die deezc dicvery heeft toe-
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de gcleedcnc fchadc van het
fchip en goet betalen. Zoo iemandt werktuigen, cn cenigc noodtzakelykhcden tot
een fchip, als kabels, floepen, zeilen, of
iets anders fteclt , zal dc fteclder het dubbelt van dc geleedeichade vergoeden.
j. Zoo een bootsgezel, door gebodt van
den Schipper, cenigh goet van koopman
of reiziger rteelt , zal den Schipper het
dubbelt van 't geftoolc goet betalen , en de
bootsgezel, die dc dievcry heeft gedaan,
zal men hondert flagen roet de ftok geven j
maarzoo een bootsgezel zulks geftoolen
heeft zonder kennis van iemandt , en daar
op gekregen wort , zal hy aan den lyve geftrat't worden, voornamentlyk zoo hy gout
gefloolen heeft , en daar-cn-boven het geroofde goet aan den eigenaar h erft ellen
4. Zoo de Schipper aan zekere oort
komt , daar men dievcry pleeght , of daar
r covers wooncn , en dc kooplieden , of reizigers, hem zulks duidelyk bekent maken,
en dat het fchip genoomen wort , zal de
Schipper zulks aan de eigenaars vergelden}
maar zoodc Schipper het gevaar des landts
verklaart, cn dat de kooplieden, of reizigers, echter het fchip daar heen begceren
geftuurt te hebben, zullen de reizigers,
of kooplieden, gehouden zyn de fchadc,
die geleeden wordt, aan den Schipper te
vergoeden.
Zoo de bootsgezellen krakkeelen
f
zullen zy zulks alleen met woorden doen
doch zoo d een den ander (kat , en daar
door quetft, zal den geenen die gellagen
heeft aan de gequetfte het mecftcr-lcon
onkoftc, en den verzuimden tydt ten vollen goet doen.
6. Zoodcboot<gczcllentwiftcn,endat
d'een den ander met een fteen of ftok (laat
cn zoo dc geflagenc desgclyks doet, fchynt
het dat hy daar toe is gedwongen : en indien hy die geflagen is daar van fterft , en
men bewyft dat het den geenen is die cerft
met fteen , ftok , of yzer , geflagen heeft
zal hy die hem geflagen heeft niet geftraft
worden , om dat dc verflagene wedervaart
't eeen hy den anderen heeft willen doen

gedaan ,

overkomen.
7. Zoo een Schipper, Koopman, of
bootsgezel , iemandt een v u ift-flagh geeft,
en hem daar door een oogh berooft \ of dat
hy hem , met de voet lchoppcnde , een
ïchcuring ofte breuk veroorzaakt, zal hy
die geflagen heeft het mccfter-loon beta-

len 1 en daar-cn-boven tien kroonen geven
voor het gemifte oogh , ofte voor de breuk
die hy gemaakt heeft maar zoo den geenen welke geflagen is daarvan fterft, zal
hy die geflagen beeft ter doodt veroordeelt
worden.
:

Deel.
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aan wien het fchip
vertrouwt , met het gout in een ander
landt vlught, door toeftemming der bootsgezellen, zullen haar goederen, zoovaftc
als roerlyke, daar voor aangetaft worden
1
doch indien het geit , 't geen men daar van
bekomt, minder is als de waerde des (chips,
en onkolten , zullen zoo wel de Stierman
als bootsgezellen gehouden zyn zoolange
te dienen , tot dat alle fchadeh volkomentlyk zyn voldaan.
9. Als dc Schipper raadt gepleegt heeft,
om de goederen over boort te werpen , zal
hy dc reizigers , die geit in 't zelve fchip
hebben, ondervragen ; waar na men het lot
werpt , geit mede gereken t zynde : van de
bultzakken, klcederen, en gantfche tocruiling , wort overlegh na waerde gedaan.
Na dat men in zee geworpen hebbe , zal
aan dc Schipper, en dc reizigers, niet meer
toegeleght worden als een pondt aan die
't roer houdt , en die dc voor- lieven regeert, een half pondt, zonder meer j aan
ieder bootsgezel drie fcrupelen > aan de
knechten, cn rocijers, drie minen: en zoo
het is dat eenigc reizigers fcheiden, en voet
op 't landt zetten , die zullen berekent zyn
op twee minen. Dit zelve zal infgelyks onderhouden worden, zoo het geit, en het
gecne de bootsgezellen toekomt , is gerooft , door den vyandt , dieven , ofte zceroovers. Zoo men ccnige overkom ft , of
maatfehappy , van win ft heeft gemaakt , na
dat de rekening geflooten, cn alles wat in 't
fchip is gefchat zy, zal ieder fchadc dragen,
na gelang van de winft, die hy verhoopte.
Zoo de Schipper, cn bootsgezellen,
1o
onachtzaam zyn om hunnen dienlt waar te
nemen, en dat daar door fchadc ofte fchipb reu k geleeden wert , zyn dc Schipper, cn
bootsgezellen , gehouaen dc fchade der
koopluiden te vergoeden. En zoo het fchip
met zynladinge verging, door mis-greep
des koopmans , zal hy de fchadc , het lchip,
en alles wat door dc fchip-breuk geleeden
is , boeten \ maar zoo de fchip-breuk gefchiedt zonder fchult van d'een of d'ander,
dan zal ha gcenc geberght werdt behoorlyk gedcelt worden.
1 1. Dat dc koopluiden , of reizigers,
geen zware en koftelyke koopmanfehappen in een oudt fchip doen : zoo 't gebeurde dat de waaren daardoor bedorven, zal
de fchadc aan den geenen komen die 1 oude fchip heeft doen laden. Als dc koopluiden een fchip hu uren, zullen zy hare koopmanfehappen niet eerder in laden , voor dat
zy eerft neerftelyk den geenen die voormaals het zelve (chip bevracht hadden ondervraaght hebben , of het verzien is van
alle tocruiUng \ of de maften , raas, zeilen,
is

j

.

II.

Zoodc Schipper,

8.

alle

;

j

.
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co anker», goedtzynj ofdaarverwhTeling hed zynde, zoo 't niet is dat men vreeft
van touwen by is j of dc floep wel toege- voor ongeval op zee , of voor zee-roovers.
ruft is * of de roeren na behooren zyn > of Van het geit dat met borgc gegeven is , zal
op het fchip genoegh bootsgezellen , en men fchceps-wockcr betalen.
17. Zoo iemandt goudt ofte zilver tot
goede zee-luiden zyn of 't ichips boort
wel geftclt is > en , om het in 't kort tc zeg- gebruik van een gczeüchap geeft , geduurende
zekere razc, of anderzins, en dat
gen , zy hebben tc letten of alles wel lraat
eer zy hare koopmanfehappen in 't fchip men in gefchrifte geftclt heeft hoe lang
deezc maatfehappy van leeninge duuren
brengen.
12. Zoo iemandt eenigh goct te bewa- zal $ zoo dan diegecne, welke gout ofte
ren wil geven , in een fchip , of huis , dat zilver ontfangen heeft , het niet aan den
hy zulks doe in 't bywezen van drie getui- eigenaar herik- na verloopcn tydt, en dat
gen en zoo het goet van belang is , dat hy het kome tc vergaan , 't zy door vuur, dicfdaar een fchrift van neeme zoo de gcene ftal, of fchip-breuk, den gcencn die het
die 't zelve te bewaren hadt dan zeit dat Êout toekomt moet het zync weder bchet hem afhandigh is gemaakt , moet hy omen, cn blyft van alle fchade bcvrydt
des nuis of fchips geopende maar zoo dc fchade viel eer dc tydt vervult
breuke , of waar door de dievcry gekomen was, zoo zal hy gehouden zyn zoo veel
is | en zweeren , dat dit gefchiedt is, zonder fchade te lydcn , als hy winft gchadc zoude
bedrogh: zoo hy dit niet doet, zal hy alles hebben, door overkom ft.
18. Zoo iemandt, die op reis is, geit geweder geven gelyk hy 't ontfungen heeft.
xy Zoo een reiziger tc fchcep komt, leent heeft, en dc tydt verloopcn zy, zoo
hebbende cenigh goudt by hem , dat zal hy zal dc borgc betalen , na dc wet. Zoo'er
den Schipper in bewaringc geven : en zoo geen middel tot betaling is , zal het gek
hy zeit goudt ofte zilver in 't fchip verloo- wel blyven onder borghtocht , doch men
ren te hebben , by taal zal men hem niet zal daar van betalen de fchceps-woeker , al
behoeven te gclooven dc Schipper, boots- den tydt die de reiziger afwezigh zal zyn.
19. Zoo iemandt een fchip gehuurt, en
gezellen , en al het (chips volk , zullen echter gehouden wezen zich metdeneedt te dc godtspenning gegeven heeft, doch daar
na zeit het niet van doen te hebben , die
14. Zoo iemandt de goederen , die hy verlieft de godtspenning zoo de Schipin bewaring heeft genoomen , lochent , en per tegen 'tvcrdragh doet, zal hy aan de
wort met getuigen daarvan overwonnen, koopman het t wecvoudt van dc godtspenof zoo men de zelve by hem vindt , na dat ning geven.
20. Zoo iemandt een fchip gehuurt
hy 't verlochent of bezwooren heeft , zoo
zal hydie goederen dubbelt betalen, bo- heeft, en het verdragh -fchrift wcderzydts
ven de ftraffe des valfchen eedts.
ondertekent en verzegelt is, dan heeft het
maar indien
1 5. Zoo een fchip koopluiden ofte rei- zelve zyn volkomen kracht
zigers op heeft , of dat dc Schipper , met het niet ondertekent en verzegelt is, geenflavcn bezet, in een Stadts haven, of op zins. Men mach ook , naar goedtvinden
eenige recde komt , en dat iemandt , uit boete in 't gefcnrift fluiten.
anneer niets
het fchip gegaan zynde, zich overrompelt in gefchrilt geftclt is, en dat de huurder
vindt van dieven ofte zee-roovers, cn dat geen geit voor zyn koopmanfchap gegede Schipper, op het fchreeuwen der boots ven heeft, zal hy aan den Schipper de helft
gezellen , het (chip berght , als ook de goe- van de bedongen huure geven. Zoo de
deren der koopluiden, cn reizigers , zoo Schipper zyn woort niet houdt , zal hy aan
zullen den gecnen die uit het fchip gegaan de koopman het half bedongen huur-loon
zyn hare .goederen herftcit worden ; doch feven. Zoo dc koopman zyn goederen uit
zoo iemandt tegen dc Schipper wilde ver- et fchip haalt, zal hy den Schipper de voldadigen, van dat hy hem gelaten heeft in le huur betalen.
een plaats daar hy gevaar van roovers lydt
21
Zoo twee t'zamcn gezelfchap gemen zal zyn klagen niet achten, om dat de maakt hebben , zonder zulks tc befchrySchipper en de bootsgezellen niet zonder ven , en dat zy 't zelve aldus meer gedaan
reden zyn gevlught. Zoo een koopman haar woort gehouden , ook altydt de fchatofte reiziger ergens een flaaf laat ftaan, die tinge en omgclden gemeen betaalt hebhy in bewaring heeft , moet hy den zeiven ben , en zoo een van beider fcheepen fchaaan zyn heer vergoeden.
de lydt, zal den ander het vierde deel van
16. Schippers, en koopluiden, die eelt de fchade desbefchadighdenlyden, nadcop de fcheepen leenen , zyn niet gehouden maal daar niets in gefchrifte is geftclt, cn
borge te fteUen,dc vracht, koopmanfchap- dat zy onderlinge maatfehappy gemaakt
pen , cu het fchip noch in zyn wezen cn gc- hebben op haar woort alleen > maar zoo
;

1
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zyn zy vaft aan ccn
verbonden, cn dc geberghde goederen zyn
hen gemeen.
22. De Schipper zal niet anders met
zich nemen als water, mont-koft, touwen,
en andere noodtwendigheden tot fcheeps
gebruik , om dat dc koopman het gantfehc
lchip , volgens overkom lt , beladen magh.
Zoo de Schipper, na datdc koopman tot
genocgte heeft geladen , ietwes laden wil
zulks vermagh hy te doen , indien het (chip
dc ladinge lydcn magh maar zoo daar na
eenigh goct over boort moet geworpen
worden , zal dc Schipper alle ichade dragen, teverftaan, indien de koopman het
Schippers goct , ofte inladingc , onder drie
getuigen heeft willen weeren , anderzins
zullen zy dc fchadc gemeen boeten.
23
Indien Schipperen koopman eenig
gefchrift gemaakt hebben, zyn zy gehouden het zelve t'achtcrvolgen. Zoo de koopman dc geheelc ladinge niet in't fchip doet,
zal hy echter het overige van dc vracht betalen , gclyk zy over ccn gekomen zyn.
24. Zoo een Schipper zeil heeft gemaakt, na dat dc helft van de bedonge huur
had ontfangen, en dc koopman wil dat hy
weder keert, vcrlicil hy de helft van de bedongen huur. Maar als de Schipper het
beding niet voldoet, zal hy het even-waerd
des bclprooken loons verbeuren.
25. Zoo de befprooken lcgh-tydt verloopen is, en tien dagen daar-en-boven
zal de koopman dc mondt-koft voor de
bootsgezellen betalen t cn zoo'er meerder
tydt vcrloopen is , zal hy , het fchip ontladende, zulks goct doen. Zoo de koopman
dc huur wil verhoogen, zal dc Schipper,
nagoetvinden, zeil maken.
26". Zoo het fchip by dagh ofte by nacht
vergaar, de Schipper ofte eenigh bootsgezulks bcfchrecvcn

is

,

•,

.

zel buiten het zelve flapende, allefchade

komt opdcugecnen

die buiten het fchip

geflapen hebben, cn die daar in gebleven
waren zyn vry ; maar die onachtzaam zyn
geweeft , zullen aan de heer van 't (chip de
Ichade, door haar misdryf geleden, betalen.
17. Zoo een fchip t'zeilgaat met koopmanfehap van eenige koopluiden, en dat 'er
iers quaats aan het fchip gefchiedt , of dat
het vergaat , door misflagh van den Schipper , of van zync bootsgezellen , dc goederen , ter begeerde plaatzc komende, zullen
daarvoor niet aangetaft worden , zoo men
met getuigen bcwyft dat het fchip door
onweêr is vergaan: alles wat'cr van 't fchip
en goet overolyft, zal tot vergoeding van
de Ichade zyn* doch dc Schipper zal daar
van voor hem aftrekken dc helft d er vrach t
Zoo wie lochent een overkomft gemaakt
te hebben, en dat hy in tegendeel ovcr-

II.

Deel.

wonnen wordt van

drie getuigen, zal hy
zyn gedeelte in't gezelfchap betalen, cn
daar-cn-boven de itraf voor zyn verloche-

ninge.
28. Zoo eenigh koopman, ofte icmandt
van dc reders , oorzaak zy dat het fchip ten
beftemden dage niet vertrekt , cn dat het
dus gebeurt dat het zelve van dc zee-roovers wert genoomen , door vuur , of fchipbreuk komt te blyven, zoo zal de geene
die doorzaak van dit vertragen is de fchadc boeten.
29. Als een koopman de goederen niet
levert ter gefielde plaat ze, endegezetten
dagh laat voorby gaan , en dat daar na fchadc gefchict , 't zy door zee-roovers , brant
ofte fchip-breuk , alle de fchade aan 't fchip
komt op den koopman maar niet voor
dien tydt* want dan zullen zy beide, te
weten de Schipper cn dc koopman , de ge:

leden fchadc dragen.
2 o. Zoo een koopman, hebbende een
doen laden, zilver of gout met zich
neemt , en dat het fchip door ongeluk
komt te blyven , het geen men bergen zal
van 't fchip en goet is tot beider profyt ;
maar het zilver of gout, 'tgeen de koopman met zich genoomen heeft , zal hy behouden , na dat hy de tiende penning daar
van heeft gegeven : zoo hy zelve behouden is , zonder hulp van iets dat aan 't fchip
behoort , zal hy dc helft van zyn vracht betalen maar zoo hy behouden is door eenige planken , ofte werk-tuigen van 't fchip,
zal hy het vyfde inbrengen.

fchip

;

Zoo iemandt een fchip laadt , en dat
3 1
eenigh quaat het fchip over komt , al wat
gebergt wert zal aan wederzyden komen
het zilver , dat behouden zal zyn , zal een
vyfüc betalen: de Schipper, en bootsge.

zellen

,

zullen

hun

beft

doen

om

alles

te

bergen.
2 2.

Zoo een fchip, door zeker koopman

geladen , vertrekt voor bedongen prys , of
na gemaakte maatfehappy, en dat het zelve
eenig ongeluk ter zee over komt, de koopman zal dc helft van de vracht niet eifchen,
maar het fchip en goet zal in toelegh komen cn zoo de koopman , ofdie dc redery
heeft aangegaan, eenig goet geleent hoeft,
dat hy in handen hadde, zoo moet men zich
gedragen na het befchreeven verbande.
}j. Zoo ccn Schipper dc koopmanfchappen ter begeerde plaatzc gelevert
heeft, cn dat'cr eenige fchadc aan't fchip
komt , de Schipper zal de geheele vracht
ontfangen , dc ontlafte goederen, noch het
fchip, zyn niets aan de * reizigers fchul:

digh } maar het geene noch in't fchip gevonden wert, zal in toelegh met het fchip
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34. Zoohetfchif innen ofte kleedcrcn bootsgezellen. Dat nicmant ftccle
voert, Tval de Schipper die met goede om- zoo icmant ftcclt zal hy het dubbelt
•,

|

,

want
beu-

windtzelcn voorzien, op dat de goederen len, cn zyn winft valiezen.
door ftorm , of door 't fpringen van de zee39. Zoo een ichip geladen is met koorn,
baren , niet bederven. Zoo het fchip tc wyn, of olie, en dat de Schipper, zonder
veel inwatert, zal de Schipper zulks datc- toeftemming van dc

koopman, zeil maakt,

doen weten, op dat en het fchip komt tc blyven , doch dc goezy daar in voorzien zoo de bootsgezellen deren geberght worden , zal dc koopmanhet niet aan de Schipper bekent gemaakt fchap niets van dc fchade des fchips dragen,
hebben, en dat alzoo de goederen beder- om dat het des koopmans wille niet
lyk aandc koopluiden
:

ven , dc Schipper cn de bootsgezellen zul- dat men zeil maakte. Zoo dc koopman
len dc fchnde beteren: zoo dc Schipper, het (chip onder zeil zyndc, tot den Schipen bootsgezellen , met getuigen hebben per zeidc, dat hetnoodigh wasopccnzclatcn weten dat het fchip tc veel water In kere plaats aan tc zeilen , of tc zetten,
heeft , cn dat men dc goederen in de lucht 't welk in d'ovcrkomftnict bedongen was,
moet brengen, cn dat men dit onachtzaam !cn dat het fchip quamtc blyven, dochdc
laat verby gaan, zullen dc Schipper noch goederen niet , dan zal den koopman het
bootsgezellen Ichuldigh aan dc fchadc zyn. ichip ten vollen betalen. Zoo het fchip
Zoo men , na net fchip verlicht tc blyft door dc wille van deeze beide , zullen
3
hebben met dc goederen in zee tc werpen, zy beide de fchadc dragen.
genoodtzaakt is dc maft tc kappen, of zoo
40. Zoo ccn fchip blccvc door (chipmen die door ccnigh toeval verheft , alle breuk , cn dat men ccn gedeelte van fchip
de bootsgezellen , koopluiden , koopman- cn goct berghde, en dat de reizigers met
fchappen, cn het fchip zelvcr, zullen in zich droegen gout, zilver, zydc ftofFcn,
paerlen , ofte gcrtccntcn , het gout zal een
toclegh komen.
36. Zoo een fchip, onder zeil zyndc, tiende betalen, en het zilver ccn vyfdc
by dag op een ander fchip zeilt , al dc fcha- zoo dc zydc ftoffen niet nat geworden zyn,
dc die daar door ontftaat komt op de Schip- zal men een tiende betalen , gclyk van het
per , bootsgezel len , * reizigers , en ook op gout} en zoo zy nat geworden zyn, zal
rtheJ\»mt
dc koopluiden zoo het by nacht gebeurt, men de fchadc , ofte lakkagie , aftrekken
hy die de zeilen los gemaakt heeft moet en in toclegh brengen dc pherlcn , na dat
ksmt vc&ou- ccn v uur opzetten , ot moet een groot gc- zygefchat zyn, dezelve by 'tgout vergeu-s m
het welk niet doende, en lykcndc, zullen het fchip helpen vergoetyn, 'tgm nicht imken
iigrxtijk *»•
dat het lchip bleef, komt de fchade op den.
door getuigen wordt behem
het
, mits
4 1 Zoo de reizigers zeil maken , cn dat
StNriffflf
d\ ttn mUr vellight , dat het op deeze wyze gefchiedt het fchip bederft, of vergaat, cn dat men
rvr itt en is. Indien de geene die op de zeilen paft dc goederen der reizigers bergt , zoo moeonachtzaam is, cn dat de fchiltwacht flaapt ten zy 't herlappen des fchips helpen betaals men met volle zeilen zeilt, en men op len. Zoo twee ofte drie reizigers haar gout
ecnigc klip raakt , zullen zy de fchadc boe- of geit vcrlooren hebben , zal al ha fchecps
volk , ja het fchip zelve, dc fchadc helpen
ten , die daar door geleden wort.
37. Zoo 'er iets gebeurde waar door het vergoeden.
fchip blyft , en de goederen geberght wer41. Indien een vracht-fchip bevonden
den, de geberghae goederen zullen het wordt gefchcurt tc zyn , en dat men de
vyftiende geven ; maar noch dc koopman
koopmanfehappen daar uit neemt, zal het
noch de reizigers, zullen het fchip aan den aan de wille des Schippers hangen, de goeSchipper baaien.
deren in dit fchip, of in een ander, na dat
38. Zoo een (chip, met koorn geladen hy met den koopman over-komt, tc brenzyndc, van ccn ftorm overvallen wort , zal gen , wel verftaandc zoo het fchip bcreit
de Schipper dekking geven, en de boots- leght doch zoo het niet bcreit is , cn dat
gezellen zullen pompen \ maar zoo door de Schipper een ander fchip in de haven
hare onachtzaamheit dc koopmanfchap- brengt , zal hy de vracht betalen.
pen nat worden, zullen zy de fchadc boe43. Zoo ccn fchip overrompelt wordt
ten. Zoo dc koopmanfehappen bedorven door ftorm , cn dat , na dc goederen in zee
zyn door onweer, de Schipper, bootsge- feworpen tc hebben , de maften , het roer,
zellen, en de koopluiden, zullen t'zamcn
e ankers, of dc floep breken , zal dit alles
dc fchade dragen j maar dc Schipper in * toclegh komen met dc waerde van ha
bootsgezellen, en het fchip, zal het hon- fchip, en de geberghde goederen.
dertftc deel van de geberghde goederen
44. Indien een fchip, ma koopmanhebben. Als men in zee moet werpen , zal fehappen geladen, in ftorm zyn maft verde koopman cerft werpen, cn daar na de heft, ofdat het roer breekt, ofdc floep fpilr,
cn
j

<S

.

:

:

't

.

•

o***

**•

Digitized by

Google

Scheeps bouw en

bejlier.

cn dc goederen door de ftorm bevochtight
worden bevonden, zal dit alles intoelcgh
komen. Zoo de goederen bedorven worden door 't invloeijen des waters, zonder
frorm zal dc Schipper zyn loon genieten
doch zal dc waaren , zoo als hy die ont fan,

gen heeft , weder leveren.
45. Zoo een (chip door ongeluk vergaat, zal degeene die eenige goederen te
lande brengt tot loon genieten het vyfde
deel van dc geberghde goederen.
4<J. Zoo dc floep (dc touwen, die de zelve aan 't fchip vaft houden , brekende) vergaat , met dc bootsgezellen die daar in zyn,
zal dc Schipper de erfgenamen van degcftorvc bootsgezellen een jaar huur beulen j
maar die deeze floep van 't vergaan bcfchermt , zal de zelve weder geven , zoo als
hy die gevonden heeft , doch het vyfde deel
voor zyn loon genieten.
47. Dc gcene die gout, zilver, of iets
anders , acht ellebogen diep onder water
van daan haalt, zal het derde deel voor hem
genieten^ zoo op vyftien ellebogen, de
helft : maar van de goederen die de zee te
lande werpt , en die men een elleboog diep
in 't water vindt, zal de berger het tiende

deel genieten.
48. Die eenige fcheeps-goederen rooft
in (chip-breuk, zal 't viervoudt vergoeden.

II.

Deel.

4*7

pen, en Koopluiden, myn verzocht hebbende , dc toevallen , op zee voor komende , te flechten , en in toelcgh te brengen.
Het antwoordt van Nero was ; Machtighftc, wyze, en doorluchtige Keizer
Tibenué, ik achtc niet noodigh te zyn de
zaken te pryzen, die UE. Mogenthcic
voor fielt. Zendt na Rhodes, en maakt dat
men daar nacrftigh onderzoekt alles wat de
zee-luiden, Schippers, Koopluiden, en
reizigers, deladingc, oftezce-gocderen,
dc redcryen , het koopen en verkoopen van
Scheepen, het loon van dc bouwers, de
bcwaringc van gout, van zilver, en verfchcide andere goederen , aangaat.
Ttberim , dit ontfangen , getekent , en in
bevel gebraght hebbende , gaf het aan de
doorluchtige Burgermccff er Antontnm, en
andere Burgermecftcr- mannen tot Romen , die met hem beraatflaaghden , geduurende het Burgermecfterfchap van
Lamrm en Agripptnm.
Dcczc zaken wierden ook voort gebraght, door den zeiven, aan den Keizer
rejp*fi*nm de welke het in de volle Raadt
ondertekende.
Is het niet waar, dat Antontnm antwoorde , aan de geen e die hem een verzoekfchrift voor droegen
Vtor mjn , tb^ben wet
Heere des werelts \ nuutr de wet vnn de x.ee ü
die , dat de xjtken der xjelve zjcb voegen nn de
,

,

:

49. Die eenige vracht, of laft, aan een
met firydend*
byzonder toebehoorende, byde gemeene wetten der Rhodiert , om dut
fedaan heeft , of daar toe de Schipper ge- met orszjt wetten bevonden worden. De maghwongen heeft, zal niet alleen de fchade tige Amguftm antwoorde ook het zelve.
betalen, maar ook het gevaar van fchipScheeps-recht.
breuk , en daar-en-boven ftreng geftraft
1. De huure des Schippers zal twee geworden.
5 o. Wie eenige goederen fteelt van de
geene die fchip-breuk geleden hebben of
die haar eigen profyt door bedrog zoeken
zullen het viervoudt aan hen , die dit ongelyk geleden hebben , vergoeden.
Wie door dicf-ftal, of met gcweldt,
5 1
eenige goederen in fchip -breuk neemt,
zal , na dat hy die weder gegeven heeft,
zoo hy een vry perfoon is , voor drie jaren
zoo hy van gemeen
gebannen wezen
volk is, zal men hem eenigen tydt doen
werken voor't gemeen ; cn zoo hy flave
,

.

:

deelten zyn.
I. De huure van die het roer bcfVuurt
anderhalf gedeelte.
De huur des gecnen die de voor-fte$
ven beheert anderhalfgedeelte.
.

De

huur
4.
half gedeelte.
5.

De

vandcTimmerma

huur van de Slocp-mecfler

gedeelte.
6.

De

huur cencs bootsgezels een ge-

deelte.

7. De huur van die op den haert ziet
zy , zal men hem tot het verdrietigftc werk een half deel.
8. Een koopman magh twee knechten
brengen.
met zich nemen, maar moet vracht voor
Rhodïfch Scheeps recht , zoo als het hen betalen.
9. De plaats eens reizigers te fcheep is
ter neder geftelt , op bevel
saetve
der Keizeren Tibcrius Hadrianus, drie ellebogen lang , en een breedt.

ü

,

Antoninus

,

Pertinax

,

en

Ludas

Septimius Severus.
Ttberim Céptr Auguftm y Oppcr-pricfter,

1

o.

De reizigers zullen geen vuch in de

fcheepen braden, noch de Schipper zal hen
zulks toelaten.
II.

De reizigers zullen geen hout

in het twec-en-dertigfte jaar van zyn Tri- fcheepen

De bootsgezellen, Schip-

inde

kloven , noch dc Schipper zal hen

zulks toelaten.
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1 1.

reizigers zullen het

Het eerfte dat men de kinderen

water na del

ien

mate nemen.

,

en

leert

,

zy lee-

zwemmen.

De Raadt van vyf honden hebbe zorgh om
een clleboge voor
haar plaatze hebben , en een kim een halve nieuwe Scheepen aan te doen bouwen.
De Raadt die nieuwe Scheepen aangebouwt
ellcboogh.
vergeldtnge te eifchen.
14. Als een reiziger in het fchip komt, heeft , vermagh
1 3

.

Een vrouwe

zal

Zefiten Trierarchen laten

zal hy zyn geit in handen des Schippers geven j maar zoo hy't niet geeft, enzcit het
gout of zilver verboren te hebben , zoo zal
men zyn zeggen niet achten, om dat hy het
de Schipper nietbehandight heeft.
Dc Schippers, bootsgezellen , cn de
1 5

Schip toe te ruften

'er

zyn

om

een

en die geene , welke dat

:

ampt bekleeden van haar vyf-en-twmtighfte tot
haar vyf-en-veertighfte jaar , deelen ge/ykelyk.

onder xjch de onkoften die men aanleggen moet.
De Trierarchen , beftelt om een Schip uit te
reizigers, die t'zamcn varen, zullen eedt ruften , zullen na hunne middelen gekooren
tien talenten
worden
, welke moeten zyn van
doen.
.

van duizent mudden zy ( zes duizent Ryksdaaldcrs ) maar zoo wie
van een oudt Schip meer ah tien talenten bezit , zal men na gelang
van zin have doen bouwen , tot drie Scheepen
met een Sloep toe: behoudende dezelve even17. De wet gebiedt, ZOO men aan dc
ZCCVarcnde ietsfeent , zonder gevaar , met maat by den geenen die minder als tien talenten
borge, dat men 'tniet in gcfchiift Helle: bezitten; en men vergaderier van die geene
en zoo men cenig gcfchnfl gemaakt heeft, x.oo veel als noodigh zy tot den opbouw van een
ig\

5o

3

Dc vracht

goude

;

ftuivers * , cn

o goude ftuivcrs

|

|

zal zulks niet

gelden

,

na dc wetten der Schip alleen.

De Trierarchen welke in bediening zyn en
Zoo icmandt , hebbende geldt op die geene welke verzorgen dat de vloot toegeruft
wort
halen de namen op dergeener die wapens
rente
woeker ontfangen , dc jaarlykfchc
Rhodicrs.

,

18.

,

, en dat na acht jaren ecnigh aan 't gemeene-beft moeten verfchaffen , van
door brant, ofdoor roovingc, over wien zy de zelve mede vorderen voor de vloot.
Die geene welke verkooren zyn om de Trierarchen tn hun ampt te volgen , hebben zich
zoo hy de wettige renten niet heeft be- aanftondts na de vloot te begeven, als zy vertaalt, zal men zich houden by het geene kooren zyn.

betaalt heeft

verlies,

komt , zoo zal men verdragh over de renten maken, na dc Rhodifche wet ; maar

Al wie op Jen beftemden tydt zyn Schip niet
verdragh befchreeven is.
De Schippers zyn niet gehouden klaar brengt , boete zulks.
De Trierarchen hebben rekening van haar
over verbanden *, die de bootsgezellen madoen te geven.
ken, maar wel over misdaden.
Niemandt zy verfchoont van Scheepen te
20. Zoo de Schipper cenigh goet ontfangen heeft , is hy gehouden dat weder te moeten bouwen als alleen de Negen-mannen.
Staat aan te merken, dat hier by het
geven : zoo hy iets niet heeft willen ontfangen , niemandt kan hem tot het ontfan- woort Trierarchen de geene worden verftaan, die dc hollen der Scheepen, met haar
gen dwingen.
21. De Schippers, welke niet minder tocftel , leveren , of bezorgen.
„ Men kan niet gcloovcn , zeght Deals het derde van het geene dat in'tfchip
gebruikt wort eigen is , waar heen zy ook „ mofthenes dat iemandt het gcmcenc-bcft
, zoo hy geen Scheepen doet
nmuNi
, om geit te leenen , en „ bcmindt
n
worden
Sonde
in 't fchip te brengen , het zy voor cenc „ bouwen
De Scheeps-bouw is tc dier tydt van het
reis, ofte voor dc heen en wederom reis,
en dat men daar van cenigh gefchrift ge- zelve gebruik gewceft, als hedendaaghs:
maakt heeft, zullen het volkomen onder- men voerde koopmanfehappen over, en
houden. De geene die geit leent, moet deedc landen op doch het voornaamfte
een man in 't fchip zenden, om de leeninge wit was , zyncn Staat en Landen te bcfchermen: 'tgccngcfchiedc met het vertc leveren.
Antontm was gewoon Rhodus de Ko- delgen en vernielen der onderlinge Schecninginnc der zee tc noemen. Wie ook pen , verhinderen der vaarten , en elkander
in 't recht der zee-zaken uit te fpreken van met gantfche vlooten flag te leveren. Hoe
de Rhodifche wet af week, diefcheende cn op wat wyze zulks gelchicde , mag men
zien uit de twee volgende zee-llagen, gegrondt-flagh van billvkheit te verlaten.
Onder de veelvoudige wetten der Athe- daan by Perllanen, Grieken, cn Romeinen.
in

't

19.

,

,

j

;

ners, ten dienfte van haar Staat, hadden
zy'erookccnigc die de Scheeps-bouw en
beftier betreften , van welke hier
late volgen.

zommigc

Xerxes zee-geveght.
Xerxes, zyn Vader in'tRyk volgende,
braght Egyptcn onder zyn gebiedt, en,
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aangeraden door zyn vriendt Afardontus, tydtvolwas, benevens 7.00 veel milioenen
ren manvangrootcmoedt, en ervaren ter mcnlchcn, een gedeelte op zee, en een
zee, zich wys makende, niet alleen die van gedeelte gercedt daarop te gaan, en hem
Athenen, en Grieken, te zullen ovcrwel- in gcdaclitc komende dat na hondert jaren
digen, maar gantich Europa onder tc bren- geen van alle in 't leven zoude zyn , liet de
gen, dcede een grootc tocruftingc. Hy tranen uit de oogen biggelen. Nadathy
maakte ook een verbondt met die van Kar- dan in een goudc kop aan de Zon geoffert
thagoj welke hem, gclyk zommigc zeg- cn zyn houw-mes in zee geworpen hadde,
gen, twee hondert Schcepen belchiktcn,'deede hydeeze fchrikkelyke hoop volks,
cn drie hondert duizent mannen , om dc langs twee bruggen, in acht dagen, cn acht
nachten, overbrengen.
Grieken aan tc taften.
Dc Grieken , hier van door Demarntm Dc Grieken , die de Peruanen zoo veel
gewaarfchouwt , vergaderden tc Corin- in voorzichtighcit en ervarenheit tc boven
thenj alwaar de Kryghs -hoofden, Artftt- gingen , als het volk van Perfcn haar in gcdes , en Tbtmtftocltt , als ook het volk van cal overtrof, oordcelcndc dat men haar te
Athenen, cn Eginc, tc zamen verzoent lande niet beter kondc aangrypen als in't
waren. Zy trokken dan op hunne zyde die naauw van den berghücta, die tuffchen
van Sicilië , Corfica, cn Crcta, cn beraadt- Thcflalien cn Achftycn is, welk naauw men
Haagden, tegen de Per lianen twee hondert Thermopylas noemt , noch ter zee , als in
Schccpcn uit te ruften , die Tbemiftoclei tot dc golf en 't naauw van Eubea , gaven de
den oorlogh tegen dc Eginctcn hadde la- bewaring van dc Thermopylas aan de moeten bouwen.
digc LeomdM, welke, met drie hondert LaDe benden , die Xerxes voerde , waren in ccdcmonicrs , drie aanvallen tegen ftondt,
zoogrootcngetal,dat//r>Wo/«/getuight, dc bloem der Meden, en de onftcrfTelykc
dat men nooit zoo veel volk by malkander Perfcn verlloeg , makende zulk een bloctgezien hadde. 'Dtodonu maakt gewagh ftoninge in het leger van Xerxes, dat hy
van acht hondert duizent mannen, twee hem het hooft drie maal dcede omkecren,
hondert Galcyen, acht hondert cn vyftigh om tc vlughtcn. Themifiocles voerde 't geSchccpen, bcquaam om paerden tc voeren, zagh ter zee, en bcvoght een aanmerkclycn drie duizent andere Schecpcn in welk ke zegen, om dat hy de voordeden van
getal die van Karthago niet begrepen wa- plaats cn windt wel wilt waar tc nemen }
ren, om dat die byzondcr oorlogh voer- want Ai^abates, Ovcrftc van de Perfifchc
den, fchorfende evenwel het voornemen vloot, geboodt devoortoght naEubcate
van Xerxes. Juflmw zeght van zeven hon- zeilen , zonder tc denken op het vallen der
dert duizent mannen uit zyn eigen landt, vlocdt, cn dc beweginge van de golf, die
drie maal hondert duizent van zyn hulp- daar fncl gaat , en zwaar is : ter naauwcr
benden, en van duizent cn twee hondert noodt dan waren zy daar gekomen , hadSchcepcn. Andere, die nacrftigh onder- den het anker geworpen, enden dagh met
zocht hebben het getal van dcezc maght, goet weer aan quam, of dc zee wiert onmaken ftaat dat 'er vyf milioenen, twee, ltuimigh, zoo dat hy in weinigh uuren
hondert cn vyf-cn-dei tigh duizent, twee vier hondert Schcepen verloor,
Themifiocles, ziende dat'er geen meer als
hondert cn twce-cn-twintigh perfoonen
waren : waarlyk een ongelooft'elyk getal , twee hondert cn vyftig zeilen waren , nam
'ten ware zoo veel vermaarde mannen voor, zee tchouden,cn viel op de Schcepen
zulks beveiligden. Wonderlyk is het gee- der Peruanen aan, toen zy uit hare havens
nc men zeght , namcntlyk , dat'er een man quamen , om alzoo te beletten dat zy zich
gevonden wierdt, genaamt Tjthsm, die by een vergaderden. Dit hem in'tcerfte
Xerxes, met zyn maghtigh heir, fpyfde, gelukkende, dcede hyvecle Schcepen zinen hem, op zyn vertrek , twee milioenen ken j maar cindclyk , ziende dat hy overal
zeven hondert en vyftigh duizendt goudc niet wezen kondc , en dat de Archipel zich
kroonen vereerde. De vergader-plaats der in een bofch fchcen tc veranderen , door dc
Schcepen wiert gcftclt inde golf tuflehen menighte der vyandtlyke Scheepen, die
Cuma en Phocc , Steden in Eoliden , gele- van alle kanten voort quamen , quam hy
gen in klein Aha, aan de Ooft-zydc van 't haaftelyk aan het eilandt van Eub ea, en
cilandt Lesbos. Alhier quam Xerxes, (lel- braght zyn vloot by de kaap van Artemifie,
lende zyn throon op een heuvel : hy zich dc voordeelighfte plaats die ergens gevontoen omringt ziende van tien duizent rui- den wort, daar zich de vyanden niet konters, die goude, enzilvercgranadeninde den verfterken.
Xerxes zondt dan twee hondert van de
handt hadden, met tien duizent andere r uiteren , enzynelyf-wacht, die men dcon- befte Scheepen uit zyn vloot , om 't eilandt
fterftelykc noemde, omdat haar getal al- omtcloopen, en die ?an Athenen op het
on3
j
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dcGriekfchc Galcyen niet hinderde, om
dat zy zeer lacgll waren , maai- wel dc Pcrfifche Schecpcn, omdat die hoogli boven
het water verheven ftonden deeze waren
ook zwaar en moeijely k te bewegen , doch
de andere gezwindt en licht. ThemfhcUt ,
ziende Anaments Admiraal der Perfen,
en broeder des Konings, op een groot
Schip, veghten met pylen, gclyk sus uit
de muur van een Kaliecl , lcide hem aan
boort. Als deeze twee Schecpcn aaneen
geklampt waren, fprongen dc Perfianen
over , alwaar Anamenes , na een groot gevcght , met een fpies doorfteken , en in zee
geworpen wierdt. De andere voor aan
zynde Pcrfifche Schecpcn , gclyk in getal
met de Grickfchc, konnende niet als in een
lange rey aankomen, wegens dc naauwte
der zee daar de flagh gefchiedc, (want den
ecnen zoude den anderen belet hebben)
wierden tegen den avondt op de vlucht gedreven. Xerxes hoorendc van Arfaces dat
de Grieken dc zegen bcvoghtcn , cn beflootcn hadden na 't naauw van de Hellefpont tc gaan , om de fchccps-brugh , die
hy daar gemaakt haddc, tc breken, wiert
zoo met fchrik bevangen , dat hy, vreezende achterhaalt te werden , van ftonden aan
vertrok, fuvetudts vocgt'er by , dat dc zee
zoo blocdigh , en met lyken bezet was , dat
Schip ter naauwer noodt het water
fnlyten kon. In dit gevcght heeft men alreerft het ftryden met een halve m aan s

onvoorzienft van dc andere zyde te overvallen * maar het ongeluk wilde dat zy
zich by nacht begaven aan de klippen van
Gereftes, daar zy alle ft randen , ottc bra-

:

ken, tegen dc kaap van Caphareus. The
mtftoclei hier van v erwittight zynde , door
die de Grieken hem
vyftich Scheepen
zonden , begaf zich wederom in 't gedrang
van dc vloot der vyanden, verfloegh vcele
Schecpcn, en vertrok toen weder na de
kaap van Artemifie.
De Perfen, aan d'eenc zyde niet konnende verdragen dat zulk een klein getal
Scheepen hun dus trotfle , en aan d 'andere
zyde dc gramfchap van Xerxes vreezende,
,

,

,

bcflootcn

ren

:

's

anderen daaghs flagh te leve-

hier toe fielden zy hare

Scheepen in

fchik, cn omcingeldcn de kaap van Artemifie. Die van Athenen, zonder te ver-

wyken, deeden zoo veel, dat de Perfianen
gedwongen waren des avondts tc acrzelen,
hebbende ten minllcn zoo veel Ichade ge-

,

gegeven.
Grieken, bezcffende dat Xerxes de
Thcrmopylas vermceftert hadt, als mede
de doodt van LeonttLu vonden goet na Saleden

als

De

,

laminc tc

wyken ,

alwaar haar vloot her-

en bevonden wiert drie hondert cn
tachentigh Schecpen fterk tc zyn. Zy bemaar , beflootcn dan wel tot een flagh
ipeurende de nederlaag der Athenicnzers
en Lacedcmoniers, als mede hoe Xerxes
met zyn Schee ps- vloot tot Phalcruswas,
en haar perfoonelyk quam bevechten, verloorcn zoodanigh de moedt , dat zy niet
anders dochten als tevlughtcn, zoo Tbemtftoclet zulks niet voorgekomen haddc,
en hen gedwongen , met wil , ofte onwil
flagh te leveren ; want daar was geen ander middel om te ontkomen.
Xerxes, mocdigh op zyn goede voortgang te lande, cn verhoopende al zyn voornemen te verzekeren door een Scheepsflagh , moedighde dc zync aan. De Grieftelt,

,

gewys gefchaarde vloot gezien , volgens
Jtsvtm. Deeze flag gefchiede den 1 3
van
Herfft-maandt, ïn'teerftejaarvande vyfcn-zcvcntigftc Olympiade, 480 jaar voor
Chriftus geboorte. Diodorm wil, dat op
dc zelve tydt , als dc Grieken de Perfianen
verflocgen, dc Kart haginenzers, die Xerxes
geboden hadde Sicilien aan te vallen, van
Gelon verflagen

ken , in tegendeel , namen voor zich te verdedigen. In 't krieken van den dagh verfcheen Xerxes aan den Tempel van Hercules, op een hooghtc, in 't landtfehap Megara, zettende zich op een gouden throon,
zynde vergezeUchapt van Schryvers, omj
hetgedenkwaerdighfte, dar/er in dc flagh
geicnicden zoude, aan tetcikenen, konnendc van die plaatzc het gevcght gemakkelyk bezien. Zyn vloot was toen noch
flcrk duizent Schecpcn. Tkemtftocles hadde onder zich niet meer dan hondert en
tachentigh Schecpcn : hy vertoefde met
zyn vloot flagh-vaerdigh te Hellen , tot dat
deuurequam op welke men gewoon was
een harde windt uit zee te hebb cn , die de
zelve met groote baren bewecght, 't geen

j

i

waren ,

tc

weten , in 't jaar

daarna, den 25 ""van Hcifft- maant.
Deeze ftrydt wordt by ccn ander aldus
befchrcevcn :
Xerxes zoon van den Koning Darittt ,
en dochters zoon van Cjrm, die niet alleen
het Koningryk dcrPcrflen in vryheit geftclt heeft van dc Meden , maardezclvige
ook ontnomen de cerfte Monarchie, ottc
de algemecne regceringc van het mecllc
der bekende werelt, cn in't Perfiaanfchc
Ryk dc tweede Monarchie opgerecht,
was de maghtighfte van alle dc Perfiaanfche Koningen. Na 't aannemen van
het Ryk , veroverde hy wederom het Koningryk van Egypten , het welke zyn vader was afgevallen. Willende ook vervolgen den toght , die Darm* voorgenoomen
hadde , op die van Athenen , zoo heeft hy
ccn vergadering doen leggen van zyncn
Raadt,
,
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om

te overleggen, cn te be- wyl tegen de Scythen , cn noch onlangs
de Grieken oorloge aan te tegen die van Athenen overgekomen was %
,
doen, maar in der daad t om alleen te we- dat de nederlage van Mdréuhon genoeghten een ieders gevoelen gantfeh niet voor zaam bewees dat de Grieken niet onmaghhebbende van zyn mceninge, die hy by zyn tigh waren dat dc zaken , die de Koning
zeiven beflootcn hadde, eenighzins af te zeide voor te hebben , vol gevaar (raken
wyken : aldaar heeft hy zyn voornemen en derhalvcn wel dienden rypelyk ovcrlcit
geopenbaart , met een reden vol van ydcl- te werden , alzoo de ervarenheit leerde dat
heit. M*rdotum een van de voornaam ik de hoogftc plaatzen meed van den blixem
Raden , meer lettende op den wil des Ko- geflagen werden dat Godt ook hatede alnings , en het voordeel dat hy zelve uit dien lés 't welk tc hoogh wilde wezen, en niet
togt te vcrwaghten hadde , gaf noch meer- begeerde dat iemandt anders hoogh van
der windt aan het opgeblazen herte van zyn zclvcn gevoelde, en derhalven het alden Koning, en verzekerde zoo zeer dat dervcrhcvcnftc neder drukte > waar uit
gemoedt, 't welk vergeten hadde hoe veel sgefchiede dat groote hcir-legers van klcinet op vergankelyke dingen vertrouwde , nc verftrooit wierden , cn degecne die 200
overwinninge , als of al dc Grieken op haar groote maght (tonden in de uiter
door een blaas met boonen waren te verja- (te ellende vervielen. Voorwaar cencn
gen ge weeft. De andere, ziende dat het wyzen raadt , cn ook gelukkigen voor den
den Koning alzoo behaaghde , bliezen elk gcencn dien de zelve gegeven was , indien
mede het vuur aan. Dc cenc zeide , dat dc die maar gevolgt ware geweeft doch daar
Grieken den aanzegger van oorloge niet is geen plaats voor goeden raadt , alwaar
eens vcrwaghten zouden , maar haar op de trotsheit, en het vertrouwen op zyn
d'cerftc mare van d'aankomft op dc vlught eigen maght dc overhandt heeft. Op dat
begeven. Een ander, dat'cr gantfeh niet dan Xtrxei , van alles verzien , dcezen 00 raan te twyfFelcn was of die maght kondc logh zoude by der handt nemen , heeft hy,
niet allcenGrickcnlandt verwinnen , maar na het veroveren van Egypten , vier jaren
geheel in dc gront vernielen \ dat'er meer- beftcedt , om alles, wat tot een leger te
der te vreczen was dat zy-luidcn ledige cn lande , cn een vloot ter zee, noodtwendigh
verlatene Steden zouden vinden , en , door moghtc wezen , gereedt te maken, cn trok
het vlughtcn der vyanden , woed landt cent op het vylde jaar na Griekenlandt.
alwaar zy zoo grooten maght niet zouden Hy fchiktcvoorde tweedemaal gezanten
konnen in 't werk (lellen. Een ander zei- af naar Athenen , en Laccdemonien , om
de , dat voor den Koning de geheel e wc- aarde en water van haar te eifchen , dat is
relt naauwlyksruim genocghwas-, dat de dat zy haar landt aan hem zouden over gozee te naauw was voor zyn vloot , dc leger- ven i maar zy wierden , na veel fmadelyke
plaats voor het voet-volk , het velt voor dc woorden , in putten geworpen. Xerxes,
ruiters , ende lucht voorde pylen die gc- hier over noch meerder gaande gemaakt
fchootcn zouden werden. Is het wonder zynde , trok haaftclyk met zyn leger voort,
dat de Koningen dikwils quaden raadt cn komende aan de Hcllcfpont , (dat is dc
hebben, daar dc Raadts-hceren haar zcl- enge zee , die , omtrent Conftantinopolen,
vcn tot pluim-ftrykcrs maken ? Maar het Afia van Europa (cheidt) deede daar over
was quaat dat zy alle zoodanigh waren een brugh van Scheepen (laan als hv tc
men vindt altydt, cnallezins, noch vroo- vooren geboden hadde den bergh Athos,
mc cn recht-zinnige luiden , die niet na dc een plaats van vyf Stedekens , die , als een
ooren van een ander, maar na haar eigen groot hooft , verre in de zee uit (tak , op
gemoedt (preken. Dit gebeurde hier me- dat de vloot geen gevaar in 't om varen van
de. Want als elk, gclykgezeit is, aldus den zclven zoude loopen, gclyk eenigc
van dc magt des Konings Jnocfde , en hem jaren te vooren , onder ha gebiedt van
honigh om dc mondt ftrcek , zoo fprak Ar- Mardonim gefchiedt was , door een diepe
mbattmy des Konings Oom, een ftatigh en wyde graft, alwaar twee Galeyen neHeer, niet alleen van ouderdom , maar ook vens malkandcrcn gcmakkelyk konden vavan wysheit , die door lange ervarenheit ren, cn hare riemen onverhindert gebruihet mergh van dc wcrcltlyke zaken diep ken, van het vafte landt af te fnyden , cn tot
in gezoogen hadde, geheel anders, cn, een een cilandt tc maken. Dc Latynfchc Poëet
vroom cn onvcrvalicht gemoedt daar toe Luctnut maakt van beide deeze wonderhebrengende, ging cencn gantfeh anderen den gewagh in zyn tweede Boek
T.t/ej f*m* canit tumidum fuper tquor*
wegh in > want hy vertoonde, hoe vdcl dat
Xrrxem
het was tc vertrouwen op menichclyke
maght } hoe broos cn onzeker de Fortuinc
Conftrnxijfc vim ; muit urn mm foMibns
aupts
wasj wat den Vader des Konings over een
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Eurip*m<]Hc Afu , Sejlontjue ddmevtt Aby- dengecnen die dezelve leidt, dewyle zy
meerder lalt als kracht heeft. Onmatige
do :
dingen zyn nimmermeer wel teregecrenj
lncejjittfue /return rapidt frper HcUeJponti,
Nen F.ttram, ZephjritmejHe ttmens, yunm cn daar is niets dat lang beftaan k an , als het
In

kan werden. Ghy behoeft
denken dat de Grieken zulk

ve!.t r.uefjMC

niet geregeert

medium deferret Athon.

ook

niet te

Aan dc naautc , daar Afic cn Europa , door een ongclooflykc menigte

niet zullen konde brugh , aan malkandcrcn gehecht wa- ncn wederftaan. Daar is niets ter wcrclt
ren , heeft Xerxts y om zync begeerte tc vol- dat niet vergaan kanj cn in zommigc dindoen , op een verheven plaats , zynen Ko- gen is dc grootte alleen daar van dc oorninglykcn ftocl doen ftcllcn , cn dcedc al- zaak. Het geenc gezegt wert is wel waar,
daar, niet verre van den oever, al het volk, namentlyk, dat het leger groot er is als de
zoo te landt als te water, inzyngezight anden, die ghy gaat beitryden, zullen konmonfteren , cn, hem verheugende over het ncn verzwelgen i maar zulks ltrydt regelgeluk , dat hy hecre was van zoo groot een recht tegen ons daar om zal Grickenlandt
menighte , berfte korts daar aan uit in tra- u overwinnen, om dat het te klein is u tc
nen : hier over van zyn Oom Art*!>.tn*s ontfangen. Grickenlandt is altydt meergevraaght zyndc , wat zulks beduide , gaf der gewent gewceft tot armoede, als tot
voor antwoordt, bedroeft tc zyn, omdat weelde, altydt een fchoolc van dcught cn
uit zoogrootcn getal mcnfchcn over hon- vroomigheit , verkregen door wysheit cn
dcit jaren nicmandt in 't leven zoude we- ftrenge wetten, dc welke, van het volk wd
zen. Een vreemde zaak Hy die zelve zoo gebruikt zynde , wert daar door de armoevcelc mcnfchcn vrocgh op dc vlcis-bank de, cn vreemde hcerlchappy, geween |
braght, beklaaghde noch dat zy geen hon- dcrhalven zullen zy ook de uwe met alle
dert jaren leven zouden. In de vloot (want maght wederftaan. Ghy behoeft niet tc
van het velt-leger zal ik hier niet fpreken) vragen, met hoeveel volks zydat zouden
wierden getelt twaalf honderdt cn acht doen want al was haar leger maar duizent
groote Schcepen, behalven dc kleine Jach- mannen fterk , 't zy ook minder ofte meerten , cn Boeijers , tot het geul van drie dui- der, zoo zullen zy u aanvallen : ja al wat
zent. Xerxts uit de Galcy komende , waar het zulks dat alle de andere Grieken haar
mede hy de geheelc vloot was omgevaren onder uwe heerfchappy begaven, zoo zoudeede DemarMus , eertyts Koning van La- den die van ons Lacedemonien alleen u het
cedemonien , die als balling zich by Xerxet hooft bicden. Xerxes , belachcnde deezc
ophieldt, en den zeiven volghde in deeze moedige woorden van een balling , liet
toght tegen dc Grieken, voor hem roepen, hem voor een dwaas henen gaan \ maar
tot den welken hy aldus fprak : Demarate , daar na , dc nederlaag krygende , bedankte
ikhebbe nuluftomvan u, die ccn Griek hy Demaratut, van dat hy hem alleen dc
zyt, cn, na ïkverfta, uit geen kleine Stadt, waarheit gezeght hadde, engeboodt dat
:

!

•,

tc weten, of ghy gelooft dat de Griek cri men hem Koninglykc cere zoude aan
hare handen tegen my zullen derven uit- doen.
llrekken j want na myn giflingc zouden
Dc Grieken , ondertuffchen verwittight
alle dc Grieken , noch alle dc volkeren van zyndc dat 'er zoo grootengercedtfehapin
het Weftcn, als zy by ccn waren, niet mans Afia, niet alleen tegen die van Athcncn,
genoegh wezen om onze wapenen te we- cn dc geenc die 't met haar hielden , gclyk
derftaan, nochte my, in hare landen val het geruchte liep, maar tegens geheel
lende, te vcrwaghtcn: ik wil evenwel eens Grickenlandt, gemaakt wierdt , waren al
hooren wat gy hier van oordeelt. Demart- !te zamen niet even cens gezint j wantbctus vraagde voorzigtelyk , hoe den Koning halven dc Ionicrs, cn Cariers , die onder de
beliefde daar van gefprooken tc hebben, gehoorzaamheit van A'rrxes waren, en mec
na dc mondt, ofte na dc waarheit ? Nade hem d'andere Grieken ^uamen beitryden,
waarheit , zcidc dc Koning, cn beloofde zoo hadden ook niet weinigh andere van
dat hv daarom niet minder van hem hou- herwaarts over hcimelyk aan dc Pcrfiaanden zoude als hy ooit tc vooren gedaan fche gezanten aarde en water, tekenen van
hadde. 'DemaratHs dat hoorende, zcidc: dienllbaarheit , al te vooren over gegeven.
j

1

het zulks is, Heer Koning, dat
ghy begeert , en beveelt , van my de waarheit tc verftaan, zoo zal ik zeggen, het
gecne niemandt daar na by u met de waarHeit zal konncn beftraffen. Die zware en
fchrikkclyke menighte, in welke ghy zoo
grootcn behagen fchept, is te vreczen voor

Dcwylc

|

'

j

Die rechtzinniger waren, hebben, na cenc
by-ecn-komft over 't gemeene welvaren,
malkandcren met eedc verplicht , haargclykelyk in wapenen tegen dc Perfianen tc
vervoegen, cn dc vrvheit van Grickenlandt

met gemecnc maght
\

Hier quam zeer wel

ltaandc tc houden,
de voorzightig-

tc pas

heit
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€ let , die al tc vooren zync borgers den oorlogh tc water hadde doen leeren j want als
andere , om wel met de gemeente tc liaan
ingevoert hadden dat het inkomen van dc
myncn hooft voor hooft omgcdcclt wiert
200 is hy alleen de cerllcgcwccir., welke
heit van

,

|

I f.
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fchcidc

toen keerde elk wederom ter
plaatzc daar hy van daan gekomen was.
Maar dc Perfiancn hadden 't zwaarder gehadt, als tc vooren by haar gemeent ware
gewceft. Korts daar aan zyn'cr dric-cnvyftigh

nieuwe Scheepen aangekomen

by die van Athcncn gezonden , waar door
voortaan die de Griekfchc vloot zeer verfterkt is geuitdeel ingc behoorde tc ilakcn, en dat geit worden : deeze waren tc aangenamer
, om
tcdocnitrckkcn tot maken vanGalcyen, datzy tydinge mede brachten dat'crvcele
oin te gebruiken te ge n die van Egina , de- Schecpen van den vyandt aan dc ftrandt
wy lc zy, door de groote menightc van hare van 't eilandt door onweer vergaan waren.
Schccpcn , dc gcnecle zee inliaar gewcldt De Grieken, hierdoor ftoutcr geworden
hadden, en dcrhalvcn dc maght van Athe- zyndc , hebben 's anderen daaghs cenigc
ncn tonder hielden. Dit na zyn zin uit- Scheepen, die van de vloot wat afgezongevallen zyndc, zoo heeft men uit dat geit den waren , aangevallen , en de zelvigc
ccrflhondcrt, en daar na noch tachentigh dapper befchadight. Zulks ter herten geGalcycn tocgcruft, die tegen Xerxes gc- noomenzyndebydegecnedie bevel hadvoghten hebben. Hier op trok hy dc bor- den over de Pcrüaanlchc vloot , hebben zy
gcry allcngskcns meerder nadezee, haar haar gerect gemaakt , om op den volgenaanwyzendc, dat zy tc lande naauwlyks den dagh de Grieken te overvallen , en
met haars gclyke op moghtcn, daar zy met alles wel beftelt zyndc , voeren daar maans
dc maght , die zy op de zee konden bcko- gevvys na toe. Dc Grieken vergaten mede
doric voorftcllcn

,

dat

men

men , niet alleen Iterk genoeg zouden wezen om haar v an de Barbaren ( zoo noemden dc Grieken alle andere volkeren ) te
befchermen, maar iel ver ook dc wet te
Hellen over geheel Griekenlandt. Op die
wyzc maakten zy het voet-volk zec-voetcn. Welke zaak te dier tydt niet alleen de
ftadt Athenea, die van Xerxes , door zyn
leger tc lande gantfeh onder de voet gefmeten was , wederom op dc been geholpen heeft , maar daar door is ook geheel
Griekenlandt behouden gebleven zulks
heeft , onder andere , Xerxes zelve genoegzaam getuight wart als alle zyne maght
te lande noch onbefchadight was , ziende
dc ncdcrlagc van dc vloot , zoo nam hy da
tclyk de vlugt als hem niet fterk genocgh
kennende om tegens de Grieken te flaan
domus in Griekenlandt voor
en liet
zyncn Scadt-houdcr, meerder (zcit 77*tarcbiis) om tc beletten dat dc Grieken
hem niet zouden vervolgen , als dat hy
hope hadde dc zclvigc noch onder te brengen. Maar laat ons nu eerft verhalen, hoe
dat 'er op dc zee gevoghten is.
Als dc Grickfche vloot haar begeven
hadde aan den oever van Artcmifie, zynde
gclyk als een bolwerk voor het eilandt Euboca, nu Negroponte genocmt, en geen
gewagh tegen haar vernamen , zyn zy met
het krieken van den dagh gcloopcn onder
dc vloot van den vyandt, die tc Aphetx
lagh , meerder moedt als volk en fcheepen
hebbende, dewyle zy in beide veel minder , maar niet zwakker waren als den
vyandt. Daar wiert dapper aan wederzyden gevoghten , zoo dat onzeker was wie
d'ovcrhaudt hadde , tot dat dc nacht haar
,

:

,

,

Mm

haai- zclvcn niet. Daar was dan wederom
een fchrikkelyk geveght tufichen de geheele vlooten, in het welke veel volks en
Scheepen bicven, zonder dat d'een ofd'andcr veel voordeel konde rekenen \ want al
was het zulks dat de Perfiancn ongelyk
meerder Schecpen hadden , en vroomelyk
voghtcn , zoo waren zv evenwel in 't flaan,
door de menightc , malkander in dc wegh
dc Scheepen tegens elkander ftootende,
en onder een verwarrende. Dc Grieken

aand'andcrczydc, {treden ftandtvaftigh,
cn hartnckkclyk, voor de vryheit cn al haar
welvaren. Dit is tc water gefchiedt in die
drie dagen, in welke het Griekfchc leger
te lande van dc Perfiancn verflagen was.
Op welke tydinge de Grieken naSalamine
trokken , een eilandt recht over de ftadt
Athcncn , die Xerxes ondertuflehen hadde
doen vernielen. Dit eilandt is nu niet meer
in wezen ; doch blyft evenwel vermaart
doordc pen van dc Hiftorie-fchryvcrs , in
welke het noch op huiden zweeft, daar het
hccle Koningryk over lange vergaan is
dcrhalvcn heeft Gcere^ als een voorzegger,
wel gefchrcevcn, dat Neptunsis (door dc
kracht van dc zee ) eerder Salamine zoude
uitroeijen , als dc geheugcnüTe van d 'o verwin ningc by Salamine > waar van wy nu
zullen (preken. Daar dan gekomen zyndc,
wierden de Grieken van Themtftocles vermaant, cn aangeport, dat zy hun mannelyk , voor haar vaderlandt, vryheit, ouders,
vrouwen, kinderen, en al wat haar lief was,
zouden dragen, en hebben haar rot den
flagh gercet gemaakt. Dc Perfianen bleven ook niet in gebreke, maarquamendc
Grieken tegen. Daar viel wederom een

Iü

bloe-
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bloedige flagh, dewylc van beide zydenlzen flagh. Anttntui , ziende dat hy geen
alle maght over het uit-cinde vandeirocijcrsgcnoeghtotzyn Schcepcn haddc,
geheele zaakgevoghten wiert. Maar den verbrande een gedeelte der zelve, en bctoeken holp niet alleen dat zy wel ervaren hielt alleen vyt hondert van de zwaarllc,
ter zee waren , en , voor 't vaderlandt llry- op welke hy lade twee-cn-twiniig duizent
dende, haar dapper weerden, maar ook dat mannen, en twee duizenc pyl-lchietcrs.
zy met beter ordre in de naauwe zee vogh- Op zeiligh na verbrande hy alle de Egyptiten. Daar-en-tegenfchadchetdcnPcrtia- fchc Schcepcn , zegt PlutArchm. Het genen veel , dat in zulk een menighte van veght wiert eenige dagen uitgeftclt, om
Scheepen, en alderhande volk , alles met een llorm die daar opltondt. De ftilte gegeen goetbeleit toeging, zoo dat zy mal- komen zynde , zagh men de twee vlooten
kanderen dikmaab inde wegh waren. Na zeilen. Antenna geleide de rechter vleueen lang eevcght , als wederzydts geen gel, met PubltcoUi en C*lius de linker}
weinige , doch meerder van de Pcrfianen Maren OUavtui , en M*rcus Injhjtu , gegebleven waren , veele Grieken haar door leiden de middelde hoop. Aan de andere
zwemmen behielden , en de Peruanen , als zyde ftclde Anguflm voor de linker vleugel
Agnppa, enbehielc de rechniet konnende zwemmen , verdronken, van zyn vloot
ook veel Bevelhebbers , en foldaten , om ter voor zich. Amttnim licc zich met een
quamen , zoo heeft ten laat Men de gehcele Fregat door de vloot voeren , om zyn volk
vloot der Peruanen, door de ftantvaftige te moedigen , dat zy zich als krygs helden
dapperheit der Grieken verwonnen zyn- zouden dragen , waarfchouwende de Pilode , haar op de vlught begeven. Waar op ten , niet meer van haar plaatzen te wyken,
de Grieken, haar een wyl vervolgende, als ofzy ten anker lagen , zich betrouwennoch veel Schcepcn reddeloos maakten, de op de grootte zyner Scheepen. Amgn~
flus het zich desgelyks door zyn vloot voeen te gronde decden gaan.
ren, en vermaande het volk, niet te vreeHet AMonfche Zee-geveght.
zen voor de menigte hunner vyanden dat
Dit is een van de vermaardtfte zee-ge- de zegen niet aan 't getal, maar aan de
veghten , die ooit voorgevallen zyn , waar kloekmoedighcit hing : dat de vloot des
van de Hoofden zyn geweeft A»g*Jl*i , en vyandts beftondt uit by een geraapt volk
Anttnimt, dedapperftc en ervarende harer van vericheide landen, die meer gewent
:

eeuwe, die alle dc maghten van Oollcn en zyn lallen te laden, als wapenen te voeren
Wellen by een getrokken hadden. Plm- dat zy gebrek van rocijers hadden dat de
ttrcbtu verhaalt , dat'er aan de zyde van Schcepen , hoe groot en fterk zy moghtcn
Antontus elf Koningen zyn geweell , die wezen, geen menfehen quetftcn noch doohem met al hare maght hulp toebraghten den, en dat'er veel volk moet zyn om die
waar van zes pcrfoonlyk het gevcghtby- te belluurcn dat der zelvcr zwaarte den
woonden. De plaats , daar de flagh ge- vyandt hinderen zoude, zoo om dat het
Ichiede , was voor de Golf van Amoracic. den zee-luiden het middel beneemt van
:

:

:

In de vloot van Auguflut vondt men vier
hondert Oorlogh-fchcepen, en in die van
Amontui acht hondert , veel grooter als die
van AugHjiui. Men zagh'cr eenige met zes
en meerder roei-banken , tot negen toe
opgebouwttezyn. Zy hadden toorens op,
zoodatzykafteekn, of dryvendc Heden,
Ichecnen te wezen. De zee fcheen te bezwyken van den lall, en de windt kon de
zelve ter naauwcr noodt beroeren. Doch
de Scheepen van Ctfar waren niet grooter,
als dat zy van drie riem-reijen , of banken
tor zes roei-banken , of riem-reijen , opgebouwt waren. Aan de zyde van Epirus,
te landt , zagh men het volk van Antomm
zynde een getal van hondert duizent te
voet, en twaalf duizent te paert. Het volk
van Attgmfiitt 't geen aan de kaap, of het
hooft-baak A&ion was, is twee-en- negen
tigh duizent te voet , en twaalf duizent te
paert geweeft. Het meefte deel der Roomfche Raden waren aaufchouwers van dec,

haaftclyk het gebodt der Piloten te gehoorzamen, als om dat zy niet konnen

wenden met zulken fnclheit , als tot dusdanigh een ontmoetinge van nooden is , en
noch veel minder vlughten, of zich bergen j want de zwaarheit maakt haar traag,
endehooghte

Helt hun bloot voorde pyhem maar een ding verdroot, te
weten, dat hy dc moedigheit van zyn uitlcn: dat

gelezen Roomfche foldaten moeft (lellen
tegen deeze Barbaren , die hy zonder eere

overwinnen zoude, en van welke zy niet
overwonnen konden worden , als met
fchandc : dat hy zeer wel wift , dat zy meer
gemoedigt wierden door haar eigen kloekmoedighcit , als door zyne woorden. Hy
vermaande hun, al haar moedt in 't werk
te (lellen, en niet te lyden dat het hoogh
verheven Schip , verciert met louter gour,
en purpere zeilen, van dcdertele CUopttr*,
die in de vloot van Antomnt was , haar onr
quam j op dat zy de fchatten wegh voerden,
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op het minft befebadigen. Niettemin,
wanneer de Scheepen van Auguftus die van

en beflier.

den, die de loon van haar moeite, de cere
van haar geveght, en de vrucht harer overwinning zouden zyn. Na dit alles, en dat'er
na allen fchyn een hardt geveght aanftaandc was , vernam Auguftus , uit eenigh gelaat van Antonms en C/eopatra dat zy eenig
byzonder voornemen in den zin hadden,
zynde verbaaft door zekere quade voorzeggingen , die verfch voorgekomen waren, als van hongers-noodt , die haar begon
aan te taften dit had hen dan doen befluiten na Egypten te keeren , waar toe zy
maar een eêrlyke reden zoghtcn. Auguftus
dit merkende, befloot, hun te laten vertrekken, op dat hy, als zy onder zeil waren,
haar in 't vlughten moght aantallen want
hy beelde zich in, dat zync Scheepen, licht
zynde, de. hare lichtelyk konden achterhalen, en verftrooijen. Agnppa , vrcezendc
dat Antonius, door kracht van riemen en
zeilen, dc vlught verhaaftcn zoude, wende

Antomm wilden aantallen, ontfongen zy
haar met pyl-fchoorcn,en fteenen, zoekende die aan te klampen j want als zy handtÊcmeen raakten , waren zy de ftcrkfte , en

,

onden de lichte Schecpen haaftigh in dc
grondt booren. Dit was de oorzaak dat
Auguftus naauwe acht

nam , en met een
wondcrlykc fnelheit zync Schecpen dccdc
wyken , zonder groote
Zoo voght de vloot van

:

[

;

voor, aan Augujlui dat des vyandts vloot ,
doordcftorm,dicfterkcropftroomalsop
de rcede geweell hadde, alrccde m wanfchik w a y 't geen hem tot de flagh deed
beiluiten. Auguftus dan, nadat hy bevoolen hadde wel acht te nemen op alle gelegentheden , die voor moghten komen , om
den vyandt aan te taften, ging zelf, om de
koenheitvan Antomus, en ook die van zyn
volk , tc beproeven , met zyn vloot na den
vyandt , hem tot het geveght te tarten , of
te verjagen, en zagh haar indemontvan
de*inwerp,zonderbewysvanvertrckken,
of flagh te leveren ; doch hier door wierden zy niet eens bewoogen , maar verft erkten alleen de voor-hoop van haar vloot
om dc flagh af tc weer en, en tegen te ftaan.
Waar op Auguftus niet wift wat zyde tc
kiezen ; doch terftondt , na cenige twyfFcling , naderde zyne maght , welke hy aan
die zyde deedc trekken, daar men den
vyandt beft bccingelen kon, of ten minden
zyne fchikking breken. Maar Antomus,
vrcezende omcingclt tc worden, naderde
met zynSchcepcn, enquam ondanks tot
den flagh. Dus begon dan het geveght.
Alle de Hopluiden volvoerden haar plicht
en twiftcden moedighlyk om den zegen.
De Scheepen van Auguflus hadden groot
voordeel op die van Antomus , nademaal zy,
lichter zynde, den vyandt te gei?rder aantaftcden , die zy met een ongclooffelykc
fnelligheit deeden zinken , en in de grondt
joegen, fchoon de planken met koper te
zamen waren gehecht, zoo P/uurchus wil j
want zy vonden wcinigh tegenftandt by
de groote en zware vyandts Schecpen , en
als zy geftooten hadden , aerzelden zy met
groote fnelligheit , waar over des vyandts
Schecpen haar niet konden volgen, noch
,

1

Golf.

j

j

!

f

fchade te lyden.
Antonius als hec
voet-volk te lande, die de vyanden vcrwaghtcn > daar die van Auguftus de wyzc

van dc ruiters navolghde , welke met écn
loop op den vyandt aanvallen , en dan weder te rugh wyken. De zegen lagh lang in
de waagh-fchaal , zonder dat men groot
voordcel aan een van beide zyden kon bcmerken. C/eopatra, die al voor den (lag haar
tot dc vlugt bercit haddc, verliet Antomm
want deeze Egyptifchc vrouw , die met
zelligh Schecpen in dc haven ten anker
lagh, ziende zulk ecnblocdigh geveght,
en niet wetende aan welke zyde dc zegen
en overwinning keeren zoude , kon niet
langer dc twyffclachtigc uitkomft
waghtcn , maar , vol van fchrik , dcedc een
teken, om haar Scheepen onder zeil te
brengen , en naar Egypten tc vlughten.
Deczc Scheepen, die vlak voor de winde
hadden , zeilden midden door de vloot van
Antomm , en braghten die heel in verwarring in dc volle zee komende , nam zy de
wegh na Alcxandrien. Antomus, die nader
by Cltopdtr* was , als by zyn lichaam dat hy
bezielde, ziende dat zy onder zeil was,
verliet zyne Hopluiden, cn foldaten , in het
midden van den flagh , zich begevende in
een Boot , vcrgczellchapt alleen door twee
van zync huis-genooten, en ftclde haartc
volgen. Hoewel dceze flaphartighcit de
moedt van zyn volk verminderde, evenwel
duurde de flagh noch eenigen tydt , zonder
dat tAuguftus den vyandt kondc t'onder
brengen, dan met uittermaten groot gewcldt cn moeite van de zyne. En of wel
zyn eerftc voornemen was, de Schcepcn
van Antomus te benouden, en in haar geheel te laten , ten einde hy dc groote fchattcn , die in de zelve waren , moghte bekomen nict te min, ziende dehardtnekkigheit der vyanden , veranderde hy van zin
en geboodt , die met vuur-werken tc naderen. Dit gezight was dccrlyk, nademaal
men alle de Schcepen vol Vuur zagh. Die
van Auguflus wierpen vlammende fchichten , brandende toortzen , yzerc potten vol
pek , cn gloeijende kolen tcrwyl dat dan
dc foldaten van Antomus bezigh waren met
het vuur te bluflchen, of over boort tc
Juwcr:

i

:
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werpen, vocghden zich die van Am«ss(Ihs van AUxAnder de Gr oot e leefde van Stilico,
daarby, en maakten eendcerlykc flaght- die ten tydc van Dememsts van C/eontdes,
bank die zich van het vuur konden ont- dictentydevan Prolomesss: van Chtpandaé,
daan, fmetenhaarzclvcn in zee, hen over die ten tydc van Cyrxs van Milt.u , die ten
gevende aan dc genade der baren andere, tydc van Dtonjfttts van AIcamoh , die ten
die met vlytigh genoegh waren, verdikten tydc van Cjf.tr: c r vzn Agatboiles, die ten
door dc rook , or verteerden door dc vlam tydc van den Keizer Astgs*}ists leefde. Van
die , aangeftookt door dc windt , geftadigh iluk tot ftuk tc verhalen wat begin deezc
aan wies , en noch meerder fchadc in dc Zcc - roovers hadden, wat roovcryen zy
Scheepen braght. Een tyger zouw deernis deeden , de gevaren daar zy de menfehea
gehadt hebben, door zulk een beklagelyk in braghten , wat Steden zy verwoeden
gezight. Au«ufliu ondertuflehen vervolg- dc wreedtheit die zy pleeghden, dc rykde zyn ovcrwinninge , die hy eindelyk , na dommen die zy verkrecgen , en het einde
zulk een ftreng gevecht, verkreegh. De dat zy hadden, zoude tc lang, enteverflagh gewonnen zynde , en alles wel verze- drictigh vallen om te leezen. Het zal gekert, zondt hy veel van zyn volk om het noeg zyn, voor dit maal aan tc merken, dat
vuur te leflehen , en bergde noch drie hon- niet een van deeze Zee- roovers op zyn beddertSchccpen, die in zyn maght bleven. de ftierf, noch zyn *uiterftc-wil maakte. •
Deezc , en alle dc toeruftinge van Antomm Zy betaalden alle , op de uur hares doodts
gekreegen hebbende, deede hy hem, en de fchadc, diezygedxtn hadden, zonder
haar, achtervolgen \ maar Cleopatra had tc genieten de rykdommen , die zy gcrooft
hare Schccpen rcedts zoo verre gevoert hadden.
D tomdes , de Zee-roover , wilde nooit in
dat'cr geen middel was om'die te achterhalen. Na dccze volbraghte overwinning dienft van Danm of Alexander treden, noch
ging Aaguftm in den Tempel van Apoüo , vreede met hen hebben maar pionderde
die oy den oever van de * zce-boczem was alles wat hem ontmoete. Om deeze oorzaak rufte Alexander de Groot een maghtigC
offerde hem de voor-ftcvens der Galeyen
die hy op deeze gelukkige dagh had vcr- vloot tegen hem uit i cn hy wiert , gevankrecgen, en deed op de zelve plaatzecen gen , voor Alexander gebragt , die tot hem
• // grutto, Stadt bouwen , die hy • Nicopolis nocm- zcide: Zeght my , Diomdes, waarom dat
f**" V
de, om tot eeuwige gedachteniffe te die- ghy de heclc zee ontroert hebt ? Hy antnen van zulk een vermaarde overwinning. woorde : Waarom hebt ghy de gantfche
Het is aanmerkens wacrdigh 't geene aarde geplondert, en de gcheele zee gemen vindt by Pl*tarch*s hoe Antomns niet fchuimt? Alexander zcide weder : Het is
dulde dat zync Schecps hoofden de zeilen om dat ik een Koning ben , en ghy zyt een
ftreken , als men aan 't gevegt zoude gaan Zee-roover. Waar op Dionides wederom
waar uit vaftclyk te bcfluitcn is, dat het een O Alexander! ghy en ik zyn van een zelve
gewoonte zy gewceft tc flaan met neder aart cn ftaat, uitgenoomen dat men my een
gelegen zeilen. Hy moedighde zyn volk , Zee-roover noemt , om dat ik met weinigh
en zeidc, dat zy zich zouden inbeelden te volk dc zee gefchuimt heb cn u heet men
lande te veghtcn, van wegen degrootheit Vorft, om dat ghy met groot e legers roo:

j

:

:

:

;

,

|

der Schccpen.

vcryen bedryft indien dc Goden my wilden bcgunftigen, en u misgunnen, zoo
ghy Diomdes waart
miiïchien dat ik een beter Prins, als ghy
j»*n 7a« .-a/miA» f
urn
een
Zec-roovcr zoude zyn.
:

tA-mi/tMj, dc Romein, deede Antiochus
den oorlogh aan met zeven hondert wecrbare Oorlogh-fcheepcn. Zoo dat van die]
«•Jan m!a»
n*>t «nk» «nunk utmp^Am
********
tyden
niet gezeght magh werden , 't geen
Ovidsus zingt van zyne voor-eeuwen, re/a

dat ik Alexander cn
,

Sulsco fchuimdc dc Caputifche zee zesdabant ventu , nee adhstc bene noverat tUos tien jaren lang , en deede erootc fchadc aan
Navtta : dat is , Zy ucilden , en hadden geen die van Ba&es, en Rhodus. By den Ko-

Itenntffevanwindt-fireekj tcrwyl

men

zul-

ning Demetrssu eindelyk gevangen , en
, vraaghde hy

ke vlooten heeft gehadt j want noodtzakc- voor hem gebraght zynde

lyk zyn hier toe kundbare beftierders ge- hem : Stilsco , wat hebben u dc Rhodicrs
weeft, die wéér- en windt -vaft waren, en die van Bactcs , gedaan , dat ghy haar
fchoon ons de ware en oprechte konft ha- zoo bedorven hebt ? Stilico gaf tot antre r Sticrmanfchap is verhooien.
woort Ik wilde wel, Heer, dat ghy my
zeide, wat u myn vader gedaan had, dat
:

Vermaarde Zee-rooverf die men in ghy hem

liet onthoofden , cn my gebannen hebt ? Ik rade u, in dit myn laatftc uur,
dat ghy geen menfchen vervolght tot het
Onder dc vermaarde Zce-roovers maken uiterfte punt ; want het is gevaarlyk tc
dc ouden gewag van Dtonida, die ten tyde doen te hebben met die haar eer verboren
,

de Roomfihe Gedenk-fchriften
vindt.
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die ik

gclyk dat ccn menichc alleen my kan doen
fterven? my, die zoo veel menfehen heb
doen fterven.
AUamon was een Zee-roover, ten tyde
van Sylla , en Mmim deeze koos de zydc
van Sjüa en ving JuUm C*fir, die uit vrees
voor Sjlia vlughtc. Ctfnr zcide dikmaal
fpots-wyze , tegen den Roover, dat hy
hem , met al de zynen , zouw laten hangen.
Daar na , als fuUut C*far het Roomlche
Ryk in handen had , ruftehy een vloot tegen Alamon uit: welke, gevangen zyndc, ennade galgh gebraght, daar hy aan
gehangen zoude worden , begon te zeggen: Ik ben niet drocvigh over myn verhes, noch over myn doodt \ maar het verdriet my grootelyks, in handen gevallen
tc zyn van de geene die ik ecrtydts in myn
maght gehadt heb : en dat hy , die ik kon
en moeit in vier dcclen gehouwen hebben,
my nu doet ophangen.
By welke alle KUm Comptum , die in onzen tydt gelceft heeft , tc vergelyken zoude zyn i als mede Sterten-beker , cn Cmnnelce
Machul in de voorgaande eeuwe : van
welke laatfte noch oude gebouwen , gedicht uit hare geroofden buit , te zien zou-

,

.-

,

,

daar mede befpuiten , tot dat zy in de olie
verilikt waren. De Koning Ptohmem rulle
een vloot uit , en ving hem , wien hy vraagde Cleonides wat helfche razernye heeft u
gcleert zulke wreedc pynen de menfehen
aan te doen ? CUtnides antwoorde Ik heb
niet alleen willen pynigen de lichamen van
my ne vyanden , met welke zy my vervolgden maar ik wilde ook hare ingewanden
verbranden , waar mede zy my hateden.
:

IJ.

met myn eigen handen flaghtede :
heb'er meer dan veertig duizent doen verdrinken, meer dan dertigh duizendt van
ziekten doen fterven, cn meer als twintig
duizent doot geflagen : hoe is het dan mo-

hebben, cn die geen rckenlchap van haar
leven behoeven tc geven.
Van Ckavida , die de zee twec-cn-twintigh jaren lang fchuimde , zeght men , dat
hy zeven jaren in zyn Schip is geblecven
zonder zyn voet op 't landt tc zetten. Deeze Zee-roover zaghfehcel, en was van de
Natuur niet vergeefs getekentj want hy
was zeer wreet cn hieldt nooit zyn woon
tegen die geene welke in zyne handen vielen. Onder andere wreetheden die deeze
beul pleeghde aan de geene die hy kreegh
was dit, dat hy haar handen envoetcnliet
binden, cn hebbende kokende olie in een
fpuit laten doen , liet hy de gevangenen

,

:

;

Ptolontew beval, dat men CUentmet ziedende olie zoude natten : cn om hem meerder te doen lyden
verlangde men zyn leven zoo lang men

Waarop

dei dagelyks

kondc.

,

Chtpand4s y de Zce-roover,

gebooren

is

Thcbcn , ten tyde van Cjrm deeze
was een man van grootc moédt, hoogh- den
tot

:

zyn.

Van den beroemden

maghtigh, cn deugtzaam: hy

draveiidt,

Zee-roover Roodt

hadt hondert cn dertigh Scheepen, met KLut wert noch ter

ft ede Goeree gedacht
welke hy onder zyn bedwang hieldt alle de om dat hy , gewoon zynde de Buizen te
Oolterfche Koningryken, en deede zich verjagen , en in de grondt te booren , zich
vreezen van alle de Wcfterfchc Vorften. een maal verftoute de Stadt zelve aan te
Koning Cjrtu liet een zee-vloot tegen hem grypen , ter tydt als het man-volk meeft
toe ruilen na dat hy hem dan gevangen, ter vangit t'zec was weshalvcn de wyven
en voor zich hadt , vroegh hy hem VVaar moedtlcheptcn, en hem afweerden , met
omzyt ghyindienftdesKonings van Par-J pek en tcer'zicdent heet van de wallen, of
then gegaan? hebbende van my foldyge m uuren , te werpen j waar om men zeght
trokken. ChtpemdM antwoorde De wet- dat zy tot op heden met de vryhrit van dc
ten op 't landt verbinden hen die op zee vlas-ticnden zyn begiftight.
Die het op een zce-rooven aanleght
zyn gantfch nicti eri men is niet gewoon
op het landt de wetten ter zee te onder- neemt geemcinlyk vcclerley natie , of volkfchecp,die
, aie elkander
elkandc niet verftaan,
houden: zegge dit, om dat wy Zee-roo- aart , tc ictiecp
vers gewoon zyn zoo dikmaals van mec- om oproer te weeren } en ftrykt dcComfters tc veranderen , als zich de windt op paflen vals , op dat alle dc fcheepelingcn
niet weten werwaarts men zeilt.
zee verandert.
MiIim , de Zee-roover, leefde te gelyk
fjfon, Hopman van het Schip Argos, ?l*tmbm
met Dtonjjiü* van Syracuzen hy pionder wiert met eenparige ftemmen van die van*"'
^im'
de gantfch Afien regeerde meer"dan der- Griekcnlandt gekooren , om de Zee-rootigh jaren op het water t maar cindelyk van vers van de Griekfche kullen te weeren:
de Rhodiers gevangen , en gebraght ter en zonder zyn weten moght'er niemandc
plaatzc daar hy fterven moert , hefte hy zyn by der zee, (met meer dan vyf perfoonen
Neptuin in het Schip te hebben) noch van cenige
oogen ten hemel , zeggende
Godt der zee waar om verlaat ghy my te- plaatzcn afvaren.
meer
aangezien
ik
u
in
zee
genwoordigh ?
als vyf hondert menfehen geofiert hebbe,
:

:

:

:

^*

:

:

1

-

[

:

O

!
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j
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„, Schip
P
r „ a ^;/ja ztnneHet
u een Etyftifib
,..

.

,

D'oude Egyptenaren verbeeldden door
zinne-beeldcn, in een varent Schip , alle de

eigenfehappen, waar door Godt , als door
dienaren, het gcheeleal beftuun , en onderhoudt} welkers afbeelding de Ifiiche
Tafel ( 't geen zommige voor het gchcilighdc Schip Baru nemen, zyndcdusgenaamt , om dat zy de Egyptifche godtsdienft, als in een kort bcgryp, uitdrukt)
ons heeft nagelaten in afgemaalde vcrT>eeldtzelen. Deeze Tafel heeft zynen oorfpronk van dc Godinne Ifis , ccrtydts de
hoogfte godtheit in Egyptcn j waar om zy

by haar voorde

:

,

:

:

ftichfterdcr godts-dienft,

cn hemelfche wetten , gehouden wiert.
Dc Tafel is van koper, gevonden ondode puin van het vervallen Bourbon , cn
wert bewaart in dc Mantuafchc fchat-kamer : zy is voormaals door dc Romeinen
uit Egyptcn gevoert , daar dit werk- lt.uk ,
dc Godtheit ter ceren , met grootc konft ,
cn moeite, gewrocht is gewceft, 't geen
ons den arbeidt uitwy ft: welke ook fchynt
tc verzekeren , dat het gemaakt zy ten tydc
als dcezc konft by dc Egyptenaren meeft
in zwang gong , voor dat Cambyfèt den in
val in Egyptcn dccdc. Inde Tempel van
J/u is dit werk-ftuk ten toon geilek geweeft. Uit deeze Tafel dan is net nevenlfaandeSchuitjen, met zyn vracht, onder
later G, afgetrokken.
Het Schecpkcn zelf beduidt, dat alle de
hemelfche invloeijingen de gchcclc werelt
door fchietcn , even als cenfehip, 'tgeen
alle oorden bevaart. Het is in 't water gcftclt , om dat zy gevoelden , dat de dingen,
die in het Scheepken onder zinne-becldcn
werden vertoont , in het water , ofte in
vochtige dampen , die over al op aarde verfpreitzyn, werken.
Aan de achtcr-ftevcn ziet men een haviks-kop , daar een veder, en de flang Afpis
boven uit ftcken met dcezc bctcikcndcn
zy de overvloed igheit van leven, licht, en
bcweginge, waar door Godt het meefte
op aarde uitwerkt. De voor-fteven pronkt
met een ftruik Zevcn-gety-kruit , zynde
een verborgene vergclykingi waar mede
zy wilden zeggen , dat alles na Godts wil
en wezen, uitgcvocrtwcrt
Horus Ifu zoon , is de Stuurman daar
andere Ofirü van maken , dat is , de kracht
, en Zon , die ten allen tyde , na
den eifch , ieder zaak zyn behoorlyke hitte
en koude geeft. Hy heeft de gedaante van
een jongeling ,om dat de werelt, van dauw
gevoedt , ftccdts nieuw en jong fchynt.
Door dcezen Horm wierdt by de oude

Q

aard,-

|

^

Egvptcnarcn zoo wel het gefternte ora
cn
j££ h vcrlban ? a s dc
0 k wici t hiermede wel het gcheelc al vcrilaan y maar dan heeft hy zyn
hooft met koordekens bedekt, ook vloeijen vlieten rondtom hem uit. By dcezc
verftonden zy dc ziel van dc wer'eldt, of
hooghftc geeft van dcZons godtheit, met
welke naam zy hunnen Godt Apts betekenden, die wel ccr Koning in kgyptcn
gewcert , het volk wetten gegeven , getcmt , cn fchranderheden in geicharpt had.
Ifis, die dc maan op haar hooft draaght,
zit voor op, en voert ccn arents-veder in de
handt 't geen bediedt dat zy dc Zona huisvrouw is. Voor dc os, daar andere een
twee hoofdige bok van maken, het vcrbccltzcl van den Egyptifchen famti fteekt
een Stcrrc-kvkcrs Quadrant op een Hok,
daar dc tydt by vcrilaan wert. Apt* dan
cn Ifis , ofte Zon cn Maan , bieden den ander hulp, tot onderhoudt van dc werelt
dcezc verfchafte vuur , en geeft , die vocht
cn drooghtc , beide dc lucht cn zyn gematigthcit voort brengende, daar alle ichepzelen by beftaan. Met dc gevleugelde
kloot , boven dc os , wilden zy betekenen
,
dat'cr niets ontbloot was van de Goddelykc invlocijinge cn befticringc.
Horus ftiert het Schip, gelyk als Godt
alles regeert : hy zit gekniclt , 't welk betekent, dat dc zichtbare werelt zich bukken cn onderdanigh ftcllcn moet voorde
ziel des wereldts, cn onzichtbaarheit dc»
zelfs , die hunne zit-plaats, na het gevoelen
der Egyptenaren, in dc Zon heeft. Dc
flang , die , gckronkclt , wcderzydts by de
kloot afhangt , beduidt het leven , *t welk
,

beeldt.

,

j

Godt aan allcfchepfelen uitdcilt.
Het gewas , dat voor de os (laat , is eenig
uitgewerkte, voort gebraght van de qeinvlocijinge en goddelyk heden.
Achter hem ftaat een tak hcy-kruit,dc hei-

noemdc

lige plant, teken der vruchtbaarheit.

Het beeldt van de Zon wordt by de
Egyptenaars in een Sclup verbeeldt, dat
van een krokodil gevoert wert , 't geen zy
hciligh hielden } waar van tc zien is by
Kir ch crus, ."/ - /«ƒ, cn Cyraldmt.
Op een bergh in Siam wert een afbeeltzel van zeker voet in ftccn vertoont lang
,
anderhalf cl , 't welk de Indianen het afdrukzel van Adams voet houden te zyn,
en daar om hooglyk ceren op deeze ftaat
een Schip verbeeldt, 't geen by haar van
.-

vreemde bcduidtzclcn is.

Wapens daar Scheef en in verbeeldt
xyn.

Om niets achter te laten dat dienftigh
kan zyn

tot

vermeerdering van kenniflc in

dc
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en haar toeftandt van een Dorp was , ftaande onder het
oudts , zal hier ecnige oude Wapens laten van de Heeren van Amftel.
Het zegel dat in oudtheit daar aan volgt,
aar-tuigen
volgen , die Schcepen en
vertoonen : waar uit vaftelyk te bcfluiten is het eerlte hier voor zeer gelyk : doch het
is, dat de Scheepen dier gcftalte zyn ge- Schip heeft geen ftuur-pen, noch uit geweeft , wanneer deeze Wapens haar begin meden hakke-borden j maar een Schudt
eenoomen hebben j gelyk het Schip in 't hangt aan de maft , daar men een overWapen van de manharte Tromp de Ruiter , eindt ftaande Leeuw in ziet, even als in
den Zweedtlchen Admiraal Zee-helm en het Wapen van Hollandt: rond torn in de
rant ftaat met oude letters, SigtUum opidi
andere , van hedendaaghfehe gcftalte is.
Het oudt Amftcrdamfche Wapen, zoo de Amftelredtmme : datis, Zegel der Stede
heden wert gebruikt, verbeeldt by letter v*n Amjlehcdamme : gelyk onder letter B
opdenevenftaandeplaat, iseen Kogh, op de plaat ftaat vertoont. Dit zegel vindt
het oudtfte vaar-tuigh daar men in deeze men aan brieven in den Jare 1357 verleent.
landen van gedenkt
hier in {Vaan twee Ook zyn op de Stadts Trefaurie Wapens
Hollandtfchc Graven , na de oude wyzc zonder hont, cn kruinen, van 't Jaar 1 3 j 3,
gewapent, hebbende een hondt, die zyn voorhanden,
pooten op het boort gcflagen heeft , tuf- ^ Een ander zegel was voormaals hier ter
lchen zich ftaan welke Graven de Magi- Stede gebruikelyk om aan brievenVe hanftraat deezer Stede, om de handt-veftcn,
fen, waar mede de Burgermeefters vcrcn willc-kcuren, van hen verkregen, tot
laarden deeze of geene hunne poorters te
een ceuwigh teken van dankbaarheit , in 'zyn} 'tgeen hen diende om tof-vry te vahaar zegel voert. Van de namen deezer ren van des Graven tollen in Hollandt geGraven is geen zekerheit eenigc willen lyk dit onder letter C wert vertoont, zyndat d'cenc uit het huis van Henegouwen dc gefneden in 't Jaar 1 3 60 welk Wapen
zy gefprooten , om dat men 't zelve wapen gehangen wiert aan den vryen tol-bnef,
inzynfchiltziet: d'ander heeft een banic- die Schepenen en Raden den burgeren
rc, en daar inde drie moolcn- wiek en, het van Amftelredamme gaven. Hier ziet men
hedendaagfehe Wapen, in de handt , diens infgelyks de Kogge met opgerechtc hooftgelyk ook op 't achter-fchip ftaat. Andere touwen, dan van wanfehapen toeftandt,
willen, dat d'cene Graaf Hïllem de vierde, 't geen ik fchier zoude gclooven dat by de
cn d 'andere Hartogh Adbrecht vertoont, meefters onkunde toegekomen is \ want
r,

V

,

,

,

H

:

!

,

1

:

:

:

om

dat die deeze Stad t zeer begunftight

hebben j doch alles op een loflê voet.
In dit oude Wapen fpeurt men groene
veranderingen \ want men vindt bezegeltheden , waar in alleen maar een oudt Schip
ver d vertoont , na de gcftalte als op de
plaat aan letter A is verbeeldt , 't geen wel
êcr , nevens die by de letteren C,~B, E, F,
in de naauwkeurige Boekery van zaliger
den achtbaren Heer Pieter Schatp, voorzittend Schcepen , en Raadt deezer Stede,
wierdt bewaart. Hier ftaat een maft te
middenin, rechtop, en daar van (Vrekken
ecnige touwen na beneden tot aan het
op d'achtcr- cn voor-fteven
Schip toe

tcdiertydt isdcfny-konft hier te lande in
geen hoogen top ecweeft. Deeze vryheit
in den Jare 1275 verleent.
, fchoon deeze Kogge het
oudtfte zegel was, gelyk zyn toeftandt wel
fchynt uit te wyzen, dat echter naderhandt

van tollen is
Het kan zyn

r.

I

J

het Hollandtfchc Wapen, op het fchenken
van de vryheit , ter ceren van Graaf F/orü
daar aan gehangen zy. Voorts ftaan hier
Latynfche letteren by, die, alzoo hier buiten voorwerp zyn , achter laten zal.
Men vindt ter Trefaurie der StadtAmfterdam een bezegelde brief van Harlingen , waar van het Wapen dat van letter

C

gelyk is , zyndc verleent in 't Jaar 1 ? 5 3
ziet men een KoggcBy de letter
met drie vierkante opftaande tanden, of fchip , infgelyks zonder ftuur 1 maar aan de
toppen: en hoewel men geen ftuur, of maft is een wimpel: in het Schip ftaat een
roer,, aan dit Koggc-fchip kan gewaar man, die het Amftcrdamfchc Wapen in
worden , zoo fchynthet evenwel een roer- zyn (linkerhandt, en in zyn rechter handt
pen, of helm-ftok, te hebben. Andere het Wapen van Henegouwen houdt. Men
twy ffclcn echter ofdeeze Kogge het rech- vindt brieven van den Jare 1 4 3 1 , die met
te zegel der Stadt
fterdam zy ; want dit zegel zyn verzegelt.
men kan zulks niet verzekeren, om dat de
Het zegel onder letter E is weder een
letters, die daar rondtom ftaan, oudt en ander gcftalte van d* Amftcrdamfchc Kogeen groote maft , marsverbroken zyn. Zoo dit zegel dan by die
fen : deeze voert
van Amfterdam gebruikelyk is geweeft
orf, en wimpels met kruiflên , daar deeze
gew
moet het voor den
mjare
woorden rondtom ftaan, Stgtllum fecretum
Jare 1190
iXf6 zyn geweeft
tyde dat Amfterdam noch ofidi Amftekedsmn/u: dat »s, Het geheim
:

heeft het een uitgefneden hakke-bort

,

elk

D

Am

zegel
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met dit
Hct oude zegel der Stadt Harderwyk is
brieven bezegelt iczyn inden infgelyks een Koggc-fchip, van gellalte als
op de plaat N°. 1 wert vertoont doch van
Jare 1487.
Een ander zegel , vertoont onder Ict- wat ouderdom dat dit zy is my onbekent.
Keizer G.1IO4 , volgens Die» Caf. m Cdf i&,
ttr F, is weder een Kogge, van een geOU. bezegelde alle zyneflhriften meteen
heel andere geftalte als dc voorgaande

Tjtgel

vindt

vsn

't

Stedeken Amftelredam

.

men

:

.

hebbende eenboegh-fpriet. Dc man , die
hier in op de rechter zyde (laat , fchynt een
heraut, of kryghs-verkondiger , te zyn>
want hy heeft een rok over zyn wapens
aangetogen , 't geen den herauten eigen is.
Van de Wapens , en , worden heden by my oude bczegelthcdcn bewaart
rondtom de zelve (faun decze woorden ,

D

zegel daar een hondt op llondt , die van dc

voor-ftcven eencs fchips over boort zagh.
Onder dc zegels, cn wapens, van liet
huis Devergj, in Vrankryk
't

G

, vinde ik'cr een
geen dc gclhdtc van een Vaar-tuig heeft,

daar drie krygs-toorens op ftaan , vertoont
aan N°. 2 Dit trekt zyn oorfpronk , zegt

:

.

André dn Chefne To»vrange*M , van zeker
Vcrgy , in het Landtffhap van AuStgillmm fecretum
datis, Het geheim zjegel van' t Stedeken Am-\\\±\\ gelegen, 't geen van oudts, enby Crfierdsm. In het eerfte komt dc hondt bin- (in tydt , na de gelUhe van een Schip genens boorts met zyn hooft uit het voor- bouwt was. Doch de Romeinfche ZeeSlot dc

opidi de Amflelred.imenfn

Waar toe dc herauten dienen
my onbekent miflehien hebben die van

fchccpcn zyn te dier tydt van andere geftalte geweeft als dit Schip, gclyk ookdc

onderzien.
is

:

mede

willen tc kennen Franfche, die dc Romeinen in timmcring
feven , dat zy tc dcczer tydt , tc weten op zeer na by quamen waar om bcfluitc , dat
iinelandts Vaar-tuigh , of wel een
et Jaar 1482, wanneer zy haar Stadt eerlt dit een

Amfterdam

hier

:

'

hebben bcmuurt, beftendigh zyn gewor- onvcrde.ac Laft-dragcr moet geweeft zyn.
Sdvtjier Para Suntla Roomfch Jcfuit
den om een oorloghs-bots te wederllaan ,
en een ieder, die hen wilde aantallen, den vertoont Engclfchc wapens, die ankers,
cn fchceps zeilen , verbeelden nevens een
krygh verkondighden.
vertoont onze ander, daar een Zee-boot , by hem een PuHec zegel onder letter
hedendaaghfche Kogge , doch is van een nifche genaamt , in vertoont ilaat.
Zeker gcflacht in Brunswyk , genaamt
geheel andere geftalte als dc voorgaande,
maghbefpeurt
befpeurt werden. Bothmar, voert een Boot in haar wapen,
geh/k
fk uit dc prent magh
Schecpen zonder roer geven mif- van gedaante , als op dc plaat , by N°. 3 tc
Dcezc
)cezc Scheepen
fchicn tc kennen , dat Amfterdam , in zyn zien ftaat.
Het huis van Segger, in Ooftcnryk,
eerftcn opbouw noch geen groote vaarten
hebbende aangerecht , zonder onderfchcit draaght een Schip, van zeer ongemeene
op alle geweften handel zoght. De hondt geftalte, tot haar wapen , gclyk by N°-4.
de zeilen, touwen, en maft,
fchynt de wakker heit der inboorlingen tc is tc zien
beduiden. Over de vier eeuwen kan het voeren zy, voor een kroon , daar boven op.
ccrftcdeezcr Wapens niet oudt zyn } want Dc tydt , wanneer dit wapen is gcllicht, cn
dceze Stadt telt zelvcr geen meer jaren dat dc Schecpen deeze gedaante hebben
't en ware het ten tyde dat Amfterdam een gehadt, is my onbekent: ech'er, zoogifDorp was gebruikt zy geweeft, waarvan finge plaats mag hebben , geloof dat deeze
Vaar-tuigcn voor vyf of zes hondci t jaren
ons niets blykt.
Hier uit kan men aardigh befbeuren hoe in gebruik zyn geweeft , ten tydc des yzchet met de bouwery der Kogh-fcheepen ren of duilleren ecuws j want by de aclououlings heeft geftaan, en hoe haar geftalte den gebruikte men andere Schecpen , als
ftced:s is verandert met de tydt > gclyk deeze : gclyk men mede zedert vyf honmen ook hedendaags de geftalte der Schec- deit jaren dcede, 't geen klaarlyk tc bcpen ftcedts ziet veranderen. De gedaan- wyzen is.
Het Wapen van Parys is een Schip %
ten? te befchryven , zal ik , korthcits wille,
achterlaten, wyl alles in de prente wert fchynendc zyn oorfpronk tc hebben van
vertoont. De (cheeps-zyden aan de Kog- het eiland t in dc vliet de Seine, daar het
gen Ichyncn van karviel-wcrk , of planken midden van Parys , zonder twyffcl 't oudtover elkander geleght , gemaakt tc zyn. fte van de Stadt, op gelegen, en daar dc
Zy moeten ook noodtzakclyk een ver dek Kerk van Noftre D*me op gebouwt is:
gehadt hebben , om dat de mannen daar op welk cilandt dc uiterlykc gedaante, zoo
ftaan. De maften zyn kort, en de zeilen men na den omtrek ziet, van een Schip
zwy men veel na 't oudt Romeinfche werk heeft. Doch andere halen deeze zake hooAchter, daar de meelle plaats van tegen- gcr op , cn willen , dat door het Schip wert
weer fchynt te wezen , zyn zy een weinigh •verheelt , dat dc volken het Franfche landt
opgebocit , of met febüt-bordeo omzet.
«erft met Schecpen hebben aangedaan:
'tgeene
,

:

H

"

.

:

:
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W

apcns die alle vaft van
'tgeene eer gezeght, als bewezen wcrt-, Schccpen in hare
want de geftaltc van dit Schip fchynt zoo cenc geftaltc cn zeer onbcfncden zyn
oudt niet te zyn. Pterre Paitiot wil , dat dit voor noch achter niet gefchort , maar trogs
Wapen al van dc tydt der Druiden af Parys Igewys, tot boven opgebouwt: in plaat»
eigen is gewecft: dit waren Hcidcnfche! van een galjoen fteekt een zware balk, de
Prieffers, die in het duifterc der wouden oude rammen gelyk, voor uit: het boort is
hunne afgoden offerden van welke CtfarJ niet, als alleen achter, een weinigh opgedoor de zeilen zyn groote kruiiiên
en andere Schryvercn , melden : doch an- zet
dere zeggen , dat dit Schip her komt van genaait.
de Godmnc ffo, welke by die van Parys! Onder de gezelfchappen der Helden
aangebeden wierdt , en onder een Schip heeft men voormaals een gevonden 't welk
vertoont is geweeft. By hem ftaat dit Schip de naam voerde van de Urder van 't Schip t
fchier op de nedendaagfche wyze verheelt, of de Zce-fchelp. Hier van fpreekt de Neuitgezondert dat des zelfs hol gewcldigh dcrlandtlchc Herauld aldus ücoorfpronk
fmal cn fpits na v ooi en toe gaat boven is der Riddcrlykc Order van 't Schip , of de
het van achteren met tralie- werk omzet, ;Zec-fchclp, fchreeven cenige toe aan zekere Fran^oizen , welke , van dc Gcpidc*
*t geen nu ter tydt heel toegemaakt wert
het voert drie ovcr-cindt ftaande maffen (een volk , aandc zee Germumcum woonzonder boegh-fprict , gelyk by N°. 5. op achtig , en vermaarde zee-luiden ) zoo veel
kennuTc, en bevindingc, van de zee-vaarc
de plaat hier neven , is te zien.
Het Schip N°. 6. is 't Wapen van het gekregen hebbende , dat zy niet alleen die,
Stadt-huis tot Parys \ waar in aan te mer- maar ook alle andere natiën, in geluk van
ken ffaat, dat ieder maft maar een zeil voe- zcilagie, pafleerden, zouden gerefolvcert
ren kan , benevens de ftandt van de fokke- hebben , op te nemen , voor haar , ende die
tnaft , die op 't galjoen ftaat , cn des Schips plaatze , alwaar zy haar terneder zouden
ftellcn , voor een 'Blafin , dc figure van een
rechtbootdigheit.
Het Wapen N°. 7 dient het gezelfchap Schip ; doch dat zy noch het ccn noch het
maar alleen dat
der Laken-bcrcidcrs tot Parys dit Schip ander effectueerden
vcrfchilt niet met N°. 6. als dat dit ronder S'.Lovyj, Koning van Vrankryk, tergcdachtcnifTe
van
haar
voor
niet
zoo
fpits
is.
ccn munte deedc
van beloop, en
,
Dc Scheepen N°. 7. en N°. 8 welk laat- flaan, met dc figure van een Schip, en Zceftc het Wapen van de Handelaars der fpe- fchelp. Andere zeggen ftoutely k , zonder
ceryen tot Parys verbcclt,vocren vier over- nochtans te exprefleren fondateur, tydt,
eindt ftaande maffen, ieder met een zeil, ofte plaats , dar/er is geweeft een Riddcrcn zyn rechtboordigh : d aar-en-tegen zyn lykc Order van een Schip , cn Zec-fchdp ,
de Scheepen op
9. welke het Wapen hebbende voor 'BUfon twee Scheepen in
van de Juweliers maken, rondt, behalven een Schildt <fw, in forme van een Zcefchelp, waar in twee waflënde Manen ftondat zy voor cn achter , vaft op eene wyze
zekere dikke nebben hebben uitfteken, den , tot gedachtcnifle van zoo veel victodaar dc twee maften , van een en de zelfde rien , welke de Franlchc Koningen in den
eeftalte zynde , op ftaan. De verfchciden- Ooften hadden verkrecgen tegen dc Barheit van geftaltc deezerParyfchc Wapcn- baren , cn van hunne vaandelen , gemerkt
fcheepen , meine ik, dat dc byzondere tydt, met die figure van de Manc zynde die
wanneer zy ingeftclt zyn, is toetefchry- principale Stemma van het Ottomannifche
vcn: gelyk men hedendaaghs noch ziet, huis eenoomen van het oudt Byzantium
dat van tydt tot tydt het gebouw, en ge- 't welk voor zyn Blafon een Crotffkm hadde,
gclyk Ltffim zeit geobferveert te hebben
ftaltc der Scheepen , zeer veranderlyk is.
Wapens, die fcheeps-anken vertooncn, in Bmbetfmo , en zekere oude Medalicn , op
van allerhande vorm, enftclling, ftaan by welker eene zyde een halve Manc ffondt
deezen PéUUot, en andere Schry vers , veel met inferiptic , Rjzjmuum. Zommigc zegverbeeldt.
fen, dat aecze Ordre is gcinftitucert by
Het Wapen van dc Stadt Briftol , in En- en Koning S'.Lcvji zelve, tentydc zygclandt, is een Schip, dat uit een poort, ncr tweede vojagie over zee, Anno 1 16 j j
of tooren, met volle zeilen, gelyk als uit cn dat uit die reden den Collier deezer
Riddcrlyke Order gcformeert is van dubkomt zeilen.
In het Wapen van de Stadt Nieupoort, bele Coquilles betekenende den zandigen
in Vlaanderen , ftaat infgelyks een oudt oever, en zee-haven, van AigcsMortes,
alwaar hy embarqueerde \ endewaflende
Schip verbeeldt.
Zekere maatfehappyen van Koopluiden Manen, het beoorlogen der ongeloovigcn,
in Engelandt , onder Koning Edrnward , cn die dc Wet van Mahomet volgen , en de
Koninginnc Ehzjtbttb, gefticht, voeren waflende Maan in haar Wapen voeren > cn
onder
,
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Aaloude en Hedendaaghfcbe
onder aan, in een ronde van gout, de figurc
van het Schip, als Symbole van zee-vaart.
By welke laatfte mcining ik my zoude voegen , dewylc de gcftaltc van het Schip
hier nevens by N°. is. vertoont, van die
eeuwc , en niet ouder fchynt te wezen.
M. Znentu BoxkorntM fpreckt hier van
als volgt Ik vinde aangetekent , dat onder
Dirk^ en Robert , Graven van Vlaanderen
in 'tjaar 1099, veel Hollandtfchen Adel in
den oorlogh , die onder Godefnd de Bouillon
wiert gevoert , is geweeft, en dat met
groote eer. Toen is op gekomen een oudt
gebruik der Franlchen, de Ridderlykc Order , die van de Schilp wiert geheten , welke alleen aan dusdanige wiert gefchonken,
die in een water -ftrydt hare dapperheit
voor het gemcenc-beft hadden doen blyken. Men leeft dat veel van de Hollandtfchc Edelluiden in deezc ürdre aangenoomen zyn geweeft > 't geen een vaft bewys
is, dat die volk-aart toen ter tydt al goede
fchceps kryghs-luiden zyn geweeft.
DeecrfteRidderfchap, die ooit tcrwerelt ingeftcltis, wiert door de Schip-vaart
van f40» , als hy 't GuMc Vlies haalde, ver:

w oorden

by behooren

,

Bern

daéit

viU:

is , Gokt zjd x.etlen geven.
Een ander
Schip, dat geen boegh-lpriet heeft, ziet
onder N°. 1 1 zynde het Wapen van Andrau Dort* , met deeze woorden, Omni*

dat

.

fonun* commuto

beveel het alles
dat is,
aan 'tgebtk. Aan welk laatfte men de marffen, of maft- korven, op de toppen der
maften ziet, na der ouden wyzc, en het
roer gaat fchuins neer, naomlaegh.
Aan N°. 11. op de andere plaat hiernevens, ftaat zeker Schip vertoont, 'twclk
een Wapen is van zeker oudt geflacht in
Schotlant, Hendrikman genaamt : de vooren achtcr-fteven is van een zelve gedaante,
en het Schip zeer onbeiheden : de maft
draaght een ronde ftorm-korf, en wederzydts dalen ftaggen af, na de ftevens toe
het heeft geen ltuur, noch plaats daar toe,
waar om met riemen , of il uur-borden
fchynt geftiert geweeft te zyn.
•

By N°. 12. ftaat infgelyks een Schots
wapen ten toon doch dit fchynt niet zoo
oudt te wezen als het voorgaande , want
het komt meerder ovcr-ecn met den hedendaaghfehen bouw. Deezes gelyken
vindt men op oude munten , nu ruim voor
een eeuw in Engelandt geflagen, en Oor:

kreegen.
In het Wapen van de Stadt ter Tholcn
in Zeclandt , komt een Schip, daar een log hs vaar-tuigen verbeeldende.
Kan Adelen , een oudt en aanzienlyk gerecht op ftaande maft in ftaat , der geftaltc
flacht in Noort-Hollandt , voert een Schip
bykans als hier onder N°. 1 1 is vertoont.
Die van der Vccre voeren mede het in 't Wapen , ten naaften by van een zelfde
Voorfte van een Schip in hun Wapen , zyn- geftalte met dat van Hendriks-»» , boven
de plat , voor zeer brcedt , over hangende gemcldt, 'tgcen by hen voor omtrent anderhalve eeuw aangenoomen is : waar om
laeèh , en zonder maften.
.

De aarde , welke op Maluwen gevon- ik befluite , dat te dier tydt zommige
den , en S'- Paulus aarde is genaamt , wort Scheepen van deeze vorm zyn geweeft.
met het teken van een Schip gemerkt , gc- Bchalven van deeze geftalte bouwde men
,

lyk by Wormitu ftaat te zien: dcezewort
zeer heelzaam geoordeelc.
Het oudt aanzienlyk Amfterdams geflacht van de Koggemans voert een Kogge , na den oudenbouw , in hun Wapen.
De Gezaghebbers over den Levantfchen of Middclandtfchc zecs handel, tot!
Amfterdam , voeren een Schip , dat met
volle zeilen door zee gaat, vóórhaar Wa-

toen Scheepen , die vier bezaans voerden
en voor op een groot zeil, met een marszeil daar boven , welker voorfte maft als de
drie andere maften was. Andere weder,
voornamentlyk wanneer Kefpntim America ontdekte , voerden een maft alleen te
midden in het fchip, ofwel twee,

de kleinfte achter op ftondt , met kafteelen
voor en achter , die onderfcheide zolderin-

gen hadden groote riemen lagen deeze
Doch wie luft heeft denamen dergee- Scheepen wederzydts te boort, en zy vocrnertezien, dicSchcepen, of fcheeps-ge- den voor en achter oorloghs-buflcn : zy
deeltcn, als ankers, zeilen, enz. in haretflooten ook voor en achter rondt toet
Wapens voeren , flaat het Boek op van doch andere hadden een zware pen voor
pen

M'.

:

Chetrles Segotng

fob. GmilluH.

,

uit

Trefir Hereddtefne.

Engelsman ,

in

zyn Boek

ft eken.

Het

DtjpUj of Hertldrtty vertoont Wapens
met aft-korven op halve maften , ook ankers , en roers. Als mede een Wapen van
zekeren Hertogh Albertm de AUfco, 't geen
een Schip is, daar een maft recht op in ftaat,

Schips gedaante, in 't

Beattmont ,

èt

m

by N°.

1 3

.

Wapen van

vertoont ,

is

byzon-

der.

Hierofme de Btra, in zyn Boek, BUfon
des Armoriet , vertoont het Wapen van den
f

Ridder DefcttUt t geen een zeüendt Schip
welk hier, om zyn vreemde geftaltc, on is , en, om zyn vreemde geftalte, waerdigh
der N°. 10. werdt vertoont, daar deeze dat hier vertoont wen, gclykopdcplaat,
,

*t
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gedaante, by N°. 1 5. vertoont, is
een oudt Grieks Vaar-tuigh , 200 als ik hec
zelve vondt op zekere oude munt, in hec

:

:

Bock les CommentAtres hifi onnuts, bcfchrceven door fem Trifitn j waar in dc toeftel
van het zeil waerdigh is tc werden gezien.

:

Aan N°. 1 0*. ziethet afbccldtzcl van een
fteen, gevonden in het Huis te Britten,
daar een oudt Saxifch Vaar-tuigh op ftaat.

:

Tweede Hoofts
Nederlandts
Et

Scheeps-bejlier , op Scheepen

aan 't Oppcr-hooft van
'een vloote, algemeine wetten
uit te geven, daar zich alle lcheepclingen na hebben tc voegen,
zoo wel by tydt vanvreodc, als oorlogh:
hy geeft dezelve fchriftelyk uit, en doet
die met dieren cedc bezwecren. In zee
zynde, zet hy dusdanigh zeil op , dat het
minft bezeilde Schip de vloot volgen kan.

reize daar

ftaat

,

Hy loont

, en ftraft , na verdienften : tot
welker uitvoering hy een fcherp-rechter
"
mede voert. Zynwilma
hy door tekcnen bekent , die daar toe te vooren beftemt
zyn doch deeze worden by tydt van oorlogh ftcedts verandert, op dat de vyandt
daar van geen kondt-fchap kryge.
Hoe en op wat wyzc men op onze VI 00ten, in den laatftcn oorlogh, heeft gefcint,
is uit het volgende te zien.
:

Algemeine Seinen voor de Scheep en van
oorloge, behoor ende onder de Vlooten
VMn den Staat der vereenighde Nederlanden i midtjgaders voor de Koopvaarders , die in tydt en wylen by
dezelve Scheepen van oorloge zsllen
toerden begeleidt *

44*
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gedaan het heeft geen fokke-maft, endefteng op dc groote maft is
zeer kort het achter-kaftccl is boven plat,
heeft geen hout voor fcheens , en ftrek t tot
de groote maft toe dc bak gaat boven fpits
toe, gelyk een roef: dc bocgh is rondt,
en dc oocgh-fprict ftaat fteil op de voorfteven is onder vry breedt, 't geen tegen
het afvallen wert gedaan.
4.

1

I

'

TUK.
van

mede komen

oorlogh.

te verbeuren

Io guldens ,
zonder iemandt te verfchoooen,
III. Als den Admiraal , ofte het Hooft van de
vloote , geankert zynde , begeerde by nacht t'xeil te
gaan , zal hy drie vuuren achter op de compan je zetten, en twee fchooten fchieten : dan zullen d'andere
Admiralen van de * hooft- verdeilingen ieder twee •
vuuren op zenen , en een fchoot fchieten ; waar na
alle de Scbeepen van de vloote ieder een vuur zullen
op zetten , en alzoo in goede fchik t'zeil gaan. En
wie zich buiten laft van de vagge komt af te maken,
't zy onder wat voorgeven dat het ook zoude mogen
wezen , zal daar mede ieder maal verbeuren 15 gul<^ens > zonder dat tot zyne verontfchuldinge
zal aangenoomen worden bet gemein zeggen , dat bet by
misverftandt

is

gefchiedt.

IV. Of het zake waar dat, de vloote onder zefl B jicht
zynde, den Admiraal, ofte Bevel-hebber, geraden mihrm.
vondt by nacht te ankeren , dan zal by by de twee
vuuren, die hy gemeinlyk voert, noch een derde
vuur achter op zetten , ook een vuur in 't fokkewandt hangen , en fchieten alsdan twee fchooten
met grof gefchur , zooder fcherp : de andere Hoofden , 't zelve gewaar wordende , zullen als dan ieder
noch een tweede vuur achter op zetten, en een in't
fbkke-wandt hangen , mitfgaders een fchoot fchieten ; waar naar alle de byzondere Scheepen elk een
vuur achter op zetten, en een in 't fbkke-wandt hangen zullen , om alzoo bequamelyk , en wel uit malkanders water , by den anderen te kon oen ankeren
en , geankert zynde , als den eerden Admiraal zyn
vuur uit het fbkke-wandt in neemt, zullen de andere
dat van gelyken doen , opftraf van 2 guldens, by de
j

tt

nalatige te verbeuren.

A

ofte het Hooft van de
by dage van een ree , of in zee geankert zynde , begeert t 'ze te gaan , zal hy zyn bezaan en voor-mars- zeil ootllaan , een blaauwe vlagge achter laten afwaaijen , en rwee fchooten (chicd 'andere Admiraals van de byzondere * verren

,1.

Ls den Admiraal ,

lx. Vloote

,

1

1

;

deilingen,
al zoo

't

zelve gewaarwordende,

zuUenmede

V. Alsdcn Admiraal, ofte * Bevel-bebber . by • Crnmndagh de vloote begeert te doen wenden , zal by een itw.
geusken van achteren aan de vlag ge- (rok laten af- Bydtgb
waai jen , en twee fchooten fchieten : de andere
"
Hooft-amptelingen van de verdeilingen , niet alleen
Admiraals, maar ook hun * Stede - houders , en*f%»
Schouten by nacht , zulks gewaar wordende , zullen raafr
mede ieder een geusken , ab boven , van de vlaggeftok laten waaijen , ook zullen de zelve Admiraals
van de byzondere verdeilingen daar nevens ieder
een fchoot fchieten ; waar op dan alle de Scheepen
van de vloote gefchiktely k zullen hebben te wenden,
te weten , eeru de achterfte , die door andere , voor
haar wendende , op 't lyf zouden konnen werden g c loopen , en zoo vervolgens , op ftraffc , dat den nalatige n voor de eerfte reize zal verbeuren 1 o guldens
voorde tweede reize i% guldens , en voor de derde
reu* raar gelang en vereifch van zaken werden ge-

t

doen , en een fchoot fchieten de byzondere
Scheepen,ofte Kapiteinen , dat ziende , zullen daar
op mede onder zeil gaan : en alle Hooft- officieren
zullen mede het zelve (êin doen , zonder te (chieten.
%
Aimirul
II.* D'algemeene Vloot-vooght zal des nachts
GiwrW.
gemeenlyk rwee vuuren voeren, en de andere Admiraals van de byzondere verdeilingen ieder een
vuur : en als de algemeine Vloot-vooght een derde
vuur op zet , zullen de vooriz. andere Admiraals
ieder een tweede vuur , en voorts alle de byzondere
Scbeepen ieder een vuur op zetten : doch zoo haalt
den algemeincn Vloot-vooght het derde vuur wederom in neemt > zullen de voorfz. andere AdmiraVI. Zoo d'eerfte Vloot-voogt , de vloote onder Dttmutt/
len haar tweede vuur , en voorts ook alle dc byzon- zeil wezende , 's nachts begeert over te wenden , zal nwr tt
dere Scheepen haar opgezette vuur mede wederom hy een derde vuur achter op de companje zetten, **•
en wie hier van in gebreke bly ft, zal ieder en fchieten twee fchooten met grof gefchut , zooder
,

Kkk

z
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d'andere Hoofden, 't zelve gewaar wor- Kryghs-raadt verfchyncn deeze onder ftaande perdende , zullen ieder een tweede vuur op zetten , en ioouen
Mi.biel Adritantz. Ruiter , Lt. Admiraal van
een fchoot fchicten , mede zonder fcharp : de byzondere Scheepen , dat ziende , zullen elk een vuur Hollandt cn Wcl-VriLihndc.
Adnaan van Trappen , gezcie Bax hert , Lt. Ad•enter opzetten > en , *t zelve gedaan zynde , dan
fcharp

i

zullen de laarfte Scheepen, in wyze voorfz. het eerft
over ftaagb laten loopen, en zoo vervolgens van ach-

om

den anderen geen fchade te doen : op
teren op ,
dat den rulatigen voor de cerfte reize zal ver-

miraal van Zcelandt.

Aart Jantz,. van Net
Collegie op de Maze.

,

Lt.

Admiraal onder het

Wiüem JoftpbvanGent, Lt. Admiraal onder het
Collegie tot Amderdam.
beuren io guldens , ten tweeden male z<[ guldens
en ten derden male na vercifch van zaken werden
Jan Ctnthsz, Meppel , Lt. Admiraal onder het
ftraffe,

Collegie in

geftraft.

VII. Zoo wanneer den Admiraal,

streek »ƒ

ktrn

ofte Bevel-

hebber , begeerde by nacht zyn {treek te veranderen,
ofte dat hy van d'ecn of d'ander kufte of plaaize
daar de vloot zich af en aan , of kruüTende , beeft
onthouden , begeert ftrcek te zeilen , zal hy een derde vuur achterop , en noch een vuur in de groote
mars zetten , ook daar benevens twee fchooten
fchieien : d'andere Admiraals van de byzondete

te ver-

SS?*

't

Noorder-Quartier.

Hmns WtUem vnn Aylun, Lt. Admiraal van Vrieslandt

X

,

enz. enz.

Als de Hooft- Admiraal d'andere Admivan de byzondere hooft-gedcelrcn aan boort
fefnm.
, zal hy ats dan, na ouder gewoon- drei
uk*.
te , aan de vlagge-ltok een roode geus van dc commtn
panie laten waaijen , en een fchoot fchieten.
I I I.

raals

1

begeen te hebben

-

XIV.

Als den Hooft- Admiraal dc Hoofden, en

DeOfe*.

verdeüingen, *t zelve gewaar wordende, zullen ieder dc byzondere Hopluiden , van zyn onder hebbende rm en K*p*.
een tweede vuur achter op , en mede een vuur in de vloots afdeilingen byzondcr aan boort begeert te Urnen va
groote mars zetten : de Kapiteiner;, ofte Bevel-heb- hebben , zal hy een witte vlagge van de nok der bc- *"
bers van de byzondere Scheepen , dat ziende, zullen zaans-roede laten waaijen , en een fchoot fchieten T 1' 'fr—*** *mt
elk een vuur achterop zetten, en al zoo haren Ad- zonder fcherp j en zul len als dan alle Hooft-amptcmiraal volgen i op boete , dat daar over voor den lingen.en Kapitcinen, perfoonlyk aan boort komen : "
Kryghs-raadt te rechte geftelt , en naar eifch van za- op ftraffe van, het tegen- geltclde doende, ieder maal

"

ken

geftraft zullen werden.
te verbeuren iogu'dens, zonder ccnigc verfchooVIII. Zooden Admiraal • of Vloot-vooght , by ninge , 't en ware door ziekte , ofandere iicodtzakelykneit, vcthindeit wierden.
nacht met hardt wcêrzyn fok begeert in te nemen
veeér Je f$k cn met een zeil te dryven , zal hy een derde vuur
XV. Als de Admiraal Generaal den Lt Admt- De Ihefden
in te nemen. ac ucr
met zyn gedeelte ** Ksftiei0 p zetten , en noch een vierde aan zyn vlagge- raai van Zecbndr
ftok opheiflen , ook twee fchooten fchicten : d'an- vloots aan boort begeert te hebben, zal hy een roode
• Ptrticulie- dere Admiralen van de * verdeelingen, zulks vernc- geus van de nok der bezaans- roede laten waaijen
'fr*
rt ejfuéet. mende , zullen een tweede vuur achter op zetten
cn een fchoot Ichietcn , zonder fcherp ; en zullen als
dan alle Hooft -officieren , cn Kapiteinen , perfoonen noch een derde aan haar vlagr»c-ftok opheiflen
ook een fchoot fchieten. De fok tn zynde zal den lyk aan boort komen : op ftraffe, als by bet voor-™"*'
Admiraal het vuur van de vlagde ftok weder in ne- gaande lidt in d et zen isbèflemt.

By

ntubt

met hardt

]

XVI. Als de Admiraal Generaal den Lt. Adzullen de andere Schcepcn gehouden zyn
$
met zyn * flagh- • Effuirt.
een vuur te bly ven voeren , zoo lange den Admiraal mitaal van dc Maze
drie vuuren op beeft : op ftraffe , dat de nalatige orde aan boon begeer 1 te hebben , zal hy een blaauvoor d'eerfte reize zal verbeuren ac. guldens, de we vlagge van zyn bezaans-roede laten waaijen , en
tweede reize 50 guldens , en voor de derde reize na een fchoot fchieten : alles in wyze , cn op ftraffe , als
in het XIV. lidt is geftelt.
eifch van zaken werden geftraft.
By nacht de
Als dc Admiraal Generaal den Lt. Admiraal van
I X. Zoo wanneer den Admiraal , ofte Bevclveeder
hy hebber by nacht , als 't weêr afneemt , zyn fok we- Amfterdam
fik
met zyn gedeelte vloot s,
,
'* «***«•
derom begeert by te maken , zal hy op nieuws een aan boon begeert te hebben , zal hy een wine vlagvuur aan zyn vlagge fiok opheiflen , ook twee fchoo- ge van de kruis-ftenge laten waaijen , en een fchoot
in
wyze,
en
op
fchieten
ftraffe,
geval
voorts
;
als by het X I V. lidt
in
zulken
alles
geten fchieten ; en zal
fchieden, en in 't werk geftelt worden, *t gunt in het in deezen is geftatueerr.
Als de Admiraal Generaal den Lt. Admiraal van
voorgaande lidt uitgedrukt (laat.
met zyn geAhimmnt X. Of iemandtby nacht cenigh ongeluk kreegh, het Noorder-Quartier
hy n ttht tn- * t zy van brandt , breken van maften, reen , lekkagie, deelte vloots, aan boon begeen te hebben , zal hy
gtlnk kryght. of andere diergelykc rampen, zal als dan altemet een een blaauwe vlagge van de kruis-ftenge laten waaifchoot fchieten , zonder fcherp , en zoo veel lantae- jen , en een fchoot fchieten ; in wyze , en op ftraffe
I V. lidt in deezen is geftelt.
rens in zyn wandt hangen , als gevoeghlyk zullen als in t
Als de Admiraal Generaal den Lt. Admiraal van
konnen gezien werden ; waar op alle de andere
met zyn gedeelte vloots,
Scheepen van de vloot, die zulks bequamelyk kon- Vriestandt
nen doen , en voorts al de Jachten , Galjoots , en an- aan boon begeert te hebben , zal hy een roode vlagdere kleine vaar-tuigen , gehouden zullen zyn daar ge van de kruis-ftenge laten waaijen , cn een fchoot
I V.
na toe te loopen, om hem byftandt te doen op boe- fchieien ; mede in wyze, cn op boete, als het
te , wie hier in nalatigh bevonden won , daarover lidc in deezen is mede brengende.
En als den eerften Admiraal.of de Admiraals van
voor den Kryghs-raadt te rechte geftelt , en na eifch
dc Maze , of van Amffeidam , de voorfz. beraamde
van zaken geftraft te werden.
Ahmenby XI. Die by ruchteenigh landt, of drooghte.ge- fcincn doen, om de Officieren cn Kapiteinen van
nmtbt Unds waar won , zal een fclioot fchieten , en een vuur in haar onder hebbende gedeelte vloots aan boort te
njdrtghtt zyn bezaans- wandt hangen waarop den Admiraal, hebben , zoo zullen de verdere Admiralen , en Officieren , die onder een van de zelve gedeeltcns zyn
't zelve fein ziende , zyn bcboorlyk fein zal doen
befcheiden , daar op mede terftondt aan boort koom te wenden.
Den krygtXII. Wanneer de Opper -vloot-vooght den men : ook zullen zy dc fcinen > op haren name gertetdt aan
Kryghs-raadt begeen aan boort te hebben , zal hy fchikt , gebruiken , als zy de Hoofr-amptelingen , en
hmt u dun gen rooe;e vlagge"van zyn com pan je laten waaijen Hopluiden, die onder der zei ver onderlinge gezagb,
men en

X

X

:

,

'

en een fchoot

fchicten.

Eu

zullen in

dc gemcene en gedeelte vloots , behooren

,

hebben te fpreken.
XVII. Als
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XVII.

Als den eerften en algemenen Admiraal
de Hool't-beampten , en Hopluiden , aan boort
ten 11 K*pi- begeert te hebben , zal hy een witte vlagge van dc
uwen <** kompanje laten waaijen , en een fchoot Ichieten
eyfle it

H-f'

hi*

ejjic it-

ttkt-

I

alle

|

1

teert teke-

ukT

kentttek»-

X V 1 1. AU eenigh vreemdt fchip , of fchec- J*gU u
pen gezien worden , fchoon 't eeen vyandt moghte maken op
wezen, zullen de naaftc van de bezeilde fcheepen vumdt

I

1

1

I

X

£"*
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ga,de noodtzakelykheit, op de verbeurte van vier daar op jagen,
en van dezelve onderftaan de geleRyksdaahcrs datclyk by den geenen die hier van in gemhcic va n den vyandt
, als andere tydingen , en
8t
V
haar verklaring twyfelende , of het vyandt mogP tC fch Cn '
,
v
!T
wi
e" e
na *cm einen tc wczen ofte niet , de zelve onder de Vlagge brenƒ
, . f-" ƒ
Ad ""»Mi °e KapTte^en'vaVde Freïatraan'
gen ; doch by dezelve niet konnende komen , zal hy
begeert te hebben . zal hy een gewoonc wimpel ach- het doen aan
den naaften Hooft-beamptc , die zulks
ter van de vlagge-ftok laten waaijen > en een Idioot dan
by de cerfle gelegentheit aan de Vlagge zal befchieten : desgclyks zullen alle dc Hoofden van de kent maken:
endezal op alzulke fcheepen jacht gehoift-verdeilingen mededoen.
maakt worden. Zoo men een vreemdt fchip ziet
I X. En als hy alle de Bevel hebbers van de
-zullen twee van dc naaftc wel bezeilde fcheepen
hrandersby hem begeert te hebben zal hy een blaau- daar op volgen en
,
jacht maken. Zoo men twee,
we wimpel eer. vadem oftwee onder dc nok van dc drie , vier of vyf fcheepen ziet , zullen
z
een of twee
bezaans-roede laren waaijen, en een fch oot fchieten
meer van de naafte en beft bezeilde fcheepen daar op
waaropzy aanftondts aan boort zullen komen, op volgen , zonder meer, 't
en ware den Admiraal,
boete dat de nalatige ieder maal zal verbeuren ofte
Bevelhebber, goet vondt het algemeinc jacht*
Joguldens , zonder .emandt te verf.hooncn
fcin tc doCn
mcc dien vcrihnde d t a , dt fta „
XX. Enof bydeSch.ppers of Bevelhebbers, gemaakt ^exi werden, niet langer ofte vorder te
van de oorloghs - '«ruiling en leeftocht - fcheepen agen dan dat men
zekcrlyk 's avondts weder by de
,
,
wilde aan boort hebben , zal hy een gewoonc w.m- v a(, gc kan
weK0
van jn
„
pel op de zelve plaatze laren waaijen , zonder fch.e- blvven.

*y» \w

9m

Deel.

X

waaropalIcdeHoofden.enbyzondereHopluiden,
zei ver in perfoon aan boort zullen komen , en geen
ander. n haar plaatze zenden, 't en zy uithooghdrin-

£%FrT
*

U

hy met een roode vlagge achter af zal blyven jagen
en een feboot fchieten , tot teiken dat het vyandt is
doch *s avonds , zonder langer uitftel , weder by de
Vlagge moeten wezen.

.

-

,

1

:

.

fa

|

kmt

9m

tt kt~

'

Schippert

ten

.

m ^ zwen zy terftondt aan boort kom.n

Admtreul

m

te kernen.

De buiten-

XXVIII- Of het

gebeurde dat iemandt

ge-

,
op lïraffe van I o guldens te verbeuren.
duurende 't geveght tegen den vyandt , eenige onX X I Maar als hy de Schippers of Stuurluiden gelukkige fchooten kreegh , en noodt hadde van zin-

vudtGéi- vandeGaljoots.of kondtfchap vaartuigen, begeert
aan boort tc hebben, zal hyeenblaauve wimpel van
v,,.berken , d e nok der bezaans roede laten waaijen ,
waar op
m» t>,ert t* dj e dan a tczamc „ , cn fpoedighftcu aan boort zullen komen , op Itraffe van ieder maal te verbeuren
Io guldens.
XXII. Als den Admiraal , ofte Bevel-hebber,
hui, n -van de alle Stuurluiden aan boort begeert te hebben , zal hy
i,Uet **n
een roode wimpel voor van de vlagge-ftok op de
hemt te kt- boegb fprict laten waaijen , op welk fein zy op het
«•«
fpoe Jighfte aan zyn boort zullen hebben te komen.
XXIII. Alsden Admiraal , ofte Bevel- hebber.
Sthitpenen
begeert tc hebben dat alle dc Scheepen en Jachten
Jtibten
ttkttr den

1

OngthAli-

pMNH
f
«
*'

x<vej*r.

Ken, diezai in zulkengcvaïde vlagge door een van
zyn poorten uitfteken, en zullen de naaft daarby
wezende fcheepen als dan alle vlyt doen , om de
j
noodthebbendc alle moogelyke hulpe te bewyzen 1
en voorts , al de kleine vaar tuigen , als boven , dat
ziende, zullen gehouden wezen, op dat noodt-teken , zoo veel doenlyk is , hem tc komen helpen
op ftraffe van de hooghllc * euvel-neming. Maar • lntbputit±
in gevalle iemandt door ongelukkige fchooten. door
gebrek van kruit om kardoezen tc vullen, ofte uit
eenige andere noodtzakelvkheit , gedrongen wierdt
wat van den vyandt af te houden , zonder nochtans
iemandt anders tot hulpe van noode te hebben om
achter hem om zullen loopen , om zy nc mcininge te hem tc redden , de zei vé zal een Prinffe-vlagge in 'c
verftaan , zal hy een blaauwe top-ftander achter van bezaans-wandt laten waaijen ; in welken geval de
zvn vlagge-ftok laten waaijen.
Hopluiden van de volgende fcheepen gehouden zulXXIV. Als den Admiraal goedt vindt dat alle len wewn haar tuflehen hem en den vyandt te ver'

1

;

i

en een fchoot fchieten : en zal het noodt , daar van hy gehouden zal wezen voor den
zelve fein ook dienen voorde Lt. Admiraals, die Kryghs-raadtbehoorl)k tc verantwoorden,
een cfquadre, of gedeelte vloots, voeren: waarop:
Die den vyandt by nacht gewaar worr,
laten waaijen

,

XXIX.

Dtnveemdt

dan allcbuitenwachten huntenfpoedighften by de zal een fchoot fchieten, een vuur in zyn grootc mars, h
Vlagge zullen vervoegen , op boete van 50 guldens en tweevuuren achter op zetten , ook den vyandt al m4tr
tc verbeuren.
fchietende vervolgen : en zal den Admiraal als dan
ion»»
X X V. Die den Admiraal by dage begeert te drie vuuren achter op zetten , en een in de mars :
i-.n Almifpreken. 't zy door gebrek, of om eenige kond tfchap waar op dc Admiralen van dc byzonderc * hooft- * Pértitnheretl bydjge tcbrengen, /al een top-ftander van zyn boven-bun- verdeihngen ieder twee vuuren achter op en
,
mede tt efytuutrtt.
»:! fpreken. Jc ftciir», laten waaijen.
een vuur 111 de mars zetten zullen : op welk fein een
VI. Voorts, als den Admiraal geraden ieder zy n beft zal doen , om den vyandt te bekomen,
Ja.it tt
«wini »p
vindt dat ieder zyn beft zal doen met jagen, zal hy en alle glazen een fchoot fchieten , om malkanderen
'ivymitt
een roode vlagge achter af laten waaijen , endc Sta- daar op te volgen , en alle mogelyke afbreuk aan
fiberpen.
ten- vlagge vanboven , zoo die al bevoorenniet en den vvandt tc doen.
waaide. Ende als den Admiraal geraden vindt niet
XXX. Als den Admiraal Generaal , of de algelanger te doen jagen , zal hy de roode vlagge van meinc Vloot-vooght , (cin wil doen , dat alle fcheeachteren in nemen , de vlagge van boven neder ha- pen van de vlootc zich zullen vervoegen op haar
len , dc zelve in een liouw laten waaijen , en een rang , en poft , zoo als hun bevoolen is , om zich in
fchoot ichieten i op welk fein alle dc jagcis zullen een volle en gehede llagh-orde tegen? den vyandt te
ophouden met jagen > en datclyk by dc Vlagge ko- onthouden , zal den zeiven Admiraal Generaal een
men , '1 en ware de naalle verzekert was alzulkcn geusken van de nok der bezaans-roedc laten wacijen,
feh.o, ofte uhcepen, daar men jacht op maakte, tc en twee fchooten fchieten j de Admiraals van de by
konneubczuilen, envermeefteren, ia welken geval zondercliooft-verdcilingcn, miifgaders ook dc on-

XX
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Hoofden Tin de frnal-dcelingen onder waaijen; maar ma het fchover-zeil alleen zeilende,
zal den zeiven lywaanlten alleen zyn groot zeil opieder efquadre , of hooft- verdeiling , zulks ziende
zullen aandondts mede een geusken van de nok der geijen , en zyn gewoone vlagge van achteren in een
bczaans-roedc keen waaijen , en zullen de zelve fiou w laten waaijen op boete , dar , wie hier in naderlinge

:

bevonden werdt, daar mede ieder rcizc zal
verbeuren 15 guldens.
V I ï. Zoo het zelfde gebeurde by nacht
zal den loefwaartden zyn groot zeil opgeijen , en
met twee lantaerens , twee vadem van den anderen,

Admiraals van de byzondcre hooft - verdeilingen
daar nevens ieder een Ichoot khieten : waar op een
ieder van de Hopluiden , en Bevelhebbers der fcheepen van oorlog h , branders , en jachten zich dipop
zyn bedem Je poli zal vervoegen , zelfs al waar 't zake dat men als dan geen vyandt in 't gezight hadde
op de boete, byhctvyfde * lidi-verdeiling van het

latigh

XXX

,

•

naarder » beitel , tot waarneming van goede kryghstucht , ge w i! k keurt , tegen s de geene die zich buiten

Of iel.

hun beitelde hooft vcrdcihng begeven, of 't zelve
verlaten.

$mm *m
Ui

een af

X X X I. Als den Admiraal van de vloote , met
den vyandt in * ontmoeting wezende , geraden

kttrnd-r, »f vindt dat het efqiudrc, of hooft-vcrdeilinge , van
v-erefatM- den Lt. Admiraal van Zeelandt
inden)
I

dm u gtlyk vyandt

zal vallen , zal hy een witte vlaggc van de
tndrnvjmdt voor denge laten waaiden : en zoo hy begeert dat
tt iUtn Vélhet efquadre van hem zelfs met ende nevens het
len
efquadre van den Lt.Admiraal van Zeelandt, of enz.
in den vyandt zal vallen , zal hy een gewoone vlagge
van de kruis denge laten waaijen : en zoo hy goedt
vindt dat het gehecle gros in den vyandt zal breken >
zal hy een roode vlagge onder de bezaansroede laten waaijen waar op dan een ieder zyn uiterfte bed
zal doen om in den vyandt te vallen , en den zeiven
aan te klampen , zonder hier van om cenige reden
ter werelt in gebreke te bly ven , op boete van gc-

worden , na vereifch van de zake.

XXXII.

Als den Admiraal Generaal begeert

dat het voorde efquadre van de vloote eerd tegen

den vyandt aan zal wenden , zal hy zyn voor bramzeil los in de gey laten waaijen
en als hy begeert
dat het achterue efquadre eerlt tegen den vyandt aan
zal wenden , zal hy zyn groot bram-zeil inde gey
laten waaijen j waar op de Hoofden van de zelve
efquadres goede acht zullen hebben te nemen en
baar daar na dip te voegen.
,

X

:

ten aan des zelfs boort zal brengen.

XXXV.
te

Als den Admiraal met fchoon wcèr
krengen , en fchoon te maken , zal hy een

top-flander van de voor-ftenge laten waaijen, op dat

zyne byhebbende fcheepen
van gelyken mogen doen.

XXXVI.

(

die vuil zyn

)

't

zelve

Zoo

eenige fcheepen , zyndc van
den anderen geraakt , by dage clkandercn in 't gezigt
ftm.
eumderSt*- kregen , zal den locfwa'artden beide zyne mars-zciten/ibeepfw len laten .Wen , en een gcusken achter van zyn
Tekfil

,

tf

ttksniertMl- vlagge

dok

laten waaijen

;

I

'

!

maar met het fchover-

blyft.
j

zeilende, zal den zeiven loefwaartden
n fojj
bezaan opgeijen, en van gelyken zyn
geus achter van de vlaggc -dok laten waaijen
den
ly waanden dat ziende , zoo hy mede met mars-zeilen zeilt, zal als dan zyn fchover-zeil en fok opgeijen,
cn de gewoonlykc vlagge van dc companjt laten

XLI. Alzoo byondervindinge bevonden won,

zeil alleen

ifigb,

5jj,

:

,

zal het eerde woordt zyn

,

XXXIV.

bcgca t

in gevalle

^

,

Krengt

>

«

X X 1 1 1. Of het gebeurde ( t gunt Godt verraltn vm at boedc ) dat de Admiralen , Kommandcurs , ofte
Vlagge liriden , in 't vegluen , of anderzins , inonifaMéilrtl
mui
den gelegentheit geraakten , en den vyandt niet konden
bezeilen , ofte niet naar behooren (treden , zullen
lummb , de de Kapiteinen van 't zelve efquadre daar na niet hebX*fM*mt n ben te wachten , maar haar vervoegen by 't gros en
ichitr
daa r zy den vyandt den meert en afbreuk , en het
dru»,r t t
Jjeve Vader landt den mceften dienft zullen konnen
doen , op boete van na vereifch der zaken geftraft te
worden.
WaterknAls'er iemandt bedelt is om voor de
ie* vter dé
vloote water te halen , die zal een fchoot fchieten
en een wimpel van zyn groote flenge laten waaijen
waar op de geene die water van doen heeft zyne va-

W

den eenen den anderen quame
cn toe te roepen , Hola , van waar
N. en den anderen daar op antwoorden N. mede op dedraffe van
2 5 guldens , als vooren , by de nalatige te verbeuren.
welke
woorden
Op
, en fcinen , in dc twee boven
daandc leden begrecpen , men den anderen zal konnen verkennen , dat men 's Landt s fcheepen is , 't cn
ware dat men bemerkte dat het vyandt was , die het
zelve ook deden , waar op men zal moeten verd-cht
zyn.
XXXVIII. In 't begeleiden van eenige Koop- OrJtifk
vaarders, en ook anderzins in'td reek-zeilen, zal t**v*rmm,
gevolght worden het bedel , voor deczen in gelyke "•«*/«
~"
gelegcmhedcn in acht genoomen , te weren , dat r
den Admiraal Generaal gedadigh zal voor zeilen >
en de andere op zoodanigen rang en fchik , als dc
onderlinge efquadres zal wezen voorgcfchrecvcn.
Allen Hopluiden , in 't gemeen en Dt étttfft
byzonder, wert by deezen wel duidelyk gelad , over
fr***if*
dagh en nacht , in *t zeilen , zoo veel zeil by te m»-fi ^ fr?rwtM
ken , cn te houden daan , als goct kan doen , en haar
44
"
fcheepen konnen verdragen , tot dat zy de hooghte
VHT"
van haar Admiraals ofte Kommandcurs fchip heb*T
ben bezeilt , daarzy haar altydt zullen hebben by te
"V?
houden , *t zy de fcheepen zeilen , dry ven , of anke- *£ TT
u
ren , zonder van zulks ccnighzins in gebreke te blyven , inzonderheit de ly waande ; en wie echter van
dc ly waande zeil komt te fparen , zal met zulk zeil
fparen ieder maal verbeuren
guldens, darelyk op
te fchieten. Derhalven won ieder by deczen belad,
inzondethcit dc flecht bezeilde, geen tydt te verliezen , ofte geen zeil te fparen , om gedadigh by
zyn Admiraal , ofte Bevelhebber , te wezen alzoo
den diend van 't Landt daar aan ten hooghden is gelegen
ook wel verdacht te wezen , door loflïghcir.
of onvoorzigtigheit , geen maden , rees , of dengen
aan dukken te zeilen i cn wie anders bevonden wet t
tedocn , zal verbeuren 25 guldens.
XL- Zal ook niemandtnem ver vorderen, op dc Oftitrnk
reede des avondts en des morgens de wacht op en ifm mtnAè
te flaan met den trommel , ofte op en af te blazen w.fo w <ƒ
met de trompet , voor en al eer op het fchip van den mfufmi
Admiraal des avondts cn des motgens de wacht zal VHr
af gefchooten zyn ; waar op dan terdondt alle de
Hooft-beamptelingen,en Kapiteinen van de vloote, ^f*
zullen volgen , met den trommel , en trompet , ICPï*?*
zeiven einde te doen roeren, op hoetc van logul- ^
dens te verbeuren , voor die daar van in gebreke
fihip

XXXIX.
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te verfpreken
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,

flraft te

1

by de groote mad , te gelyk blikken , en dat tot twee
maal toe , een wcinigh verfcheiden. Den lywaartden dat ziende , zal als dan zyn fok opgeijen , cn met
een lanracren drie maal achter malkandcren blikken , mede een wei mg h verfcheiden , en omtrent de
groote mad , dewylc men 't aldaar bed van den anderen kan zien.
Jht Woordt.

|

Itdermha

'1 ankeren
en in 't lichten van 'tanker, als ook énkem,
wenden midtfg.iders by hardt of dook .-r weer,
7
** hmt "
)
by zommige niet bchoorlyk wert gevuurt , wen wel
vmrtn
uitdrukkclyk gelad allen Amptenaren, en Hoplui-

dat in

in

't

,

,

'

den, daar van geenzins

in gebreke te blyven,
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wanneer den Admiraal, ofte Com- Bymijlde
fchoover- zeilen by te ma- fchtvtrken , zullen dan doen dezelve fein , van vier fchoo- ***** 9*^tr
" *******
ten te fchieten ; gelyk mede zullen doen dc andere
Commandeurs » die tegenwoordigh zyn.
III. En zoo men , by verandering van windt , fcaatf «
of op laeger- wal bezet , over den anderen boegh ge- vertniermg
noodtzaakt wierdc en begeerde te wenden , 't zy de ** 9mdt •
fcheepen zeilen of dryven , zal den Admiraal > en de *<'" f
Commandeurs voornoemt , in gevolgh als vooren ,
_j_
ieder twee fchooten fchieten , wat verfcheiden van u
den anderen.
II. Infgch ks,

I

4 RyksdaaJdcrs,datdykhandt-vullinf( mandeur, goct vindt, de

daar van te doen , voor de tweede maal 8 , en voor
de derde maal 16 Ryksdaalders, en daar en boven
noch goetdunkeh k gerecht zal worden waar op de
Hoofden van de onder linge efquadres gelaft werden
goede acht te nemen , en daar van oprecht verftagh
te doen , zonder iemandt door de vingeren te zien.
L 1 1. Alle Kapiteinen wort gelaft het geftaGfftmérh
«mh de ffenge dig uuky ken in haar on Jct hebbende Schecpen naermt te kyktn. ftclyk te doen waarnemen , wel verftaande , dat , die
de man te roer moet vervangen , twee glazen aan dc
I V. En zoo men genoodrzaakt is by miftigh By mijl te
ftertge zal uiikyken, zoo weer en windt zulks toeIaat i en zal de geene die eerft een vyandts Oorlog- weêr ie ankeren , zal den Admiraal , en dé gcmcltc adert».
fchip ziet , 't welk naderhandt by 's Landis vloote Commandeurs , ieder drie fchooten fcliieteu » in orwort genoomen , daar voor genieten een vereeringc dre als vooren.
van 2soguldens,'t welk hembyblyk-fchrift vanden,
V. En zoo men, geankert zynde, goet vondt BjmifliHAdmiraal , ofte Bevelhebber , zal werden betaalt,' wederom onderzeil te gaan met fchoover-zeilen,«*r lawawi!
en van de buit- gelden voor af getrokken : desgelyks zullen zy doen de zelve fein , van drie fchooten te " i44*voor ccn vvandtsKoopvaardy-fchip5oguldens. En fchieten, om over den bellen boegh van laeger wal
zullen dc Örficieren van de wacht , op ieder fchip , te geraken , ofte ftreek te gaan , werwaans men
dc matroozen tot het uitkyken houden, en daar zoude moogen wezen befcheiden. Ook wel bedacht
voor inden voorfz. gevalle genieten ie, guldens.
ie wezen, dat me n by mift niet meer als met fchooStmtrr.rr:
L 1 1 1, Als de Admiraal van eene der hooft- ver-zeilen zal zeilen , 't en ware door noodt ,
rfware , #ƒ gedeelten van dc vloote zich van de Hooft- vlagge van 't laeger te geraken.
p&ihe.te wil afdonderen, of anderzins herwaarts ofderwaarts
VI. Zal ook, in mift zeilende of dryvende, den Om by mijt
vtrfUatun. verzeilen begeerende dat alle de fcheepen van zyn Admiraal , of Commandeur , alle uuren , of twee
,
ondci hebbende efquadre hem volgen , zal hy een glazen , een fchoot fchieten , om des tc beter by den
" J'
vot
blaiuwe vlagge laten waaijen van de groote Heng , anderen tc blvven.

h

,

h

X

X

om

h

'

^SS^£m^JSZ

AlsdcG^nhndcs-v^crsbymi^of
.

doen, zal hy, om alle de fcheepen van >i efquadre , duiftcrnis, verlegen zyn, kloppen zy op
die by verdeelinge onder hem gefchikt zyn , zyne t anker, om van andere Schecpen, die daar
vlagge te doen volgen , mede een bjaauwe vlagge la omtrent mogtcn zyn , gehoon te worden.
ten waaijen , onder zync gewoonc vlagge , van de
voor-ofkruis-fteng.
L I V. Als ecnige Pryzen verovert werden, Beveelen op de verdeelinge van 's Landis
imPryzen. daar verfcheiden Oorlogh-fcheepen omtrent zyn,
Vloote , met den gevolge en aankleven
zal die geene , wiens volk eerft geraakt binnen het
van dien , zoo als de zelve in den
boort van 't veroverde fchip, het zelve alleen bezet
houden , zonder dat eenigh ander volk, alhoewel van
Jare 1666, onder de gezamenlijke
fcheepen die tot de veroveringe mede moghten toeVloot-vooghden toen ter tydt, zyn uit'
gebraghi hebben , zal vermoogen , buiten toeftcmgegeven.
mingc en begeeren van 't volk , 't welk albereits in
dePryzeis, mede aan boort tc komen > 't en ware
onder de jegenwoordige Vloote beftek Ferdttlmg
dat zy riepen of fcindcn om hulpe, opftraffevan >
zyn , Micbiel de Ruiter, Lt. Admiraal over**" <*>
bet tegen geftcldc doende , daar over , naar vcreifch
Hollant en Wcft-Vrieflant, als Generaal , Adrimn 'ff
van zaken , andere ten voorbedde , geftrafr tc wcrktrt *
Adm'raal van
'
den : maar zal naderhandt gefch.ktelvk werden ge- %
Admlr«'
Zcc]
*
•
oordeelt , of, en hoe verre anderen , die tot de vervan Hollandten Vcft-Vriellandr, behoorendc ongedaan
hebben,
voor
of
overinge het hare mede
nevens^ geenen die de tryze bezet hadden , zyn

X

ALzoo

M P^T*F*^?^'
™t

1

U
^"W*

^JSSiSSSISS^^^SL
B ?^*
™ P ^r*S md
evoodcn

0,t V
l
e
_'
gerechtight ofte niet, zonder iemandt daaromtrent ?° r
ï!
f
hooft-deilingen , onder de getnelre Hoofden , die
eenighzins te vc; korten
ieder de vlagge van boven zullen voeren , als Admieen algemcin gebedt over
Het fein ,
hare
van
byzondere
efquadres
en
den
raals
,
gemel0

.

om

dcgchcclc vloot te doen, plagh gcmeinlyk ten Lt. Admiraal , Micbiel de Kun er , een wimpel
een klein wimpeltje van bovcnen tc zyn.
onder de vlagge , als Admiraal Generaal en zullen
;

ieder onder haar hebben een Vice-Admiraal

Order in Mijl.

,

en

Schout-by-nacht , die hare vlaggen mede zullen laten waaijen , zoo lange de tocht zal duuren , ofte

Oor eerft zullen alle de fcheepen , onder de
~^J" vloot zynde, wanneer men een mift- bank
komen , dicht by malkanderen houden , ruim
ferdethnge van de voorgeroerde Efquadres.
dmmderen <j r ift hebbende , ook alle de zeilen opgcijen, en
ublyvtm,
Onder *t efquadre van de voorgenoemde Lt. Admet het hooft laten dry ven van dc wal al : dochde
«
tf de
de Kuiter , als Generaal , zullen wezen bemiraal
j^jjj beiocpcnJe t 70o fa mcn genoodtzaakt
wcrtte fei lien,zaldenAdmiraal,oftc Bevelhebber, fcheiden deeze onderftaande N.N.N.
Onder 't efquadre van dc voornoemde Lt. Admivier fchooten met grof gefchut , dicht aan den anderen , fchieten , endc zeilen opgcijen : gelyk mede, raal Bsnltert zullen wezen befchciden deeze onderwat verfcheiden d 'een na d'andcr , zullen doen de ftaande N.N.N.
Onder 't efquadre , ofte hooft- deiling , van de
minder Bevelhebbers , die mede in de vloote moghten wezen , ieder op zvn rang na den anderen j op voornoemde Lt. Admiraal van Gent zullen wezen
welke fcineu alle dc zeilen zuilen werden opgegcidt. befchciden deeze onderftaande N.N.N.
I.
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Dereinenomd'erquadresteondericheidcn^yn,
X. Zoo wanneer den Commandeur by nacht $
tm dat alle dc fcheepen van 't cfquadre van den Admi- begeert lireek te veranderen , zal hy een vuur in de **** u verde^hetfen raai de Ruiter de wimpel vandegrooteftengc zullen groote mars zenen beneffens de vuuren die hy ge- '"deren.
*t/#tt it&tr
meinlyk voert , en een fchoot fchieten ; de andere
voeren
c/f *adrt ti
Dcn Lr. Admiraal Banken, met alle de fcheepen fcheepen dat ziende , zullen elk een vuur op zetten
doch de Oorlogh-fcheepen drie vuuren achter op ,
n zyn efquadre de wimpel van de voor Itcnge.
Gent
van
met
alle de fchee- en alzoo den Commandeur volgen.
Den Lr. Admiraal
,
pen van zyn efquadre , de wimpel van de kruisX I. Zooden Commandeur by nacht met hardt z«« den
weer zyn fok begeerde in te nemen , en met een zeil Cemmemédm
ftenge.
dry ven , zal hy, ne flens de twee vuuren , die hy ach- *' nacht t
Seinen voor Begelei-fcheepen , met haar ter op heeft , noch een derde vuur aan zyn vlagge- ,<T
ftok ophciden , en de fok in zynde, zal dan het derde
£ *f*
onderhebbende Koopvaar dyfcheepen.
vuur wederom in nemen j en zullen d'andere fchee- l"**"**
1

Seint* ,*[

<

tekenen,

,

,

*

Ah im

I.

A

x\

pen elk een vuur optieken , om elkander geen fchade
te doen , en beter by den Commandeur te blyven.

L$ den Commandeur , of Bevelhebber , by

Cimmtndeter
dage van een reede begeert t'zeil tegaan , zal
hy dage van by zyn bezaan ontllaan , en een fchoot fihieten j de
itn reede kt-

X

Zoo den Commandeur by nacht , als het Zl* dm
weêr afneemt , zyn fok weder begeert by re maken, Cnmandrm
hy dat derde vuur wederom aan zyn vlagge-ftok*'*"^'*^

andere Kapiteinen van oorloge, en Schippers, dat
zu || cn ook naar bezaan ontflaan , en mede
f
onder zeil gaan.
11. Als den Commandeur begeert by nacht t'zeil
tegaan, zalhy een vuur achter op dccompanjezetten , en een fchoot fchicten , dan zullen de andere
mede elk een vuur achter op zetten , zoo wel de
Koopvaardy-fcheepen , als Oorlog- fcheepen ; waar
den Commandeur twee vuutcn zal op zetten , en
dezelve blyven voeren, doch de andere fcheepen

zal

getrtt'ttilu jjfnjg

Bi tucht
t'vil tt

, en een fchoot fchieten j dan zullen de an"' f
dere fcheepen mede noch een vuur achter op zetten,
J
en de fok by zynde , dan het ccne vuur in nemen.

opheifTc.»

<

^Sg?

XIII.

Zullen de Kapiteinen , en alle dc Schip- Ah men L
zyn , als men by tucht met korte zei- nacht «u

pers , verdacht
len zeilt

m

,

elk een vuur te voeren.

kant udet

XIV. Of

iemandt by nacht eenigh ongeluk wit.
zy by brandt , breken van maften , roer , Of ienmè
lekkagie , of iets diergcly ke , die zal als dan altemet
een fchoot fchieten , zonder fcharp , en zoo veel lan- '"••.<
taerens als hy binnen fcheeps boort heeft in /\n ll,k
wandt hangen ; waarop alle de andere fcheepen vap
de vloote gehouden zullen zyn daar na toe te loopen , om hem tot hulp te komen, zoo veel moogely k
kreegh

, 't

h

elk een.
1 1 1
Of het zake was dat den Commandeur geAh itn
Ctmmnndenr raden vondt by nacht te ankeren , dan zal hy twee
hy nacht ge- vuuren achter op zetten , en in *t fokke- wandt hanrarfm -vindt gC n , en fchieten een fchoot met grof gefchut j de
tt ankeren,
andere fcheepen dat ziende , zullen een vuur achter
op zetten , en een in 't fokke wandt hangen , omme
al/.oo bequamelyk by den anderen te ankeren : en
als den Commandeur zyn vuur uit het fokke- wandt
in neemc , zullen de andere dat van gelyken doen
en zoo lange als de zelve twee vuuren achter op
heeft, zullen de andere gezamentlyk een vuur achter op houden.
IV. Zoo den Commandeur des nachts begeert
Ah in
Cmtnuniew te wenden , zal hy drie vuuren achter op zeiten , en
een fchoot fchieten ; de andere dat ziende , zullen
dei Mubtt
htgttrt tt
elk een vuur achter op zetten , doch de Scheepen
vundtn.
van oorloge twee vuuren, en datelyk over ftaagh loopen , om malkanderen geen fchadc te doen.
Zoo den Commandeur by dagh begeert te wenden , zal hy een geusje van de vlagge- ftok laten waaijen , en een fchoot fchieten.
V. Als den Commandeur met mooy weer beZn Jen
Ctmrnsndemrgeeti te krengen, zal hy een rop-ftander van zyn
met mtêf
voor- ftenge laren waaijen , op dat zyne vuile byhebtv«r begeert bende fcheepen van gelyken moogen doen.
tt krengen.
y j_ Als 't donker of milligli wert , dat men malBy denker ((anderen niet kan zien , dan zal men op trommelen
'I ""fl'gh
doe ftjan } <] e trompetten doen blazen , en met
weer za men
mu fq UCUcn fchieten , om alzoo op dat geluidt by
<* cn an ^ crcn te Wyvcn.
En zoo den Commandeur
*m>inlm'
wilde ankeren , zal hy met grof gefchut twee
d>tnm'pet
fchooren, dicht na den anderen, fchieten; en zoo
tUitn
hy wild: wenden > maar een fchoot.
VII Zoo den Commandeur de Kapiteinen , en
De Knfiteinrn en S.h /- alle de Schippers van zyn byhebbendc fcheepen , aan
m» aan boort begeerde te hebben , zal hy een fchoot fchieten , en een wimpel van de bezaans-roedc laten
.

m

mmÊt

I I.

'

zal zyn.

X V. En of 't gebeurde dat iemandt, flaagszyn- ofhttp.
de, eenige ongelukkige fchoot kreegh , en nooAthtnrde dat
hadde van zinken , zal de zoodanige een Pri nfTe vlag »««*
achter van zyn bezaans roede , tot een fiouw , laten fl**l'
waaiten ; d'andere zulks ziende , zullen op dat J*JP "V"
noodt-teken, zooveel doenlyk is, hem te hulp ko- 77**'.
1
men , en den vyandt alle moogelyke afbreuk doen. '
XVI. Zoo de fcheepen door jaght , mift, of an- Defchtefm
den odere onheilen , van den anderen geraakten , en by
dage malkanderen ziende werden , zal de 1 oefwaar t- ****
fte zyn bezaan, en lok , opgeijen , en zoo blyven leg- kade hm
gen } den ly waartften dat ziende , zal van gelyken
' ''
zyn bezaan , en fok , opgeijen : dat gedaan zynde , ~* '*rt-"
zal den loefwaartften naar den lywaarrfien toekomen: en of het zelve by nacht gebeurde, zal den
lorfwaanften in zyne groote fokke-mars een vuur
zetten , 't welk den ly waartften ziende , zal van gelyken doen.

««

,

5

XVII. Die den vyandt by nacht gewaar wert, Denvrané
, en een vuur in zyn gtoote b **kt gt*
««* w*rmars zetten , en drie vuuren achter op.
Die 's vyandts fcheepen by dagh verneemt, zal**t5r.
een roode vlagh achteraf laten waaijen , en dezelve
zoo veel maal op en neder halen , als hy getaJ van

zal een fchoot fchieten

^

fcheepen verneemt.

XVIII. Dieby nacht landt of drooghte
,

,

ge-

Ahmmlj

waar wert , zal een fchoot fchieten , en aan elke zyde nacht landt
zvn bezaans wandt een lantaeren hangen.
»f dntghu,
X I X. Die by dage den Commandeur begeert gr**"
te fpreken , 't zy door gebrek , ofte eenige nieuwe wr'maaren, zal een top-funder, of een vlagh in een ty^i'*"
énV
fiouw, van zyn boven blindc-fteng laten waaijen Ctmm
in

waaijen.

^

tiffrtkn.
en een fchoot fchieten.
X. Als den eenen den anderen toe-roept: Hctvmri.
,
Holla , van waar *t fthip ? zal den anderen roepen
en een fchoot fchieten.
I X. Als den Commandeur begeert dat alle de
Ah den
van N. en zal de eerfte dan weder antwoorden,
Cemmandmr fcheepen achter hem om zullen loopen , om zyn van N.
<Ut a3e meeningc te verftaan , zal hy 't op de ly leggen , en
geilek tot Admiraal N.
de (chttpm ecn top-llander van de vlagge ftok achter laten af
Vice-Admiraal N.
a/her b-m waaijen,
N.

Km» raadt VIII. Als de Commandeur den Kryghs raadt
sm bnrt. aan boort begeert zal hy een roode vlagge achter
af laten

W

«m U*ptn.

waaien

I

X

,

Won
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Om elkander by tydt van oorlog te ver- Schcepen daar Vloot-vooghden op zyn
kennen , of 't vyandt zy , of vriendt, iste dienen van amptclings plaats- bckleeders,
zyncr tvdt het volgende fein in gebruik en een getal van twee of drie Onder-hopgeweefk : ln 't ontmoeten zal den oef- luiden, voorzien te zyn, om, by afly vighcit,
waart ikn de lye - fchoot - hoorn van zyn in het opper-ampt te volgen , op dat alle
fchovcr-zcil opgeijen, en een top-ftander wan -orde gewcert wade. Gemeene Oorvan zyn boven-bünde laten waaijen zal logh-fcheepcn behooren infgclyks, en uit
ook zyn Prinflc-vlagh achter op de com- de zelve reden , wanneer men naar een
panje eerft een weinig open laten waaijen fcherp geveght gaat , twee of drie bcquaen daar na in een Gouw , dan tot twee maal me Stedehouders op te hebben. EenOoropen , en twee maal in een fiouw den ly- logh-lchip behoort , by voorfz. voorval , op
waartften zulks ziende, zal zyn lye-fchoot- tc hebben zes bequame Bus-fchieterj , en
hoorn van zyn fok opgeijen, en de zelfde hun maats. En om dat dikmaal veclc men(cin met top-ftander en vlagh mededoen. fchen , in een fcherp gevcght, te gclyk geMen heeft nier toe ook wel tekens, die q u et ft worden is het dienftigh dat ieder
Schip twee Opper- en twee Onder-hcclmen in de vlaggen naait.
Het is een gemeen gebruik, dat den meefters voert.
1

;

:

,

Alle kleine Vaar-tuigen , die zich onder
niet eerder Icint om t'zcil te
gaan , voor dat zyn cene anker opgewon- een vloot bevinden , om kondtfehap tc
den is, en het tweede touw om de Ipil legt, brengen, behooren matclyk bemant te
't en ware e enige buiten gewoone noodt- zyn , ook met riemen , cn kleine ftukskens
zakelykhcit het anders vereifchte. Zaken voorzien , om van gering vyandtlyk Vaardie door deeze of diergclyke tekenen niet tuigh niet tc konnen werden genoomen.
konnen werden bekent gemaakt , laat hy
leder Schip zy genocghzaam voorzien
boodtfehappen door kleine Vaar-tuigcn van gevulde kardoezen , om by gebrek van
die hem ten dien einde ftccdts volgen of dien niet genoodtzaakt te zyn van den
hy doet alle zync onderhoorigc Schcepcn vyandt af tc houden. De Scheepen behooachter hem om loopen , en zeght zoo mon- ren ook niet overladen tc zyn.
Een Vloot dient niet in te veel of te weideling wat zynen wille is. Hy laat geen
Schcepen, zoo 't moogelyk is, onverprcidt nig^ vcrdcclingen verdeelt tc zyn.
verby zeilen. Ook ziet hy de loef van zyDes vyandts Schcepen tc enteren, is den
nen vyandt te bekomen, 'tzymetdie af te Hollanden nutter, als lang fchut-gevaar
winnen, of wel met doorhem heen te flaan. te houden.
Het kan zomtydts niet ondienftigh zyn
Het is noodigh voor 't gemeen dat een
Vloot-heer behouden blyve ; waar om hy, in een groote Vloot, een hinder lage te
royns bedunkens, zich zoo zeer niet in het houden , die op den vyandt niet los gaat
zwa ar ft e van 't gevcght behoorde te bege- voor en al eer zulks by 'tOpper-hoott van
ven , als wel goede toezight op alles te ne- de vloot , na gclcgenthcit , wert bevoolcn.
mcn » cn nct g^ght van * wa«fchik te
Als men zegen bcvcglit, cn den vyandt
bevryden. Hy moet de ftrydende hart in onder raakt , doet den Admiraal hem vcrfpreken , en alom me d icn ft ige bcveclcn u it volgen, zoo lange doenlyk is. Maar zoo
zenden * 't geen Poijbtm bcveftight ja het men tc kort fchict , en het tot een nederKryghs-hooft (wil hy) moet zich t'eene- langh gefchapen ftaat , deur hy langzaam ,
maaluit het gevcght houden , als men niet en dat al vcghtendc , in goeden fchik. Hy
om het hooghfte dingt \ doch als hy merkt ftclt gclt-pryzcn op voor 't veroveren van
dat de zommige hun plicht niet na komen, 's vyandts Schcepen , afhalen van vlaggen
is 't niet ondienftigh die aan te voeren , en cn in brandt ftcken, of tc grondt fchieten
zelve dan te dcizen. Echter, hetvoeght van 's vyandts Vaar-tuigcn , na zich ieder
voor geen Vloot-vooght , zichaltydt bui- manlyk gedraaght.
In 'toverlegh der zaken van belang (cint
ten fchoots tc houden. Van zekere Admiralcn , voor deezen , wen gezeght , dat zy den Admiraalalle dc Schceps-hoofdcn aan
zich, tcrwyl men ftrcedt , in een opge- boort , cn pleeght zoo voorzightclyken
fchootcn kabel, dat fchoot-vry was, ver- raadt , 't zy dat hy de Onder- Admiralen alvoeghden , en de kajuit met huiden , los leen daar toe roept , of wel alle de Kapiteigehangen , zoo dicht hadden doen bezet- nen daar nevens , ofte wel deeze , en de Piten, dat geen kogel daar doordringen kon j looien daar-en -boven. Hy beitelt toege't geenc verfoei jclyk is. De Vloot-vooght flootcn bev celen, en wetten, op alle Scheekomt hen te hulp , die te kort fchieten , en pen, waarna het fchecps-volk zich heeft
als zulks gefchiedt is, aerzelt hy weder, te voegen , in geval deeze of gecne van hun
doch zoo, dat het geen wyken, uit vreezc, Scheeps-hoofden aflyvigh komen te worden, cn wie hen in 'tampt zal volgen: en,
gclyk zy.
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zoo het een Onder-Admiraal is , of men de
vlagh, byaflyvighcit, zal bly ven voeren,
of niet. Alle verwarring weert hy uit de
Vloot en laat de Schcepen elkander niet
voorby zeilen. Ieder Bevelhebber weetc
wienhy heeft voor te gaan, of volgen zal.
In het fchikken van een Vloot heeft men
klein zeil te maken , op dat zulks te bcquaroer kan gefchieden. De gehccle Vloot
verdeelt hy zoo wel in groote als fmalle afdcilingen, cn beveelt ieder wel op zyn rang

den moeten komen. Een Admiraal moet
fteedts van zync Schcepen onderfchraaght
werden.
Het komt op de wysheit van den Admiraal aan, een vloot wel te fcharen , en te
verdeclen hy mengt na behooren zware
en lichte Scheepen , waar van dceze tot
venveering, en fcheuring van 's vyandts
vloot dienen, en die om te enteren, den
vyandt aan te klampen, en te overwinnen.
Een Vloot zoo dicht geflooten te houden , dat den vyandt zoo min als 't moogclyk is daarinkanbooren, heeft veel maal
groote dienft gedaan als men dit van mecning is te doen , moeten de Schecpen klein
zeil maken.
Het heelt die van Athenen, tegen dc
Vloot der Syracuzancn ftrydende, totnederlage gedydt , dat zy hare Scheepen niet
tc wel gefchaart hadden.
Het is dienftig dat een Admiraal althans
ordrc ftelt aan aDe zync Schceps-hoofden ,
op wat plaatze , of hooghte , dc Schcepen
elkander zullen vinden , indien by ftorm
van ccn komen te geraken \ by welker
mangel veel maal onheil een vloot is over
gekomen.
Het gebeurt veeltydts dat de Admiraals
fchriftclyk bevel van de Overigheit krygen, tot uitvoering van decze of gecne
aanflagh , en het zelve niet tc openen , voor
cn al eer op zulk of zulk een hoogte zullen
gekomen zyn. By deczen voorval is 't echter niet ondienftigh den Scheepen eenige
loop-plaatste geven, of het geviel dat do
zelve door ftorm van elkander geraakten
uit welker gebrek men vindt, zoo in oude
als hedendaaghfche tyden , dat onheilen

,

:

te paflen. Met het drie-tal gefchiedt vecltydtsdchooft-vcrdciling: en menvoeght
ieder deel even veel Schecpen toe van een
geflacht , Fregats, Branders, Galjoots, enz.

:

ook even veel gefchut.

De manhaftc Tromp, als hyeenmaaldc
Vloot der Engclfchen flagh zoude leveren,
fchaardezyne Vloot in vier gedeelten, cn
deed dricdeclcn gelykclyk, ineen rechte
linie, of ftreek, tegens hun aan zeilen, houdende de vierde voor een achter-hoede.
In de wrecde Zee-flagh , op den tienden
van Ooghft- maand t , des Jaars 1653, voor{'cvallcn tufl'chen dc Engclfchc cn Nederandtfehc Rcpublykcn, en rocm-ruchtbaarlyk voor deczen Staat volvoert byden
genoemden dapperen heldt Manen Harpertsx.. Tromp, was de Ncderlandtfchc vloot
in vyf afdcclingen gefchaart het cene deel
ftak ccn wcinigh voor uit , drie volghdcn
gelykclyk, cnhctvyfde diende voor ach:

ter-hoede.

Toen den Admiraal

Waffcnaar

met zyn

Schip op fprong , in ccn voorgaanden Engclfchcn oorlogh , was de Nedcrlandtfche
vloot verdeelt in zeven elquadres.
Het is dienfligh, zich levcrdcilcn zoo
voort gekomen zyn.
als den vyandt vcrdcilt is.
Licht Vaar-tuigh kan vaerdigh keeren
By Ltvtiu leeft men , dat de Koninglyke
vloot met rangen van twee Schcepen aan cn wenden , en is dienftigh om de windt
quam varen j daar waren 90 Schecpen, of den vyandt af te winnen j want als die gej

45

01 dens

wonnen is, dan kennen de hullen den mce-

en rangen.

Den Admiraal , met

die onder

hem bc-

ftcmt zyn , voegen zich in de midden , het
zy men in 't lang , breedt, of in een halve
maan zeilt j welke laatfte geftalte het dicnftighftcis, om dat alle Schcepen dus nut
konnen by brengen. Zoo 't voor de windt
gaat, voeght zich den Vice-Admiraal aan
ftuur-boort, enden Schout-by-nacht, of
het derde Vloot - hooft , aan bak - boort.
Gaat het bydc windt, zoo volgende verdeelingen elkander, en den Admiraal houd
echter het midden, of ook wel de voortoght.

Moet men wenden,

'tzy dat den

> dan kan men doel fchiekomen , na
wilcn welbehagen. Groote Schecpen zyn
geweldenaars , dienftigh om in ccn vloot
tc dringen , cn des zelfs fchik te ontredden,
doch in 't gemcin logh. Hooge Schcepen
hebben dc minfte noodt van geëntert te
werden. Dc vaerdighfte Schcepen laat
men voorafgaan, om den vyandt te ontdekken. De Brandt-fchecpen houden zich
op zyde van de groote Schcepen, om die
des noodts ten dienft te zyn. Tot afweering van vyandtlyke Branders, houdt men
licht-gewapent Vaar-tuigh gcreedt , om
dc zelve, eer zy aanklampen, aan tc vallen
hier toe houdt men achter aan flepende
booten , met mannen , flagh- en ftrydt-

ften dienft doen

ten , ook van en aan den vyandt

vyandt van achteren komt, of anderzins,
zoo geeft men d'achterlle de voor-toght,
om verwarringc tc myden, die zeer Echt
zoude werden veroorzaakt, by aldien de
gecne die dan d'achtcrftczyn, voorzou- vacrdigh.

Een
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met een hoop volk die men volkomen oor*
om weer te bieden > en gelandt zynde , laat men hoede by de vaar-tuigen , het
zy met opgeworpen bolwerken , of zwaar
geankerde booten , daar buflen op geplant

beftier.

Een Vloot die na den eifch vermengelt ,
en verdeelt is , ul de meefte dienft doen
Als een Vloot op denvyandt k ruift, is
het dienftigh dat zich de Scheepen 's morgens met den dagh verfpreiden, 'tzy enkelt , of dubbelt \ doch niet wyder als dat
zy de* avondts weder by den ander konnen

I

deelt

Het wapen-tuigh wert niet aan landt
gebraght, als onder goct geleide, opdat
niet verraft werdc.
In 't enteren zal het naafte Schip zyn
Zoo te veghten ftaat binnen eenbaay,
of haven , moet men zyn vloot fcharen na makker te hulpe komen,'t en ware hy riep*
gelegcntbeit van drooghten , ruimte , en geen hulp van nood en te hebben.
Als men jaagt werden alle zeilen by ge*
plaats, die men heeft: is het ruim genoeg,
zoo houdt men de gewoonlyke ftelling, zet , tot blinden , en water-zeilen toe j ook
die vermeint wert beft te zyn zoo niet , is doet men de zeilen natten
Als Vloot -vooghden , en Bevelhebbers
het beter wanfchikkelyk als invereifchte
rang tc leggen , en te zwakker daar door te in een Scheeps-maght, aan 't veghten gaan
werden. Enkel over lang te leggen, is niet met haar eigen Scheepen, is 't met ondiente raden , de hoorens , en einden , zyn dus ftigh , een Schip van minder aanzien ( die
te zwak, en konnen niet fchielyk geholpen zy daar toe fteedts omtrent zich behooren
worden, om hare afftandt, noch konnen te hebben) voor af tc zenden, om het fpits
ook andere niet tydelyk genoegh by ko- aftebyten.
men : dus wert een vloot mede lichtelyk
Staat wel te Ietten voor een Admiraal
vanccngcfchcurt, en zich zelf byftcr ge- wat het dienftighfte is, een vyandt af te
maakt.
waghten , of hem zelve in te vallen : hy
In den laat den krygh vielen de Engel- geeft tekenen aan rechter of flinker vleufchen een maal krings-gewys op de Ne- 'gel, aan voorftc ofachterfte Scheepen, en
dcrlanderen aan, die in een drom lagen >j dien hem goet dunkt, dat eerft invalleop
met welke kring zy voorby de zelve , beurt den vyandt , of wel aan beide te gelyk , om
voor beurt , achter malkander zeilden , zoo den vyandt van achteren , of elders , op het
dat zy ieder in 't byzondcr dus weinigh onvoorzienfte aan te taften, of om den gcekonden gequetft werden , elkander verpo- nen van de zyne die te kort (chieten tot
zende, en den Nedcrlandcrcn geftadigh hulp te komen.
omruilende.
De groot c vloots-verdeilingen worden
Strydende Vlooten zeilen zomtyts door weder in drie, of meer, byzondere deelen
elkander , 't zy in een rechte linie , trop , of verdeilt, nagelegentheit.
halve maans wyzc , eer men aanvalt , voet
Een Admiraal zoekt zyn vyandt iu alles
by ftuk houdt , en in breekt , 't geen op een te verkloeken.
Als Omen de Perfiaanfche vloot hadde
of meerder plaatzen wert gedaan. Het is
zeer nut in 't flaan , zoo 't gefchicden kan , overwonnen , zette hy zyn volk op de Perdat twee Schecpen by een ftryden , en den fiaanfche fcheepen , trok hen hunne kleecenenftecdts voor den anderen fchiet, ter- deren aan, en toog zoo na Pamphilia, daar
wyld'ander weder lade, en zich redde. By hy de Perfianen, welke meinden hun eigen
kleine troppen , en fchceps-hoopen , wa t volk voor te hebben , onverdacht overviel
en verfloegh Deezc Oman, zoon van Afsi.
mede dikmaal gevoghten.
is een rocm-ruchtigh zee-man geBoven windt , en in een ruime zee te
een
beflooten
weeft j want als Themtftocta die van Atheals
in
haven
beter
vcghtcn, is
ofoaay \ waar om men het binnens havens nen rade , dat men de gantfche Stadt zoude
veghten moet myden , en de zelve verla- verlaten, en te fchecp gaan, dewyle het
Orakel, of Vraagh-baak, hadde gefpelt,
ten , indien voor aanval wert gevreeft.
Zoo den vyandt op de hielen , en na by te dat Athencn met houte muuren te bczyn vermeint wert, moet men naerftigh fc hermen ware, was hyde eerft e, fchoon
brandt-waghten uit zenden , het zy met jong , die dceze daadt prees , dies rukte hy
floepen, klein vaar-tuigh, of met groote den toom van zyn paert , en offerde het
aanftondts aan Mmero* in t kafteel , waar
Schecpen.
Als cenighvolkop'svyandts bodem te van zy befchutfter was, als of men nu geen
landt gezet wert , zal men te vooren goede paerdc-t u igh van nooden hadd e. Hy heeft
kondtfehap van grondt en wal nemen , een namaals de Scheepen byzonderlyk gedekt,
gedeelte vloots zoo na aan landt zetten als zoo dat die veel mannen konden voeren.
Door't opfteken van vreemde vlaggen
moogclyk is , langs de kuft heen , cn de
(lukken op een zyde rukken , om op landt worden hedendaaghs des vyandts Schectcfpeclcn. Nooit moet men landen, als pen veel maal verfchalkt , en genoomen.
zyn.
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Roci-fchcepen, die de grootc Scheepen, flagh leveren ( 't geen toen de wyze was )
des noodt , voort konncn bocgzecren, zyn en als zulks zyne vyanden ook deeden , liet
hydieterwyl fchiclyk weder ophalen, en
in een vloot niet ondienrtigh.

Men vcinft zich zomtydts te vlieden, ontvlughte.
Kleine Scheepen laat den Admiraal tefchoon men des niet van zin is gel y k Clandim , Roomfch Burgermeefter, dcede, gen'svyandts groote Scheepen niet ftrywelke veinfdc met zyn vloot na Romen te den, 'tenware in noodt, of by lHlte, en
willen kecren waar om de Poenen het in engten , als de groote Schecpen zich
naauw van Mcffina verlieten dies wende niet keeren konnen.
AlabuuUt als hy een maal niet wydt van
hy fchiclyk zync ft evens, en lande in Sicilië,
landt een zee-geveght hielt, het, tcrwyl
daar hy na getraght hadde
Een geJéeltc*van de vloot zomtydts tel men ftreedt, op het hooft van de haven
verfchuilcn , of hen buiten fchoots te hou- vccle maften over-eindt zetten , en zeilen
den tot een waar-burgh, isdicnftigh om daar aan Haan, op dat zyn vyandt zoude
een vyandt onvoorziens op 't lyf te vallen meincn dat hem hulp-fcheepen uit de hawaar van voorbeelden te zien zyn by Fer- ven toegezonden wierden. Maarden AdZoo den vyandt miraal Memnon dcede geheel anders , als hy
rettu/, in zyn tiende bock
met een leeuwen -huit niet overwonnen fterk genocgh van Scheepen was hyliet
kan worden , raadt Lyutnder dat men het maar weinigh Scheepen de maften op zetfchoon Fa- ten, en lokte zoo de vyandt tot den ftrydr,
voflcn-vcl moet aantrekken
briuus zoo goedtaardigh was , dat hy der onder fchyn dat hy maar weinigh Scheevyanden vloot niet wilde aan brandt fte- pen by zich hadde. Chabriat liet ten dien
einde twee Schecpen aan een binden , beiken, als hy zulks konde doen.
Het was een wakkeren kryghs-trek van de maar een maft, en een zeil, op hebbende.
Esberen, Admiraal der Deenen, zoude
Lyzjtnder dat hy zich onderfcheide malen
van de Athenicnzers, die hem flagh wilden, eenmaal veertigh Scheepen derZee-roovers
aandoen, daar hy vreesde niet fterk
totdat
hy hen eindeleveren, liet tarten,
lyk, welke waanden dat van zyne vloot genocgh toe te zyn \ waarom hy boven in
niet dorftc werden aangetaft , als zy op het zyn maft decde vuuren , als of hy zyn anonverdachtfte waren, overviel, en ver- dere Scheepen feinde om aan te komen:
dit bracht zulk een fchrik indcRoovers,
floegh.
Cato, tegen de jEtholier» te water zul- dat hy die op de vlught dreef.
Wanneer Theodofia , een Stadt in Ponlende ftryden, deed een groot gefcbreeuw,
en veelc vreughde-tekens , in zyn vloot op- tus, belegert was, nam Ttnmch , in duiftere
gaan , op dat de vyandt zoude meenen dat nacht , veel kleine bootjens , fteïdc in ieder
hem hulp -benden toegezonden waren, een trompetter, liet die wat wydt van den
't geen hem decde overwinnen , en hun de anderen rocijen, entoogh zelve met twee
grootc Scheepen na den vyandt toe, welbelegerde Steden verlaten.
Voor 't gevcght moedigt den Admiraal ke, wanende dar' er een grootc vloot van
zyn volk met woorden aan, en duidt alle Schecpen naderde, op brak, en wegh trok.
Koning Phtlippné bedroog zyne vyanden
voorvallen , is 't moogelyk , ten beften.
Als ?*!tu* Cafir in zyn Admiraals fchip door een brief hy wilde met zvn vloot
zoude treden , viel hy ter aarde neder. Dit doorbreken, en inval doen in 't landt der
wiert van zyn volk voor een quaat voor- Amphiflcnzcn \ maar de Athenienzers, en
teken gehouden , zoo dat zy zich hier over Thebancn, hielden de engte der zee bezet
bedroefden. Doch hy, zulks merkende, hy fchrecf dan een briet na Macedonien,
zeide: Gedankt tr' gh ?*?,,er V0or dit ge- dat hy deczen toght uitzynzinfteldc, en
hilei-teken u>**t dtt bedntdt dat wygelykeljk^ eenigh ander voornemen hadde , waar van
4Mt dtt Undt , W4*r mt %vy trebjgn, weder hy den brief-drager met voordacht in der
vyanden handen deede vallen, die, zulks
Als Cébruu Vloot-vooght der Athe- geloof gevende, opbraken, en hem dus
nienzers, tefcheep ftryden zoude, on de den doortoght lieten.
Conon , wetende dat de vyandt op zyn
blixem voor het Schip neder floegh, waar
over het kryghs-volk verflagen wiert , zei- Admiraals fchip toeleide, deed een licht
de hy : WW<m» t tmü het tjdi van veghten Schip, nadegelykenis van het zyne, toeftellen, daar hy den vyandt mede bedroog
wam Jufitergeeft het teken.
Veinzen van te willen flagh leveren , als want dceze , óp het zelve aanvallende met
men des niet van zin is , kan zomtydts zeer zyn grootfte Schecpen , liep Conon voorby,
dienftigh wezen.
waar door hy de nederlaag quam te krygen.
Anntn y Admiraal tot Karthago, deed
Als Dionjfim de Stadt Civita wilde aanzyn zeilen vallen , als of hy hadde willen doen , cn zorghde verraat onder zync vloot
:

:

,

j

.

:

:

,

'

:

\

,

;

,

te

Digitized by

Google

Scheeps-bomt) en bejlier.
tyn , gaf hy aan ieder Scheeps-hooft een
bcflooten brief, daar niets in gdchreevcn
ftondt, met laft, dat zy die brieven niet
zouden openen voor hy een fcin daar toe
gegeven hadde: kort daarop voer hy aan
boort van ieder Schip, zonder het gemelde
fcin te doen, eifchte de brieven wederom,
en de geene die de zelve geopent hadden
tc
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verpooze, om, na een weinigh ruft , den
vyandt te ieveriger aan te vallen.

Met de ankers tydelyk te laten vallen
kan men zomtydts in een Scheeps-ftrydt
groote dienftdocn, 'tzy om de windt tc
krygen , om brander* aan te brengen , ofte
ontwykcn. Den Lt. Admiraal van Gent,
een maal onder de vyanden zeer verwart
zynde, het zyn anker vallen, en hielt alle
zeilen ter windt- vang, zoo dat de vyandt
waande dat hy voort zeilde
waar door
het gebeurde dat de vyandt hem voorby
fchoot, en hy, boven de windt rakende,
behouden bleef.
Wanneer men wykt met ccn Vloot of
^

hy voor verraders.
Als Dtotnfim Caulonie te water had bequam AUibiAdes met twaalf Schee;
pen , om de Stadt te ontzetten , wicn Dtenjfitu met vyftien Scheepen tegen voer
hy weck dan af, en deede 's nachts vuuren
op zyn Schecpen aanfteken , welke Dienjft*t achtervolghde j maar hy deed decze al- Schip , is het dienftigh dat zulks langzaam,
len gskens uit doen , en liet brandende fak- en zoo gefchiedt, dat het geen vlughten
kels op kurken zetten , welke hy een ande- fchynt, om den vyanden geen te grootcn
ren ftreek deede heen dryven , en aldus ge- moedt aan te brengen. Als deKarthagiraakte hy te Caulonie binnen, doordien nenzers een maal met de Romeinen zeegeveght hadden gehouden , cn te haaftigh
Dionjfim de kurken vcrvolghdc.
De Admiraal Frederti^, die in Italië, voor uit den ftrydt roeiden, einden die van
deGibclinen, tegen de Guelphcn voght, Romen dat het vlughten was , 't geen hun
zette 's nachts een lantaeren op een Huk volk moedt en zegen gaf. Men moet nooit
kurk, doende het licht op zyn Schip uit: wyken , als veghtendc , zoo 't eenighzins
het kurk dreef na landt, cn hier om mein- kangefchieden.
Met weinigh Scheepen , fchoon zy niet
den de Guelphcn dat Fredenkhet op (trant
zette
zy volghden het licht, terwyl dat bcilandt zyn, een Vloot te lhittcn, is in
hielt

legert,

m

:

menig zee-flagh zeer dienftigh bevonden.
Op klein en gemeen Vaar-tuigh , dat
Binnen drooghten een v y and t te verlokken , daar hy onkundigh in de ftrooroen is, men voor af zendt , 's vyandts Schecpen te
kan veel maal zeer voordeeligh wezen laten afflooven , heeft meer malen groot
waar van veele oude , en onlangs voorge- voordeel aan gebraght.
vallene voor-beelden voor handen zyn.
Als Mshtmet de tweede, Turkfchc KeiEen vlughtende vyandt moet niet zor- zer, Conftantinopolen ingenoomen hadde,
geloos vcrvolght werden. Dit was den maakte hy een groote Scheeps-magt vaerwakkeren heldt , tJMuhiel AdrtA+m^. de digh , om I taliën af tc loopen. Tegens
Rmter , Ncderlandtfchc opper- en gemei- hem quamen de Venetianen met een zwane Vloot-vooght , zeer wel bekent , als hy re Vloot tc water, welke, als het ftryden
een nabuurigc vloot vcrvolghdc, na ccn zoude aan gaan , een goct aantal Schecpen
bloedigh zec-geveght daar viel ccn mift voor af zonden, en heten de overige van
van den hemel , en de drooghten waren verre achter elkander volgen. De Turk
i_
»»:
.11
i-t
n _-.!..- u:
i
veelvoudigh ; waarom hy 't jagen ftaakte, hier over ontftelt, en onbewuft hoe veel
cn zich met zyn reedts verkreegen zegen Schecpen noch te volgen ftonden , nam de
hy'tontlnaptc.

:

i

i

tevrecden ftclde.
Cenon , Admiraal van Athenen

vlught.
,

ziende

Anfiomenes liep met zyne Scheepen on-

dat zyn vyandt meerder Scheepen hadde der den vyandt, en deed zyn volk inden
dan hy, veinsde zich te vlughten j waarom ftrydt roepen Laatzjt vimghten. Dit ont:

hy van zyn vyandt wiert vervolght , die de ftclde den vyandt zoo , dat hy waarlyk op
beft bevaren Scheepen voor uit zondt: op de vlught toogh.
Het is meer malen oorzaak van groote
deezevicl Cmm aan, en verfloegh de zelve i waar door de achterfte, verbaaft, in zegen geweeft , dat men , op 's vyandts bodem te landt geftapt, de eigen Scheepen
zyne handen viden.
De Venetiaanfche Admiraal Pif*n t %\A- aan het vuur heeft over gegeven , of van
lende tegen de Vloot van Genua ftryden landt doen ftcken, en zoo den beangften
deed met voordacht tien van zyn Scheepen de hoop van vlughten t'eenemaal ontnoode wyk nemen : deeze wierden van de Ge- men* waar door dan ieder zich totveghnuczen vervolgt i waar door haar Vloot in ten genoodtzaakt vindt.
Bariarojf* Koning tot Tunis , zette een
wan-fchik quam , en zy de flagh verlooren.
Terwyl het gedeelte van een vloot ftry t maal vlaggen der Chriftenen op zyn Schecis 't zomtydts dienftig dat het overige zich pen, en zeilde zoo, alsvricndt, de haven
van
j
,
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van Balearis in : het gefchut op de wallen bevoolcn: deeze doet hy aan ly blyven, of
wiert dierhalven geloft, tot vriendelyke te loc ver t, namen Haat) of hy befluit die
ook wel in een halve maan , binnen d'oorgroeting , en aldus overviel hy de ft ad t
Artemtfia, voor Xtrxts ftrydende, heeft loghs-vloot. Ieder Schip heeft te blyven
deeze vondt, van vreemde vlaggen op tc onder die Vlagh daar het is befcheiden,
alle wan-fchik te myden.
zetten , mede gebruikt.
Fr oio , Koning der oude Deen en , onder
De Branders belaft hy , ftip te blyven by
welken beftieringe ( zoo men zegt ) onzen en om die Scheepen daar zy befcheiden
Hcilant Jtfm Chr$m is gebooren , was niet zyn. Deeze weeren des vyandts Branders
te vrecden met het gebiedt Ooftwaarts te af, en klampen hunne Scheepen aan, op
voeren, maar tracht c ook Weftwaarts daar bevel van de Kapiteins, onder welke zy gena hy rufte dan een groote Zee-magt toe, voegt zyn , ofook wel uit eigen beweging,
cn viel op Vrieslant aan. Wteho , Vorft der als zy kans zien tot een gelukkige uitkom Vriezen gong hem met een wel bemande Ite* doch dit niet lichtclyk.
In 't ankeren zet men de vloot der wyze
Vloot te keer) doch in den aanvang deed
Freto zyne fchutters langzaam pylen wer- als de Schccpcn gewoon zyn te zeilen , zoo
pen, om, als de vyandt daar van ontbloot tc loefwaart als te ly, voor en achter van
moghte zyn, des te heviger te konnen aan- den Admiraal , na dat het beftemt is.
Geen Hopman vermagh de vloot tc vervallen. Wicht , in meining dat dit langzaam
werpen uit Baauwhertigheit voort quam laten , zonder uitdrukkelyk toeftaan van
dies te heviger en haaftiger de den Admiraal , 'i en ware des genootzaakt,
te lollen tot dat hy eindclyk, van tot berging van lyf , en fchip.
Zoo icmandt by ftorm van de vloot af
ontbloot, overwonnen wiert. De
Dcencn ftapten toen te landt, en, na be- raakt , die voeght zich na de befcheiden
haalde roof, deeden zy hortret na zee , ver- loop- of waght-plaats , om de vlootc op te
zoeken.
brandende al het Vriefchc vaar-tuigh.
Op verre toghten , daar men dagely ks
In 't Jaar 1 1 1 8 is'er een zee-flagh voorhooghtc
VhtlippHs
nemen moet , doet den Admiraal
gevallen, tuftchen
Koning van
Vrankryk, en Hendnl^de dtrdt Koning! alle zïnc onder hebbende Schecpen een
van Engeland t, als wanneer de Engel fc h e n maal 's daaghs achter hem om loepen ,* om
met heete afch, en kalk, in de Schecpen teverpreijen, alsook ieders toeftandt , en
der Franfchenquamen te werpen, zoo dat w
Hy belaft , dat by tydt van mi ft de
zy hare vyanden het uitzien beletteden)
'tgeen dicvanTyrus wel eer aan AUxtm- mei gt (lagen wort , en na zekere verftreken tydt gefchooten uit byzondere Schee*
ders Icheepclingen met heet zant deeden
Ieder Vloot-hooft worden twee of drie pen.
Ook doet hyoverdegehecle vloot verScheepen toegevoegt , die fteedts by hem
houden , om hulp te bieden , en beveelen kondigen, dat niemandt, zonder verlof,
teontfangen. Deeze houden zich te loef- zich aan landt bcgeeve.
In 't flaan beveelt hy, dat de Boots, cn
waart voor uit , ofwel op de lye windtveeSlorpen , uit de Schecpen in zee gezet
ring , den een voor den ander.
Den Admiraal belaft aan alle Bericht- worden.
Als de vloot in de haven leght, verhinj achten , Galjoot* , en kleine V aar-tuigen
die zich in de vloot bevinden , in t ftryden dert hy dat kaay-draaijen aan boort komen,
een wakker oogh op zyn Schecpen te hou- om het wegh loopen van 't volk voor te
den , om den geenen die in noodt is tot komen , als ook het aan boort brengen van
hulp te komen, m enfc hen te bergen, (cha- onnoodige drank, en het fteelen, of verdelooze te flecpen , die aan grondt raken te koopen van fcheeps-gereedtfehappen.
Hy doet wel toezien , dat de Scheepen ,
redden , die in brandt of waters-noodt zyn,
door een ongelukkige fchoot, byte liaan, eer zy uit de havens zeilen , wel bemant
en des vyandts branders af te weeren , of te zyn , volgens eifch. In tydt van vreede bemant men 's Land ts Oorlog-fcheepen zelveroveren , alles zoo veel moogelyk is.
DeFifcaalvandevloot, die zich op het den over de twee honden man) maar in
Schip van den Admiraal onthoudt, zendt oorlogs-rydt met drie hondert of vier honhy in 't geveght op een klein Vaar-tuigh dert mannen: uitgezondertdatde Vlootvan boort, op dat die alom toeziet, wie hoofden altydt fterker bemant zyn , en dat
zich wel of qualyk quyt, en den geenen na zwaarte van de Scheepen.
aanklaaght welke hun plicht niet na koEen Koopvaardy-fchip wert bevolkt na
men zoo 't behoort.
dat het groot is, en de reize lang zal vallen.
De Koopvaardy-ftheepen , in de vloot De Fluiten voeren op het minfte tien of
wezende zyn de zorge van den Admiraal twaalf man, met een jongen. De Pyn aften
:

,

Sdt

,

,

,

{

I

,

Digitized by

Google

Scheef s -bouw en

bejlier.

roeren op het raeefte, doch al na dat zy ge
fchut op hebben , zeventigh of tachenttgh
man. Roof-fchecpcn, of Vrybuitcrs, werden met volk opgepropt.
Het moet de zorgh van den Admiraal
bevolen zyn , dat alle lchecps-behoeftighcden, in voorraat, omtrent de vloot, in klein
vaar-tuigh, fnel tervaert, om de vloot te
konncn volgen , en achterhalen , werden

Hy moet althans verdacht zyn, van geen
onervaren volk tegen ervaren zee-luiden
tcdoenftryden.
Hydoet zyne bootsgezellen, en foldaten , in een geftadige oeffening hl y ven j
want van ledigh zyn komt althans quaat
voort. TubltM Sctpio liet zyne (bldaten , op
dat niet ledigh zouden zyn, als zybinnens
wals waren , hout bereiden , om Schcepen
daarvan te bouwen , fchoon des niet noodighhadde.
Hy treedt niet licht tot den ftrydt , 't en
ware grootc kans tot zegen ziet. Ntcia,
Voorganger der Karthaginenzers , riedt
Demo:! krr.es het liaan tegen de Syracuzanen af, als ontydigh zyndcj doch deezen
raadt wiert van hem veracht, waarom hy
voght, maar quam te fncuvelcn, en verloor
den

ftrydt.

II.

Deel.

4c*

te gehoorzamen, en het gedeelte der vloot,

daar zy over zyn geilek, te gebieden.
Het fchynt van oudts de wyze geweeft

zyn, wanneer den Admiraal het bevel
ccner vloote aanvaerde , 't zy by gevolgh
of anderzins , dat hem het bevel, en gezag,
roet zekere ftatelyke woorden opgedragen
wiert ; dewylc men in de oude Schryveren
vindt , als Ljfander de maght over de Lacedemonifchc vloot aan Calltcrattdas zoude overleveren , en hem in 't gebiedt , in
zyneplaatze, ft clk-n, datbyzeidc: Denjt
vloot geef tk^ Ljfander , onlangs overwinnaar
te water , en Heer van de tje , aan u over.
Het woort Admiraal, 't geen een Vlootvooght , of Vloot-heer betekent y is van de
Pcrliancn , Turken , en Arabiers ontleent
en voor de vaart uit deeze geweften na de
Middelandtfchezee, ten heiligen krygh,
nimmermeer gebruikt. Het is by hun een
benaming van zeker ampt te lande geweeft , gelyk by Robertm Monachm, in
zyn Chronyk van Duitslandt , te befpeuren
is.
Hy fpreekt van zeker geveght , waar
in twaalf Admiralen van den Koning tot
Babyion quamen te (heuvelen. In die geweften (voeght hy daar by) noemt men de
Bcftierdcrs der Landtfchappen Admiraals.
Men vindt, hoe op het jaar 801. een gezant van den Admiraal Abraham , die op de
grenzen van Africa geboodt, by Charles le
te

Hct'ftaat den Admiraal toe alle zyne
Cheepelingen totgehoorzaamheit te brengen, en wdligh in 't volvoeren zyner be- Magne tot Parys quam. De Hiftorie van
vcelen. Een V loot-vooght moet zich ont- Tndebodsu zeght , dat op het jaar 1098.
zaggelyk maken met een ftemmig wezen twaalf Admiralen, die het Turkfche hengeleiden , doodt geflagen zyn. Een weizoo Cato wiL
By af-ftcrvenvaneenVloot-vooght, in nigh laeger in zyn Boek vindt men deeze
den ftrydt, kan het niet ondienftigh wezen woorden: Den Admiraal ucidt : Verlochcnt C*p 41.
den Godt dsenghy gelooft. Van Admiraals die
( cm het volk niet te doen vernaauwen
dat zulks ftil wert gehouden , en dc vlaggc te lande geboden , ftaat by de
fomvtüe c*p. 4*.
niet geftreken. Dc manhaftc Heemskert^ brecder te zien. Doch namaals is dit woort
alshv
ny voor Gibraltcr ftrcedt, deed hier om Admiraal, by dc aangeroerde volken , voor
Gebieders te water mede gebruikt , van
dc vlagh op de maft vaft fpykeren.
Tc naauw bepaalde bcvcclen, of com- wien het tot ons is overgekomen.
Die van Lacedemonien hebben 't alder- Ziet Rivmt.
mifficn , hebben verfcheide malen gcheele
Schccps-vloötcn van een goeden toelegh eerft het bevel over vloocen ter zee , en het
verzet } gelyk zulks de bpaanfchc vloot beftel van zee -zaken , onder byzondere
wedervoer in 't Jaar 1588: deeze had be- voorwaarden, en wetten, aan een Hooft,
vel van niet te flaan , noch in Engclandt te of Hoofden , bevoolcn , en , by gevolgh
landen, voordat de vloot van Parma, uit den eerften Admiraal , en Admiraliteit,
Duinkerken, by haar was, welke tc lang gchadt.
Maar om volmaaktelykcr te zien wat
toefde ondertuflehen wiert deeze vloot
geflagen , daar zy, zonder het zoo naauw bcveelen op 't rang houden , en anderzins,
bever, veellicht d'een of d'andcr Engcl- inVlooten van ons Landt werden uitgceven, en wat * beftel daar wert gehou- • Ordn.
fche haven haddc konncn vermeefteren j
f
en , volght hier het algemein bericht * , •
hier om behoort een voorzightigh Vlootvooght niet te zeer gebonden te zyn.
't geen by de Hooft-vlootelingcn is beftclt,
Op tweede en Onder- Vloot-vooghden in de laatfte water-krygh , die deezen Staat
paft al het geene dat van de Vloot-voogh- tegen zyn Majefteit de Koning van Engeden boven isgczegt,als zy Scheeps-vloots- land i heeft gevoert in den jarc 1 666.
gedeclten alleen gebieden anderzins hebben zy de bcvcclen van den Vloot- vooght
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de Nader beraming van haar Ho: Mog: ontworpen
den 17 Julü 1045. om zoo ia goede fduk i'zee re
komen , en niet verwart te wezen , maarden vyandt
fchielyk komende «bejegenen altydt in (landt de
,

Algemein bericht* en bejiel der Heeren
tfgeztndenen, envolmaghtigden van
de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden
op 's Landts Vlooien, met beradinge en
* goetvinden van de Heer Lt. Admiraal de Ruiter, * ter neder gefielt, voor
de Hooft-tfficieren, en Kafiteinen, van
de zelve VUote , waar na zj zich in de
aangaande * ioght Jlagh, ofte bejegening , met den vyandt , zullen hebben

zelve

!

zeilen van ecnige zee-gaten de kleine fcheepen

de groote ait de zeilen zullen moeten blyven , en de
zelve achter aan volgen, om, of de groote fcheepen
aan de grondt quamen te zitten, haar altoos hulp te
konnen bieden , op dat de zelve groote fcheepen ge-

worden.

,

En alzoo *s Landts vloote tegenwoordigh is verdeelt in drie * hooft-deilingen , te weten , eerft de
voor- horde , ofte , voor windt zetlende , de rechter
vleugel : ten tweeden , het IK haam van de vloot

middelde gedeelte : en ten derden , de achofte , als men voor de windt zeilt, de
zoo zullen , in zee gekomen zyn,
de , de Luitenant Admiraals Adriaa» Bankert , cn
Hant Willen vjn Ajlua, mitfgaders den Vice-Admiraal Cornetis Everttx., met hun onder hebbende
• Efymadret. » fcheeps- benden aan ft uur-boort , en de Luitenant
Admirjjls WUemJoftpb van Geut enJanCorneAr*. Meppel, mitfgaders den Vice- Admiraal Izsak
Zweert, met hare onder hebbende fcheepen aan
bak-boort van de hooft-verdeiling , gevoert door de
Luitenant Admiraals de Ruiter, en Aart Jamt. van.
Net, mitfgaders den Vice- Admiraal jèban ie Liefde, zich begeven, en onthouden , als men voorde
windt zeilt : maar by de windt zeilende , zal de
voornoemde bende van de Lt. Admiraals Banken ,
en van Ajlua , voor uit zeilen , de hooft- verdeiling
van de Luitenant Admiraals de Ruiter, en van Net ,
in "t midden , en dan de voornoemde Lr. Admiraals
van Gent , en Meppe/en , dei wyze als vooren , achofte het

bieden. En zal een ieder
malkander ruimte te geven

werden veroorzaak]
den gelefcbr.
Derhalven zullen,
den vyandt te loefwaart mogte gewaar worden , indien de zelve *s Landrs vloote over Ü uur-boon zeilr,
den Lr. Admiraal Ajlu* te loefwaart voor uit, en de
Vice-Admiraal Carnelit Everttx.. te loefwaart acbter uu van d*n Lt. Admiraal Bankert , en des zelfs
?n*,er hebbende final decling , ?i< h met haar onder
hebbende fmaldeclen begeven, cnoni houden. Zoo
2u " cn ook vangelykenden Lt. Admiraal van Net
tc oct"w*« voor uit , en de Vice- Admiraal
Jan de
K loefwaart achter uit , van den Admiraal
(mal deeling, zich met hare onder hebbende ftnal-deelen begeven , cn onthouden. DesKf ') ks ^"«n °° k J cn Lt. Admiraal Meppel te loefwaart voor uit , en de Vice- Admiraal lzsak Ztueert
reloefwaan achteruit, van den Lt. Admiraal van
Grut, en des zelfs onder hebbende fmal- deeling,
zich met hare onder hebbende fmal deelen begeven,
en onthouden.
Maar indien *s Landts vloote in 't voorfz. geval
over bak boort zeilt, zal de zelve zich in flandt Hellen als over lt uur-boort is gezeght, en zoodoende zal het efquadre , of vloot-verdeiling , van den

ter- hoede,

(linker vleugel

,

,

'

voegelyk in zee, ofte binnen mogen geraken i en die
bet tegen- gefielde doet, zal goetdunkelyk gcltraft

Efrmim

komen

X

tegedragen.

•

hooft te

achtervolgen* bet
1 1. lidt van de gemelde Nader
ordre , of beraming. Ook wel te doen letten op den
brandt, die door het (chieten van des vyandts ofte
eigen proppen in 1 Landt* fcheepen zoude konnen

,

EErftcIyk wert emftelyk gelalt , dat in 't uit of in

't

gewaarJchouwt zyn

om ter degen den anderen uit het gefchut te blyven,

,

'

Lr. Admiraal van Gent . dat te vooren de achterhoede gehadt heeft, dan de voor-hoede bekomen
cn den Vice- Admiraal Z-weert met zyn onder bebl* nJc fmal-deeling, die te vooren de achrerfte
van
de geheelc vloote ts geweeft , dan de voorde van de
zelve worden, en vervolgens de voorde van de geheele vloot weder de laatüc , na mem! y k de Lt. Admiraal van Ajlaa , met zyn onder hebbende fmaldeelen : 't en ware nochtans in dit geval 's Landts
vloote zoodanigh geplaatd lagh , ofte in zoodanige
ordre onderzeil was, dat, om te fpoedigerinetn
goede geftalte aan den vyandt te komen , deeze orde
moede werden omgekeert.

En of het quame te gebeuren dat de vyandt aan
ly , en 's Landts vloote te loefwaart was by aldien
,
by de zelve 's Landts vloote over bak-booit zeilt , zal
, over te wenden , zal de z'el vé den Lt Admiraal van Ajlna aan ly voor uit , én de
het lein doen , dat daar toe in 't algemeen Sein bo:k, Vice-Admiraal Everttx. aan ly achter uit , van den
de andere Hoofden, zoo Lt. Admiraal Bunkert , en des zelfs onder hebbende
lidt V, of V I, is beraamt
et hunne onder hebbende fmalLr. Admiraals, Vice- Admiraals , en Schowen-by- fmal-deelen , zich
nacbt , 't zelve gewaar wordende, zullen* in gevolgh deelen begeven , en onthouden. Zoo zullen ook
van de zelve punten, mede fein doen: waar op dan vangelykenden Lt. Admiraal van Net aan ly voor
vloots-gedcclte
uit,
en
de
Vice-Admiraal
eerft zal wenden
de Liefde aan ly achter
het achtetde
aan *t hooft- of middcl-cfquadre, en zoo vervolgens uit , voorden Admiraal de Ruitert onder hebbende
het voorde $ zulks dat , 's Landts Vloote alzoo ge- fmal deelen , zich met hare onder hebbende fmalWendt zynde, bet efquadre 't welk te vooren het deelen begeven , en ontbooden. DesgeJyks zullen
laatde was > alsdan het voorde zal wezen : en zal ook den Lr. Admiraal Meppel ua ly voor uit, en
ook de zelve rang tudchen de Vlaggen van ieder de Vice-Admiraal Zweert aan ly achter uit, van
den Lt. Admiraal van Gent, en des zelfs onder
efquadre onderhouden worden.
De Lt. Admiraals zullen ieder haar efquadre, vol- hebbende fmal-ded , zich met hare onder hebbende
gens den inhoudt van dit bericht, in drie unal-deelen fmal deelen begeven , en onthouden.
verdeden, gelyk bet hooft-efquadre mede gedaan
Maar indien 's Landts vloote in dit geval over
zal werden , en daar uit eenige Fregatten heitellen
(hiur-boort zeilt , zal de zelve vloote haar in (landt
die bvzonder oppaflèn zullen . zoo daar eenige van (lel len als over bak-boort is beftemt , en zoo
doende
de Scheepen in de grondt ofte brandt geraakten , om zal wederom het elquader van den Lt. Admiraal
het volk te bergen j mitfgaders te bellcllen , dat de van Gent , dat te vooren de achter-hoede gehadt
L
gedragen volgens het
V 1 1. lidt in heeft , dan de voor- hoede bekomen , en de Viceter aan.

Wanneer de Hooft-vlagge geraden

vindt

,

:
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Admiraal Zvxtrt, met zyn onder hebbende fmal
Landts vloote
was, als dan de voorde van de zelve worden , en vervolgens de voorde van de gebecle vloot weder de
laaille , namcntlyk den Lt. Admiraal AjUm , met
zyn onder hebbende fmal-dccl : 't en ware dat ook
in dit geval '% Lando vloote zoodanigh gcplaatft lag,
ofte in zoodanige fchik onder zeil was , dat , om te
fpoediger in een goet portuur aan den vyandt te komen , deeze orde moede werden omgek eert.
De vloote aldus gefchaart , en in de voorfz. gevallen in dandr leggende om zich te weeren , of den
vvandt aan tc vallen , zal een ieder van de by zond e re
Hopluiden op zyn Hooft daar' onder hy béfcheiden
is , wel paden , zonder in 't minde van den vyandt af
te wyken , of dragende te houden , als door hooghdringende noodt , al ware het dat hy zagh dat'er
iemand t , die voor hem gedilt lagh, door noodt ofte
wan- plicht , zyne bedelde dedc niet hieldt , maar na
zyn uitterde vermoogen betrachten de plichten van
foldaat- en zee-manfthap $ op verbeurte van, anders
doende , aan den lyve gcllraft te worden , in gevolge
deel, die te voorendeachterfte van

*s

,

van het V I. lidt in de meer genoemde Nader ordrc.
Ook wort wel uitdrukkelyk gelad, ie hoon men
by den vyandt niet is, maar inzeezynde, ieder op
zyn rang , en by zyn Hooft te blyven , daar onder hy
béfcheiden is i mede op Itraffc als in de meer gezeide Nader ordre , lidt V , daat vermeldt.
En zullen de Hooft-omaeren van ieder efquadre
alle dagen drie van hare bezeilde Fregatten , beneffens eenige Gal oor s rontsom de vloot befchikken
om door de zelve alle doenlyke kondtfehap te bekomen; en, iets nieuws vernemende, zullen daar van
datelyk aan de Hooft-vlagge komen bericht doen.
En by aldien de voorfz. Fregatten eenige Koopvaar*
dy-fcheepen quamen te veroveren die voor buit
verklaart wierden , zullen de zelve over het efouadre , daar onder het Fregat ofte Fregatten befcheiden zyn , verdeelt worden. En of bet gebeurde
dat Godt wil geven , dat zy een vyandtlyk Oorlogbfchip ofte Scheepen veroverden , zal zulk Schip ofte
Scheepen . gefchut , en de penningen , daar toe by
hare Ho: Mo: gedelt , by den veroveraar ofte veroveraarsalleen genooten werden , volgens bet Plakkaat , daar op by de hoogh-gemelde bare Ho: Mo:
uitgegeven den 10 Maert 166^.
j

,

,

Een Admiraal geeft ook byzondere wetten uit voor ieder Schip , waar na men zich
binnen boort hebbe tc voegen om bequamelyk gercedt te zyn , en den vyandt aan te
talten, gelyk te zien is by de volgende beraamde bcv celen, van Holland ts Admiraal
in den laatften krygh uitgegeven. Hy doet
ook alle Schcepcn genocghzame tekenen
op fteken , op dat zy elkander verkennen
,

moogen.

Beraamde ordre
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Oe luiken met prezenningen te dekken.
Tc belaften aan degeene die in de luiken Haat , geen kokers aan de kardoeskiften te geven , voor cn al eer hy dc zelve
omgekcert ofte bczightight heeft, of 'er
eenigh vuur in moghtc zyn.
Te bezorgen tot ieder ftuk twee kardoes-kokers.
Het volk by 't gefchut te verdeden.

Dagelyks,
lydt

,

als de gclcgentheit zulks
het volk by haar gefchut tc doen

gaan, en te drillen.
Dc Konftapels onder en boven by 't gefchut te vcrdcelcn , en onder by het zwaar
gefchut een man tc ftcllcn , om dc kardoezen aan te brengen.
Het fcharp , en proppen , in dc kranücn
tc doen leggen.

Dc koeï-balics, enbrandt-zwabbers, by
dc ftukken klaar tc houden.
TulTchcn elke twee ftukken een fpyker
te flaan, om dc kruit-horens aan te hangen.
Dc proppen al te maal rondt cn hardt,
als kluwens , te laten winden.
Alle degcene die by't gefchut verdeelt
zyn te zeggen , als den Admiraal , of Kapitein, begeert dat elk by zyn gefchut , en
op zyn plaats wezen zal, dat dan de klok
drie maal zal gcluidt worden * en de gcene
die op het derde gcluy niet op zyn plaats is,
zal voor de eerfte rcize verbeuren 6 ftuivers , ten behoeve van den Armen , en den
Provooft de tweede rcize 2 fchellingen
en de derde rcize keurlyk gcllraft worden.
De handt-granaten , cn ftink-potten , te
laten gercedt maken , en bequame mannen
te heitellen om de zelve te werpen.
Het handt-gewcer aan bequame mannen te deelen, cn dezelve twee maal ter
-,

week daar mede te oeftenen.

En

de trompetter allarro, of onnut
dat elk zich dan met zyn handt-geweer gercedt zal houden, en boven komen.

blaart

als

,

Vyftigh vandc bequaamfte uit de zeeom fnaphancn te geven, die men boven op 't (chip gebruikt,
cn dc andere by het gefchut te verdeelcn.

foldaten te zoeken,

Noch eenige fnaphancn, dondcr-buflen,
enkarabyns, inde kajuit gercedt tc hou-

hevel- geving, den.

en
,
Eenige buflen, en lange pieken, op de
voor de Scheepen van oorlogh , om
en ook eenizich binnen fiheeps- boort klaar te bovenftc overloop te leggen ,
ge korte buflen op dc tweede overloop
houden tegen den aanftaanden JUgh.
klaar te leggen.

Eerftclyk , te laten vullen tot elk ftuk

Brandt-cmmers rondtom het febip klaar
en vaft te maken.
kardoezen te bergen in de kiften,
Ook eenige koel-balies, cn brant -zwabdaar toe gemaakt in 't ruim, en in de kruit- bers in dc ruften gercedt te houden.
kamer.
Een groote koel -balie, met eenige
Bequame mannen uit te zoeken , om by brant-emmers, en brant-fpuitcn, in elke
dc kardocs-kiftcn,cn in dc luiken tc ftcllcn.

41 (chootcn.
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togh te water , tot wederftandt der algemeene vy inden, zee-roovers, eo tot beicherminge der vcree-

Achter op de hut een kabel-touw, of

paerde-lyn, gereedt te houden.
nigbdc Nederlandtfcbe Provinticn , mufgaders der
Alle de raas met kettings te laten van- zclver goede ingezetenen , en handelaars ter zee*

goet en raadezaam gevonden hebben deeze navolgen , en muizen onder de raks te leggen
Eenigc trollen , lynen bouts, en vorder gende art y kelen te bev celen , en vaft te (lellen
ii t
dat wy wel duidelyk lallen en bereden
toebchooren, boven klaarte leggen, om
Admiralen Vice- Admiralen, Kapiteinen, L
het befchadighde op het fpoedighlte we- nanten,
Officieren foldaten
en gemeeoe bootsder te hermaken.
lellen , die ben in onzen dienft en onder de ColVier of zes bequame gaften tebefchikien ter Admiraliteit , te water zullen begeven
ken, om op het loopende goet tc pallen, dat zy alle de zelve ordonnantiën endearticuien zuU
,

|

,

,

,

,

G

,

|

bezweeren , die ftriktelyk te zullen onderhoubelofte van een redclyke vereering,
Verhouden, op de ftraften, breuken,
haar dienft wel komen waar te nc-i^.=^'
200 zy
J
en verbeteringen, daarin begrecpen.

met

>

mcn

_

-

.

L

m

Ecrftelyk, zal den Admiraal, Vice- Admiraal,

fokke-malt met een loozc ttagh te en Kapitein, Luitenant , ofte de geene die 't oppcr^evel hebben zal , alle morgen en avondt Godt de
bezorgen.
Heere op zyn fchip, ofte fchcepen , doen aanroepen,
In elke floep, nevens de roeijers, zes bra-

De

I

^

^

zware donder buflen gerect te houden.
rcize d< wecdc dubbel t en de derde rche
De floeps en boots dreggen met plan- *ht dagen in deboeijen te water en te broodt zitten
II. Alle de geene die hem in 'tleezen van Godrs
ken gerect te laten maken, om voor de
>

tc woordt , en het doen van't gebedt , met lachen,
klappen , ofte andere ongelatcnheit , onbehoorlyk
ofte ontuchtigh aanftelt. die zal terftondr voor de
De Timmerluiden haar fmeer-proppen, maft geftelt , en van zyn quartier
volks gelacrft weren houte proppen , lappen , zakjes , nagels, den , en daar en boven een fchclling verbeuren voor
't lyf , en al haar vorder gc- den Provooft.
de banden
I I I. Niemandt zal den naam des Heeren dely k
reedtfehap, ter deegh gerect te houden,
y
in den mondt nemen, of daar by zweeren , op ftraffe
en na behooren onder en boven op alles
van aan de maft van zyn quartier volks geUerft te
verdeden.
wel toe te zien , en tc
werden , en daarenboven te verbeuren twee ft uiAlle de Officieren na behooren te ver- vers voor den Armen , en zes ftuivers voor den Provooft.
deden , en elk zyn poft te beveden.

Timmerluiden buiten boort gebruikt
worden.

om

IV. Zullen allen ende een iegeh/ken bezonder
Ecnigc jongens in de loop-graven , en
gehouden wezen, ons, mitfeaders alle andere die
kabel-ruimen, tc zetten.
tot dc regeeringe van de Admiraliteit zyn belle lc
Alle de ledige kardoezen af te nemen, getiouwetyk te
dienen , en te gehoorzamen , ook
en die te leggen, zoo'er plaats is, in de alles na te komen , 't geene hen van wegen dezelve
zal werden belaft ende bevoolen, en altydt bereidt
broodt -kam er , of ergens anders.
Een druil , of zeil , te brengen in de bot- ende willigh te zyn , op alle toghten en waghten
aanllagen, en anders, noedanigh die zouden mootdcry, voordegequetftcn.
gen wezen , zonder daar in nalatigh te zyn , ofte uit
Tot alle de fnaphanen dubbelde bande- den dienft te moogen fcheiden . om wat oorzaak dat
liers tc laten vullen.
het zy , zonder behoorryke aficheidt ; en dit alles op
volder kennifle te geven van het boete van geftraft te worden aan lyfen goet , na den

Om

geenc waar na een ieder op dc Scheepen eifch van de misdaadt , zonder genade , gelyk dat
br ceder in deeze navolgende leden verklaart ftaat.
van dcezen Staat zich heeft te gedragen,
V. Niemandt zal hem ook vervorderen den gewat bellier men daar houdt, hoe men ftraft,
weldigen Provooft ,zyne dienaars ofte andere Proals
verminkdapperen
den
,
en loont, zoo
vooften,op iederfchip geftelt , eenighzins te wederten , zal hier laten volgen den Artykel- ftaan, ofte in *t volvoeren haresampts re hinderen,
liaan , of dreigen maar den zeiven in 't volvoeren
bricf , het Bericht , en dc Nader beveden
roerende den oorlogh ter zee, nevens een van zyn ampt des noodt , en verzocht zynde , bv te
Nader beftd, en beraamde tuchtiging j als liaan, en de misdaders te helpen vangen, en ftrafren
op ftrafte van den ly ve.
lc dc opftellincvanpryzen, cnbelooVI. Alle Luitenanten Schippers , Stuur- luiden,
jen , op 's Landts vloot in den voorgan- Officiers, en bootsgezellen,zulien onderdanigh
,

,

,

»

we-

k

zcc-oorlogh gebruikelyk.

ArtykeUrief, en Inftr»#ie, roerende den
oorlogh ter zee , waar ndtr *lle en een
iegelylc , die ter zee op 's Landtsfiheefen vddrt , zich beeft te gedragen.

D

,

E

Seaten Generaal der Vereeoighde Nederlanden, allen den geene n die deezen zullen

zen den Admiraal , Vice-Adrniraal , en haren Kapitein , op een ieder (chip , daar op zy aangenoomen
en geftelt zullen zyn , zonder den zeiven te mogen
verlaten , ofte daar af te fcheiden , zonder verlof van
haren Kapitein ; op verbeurte van den ly ve.
VII. Niemandt zal hem vervorderen zvnen Kapitein, ofte zyn Plaats-bek leeders, ecnigh gewelt
of overlaft te doen , met dreigement of anderzins
op verbeurte van den ly ve.
VIII. En zullen alle Kapiteinen , Officiers , en
dienft begevende,
alle andere matroozen , baar
gehouden wezen den Lande te dienen zoo lange het

Doen se nieten.
, heil :
Alzoo wy , tot ondetboudinge van goede beftieringe , ordrc , en kry ghs-tuebt, in 't bektdt tan den oor- de Gecommitteerde Raden
zien. ofte hooren leezeo

m

ter Admiraliteit gelie-
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ven zal , zooder de zei re haren dienft te zullen moogen verlaten voor en aleer baar by den Raden voornoemt een behoorlyke aÏÏcheits-brief vergunt zal
werden \ op verbeurte van den ly ve.
I X. Zullen mede de Gecommitteerde Raden
ter Admiraliteit ( de fcheepen in zee , ofte aan landt
zynde) vermoogen eenige van het volk af te danken , yan 't een op 't ander fchip , in 't geheel ofte
deel , te (tellen > zoo als zy-linden goet en voor den
Lande dienftigh zullen vinden, zonder dat iemant
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righisj op boete, dat aan niemindt van de zelve
eenige bcialinge van foldye, in 't geheel of ten deelc,

,

werden gedaan , voor dat de zelve ftaat by hem
aan den Kapitein behandight , en by den Kapitein
aan den Raadt overgelevert en van alles beboorlyk
verantwoordt zal zyn : ende ten einde de fcheepsbehoeften met meerder orde moghtcn werden verzal

,

, zoo zullen geenige Officieren , ofte andere,
eenige behoeften mogen aantalten , om te verbrui-

bruikt

ken , dan met voorweten en duidely k verlof van den
hem daar ergens zal moogen Hellen , ofte in weige- Kapitein , op ftrafre als in derzen artykel vermeldt.
ringe bly ven , op verbeurte van hare foldye , ende
XVI. Geen Officiers, Bus-fchieters , bootsgedaar en boven keuilyk aan den lyve geftraft te wor- zellen , ofte andere , zullen haar vervorderen eenigli
den.

X. En zullen van nu voortaan de maant-gelden
en koft -penningen , zoo van de Kapiteinen , als van
de matroozen, die in dienft genoomen worden, eerft
ingaan vier dagen voor dat zy t'zeil gaan , al was het
fchoon dat zy meer dagen na de monfteringe aan
landt quamen tc leggen ; en zoo zy binnen twee dagen na de monftennge quamen t'zeil te gaan, zullen
evenwel vier dagen aan de Heeren tc goet hebben
I. Zoo iemandt, eedt gedaan, geit op de handt
ontfangen, of hem hebbende laten aan t eik enen, verLepe , zooder aBcheidtcedd , die zal aan den lyve
geftraft worden , en na gefchrcevcn als een fchelm.

bus-poeder, kogels, en andere behoeften van oorloge, te verfteken, verkoopen , ofte aan landt te
brengen, het zy in tonnen, hoornen, kleedercn,
nochte anderzins, op verbeurte van met de koorde
geftraft te worden.

XVII. Niemandt , wie by zy , zal zich vervorderen eenige werk tuigen , den Bus-fchieters .Timmerluiden, ofte anderen aangaande , te verleggen,
verwerpen , of te vervreemden , op boete van geworden , zonder genade , na den cifch van

X

ftraft te
1

zaken.

XV

II L De Timmerluiden , die zich op de
fcheepen van oorloge in dienft begeven , zullen ge-

XII. Zoo wie hem laat aanteikenen by twee of houden zyn de zelve te timmeren, kalfaten , dicht
,
meer fcheepen , ofte Kapiteinen zal gekielhaalt te houden , en alles , 'c gecne in baar vermoogen zal
en met de boot voor fchelm aan landt gezet werden. tyn , aan de zelve te hcrftellen j op ftraffe , zoo door
XIII. Alle de geene die in foldye aangenoomen hare nalatigheit den zeiven eenige fchade ofte verderfover quame , of hier aan landt iet aan de zelve
zullen worden , zuilen hebben , boven hare gagie
,

behoorlyke mondt-koft en drank, welke hen-luiden
gefchaft zal worden by den Kapitein van een iegelyk
op akulken manie re als men op de fcheepen
van oorloge gewoon is te doen , zonder dat eenige
Officieren, bootsgezellen , ofte foldaten, uit oorzake van de leeftocht , en mondt-koft , ietnandt
een gen ovcrlaft zullen doen op verbeurte van in
de boeijen acht dagen te water en broodr gezet te
worden maar indien ietnandt met de zelve montkoft zich niet zoude willen laten genoegen, zal 't zelve te kennen geven aan den Admiraal , Vice- Admiraal , ofte Luitenanten , ommc daar in verzien te
werden na behoor en.
XIV. Zoo iemandt aan landt gaat zonder verlof , of wiens quarrier ha niet en is gewceft , zal
aan boort komende als 'er gefchaft is , niet vermoogen eenige fpyze ofte drank tc cifleben , en zal daaren boven eene gulden verbeuren , de eene helft tot
bate van den Armen , en de andere helft tot profyt
van denProvooft, ofte ook anders geftraft worden
tot keu re van den Kapitein maar zoo wie na bezette waght fcheep komt zonder zoo lange uitdrukkelyk verlof van den Kapitein re hebben , zal , boven
* wilkeurlyk: verbetering , veertien dagen in de
yzers zitten r en wie , zonder 's avondts aan boort
te keeren , den geheelen nacht aan landt Nyft , zal
metter daadt gekielt werden.
V. Een iegelyk zal zyn ampt, en onderwindt,
verantwoorden , te weten , de Schippers , en Stuurluiden , voor 't geene haar- luider fchip aangaat , de
Bus-fchieters voor 't gefchut , kruit en loot , en zoo
voorts ieder in 't zync : en zoo het gebeurde dat
door haar verzuim, en quaatwilligheit , eenige fchade geviel , ofte eenige goederen vermift , of onnuttelyk verdaan wierden , zullen zy gehouden zyn het
zelve te verbeteren , en betalen, tot waerdeering van
den Raadt; en zal over zulks eenieder, den welken deopzight ofte bewaringè van eenige fcheepsbehoeften bevoolen zyn , gehouden wezen , t'huis
komende, aan zynen Kapitein behooreryken ftaat
over te leveren van alle 't geene hy ontfangen heeft

schip ,

,

i

,

;

,

X

'

moefte getimmert werden, *t geene zy in zee hadden konnen doen , dat alle hetzelve aan hare foldye
zal werden gekort , en zy daar-en-boven wilkeurlyk
geftraft : zullen ook mede , zoo wanneer de fchee-

pen aan landt getimmert werden , gehouden zyn
daar aan nefrens 's Landts timmerluiden tc arbeiden,

op ftrafre als vooren
X I X. Alle de Bus-fchieters, en mars klimmers,
wezen haarquarrier te waken , en
te roer te gaan , n de boot te vallen , het kordeel , de
fchooteo , en de halzen waar te nemen , en te bellieren , op ftraffe van drie maal van de ree te vallen.
XX. Zoo wanneer de Quartiet-meeftcr roept,

zullen gehouden
i

, om in de boot tc vallen , wie dan in gebreke
zal men veertien dagen in de boei jen te water en
broot zetten , en hy zal daar-en-boven zes Üuivers
voor den Pro voort verbeuren.
XXI. Niemandt zal hem vervorderen , na dat
de waght opgcflagen en bezet is, eenige vreemde
fprakc tc fpreken , noch houden, noch vuur-teken
tc doen, noch ccnigh gerucht ofte wapen roep te

val, val
is

,

tc

maken, 'ten waredat'crvandevyandeneenighontaat vernoomen wierde , op ftrafle van den lyve.
XXII. Niemandt zal hem vervorderen op te
bly ven na dat de waght op geflagen is , maar zal terftondt moeten gaan daar hy gehuisveft is , op verbeurte van in de boeijen vier dagen tc water en te
broodr. te zitten.

XX

1 1 L Dat hem niemandt vervordere eenige
muirerye te ftichten , of t'za men rottingen te maken,
aan landt , ofte binnen fcheeps boort , *t zy om wac
oorzake het zelve zoude moogen wezen op boete
van aan lyf en leven geftraft te worden , na vcreifch
van de zake en in gevalle iemandt van zoodanige
,

:

vergaderinge , of t'zamenrottinge quame te vernemen, ofte by iemandt daar van aangefprooken wierde , om mede te ftemmen , de zelve zal gehouden
zyn zulks datclyk den Kapitein , ofte den Raadt , te
verwittigen , op boete van aan den lyve geftraft te
werden : en in gevalle iemandt , van dc zelve t'za,

menrottinge zynde , 't zelve quame te ontdekken
waar 't zelve gebleven , en wat daar noch van ove- en de bcleiders van dien te noemen , zal niet alleen

Mmm
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vry van Je itrafTe zyn , maar Jaar-en boven tot een len tot dien einde de Kapiteinen gehouden wezen
vergcl Jtnge genteten 1% guldens ; en wie » buiten de Jen geweldigen Provoolt , met dc eerfte fcheepen
zelve t'zamen-rottinge zvnJe, zulks zal komen te die in komen , daar van kennüTe te geven , ten einde
ontdekken , zal daar voor tot een vereeringc genie- de zelve moogen gevat , en geil ralt worden , als vooten 50 gul Jens , en daar-en-boven gevotdert werden ren verhaalt.

XXXIII. Wanneer de boot vaart met eenigh
volk , om eenige leeftocht tc halen , of anderzins
daar de zelve zoude moogen gezonden worden, dan

COt het cerfte ampt , daar toe hy bequaam zal zyn.
XXIV. Nicmandt zal bern vervorderen eenige brieven te onttangen, uit te geven, ofte af te
zenden , dan in tegenwoordigheit van den Kapitein,
die de zelve eerft bezightigen zal , de welke het zelve den Jmiraal , ofte Vice- Admiraal , zal moeten
aangeven , opllraffe van de galge.

hem nicmant vervorderen daar van aan 't landt
of elders, te blyven, maar gehouden zyn met de
boot wederom fcheep te komen , op verbeurte van
acht dagen in de boei jen te watet en te broodt te zitDe Quartier-meeiters, met haar quarrier ten : en wie over nacht aan landt blyft , zal dtie reivolks , zullen gehouden zyn , zoo wel bv dage als by zen van de ree vallen, en van alle het fcheeps-volk
nacht , boven te wezen , en de waght te houden , op gelaerft worden.
Wanneer iemandt van zynen Oververbeurte van gekielt te worden.
De Quanier-meefters zullen gehou- ften aan landt , ofte aan eenige fcheepen , gezonden
den w;zen boven te komen als men het volk Icbaft wert , die zal niet langer uit blyven dan hem bevooomiedet zynfpyzetoetedragrn, en acht te nemen len wort , 't en ware by belet van weer en windt ; op
dat 'er niet verlooren gaat de leeftocht d:e daar over verbeurte van drie reizen van de ree te vallen , cn
febiet zullen zy wederom nemen en bcftellen die gelaerft te worden van een quartier velks.
zal

A

XXV.

XXXIV.

XXVI.

,

,

XXXV.

Nicmandt zal hem vervorderen den
huisman , ofte borger , tc Haan , of van hare goederen tc beroovcn , op verbeurte van den ly ve.

de bortclery zullen ook nu t eer beneden gaan
voordat het volk gegeten hatt , op verbeurte van
drie reiz :n van de ree te vallen.
X X V 1 1. Nicmandt zal zich vervorderen van
zyn waght te gaan , voor dat'er een ander in zyne
plaatze /al gekomen zyn, op pene van drie reizen
onder de kiel door getrokken, en gelaerft te worden
van alle bet (chips- volk.
Zoo wie op zyn waght flapen Je bevonden wort , zal drie reizen gekielliaalt , cn van al
het fchecps-volk gelaerft worden.
XXIX. Zoo iemandt bet cyflet, ofte zyn quartier verdiep, die zal voor de cerfte reize ter goetdunken van den Kapitein , en Officieren , geftraft , voor
de tweede reize van alle het fcheeps-volk gelaerft
en voor de derde reize onder de kiel door getrokken
worden.
Wanneer den trommel geflagen wort
om t'zeil te gaan , zoo zal hem een ieder aan boort
begeven , om dc fcheepen uit dc haven op ftroom te
helpen; op verbeurte, zoo wie a!s dan in gebreke
van dien bevonden wort , zonder daar toe , om merkelyke reden , vanzynen Kapitein verlof te hebben
van drie maal van de reede te vallen , cn daar-enboin

,

XXXVI.

De Kapiteinen , hare Officieren
bootsgezellen , en foldaten , zullen geene queftie tegen malkan deren nemen , op boete van geliraft

tc

werden , na gclegcntheit van de zake, en ter befcheidenheit van den Admiraal. En alzoo uit dronkenfchapde meefte onheilen ontftaan, zoo wert een
ieder, 'r zy Officieren , of andere , by dcc/en wel
duidclyken verboden zich dronken binnen fcheeps
boort te laten vinden , op boete , dat dc Officieren,
die haar met dronken drinken zullen komen tc verloopen , voor dc cci £r reize veertien dagen , en de

XX VUL

andere matroozen acK dagenindebocijengeitclr,
cn voor de tweede rciz- daar over geftraft zullen
worden, ter * befthcidenheit van den Admiraal, • jxfm
of Kapitein , daar onder zoodanige dronkenfthap

XXX.

zal

werden geplecght.

XXXVII. Ook om alle gelcgcntheir

van gedoor dobbelen enrpeelcn tc vethindcren , zal
nicmandt zich vervorderen eenige dobbcl-ftecnen
kaart-fpeclen , cn diergelykc fpeel-tuigen van tuifcherye, binnen ichecps boort te brengen, opwilfchil

)

ven elke reize te verbeuren drie fchcllingen grooten,
de tweederde-panen tot profyte van den Armen
cn het ander derde-part voor den Provooft, der. welken belaft wort daar van goede optekening re houden , om de zelve boeten op elke beralingc afgetrokken te werden.
XXXI. Wanneer dat'er in de havens ofop dc
ftroomen , eenigh febceps-werk zal tc doen wezen

keurlyke verbetering.

XXXV
Hok

1 1-

Een

iegelyk zal gehouden

wezen

XXXIX.

:

zich vordert eenen

Zoo iemandt

binnen fcheeps boort

ma euvelen moede ,zonJer noch-

met een mes door dc handt
aan de maft gelteken worden , en daaraan blyven,
tans (inerte

tcdorn

,

zal

hy 't zelfs door trekt.
Zoo wie iemandt van zyne mede-gezellen
'tzy te fcheep , of aan Limit , zal drie maal
gckiclhaalt worden , cn dc onkoften , met het mee-

tot dat

X L.

qucdl

,

, beulen.
L I Zoo iemandt binnen fcheeps boon na en
over vreede veght , zal zyne handt , daar mede hy
den vreede gebrooken heeft , verbeuren.
LI I. Zoo iemandt eenen and eren Joodtfteckt
ofte Haat , zal den levenden niet den dooden rugge
tegen rugge gebonden , cn zoo tc zamen over boot c
geworpen worden : cn zoo het aan landt gcfchicdc
zal hy met het zwaert geliraft werden , dat'er dc
doodt na volgen zal.

fter-loon

X

.

X

in

tydtsfcheeptegaan, wanneer ae fcheepen afzeilen,
op verbeurte , zoo wie de zelve fcheepen laat afzeilen , zonder aan boort te komen , van drie maal onder de kiel door gehaalt te worden : en de geene die
aan landt blyven ftaan , zulks dat de Scheepen zonder haar in zee komen tc loopen , zullen met dc
koorde geftraft worden , zonder eenige genade
'1 cn ware zulks door noodt was gefchiedt
cn zul-

Zoo iemandt

,

ccnigh mes trekt

,

als om leeftocht te laden , en andere nooJtzakelyke
zaken , zoo zullen de gecne die daar to: bcftclt zyn
'c zelve hebben na te komen ; op verbeurte , dat de
Jeene die daar van in gebreke bevonden worden
rie maal van de ree zullen vallen , en daar-cn-boven
elke reize verbeuren twee fchellingcn grooten , waar
van tweederde-parten tot voordcel van den Armen,
en het andere derde- pat t voor den Provoolt zal zyn,
den welken wert belaft , daar van goede kennis te
houden , om de zei ve boeten op elke betalinge afgekort te moogen worden.

XXX

1 1 1.

(laan in euvelen moede, metdevuift,
of koorde , zal drie reizen van de ree vallen
en gelaerft worden van een quartier volks.

anderen tc

XLUI. Nicmandt zal hem vervorderen , noch
onderwinden , binnen boort met eenige kaeiiTcn
of dicrgelyk licht , te gaan , ofte loopt 11 , dan den
gccnen die by den Kapitein daar toe geilek zal wen
Jzcn, op veibeuttc van kcurlyk geftraje te w
j

™£
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beter tc voorzien tegen gevaar van
XLIV.
vuur , of brandt , die op de fcheepen mognre komen
te ontdaan , zal niemandt vermogen binnen febeeps
boort eenigb vuur te maken : en men verbiedt den
bootsluiden, als mede alle anderen, dat zich niemandt vervordere te hebben, noch te brengen op
de fcheepen , eenige bulten • ofte zakken , gc vult
met booy , of kaf, noch infgclyks kiften , ofte tonnen , 't en ware by uitdrukkelyke toeft emminge
van den Kapitein , op de verbeurte van een maandt
foldve.

X

L V. Ook zal niemandt hem vervorderen ergens Tabak te roken , noch by avond c met licht ofte
lont in bet kabel-ruim te gaan , op boete van by den
Kryghs-raadt daar over geftraft te worden na bebooren ; maar zal bet Tabak roken moeien gefchieden tuftchen de groote en fokke-maft. of daar het
zal worden bevoolen , op ftraftc als vooren.

X V

L I. Zoo wie in 't fcheeps-werk , ofte by
oorloge binnen (cheeps gequetft of gefchooten wert,
die zal op gemeenc Landts koften gemeeftert worden » en boven dien zyn volle foldy ontfangen : en
of het gebeurde dat iemandt daar door eenige leden
quame te verliezen , ofte aan eenige van dien verminkt te blyven , die zal daar voor , na gelegenthcit
en grootte van dien , beloont werden.

XLVII. Alledegcenedie'sHeerenbezoIdinge ontfangen , zullen in tydt van noodt met de wapenen, daar zy op geftelt zyn, moeten voort komen,
en zich met alle neerftigbeit onder hun quarticr ter
weer ftellen, op verbeurte van lyf-ftrafic j en zoo
iemandt niet veghten wilde als het van noode wezen
zal , die zal met de doodt geftraft worden , zonder
genade.

XL VI II.

Niemandt

zal

hem onderwinden

eenigh geichur af te fchieten, te hanteren , noch in de
kruit-kamer te komen, dan alleenlyk den Konftapel,
en alzulke Bus-fchieters,als hen tot haailieder hulpe
toegevoeght zullen zyn , op ftraffe van drie maal
onder de kiel door getrokken te worden , en verbeurte van een maandt foldy.
LI X. De Koks zullen gehouden wezen , het
vet , en fmout , van het vlccfch komende , indien bet

X
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L V. Niemandt zal hem vervorderen , 't zy edel
ofte on-edel , groot ofte klein , eenige vrouws-perfoonen fcheep te brengen , op verbeurte van daar
over, na gelegenthcit van zaken, geftraft te worden.
LVI. Zoo wie een ander eenigh geit of goec
onrfteelt , zal 't zelve vier dubbelt weder geven , en
daar-en-boven voor de eerfte reize keurlyk geftraft
worden • die ten tweede maal daar op bevonden

wort , zal , boven de voorfz. * herftelling , gekielt ,
en
honden flagen gelaerft worden : en wie voor
de derde reize bevonden wert , zal aan den hals geftraft worden , zonder genade.
L V II. Infgely ks zafhem niemandt vervorderen
eenige vreemde Scheepen , komende ofte gaande
van of na de plaarzen welke met deeze Landen bevriendtfehapt zyn , ofte immers geene vyandtfehap
plegen , te overvallen , befchadigen , of te krenken >
in wat wyze dat het zoude mogen wezen > 't en ware
met duidelyk verlof van den Admiraal , ofte Bevelhebber , op boete van aan het lyf geftraft te worden.

*

ma

LVIII. Niemandt, 'tzy Kapitein, of andere»
hem vervorderen op vyandts gronden aan landt

zal

om buit, of gevangens te halen, zonder
van den Admiraal", ofzynen Bevelhebber, verlof en
toeftemming te hebben.
LIX. Dat hem niemandt en vervordere , de
fcheepen in komende , daar af te gaan , zonder verlofvan den Kapitein , of, in zyn afwezen > van zyn
Plaats- bek let der , op verbeurte van acht dagen in de
boei jen te water en broodt te zitten.
LX. Of het gebeurde dat'er eenige Scheepen
van den vyandt , ofte andere beui ten en pryzen over
quanten , en genoomen wierden , zoo zal hem niemandt vervorderen eenige kiften, koffen, of pakken
open te breken , noch eenige geheime brieven te bezigbtigen , maar zullen de zelve brengen in handen
van den Admiraal der vloore , ofte , in zyn afwezen,
aan den Vice- Admiraal , of Kommandeur , omme
voorts by den zei ven terftondt verzekert , en getrouwelyk , zonder die eenigbzins te verminderen , over
gezonden te worden aan de Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit , in den quartiere , ende ter
plaatze daar de zelve uit gevaten zyn , om by de zelve veiklaart te werden op de deughdclykheit ofte
ondeugjidelykheit van dien : ende zoo eenigh Kapitcin, ofte Kapiteinen, by den Admiraal gelaft zyndc
ergens te trekken , tot bewaringe van eenige kiften
of andere vet k regen betiircn, die zullen de zelve van
gelyken moeten overzenden , zonder eenige andcie
Admiralen, ofte Vice-Admiiaals, in eenige vloore
aan te fpreken cn dit alles op ftraffe van de galge.
te gaan,

is , te bewaren , om pottagic daar mede te
koken , en het vuile te gebruiken tot order houdinge
het fchi p , zonder daar af iet tot haarluider profyt te mogen achterhouden, op ftraffe van keurlyk
verbetert te worden.
L. Niemandt zal het bier onnuttelyk ftorten,
noch eenige lecf-tocht over boort werpen, aan landt
brengen , of verkoopen , op boete van aanden lyve
geftraft te worden.
I. Van gelyken zal niemandt hem vervorLI. Niemandt zal bem vervorderen den gevan- deren , in eenige fcheepen , het zy koopvaarders
genen , in de yzers zittende , eenige koft of drank rc ofte andere , over te gaan , zonder duidelyk bevel
maandt
foldy
daar, en
geven op vetbeurte van een
van zyn Kapitein , cn daar toe van den zei ven gclaft
en-boven noch acht dagen lang te water en broodt te te zyn , noch aan zulke fcheepen eenigh gewcldt te
doen, van (myten, Qaan, querzen, ofte qualyk traitevervorderen
niemandt
op
Ook
zal
bem
te
ren
of iet daar uit te nemen , op verbeurte van geLIL
ftaan van den bak daar hy aan gerecht is , om aan ftraft te worden na gelegentheit zyner misdaadr.
een andere bak ie gaan ceten , noch eenige koft neL X 1 1. Of 't ook gebeurde dat'er eenige gevanmen , of wegh fteken , op boete van geftraft te wer- genen gekregen wierden , niemandt zal hem vervorden zonder genade , ter befcheidenhcit van den Ka- deren dezelve te verfteken, noch hemelen, maar
pitein , en zyne Raden.
zonder eenigh verdragh voor den Admiraal , ofte

eetelyk

;

LX

,

,

LUI. Niemandt zal zich vervorderen eenige Kommandeur brengen, om opalies ondervraaght
koft of drank met gcwcldt uit de Bottclery te halen
te werden , na de gclegcmheit van de zake : ende
noch raadt ofte daadt daar toe te geven , op verbeur- zullen geene gevangen pertoonen gcloft moogen
te van drie reizen gekielhaalt , en van al het fcheeps- werden , dan by kenniflc van ons , ofte de Gecomre
werden.
voik gelaerft
mitteerde Raden van de Admiraliteit, op ftraftc

V

De Botteliers der fcheepen zullen geen le- van de galge.
L1
dige fuftagie , klein noch groot , tot haar luider pro1 1 1. Niemandt zal zich vervorderen eenigh
fyt hebben , maar gehouden zyn dezelve te bewa- geweer te verzetten , verkoopen , of te vervreem.

LX

ren, tot behoef van de geene die de lecf-tocht bezor-

gen, op verbeurte van keurlyk

geftraft te

worden.

den , op

ftraftc
,

van te verbeuren , boven de waerde
't Landt , een maandt foldy
voor
j

tot profvt van

Mmm

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendaagbfche

4 6x

en voor de tweede reize aan wy , na voorgaande type overleggingen , ende hier
op gehadt hebbende het goadunken van onze gecommitteerde Raden in de refpeöiveCollegien ter
LX
xen met «weer aan 't landt te gaan , zonder verlof Admiraliteit, daar over onder anderen mede door
van den Kapitein , ofte , in zyn afwezen , van den afgezondenen uit den haren herwaarts befch reeven
Luitenant , op verbeurte van voor de eerftc reize van tot beter beftienng, en tot waarneming van de noode ree tc vallen , en voor de tweede reize , boven het dige beveelen , en trygs-tucht , in 't Land» vloot cn
mitfgaders tot meerder verzekering van de dappere
vallen van de ree, noch te verbeuren een maand
voor de ecrfte

rei ze

,

landt gezet te worden zonder aficheidt-cedcl.
1 V. Dat ook niemandt hem zal vervorde-

helden , en tot af fchrik van alle kleinmoedigen , be, ten profyte van 't Landt.
Alle bootsgezellen , foldaten , ofte ande- fteh en gefchtkt hebben , gelyk wy beftellen en goet
die hen in diende van den Lande te waterzuilen keuren mits deezen, de punten en leden hier naar
willen begeven , die by 't lezen , en bezwceren , van volgende.
fuldy

X L V.

re

,

F. Den Admiraal, of de geenedie t'eenigen tyde
over de Vloote van dcezen Staat als Hooft zal gebieden , mitfgaders ook alle andere Hoofden , Kommandeurs , Kapitcinen , Bevelhebberen , en Öfficie-

deeze punten niet tegenwoordigh zyn geweeft , en
nainaals hen noch in-lchry ven laten , en het Heeren
geit ontfangen, die zullen niet minder aan deeze
voorzcidc punten met cede verplicht en verbonden
bly ven , dan of zy in 't bezwceren van deezen tegenwoordigh waren geweeft.

LX V I.

zullen met alle fchuldige geboorzaamheit naar
komen , cn volvoeren > ook door andere , onder haar
bevel (taande , doen naar komen , en volvoeren , al

ren

Niemandt zal vermoogen t'fcheep eeni-

ge Tabak ofte firandewyn te brengen , om die te
vei koopen , op verbeurte van dc zei ve , en daar enboven na gclegentheit geftraft te werden ; en zal op
zoodanige fchulden geen acht genoomen werden :
toe te voegen een vierde part ten profyte van den
Provooft , en de refte voor 't Landt.
L X V 1 1. Alle andere belworlyke en gewoonlyke leden , hier vooren niet geroert , noch gcftclt
cn nochtans in oorloge te waxcr gebruikelyk en in
oude tulen waargenoomen zyndc , zullen geftelt
vermeerdert , en hier by gevoeght mogen werden
na de gelegentheit zich zal komen voor tc dragen.
Welke bc veelen, cn leden, alzoo volkorr.cn waar
te nemen , en na te volgen , zoo vcelc als die eenen
iegelyken * opzichtelvk aangaan , zullen alle Kapi-

het geene hen-luiden by ons, ofte van onzent wegen,

• RefrelH-

j

tens cn willens tegens zoodanigen lalt ende bevel

moghte komen te vergry pen, daar over geftraft zal
worden met de doodt edoch by verzuim , onkundigh , of anderzins buiten opzet , zoodanige lalt ofte
:

bevel overtredende, zal daar over keuilyk, naeifcb
van zaken , gebctert worden.

1

teinen , Luitenanten , Ëdel-luiden , Schippers, Olficieren , foldaten, bootsgezellen , en alle andere, klein

en groot, die zich indiende te water begeven , ben
verbinden die wel cn trouwelyk tcondci houden, cn
daar op den behoorlyken eedt doen in handen van

j

de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit, ofte
andere , die daar toe beitelt zullen werden.

;

i

EEDT.
Wj

helooven , en zweeren , de Hoogh Moegen de
Htertm Staten Generaal der Vereentehde Nederlanden, die by de Unie , en handt hoitdinge van de ware
Cbrifleljke

hervormde Godts-dienjl zullen kijven

gebouw en getrouw te wezen : den zehen vroomelyk
en getrouwehk te dienen : de CoUegien van de Admiraliteit,

en de bjzondere Admtraalt, Vite- Admiraals,
!

maken : Zoo waarlyk hclpc ons Godt

.

f h,

noch te fteüen , in hare bevoelen te eeren ende gehoorzamen na behoor en : en voort ton, te gedragen na de
funten, en befleU,ngen, op onzen d.enft gemaakt, en
te

1 1. Den voorfz. Admiraal , en alle andere Hoofden , Kommandeurs, Kapitcinen, Bevclhcbberen
cn Officieren , zullen zich altydts bereidt cn willigh
houden tot alle toghten , aanflagen ,en anders , höédanigh die zouden moogen wezen , zonder daar ia
nalatigb te zyn , of uit den diciift te moogen fcheiden , om wat oorzake dat het zy , zonder behoor lv k
verlof, op verbeurte van geftraft te werden aan lyf
engoedt, na cilch van dc misdaad t, zonder genade,
III. Alle de Hoofden van de efquadres , Kooimandeurs, Kapitcinen, Bevclhcbberen, en Officicren , zullen met gclyke gehoorzaam hei r, en vacrdigliett, Hipte!) k nakomen, en volvoeren, ook door
anderen doen nakomen en uitvoeren , 't geene henluiden betalt ofte bevoolen zal worden , 't zy door
den Admiraal , of den geencn die de vloot als Hooft
befluuren zal : gelyk ook alle Vice- Admiralen,
Schouten by nacht , en de byzoodcre Kapitcinen
onder dc * onderlinge efquadrcs behoorende, aan • RefftBden Admiraal van haar-Iuider efquadre, en voorts --•«.
ffic, " cn
Cn foldaten op ieder
»
?" e

°

Kaf itetnen, en andere Hoofden, over ons gefielt ,o( té

*«b

en bevoolen zal werden , alles na hun uitterfte
vermoogen , zonder van des te blyven in gebreke >
op boete , dat de geene die t'eenigen tyde zich

bclall

,

,

wijk.

,

j

f

P'

^
y

" n harC " bcftcldcn K »Plteln

tc

K°mman-

mcdc ,*d > k ' Rehootzaamhcit°fbewyzen, en
heveelen

nakeken

zullen

;

».

op ftraffè abin

hw b ° v en «"^c cc.ftc artykel ,
geval aldaar
vermeldt, met bchooi Ijk onderfclicidt,brccder migedrukt ftaar.

al-

m\

,

machtigh.

Men ftraft de lcheepclingcn ook dik- I V. Zoo wanneer de vloote , of cenigh gedeelte
maal met voor fchcltn aanlandt tczetr.cn, van de zelve , tegens den vyandi in * handel wen
als onbekendt landt. gebraght , zullen alle minder Hoofden , en gemeene
Voor kleine misgreepen zet men hun een Kapitcinen, Bevclhebberen,of Kommandeurs, haar
ten uitterllen quyten om den vyandt alle moogelywartel om het lyf, en laat haar zoo, tot fpot
ke afbreuk te doen , alles nochtans volgens de beveevan anderen , het fchip fchoon vegen.
len , by den Admiraal, of het Ópper-hooft van de
vloote , 't zy door hem zelfs, *t zy door de Admi-

•

j

zoo wel aan bekendt

,

DV.
raals

Nader bevel van de Hooge Moogende

I

van de onderlinge hooft deilingcn , of anderj op boete , dat de geene die bc von-

zins , gegeven

Heeren Staten Generaal der Vereenig- den zullen werden eenighzins in haar plicht te hebde Nederlanden , tot waarneming van ben nagelaten daar over zonder cenige genade
,

goede tucht in

's

Landts vloote.

,

,

met de doodt geftraft zullen worden.
Alle de Kapitcinen, en Kommandeurs van

E

Staten Generaal der Vereenighde Neder- byzondere fcheepen , zullen zich onder hare toegelanden , allen den gcenen die deezen zullen voeghde efquadres hebben te houden , op ftraffe
i, heil:

Doen te weten, dat

dat de

r
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hebben begeven , en niet konnen bewyzen dat anderzins \
te worden.
X. Dc geene die in 't voorfz. geval zoo verre in
ly zyn geraakt dat zy den vyandt niet konnen befchieten , zullen alle moogdyke vlyt en kracht hebben aan te wenden , om by den vyandt op te komen,
en tot dien einde by te maken sdle zeilen die goet
doen konnen ; op ftraffe van , daar in nalatigh blyvende , als mede kenlyk in hun plicht haperende,
mfgelyks met de doodt geftraft te worden.
om by malkanderen te konnen bly ven. Ook zullen
X I. In gevalle de vloote van deezen Staat , of
de byzondere Kapiteinen ordre fiellen by hunne eenigh gedeelre van de zelve , met den vyandt ih
ampteUngen , die de wacht hebben , dat zy ach t ne- handel komende, voordeel moghte hebben van den
men op de zeilen , die by het Opper- hooft , Admi- windt , zal een iegelyk zyn beft doen om eenige van
raals, of de andere welbezeilde fcheepen , worden 's vyandts fcheepen aan te klampen
, te enteren , en
gevoert , als ook op hun onderlinge onderhebbende te veroveren , alles nochtans met
goede fchik , en
fcheepen , op dat zoo veel zeilen by gemaakt ende volgens den laft die by den Admiraal diemhalvert
gehouden worden , dat zy by en onder haar efquadre zal wezen gegeven en zoo iemandt daar in nalatigh
zullen konnen bly ven; en zal in zulken geval den blyft , zonder eenige redenen van onmoogclykheit
OrS cier , die de wacht heeft , de mis- greep ofte na- te konnen by brengen , en bewyzen , 2al de zelve
latigheit , ook hebben te verantwoorden.
daar over mede, als kenlyk in den hooghftcn trap
V I. Alle de geene die in het geveght van den nalatigh zy nde in zyn plicht , met de doodt , zonder
vyandt af wyken , of af deinzen , zonder te konnen eenige venthooninge , geftraft worden.
bewyzen daar toe door eenige fchooten onder waXII. Ende op dat al 't geene voorfz. is , met het
ter, door builen, gewoonlyke befchadighiheitaan gunt den tydt en de toevallen nader zouden moogen
mallen , zeilen , enz. of andere zware rampen , ge- komen te vereüTchen , onder God es zegen gefchiknoodtdrukt to wezen , zullen daar over , als kenlyk telyk, en buiten verwarring , in 't werk geftclt magh
in hun plicht haperende , geftraft werden met dc werden , zullen derhalvcn dc onderlinge vloot-fchadoodt zonder eenige verfchooninge.
ringen haaraltydts wel en behoorlyk van den andeVII. En zoo wanneer iemandt door zware ram- ren gefcheiden houden , ook de fcheepen van ieder
pen genoodrzaakt werdt wat van den vyandt af te afdeilinge niet te dicht in den anderen getrapt zyn ,
houden , tot blyk van 't welke een byzondcr fein of om t 'allen tyde, byden vyandt komende, wel en
teken beraamt en gebruikt zal worden , zullen de behoorlyk gefchaart tegens de zelve te konnen aart
geene die zich daar omtrent bevinden , haar na hun gaan, en eikanderen de windt niet te benemen, noch
uitterftc vermoogen bevlytigen om de zelve te ver- ook d'een den ander te beletten om den vyandt bcvangen , en haar tot dien einde tuflehen hem en den quamclyk te konnen befchieten , als mede om , den
vyandt vervoegen , op ftraffe van , daar inne wetens vyandt in 't gezicht bekomende, en om het voordeel
en willens , buiten noodt , nalatigh bly vende , infge- van dc windt moetende gedongen worden , des tc
lyks , als gróffelyk in hun plicht gebrekende , met de beter boven windt te konnen bly ven , of geraken
doodt geitraft te wetden.
't en ware nochtans by den Admiraal , of het OpVIII. Degeenediehjarvanden vyandrafkee- per-hooft van 's Landt s vloote , deezen aangaande,
ren, en opde vlucht begeven , voor en al eerzy- he- t'eenigen tyde andere ordre moghte wezen gegeven.
den daar van door den Admiraal van haar-lieder
XIII. Zoo wanneer eenigh Hooft-officier naar
efquadre gefchiktelyk af geleidt worden , al ware het eenigh fchip ofte fcheepen van zyn efquadre , of ook
fchoon dat eenige of veele fcheepen baar al bereits naar eenicn ander fchip ofte fcheepen van 's Landts
opde vlucht begeven hadden , zullen daar over met vloote , die haar omtrent hem zouden moogen bedc koorde geftraft worden , dat'er de doodt na volgr, vinden , een of meer fchooten doet , om de zelve
zonder dat het voorbeeldt van andere, die al voor fcheepen te doen op of af komen , of ook wel om
haar in de zelve laf hertigheit moghten wezen ver- hem m te wachten , en dat dc Kapiteinen , of Komvallen , hen daar van eenighzins zal verfchoonen. mandcurs van zoodanige fcheepen , daar aan niet
En of het gebeurde dat des Admiraals fchip eenige promptelyk gehoorzamen, en zulks aanflondts na
ongelegentheit over quame, zulks dat het zelve op komen , in geval zy geen genocghzame redenen van
zy n poft niet zoude konnen bly ven , zullen dc Vice- dien konnen by brengen , en bewyzen , zal 't zelve
Admiraals, ofte, in geval de zelve ook ingelyke mede voor een tafteTyke wanplicht werden opgcongelegentheit mogtcn vervallen wezen , de Schou- noomen , en zullen zy- lieden mitsdien daar over
ten by nacht die plaatzen waarnemen , en de byzon- met de doodt geftraft werden.
I V. Alle de geene die eenigh Oorlogh-fchip
dere kapiteinen hen daar by moeten voegen en houden, opftrafte als vooren, 'ren ware den Admiraal van den Staat aan de vyanden komen over te geven,
het gehecle efquadre zoude willen verplaatzen , in 't zy Hoofden gemeene Kapiteinen, ofandere Offiwelken gevalle daar toe een byzondcr en wel kenne- cieren, diebyoverlyden, of andere ongelegentheit
van de zelve Kapiteinen , het bevel over 't fchip aanlyk fein zal worden beftemr , en gedaan.
IX. Als de vloote, of eenigh gedeelte van de zel- bevoolen is , zuilen daar over by den Scheeps-krygsve, met den vyandt in geveght komende , moghte raadt , en alle andere R echtere n > geftraft werden
genade of verlchoowezen of geraken in ly bencdens windts van den met dc doodt,:
vyandt , zal een iegelyk , fchoon binnen fc boots van ninge.
den vyandt wezende , echter noch al bly ven volharX V. Ende ten einde alle overtredingen tegens
den alle moogclyke plichten aan te wenden , om het geene voorfz. ftaat , in gevolge van den inhoudt
hooger en hooger op te zeilen , en den vyandt te na- der boven (bande leden , mitfgaders ook alle andere
deren , zoo veel zulks zonder verwarring , en ver- wanplicht , in deezen niet byzondcr uitgedrukt , na
brekinge van dc beraamde ordre , zal konnen ge- eifch van zaken, prompt en voorbeeldelyk geftraft
fchieden ; op boete van » daarin nalatigh blyvende, mogen werden , zal den Admiraal , of de geene die
na de mare van zy ne begane misdaadt , 't zy met de de vloot als Hooft gebiedt , op de aanftelling van een
doodt, 'tzymet afzetting, banniffement, of ook iegelyk goede cn naauwe acht hebben te doen nelen

haar eene noodtzakelykheit daar toe heeft gedwongen , daar over , zoo zulks gefchiedc zy in ofte omtrent eene flagh , 't zy met de doodt , en anderzins
met afzetting , of ook wel zwaarder, na gelegemheit
van zaken , geftraft zullen worden. Des tullen het
Opper- hooft van de vlootc , en ook de Admiraals
van de efquadres , verdacht wezen , niet meer zeils
te maken ajs dc gelegemheit en noodt vereiffchen
zal, op d'onbexeilltc fcheepen girTïnge makende,

.
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,
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XIX. De fcheepen
't aangaan van

voor

voor zee zeil- vaerdigh leg-

den High eenigc ervarene per (bonen op de fcheepen, gende , zullen geen Officieren of Kaptteincn aan
jachten, branders, galjoots, of ander vaar-tuigh , b> landt mogen vernachten ook zullen zy by dage aan
de viooce wezendc , óm alle byzonJerhedcn net boort van hare fcheepen hebben te verblyveo , imwaar te nemen , en van alles , op baren eedt , ware mers daar niet af te gaan, ma den minden ondienlt
en zal den zeiven Ad- ofte met eenigh verzuim der zaken van 't Landt , op
getuigenis te mogen geven
,

,

,

:

miraal , of het Hooft van de vloot , by eenigh ge- keurlyke li ratte.
XX. Zullen het volk , op dc fcheepen dienende ,
brek, of wanplicht, den Kry ghs raadt daar over hebben te fpannen, en aanflondts in zee, volgens deezea dagelyks, zoo in fcheeps- weik, als in 't bellieren van
tegen woordigen Bevel-brief, en andere onze beve- het gefchut, en het gebruik van 't handt- geweer,
len , albereus ter neder geftelt , en gedaan , of noih oeftenen , om 't zelve al zoo meer en meer bcquaam
vad te (lellen , en te doen, ooideel wyzeoi ook het remaken, en den geweofchten dienll by gelegent-

zelve aanflondts in 't werk (tellen , en doen volvoeren , zonder om eenigerhande oorzake zulks te vcrfchuiven , of uit te Hellen tot zyne wederkomde
hier te lande , op boete van zelfs daar over gcllraft te
worden edoch , in gevalle t'eentgcn tyde , door
't een of 't ander toeval , de voorfz. Ihaffe in zee niet
:

geweezen en volvoert moghte wezen , zal den gemetten Admiraal , of Hooft van de vloote, aan(londts na de komlle van de vloote binncnsduins,
de verdiende ftrafte , zoo baad het eenighzins mook is , bcfluiten , en doen in *t werk dellen , zonvan des te doen eenighzins in gebreke te bly ven

konnen trekken ; op llrafte , dat de
geene die daar in gebtekigh bly ven , daar over teut hcit daar van te

i

i

|

j

j

;

£y
r

opdraflealsvooren.

XVI. Zoo eenige fcheepen van 's Landts vloot,
geduurende het geveght , madeloos quamen te geraken , of in eenige andere ongelegentheit te verval-

konnen voort zeilen , in zulken ge, dat zy niet
val zullen de wel geflelde fcheepen , die daar naaltby
zyn, alzulke bekhadighde fcheepen een touw toe

len

werpen, ofte brengen» en haar van den vyandt af
flecpen, is'tmogelyk; ten welken einde een iegeIyk altydt eenige kabel touwen , enpaerde-lynen,
voor de handt

zal

hebben te houden

:

iyk gcllraft zullen

worden

XXI. Alle floepen zullen voor zonnen ondergang aan boort van 's Landts fcheepen moeten werden gebragbr , ook na zonnen ondergang geene Üoepen van het eene fchip na het ander mogen varen j
en in geval van by-een-komll , zullen de Hoof "tofficieren, en Kapiteinen, alle overtollige drank
vermyden , ook in zee den anderen niet mogen vergaden, op tutte van daarover door 't Opper hooft
en den K yghs raadt , na eifch van zaken , gellraft tc
worden.
X X I I. Zullen mede , tot behoorlyke * ralyk- * A/c/Mpt
heit van 's Landts kruit , en om 't zelve niet onnuttelyk te verquilten , geen eer-fchootcn mogen werden gedaan , als uitliet fchip van 't Ópper-hooft,
onder wat dekzel zulks zoude mogen zyn , zelfs ook
niet onder den tytcl van het gefchut te moeten afblazen, op drafte van d'eerde reis over ieder fchooc
a« guldens te verbeuren , de tweede reis dubbelt,
en voor de derde reis afgezet te worden van bate
l

doch by zoo bedieningen.

XXIII. Zullen ook geen kaydrayen aan boort
verre zulks niet doenly k moghte wezen, en de voortVhreeve fcheepen , bv gebrek van andere voorzie- dulden, maar, de zelve echter tegens bevel aan boort
ninge , kenlyk in handen van den vyandt zouden ko- komende , aan de matroozen rot prys geven al het
men te geraken, zullen in dien gevalle de vooifz. geene daar in zal worden gevonden. Zullen ook
naade fcheepen het volk van zoodanige reddclooze geene vaar-tuigen onltzognt van boort laten varen,
fcheepen bergen , en de fcheepen zelve in brandt de- om de matroozen , en foldaten , door fuoode vonken , of in de grondt helpen , op dat den vyandt die den , van hareplunje , of een gedeelte van dien , niet
kome

niet

te veroveren

,

t'zyner verderkinge

,

en

tot verzwakkinge van deezen Staat.

dóen ontblootcn , en de zelve plunje by zulke
kaydrayen ofte in andere vaar- tuigen vindende die
haar weder af nemen , en herdellen aan zoodanige
matroozen , of foldaten , als de zelve af genoomen
zyn : tot welken einde geene kagen ofte vaar-tuigen van omtrent de vloote onbezien zulkn vermoogen af te varen.
XXIV. Zal door niemandt, wie bet zy, verlof
tot het op varen van eenigh volk gegeven moogen
werden , als met kenniflê en by goetvinden van het
te

.

XVII. De Bevelhebbers

van de branders zullen , zoo wanneer de vloote van deezen Staat met
den vyandt in geveght komt , haar laten vinden by
de fcheepen van oorloge van deezen Staat , die dicht
aan den vyandt in 't geveght zullen wezen en zullen de Hoofden , Kapiteinen, ofte Kommandeurs
van alzulke fcheepen van oorloge , gehouden zyn
zoo wanneer zich eenige gundige grlegemheit op
,

, de zelve branders te geleiden tot dicht aan
het boon van den vyandt , om niet alleen de voorfchreeven branders, onder gunft van de kracht en
rook van het gefchut , aan 's vyandts boort te helpen , maar ook , de behoorlyke uitvoeringe gedaan
zynde , om de floep met het volk van den brander

doet

Opper- hoofr.

XXV.

Zullen het volk dagelyks infeherpen de
toegezeide belooninge , indien zy zich heldtdadigh,
, tegens den vyandt komen te quyten ; en
het tegen-gedelde aanzeggen , wat draden zy hebben te verwaghten , zoo zy haar qua Iyk komen te
getrouwelyk te bergen: alles op draflé, na eifch van gedragen , of haar in den dienll van den Lande nalatigh toonen.
zaken.
XXVI. Ende op dat van alle misvallen en wanXVIII. Alle Kapiteinen . en Kommandeurs
in voorval

zullen hebben te bezorgen, dat voor het volk, op plithten des te beter kenniflê magh werden bekoSchouten by nacht van de efquadres
's Landts fcheepen van oorloge dienende, wel en be- men , zullen de
acht hebben te nemen op den handel der Kapiteinen,
hoorlyk , volgens 's Landts bevel , werde gefchafr
en dat hare fcheepen wel van water voorzien bly ven, in 't waarnemen van de beveelen, onder ieder efquafebaringe,
gedelt, op'tdukvan folhooftop dat alle klaghten en ongelegentheden, uit het ge- dre, of
brek van dien ontdaande , mogen werden vermydt daat- en zee -mank hap, ende byzondcr ook in voor-

en voorgekomen , op drafië, dat de geene die bevonden zullen worden anders gedaan te hebben
door de Collegien ter Admiraliteit , waar onder zy
bebooren , daar over zullen worden gcllraft , 't en
ware daar over al bereits by den Sthceps kryghsraadt behoorlyke boete was gefchiedt.

val van ontmoeting , zoo veel de gelcgentbeit , ea
hun eigen plicht toelaten zal.
XXVII. Zullen mede bezorgen , en doen bezorgen , dat de zieken , en gequettten , op 's Landts
vloote , wel moogen werden gehandelt , genezen
en van alles, zoo veel mogelyk is, bczorght ; tot

wel-
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welken einde ieder Kapitein hem op zyn onder hebDen Eedr. voor 's Landts Officieren
bende fchip zal hebben te voorzien van zoo veel
ter Zee.
oude reine (laap-lakens , als het zelve fthip (lukken
Wj keltoven, tn xnueeren, dat niy in 't bonden van
gefebut is voerende, zonder daar van cenighzins te
Knghr-raadt
recht Jpreken , oms in aüe
tnim't
van
verdaar
,
mogen blyven in gebreke , enzal hun
gocdinge gedaan worden , voor zoo veel bevonden retbttgbett **üen gedragen naar den Artjkel-bruf.
zal zyn dadelyk in *s Landts dienlt gebczight te we- mitigtdert na de Flaknten en Bevelen van 't Landt
albereitt gemaakt ofte notb temaken, en de in 't kyzen.
,
XXVIII. Het Opper hooft van de vloote zal zender mede «a den inhoudt van de Nader keraminde Heel mee ter s op de Scheepen houden , cn doen ge» op *t fiuk van de krjgbt-tmtbt Ie water , den afJntjdetjaart xafiien bondert
houden tot haar plicht, en door den algemeinen vcn-entwtatigbfien
~
Heel- en Genees- mcefter der vloote t'elkcns, en als
de gclegeniheit zulks veteifcht , doen bezoeken hare
heel kiften , of de zelve wel cn na bcbooren zyn
Bevel op 't rechts -gebiedt * , tot vermy- • Jmi$.
voorzien , en na bevel werden gehouden.
XXIX. De Kapiteinen , cn Kommandeurs op
dinge van verfchil, der Zee- en Lant- 1
de Scheepen , zullen op den vyandt niet hebben te
amp telingen op de vloote.
by
voor en
doen
•

I

j

j

gekomen zyn,
al eer zy na
fchieten ,
en dat zy zulk» met vrucht , tot nadeel en vernieling
van den zei ven, konneo doen, op fl rarïe, dat de geene
die haar in deezen komen te vergrypen , daar over ,
naar gclegeniheit en de omftandighedcn van haar;
bcgane wanphcht , metafdankinge. bannilTctneni ,
of ook wel met de doodt gr li rat i zullen werden.
Bejegenende eenigc Oorlogh-fcheepen
van Kuningen > Prinflcn , Potentaten , oi Gemcenebefte» , met deezen Staat in vetboodt of onzydigheit zyndc , zal aan de zelve betoom werden alle
heuslicii en vriendtfclup, zonder nochtans ietwes
van de zelve te gedoogen dat tot klcinachtinge ofte
van derzcu Staat zoude mogen (hekken.
XXXI. In gevalle ccnige Scheepen der voorgemelte Officieren , Vice- Admiraals, of Schouten
by nacht , van de onderlinge hooft-verdeilingen, in
de bejegening zoodanigh moghten werden getroffen , dat zy tot verderen dientt onbequaam , en onnut waren den trein te volgen , zullen de voomoemde Hooft- Officieren op 't een of 't ander bequaam
Schip van haar onderhebbende afdeilinge over gaan,
t'haarderkcure, na gclegentheit van zaken , daarzy
met bchoorlyk aanzien ontfangen , ende by de bevelende en minder Amptelingcn gehoorzaamt zullen werden.
XXXII. De Officieren en Kapiteinen van
's Landts vloote zullen goede acht hebben te nemen
op de 'aanuclling en plichten van der zei ver fcheepsvolk en alle wan- plu htcn, mocdi wil, en ongelioorzaamheit, doen llraiTc-n, zonder daar van eenighzins
tc blyven in gebreke op ilraffc, zoo daarin nalatigh
werden bevonden, dat zulks haar cn hare Sc hcepsofficiet en zal werden tocgerekent , daar voor zy zullen hebben te verantwoorden.
X X 1 1 1. Di op dat onze goede rr.eininge , in
deczen vervar, des te beter volvoert zal konnen werden, zullen de Hooft- officieren , en Kapiteinen,
hare Luitenanten in bchoorlyke acht hebben te houden , en doen houden , voor cn omtrent het ichceps-

DE

Staten Generaal der Vereenighde Neder, doen te weten , dar wy , na ry pe o ver-

landen

ingenoomen bericht van de Hcêren onze
Gevolmaghiighden, in 'r voorleden Jaar bezighgewccft hcbbcn3e tol ujrpreffinge en over 't bewindt
van 'i Landts vloote , cn van den Luitenant Admiraal de Rmter, als Generaal van de vootfz. vloote
miifgaderi de bedenkingen van eenige Heet en afgezondenen ui t de onderlinge Collegien ter A dmi ralitcit , om te vermyden alle misveruanden in 'i (luk

legging, en

XXX.

van rang

,

achting , en oerTening van rechts-gebiede

gewoone Zee officieren , en de Landtdie wy mede op 's Landts vloore gebruien * herhaling van 't gunt in de voorige togh- •
ten dicshalvcn, tot onderling genoegeo, is geltelt en
gebruikt gewceft , verdaan , dat voor een algemeine
tufichen de

:

,

ken

,

regel zal

werden

valt geltelt ,

gelyk valt geltelt wen

by deezen.
Eerftclyk

,

dat den Luitenant Admiraal

,

Vice-

, Schout by nacht , en ook een gemeen
Scheeps- Kapitein in 't Schip , hem toevertrouwt
zal werden aangezien , en aldaar aan hem toegedra-

Admiraal

,

gen gelyke achting ,

als

aan een Gouverneur , of

Commandeur , n een Stadt of Sterkte j mits dat hy
wederom van zyne zyde aan een Kapitein , Luii

gebiedende eenigh aantal
, of Vaandrigh
fchsrps foldaten op zyn onderbebbende Schip , zal
lucn .wedervaren gel>ke eere, en achting , als een
Kapitein , of ander Officier, een compagnie gebiedende in eene bezetting, toekomt, en te wedervatenant

,

ren gebruikclyk

,

,

is.

Ten tweeden ,

dat den Coloncl . of Ovcrlte en
Cotonel , en den Majoor . in
de tegenwoordige togt mede op 's Landts vloote gezonden , volgens hai c boedanijjhett , en * eer- merk, •
behoorl)k aanzien, en gemak, genieten zullen ; en
dat ook den gcmelten Colonel hec vereifchte gebiedt over de Officieren , en foldaten , van de landckrygh , inde gantfche vloote , na kryghs-gebruik
zelve
(Uieeps
volk
haar des te beter hebben en behouden zal , doende onder dezelve
volk , op dat het
kome te gehoorzamen ; ook zullen zy van deeze houden alle goede ordre , en naauwkeurige tucht.
Ten derden, dat, in geval van landinge der vootfz.
en alle andere ordres , die hun na deezen gegeven
zullen wotden , geen geheimenis vereiflehende , aan militie , den boven genoemden Colonel de zelve als
hare Luitenanten van tydt tot tydt mededeiling ge- Hooit zal gebieden ; alles nochtans onder het bevel,
ven, zonder daar van te blyven in gebreke. Des zul- geley , en opper- gezagh van den Luitenant Admiraal
fcn de voornoemde Luitenants de vootfz. ordres in de Rmter , als Generaal van 's Landts vloote.
goede achtinge hebben te nemen, zonder de zelve
Ten vierden, in gevalle het moghte komen te
onder 't volk , ofte aan andere bekent te maken : gebeuren dat eenigh Officier van de voorfz. landtook verplicht wezen , in geval daaromtrent by hare militie d'een of d'ander misdaad c , groot of klein
wierde
verzuimt ofte nagelaten , de quame te begaan , of ook wet dat een gemeen lol
Kapiteinen iets
zelve daar van op de gevoeglyklte wyze , cn met bc daat quame te begaan eenigh zwaar misdryf , daar
hoorly k ontzag , te waarfchouwen ; *t welk haar ten over hy mei verlies van 't leven , of van eenigh lidt
belten, en als een lidt van plicht, zal wotden tocgcre- of ook wel met kiclhalinge zoude mogen geftrafe
kent, gelyk, in 't tegen-geltclde, van nalatigheit, zy- werden , daar over zal gcoordeelt en gevonmft werluidcn ook t zelve zullen hebben te verantwoorden. den by den grooten Kryghi-raadt , die geltelt zal

na

,

hem den Luitenant
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den Luitenant Admiraal de Ruiter , als logh fchip zullen komen te enteren , en veroveren
Generaal van 't gantfche leger te water, de jegen- zullen hebben en behouden niet alken bet veroverwoordige Hooft-officieren van de voorfz. Jandt-mi- de Schip, maar ook bet gelchut, touw- werk , en
htie , die den gemelten Luitenant Admiraal daar toe ankers , nevens alle het vordere gevolgh en aanklezal beroepen , waar onder de Luitenants van de Co- ven van dien.
II. DatdaarbenevensdegeenediehetSchipvan
lonels compagnien , na ouder gewoonte , mede toeden eerft cn Admiraal van dcEngelJchcn zullen kola telyk wezen zullen.
Ten vyfden , en ten laatden , zoo wanneer over men te enteren , en veroveren , als vooren , boven
eenigh gemeen foldaat , ten aanzien van kleine mis- het veroverde Schip , met den gantfehen gevolge en

wezen

uit

aankleven van dien , zullen genieten tot een prys
, recht gefprooken zal worden , dat alsdan
zelve zal gefchteden door den Kryghs- raadt van en belooninge van hare dapperheit , de fomme van
gewoone Schecps-officie- vyftigh duizent Caroli guldens.

Ereepen
et

ieder fchip, gdlelt uit de

I II. Over ieder Schip van d'andere Admiralen
, met en nevens den Kapitein , Luitenant, ofte
Vaandrigh , mitfgaders ook de Sergeanten , over de in wyze voorfz. verovert wordende , een fomme van
op 't zelve fchip gebieden- dertigh duizent Carolus guldens.
I V. Over ieder Schip van de verdere Opperde , waar in den Hooft-officier , of Kapitein van het
fchip, of wel zoodanigh ander Scheepsofficier, als hoofden , een fomme van twiutigh duizent Carolus
by eenige ongclegenthcit van den zei ven het opper- guldens.
V. Over alle andere Oorlogh-fchecpen , gevoert
bevel van *t ichip zal hebben , in zyne * hoedanigheit als in 't eerde lidt gemeldt ftaat , zal voor zit- wordende by gemeene Kapitemen, voor ieder fchip,
ten , cn de eerde ftemmc hebben , ende nahem den voorzien met veenigh Hukken , en daar boven , tien
Kapitein van de landt soldaten op 't zelve (chip zyn- duizent, en voor ieder Oorlogh- fchip van minder
de , dan wederom den Scheeps- Luitenant, ofwel, aanzien (Kitzen en Jachten daar onder niet begreop fcheepen by Hooft- officieren gevoen werdende pen ) zes duizent Caroli guldens.
den eet! ten Schceps-Kapitein,dic onder den HooftVI. Daar- en-bo ven, dat dc geene die met eene
officier op 't fchip zoude moogen zyn , vervolgens goede dapperheit vechtenderhandt zal komen af te
den Luitenant ofte Vaandrigh van de landt-militie halen de vlagge van boven van den eerften Admien zoo voorts over ander , dan een Scheeps officier, raal daar voor tot een prys zal genieten twee duiten welken einde de zent Ryksdaaldcrs , of vyf duizent Carolus guldens.
en dan een Lande-officier
VII. Voor dc boven- vlaggen van de andere AdScheeps officieren aan de cene, en de Landt-officicren aan de andere zyde van de tafel geplaatft zullen miralen , duizent Ryksdaaldcrs , of twee duizent en
werden , na dat de geene die 't bevel over het fchip vyf honden guldens.
V I II. Voor de vlaggen van der zeiver voorheeft aan 't hooge einde zyne plaats zal hebben geftengen vyf honden Ryksdaalders , of twaalf honnoomen.
Ende werdt den Luitenant Admiraal de Ruiter, dert en vyftigh guldens.
I X. Voor de vlagge van de bezaans-maft drie
mitfgaders den Colonel van de landt-militie , op de
vloote zynde , mits deezen belaft , zicb hier na te honden Ryksdaaldcrs, of zeven hondert en vyftigh
gedragen , en te doen gedragen allen den geenen die guldens.
net zoude moogen aangaan.
X. Voor de vlaggen van achteren honden Ryksdaaldcrs , of twee honden en vyftigh guldens.
*
I. Dat wyders mede een van 's vyandts Oor-

ren

voorfz. fcheeps-foldaten

i

,

,

,

Cemeinmaking
gedaan uitkomen by
hare Hoog Moog: in den oorlogh des
Jaars 1665-. noofende vereeringen,

X

,

log-fchcepen

komende vernielt

te

werden dooreen

Landts Branders , de geene die de
of Branders zullen hebben aangedaar over tot belooninge zullen genieten een
en pryzsn , veclke belooft rverden aan voen,
gerechte derde-part van de pryyen , hier vooren toeden geenen die zich heldtdadig in het gevoeght aan 's Landts Oorlogh-fchecpen , gelyke
geveght komen te gedragen , en ver- vyandts Oorlogh-fchecpen veroverende.

of meer van

*s

voorfz. Brander

X

overinge te doen of den vyandt.

I

I.

En voor zoo

veel eenige Patriotten gene-

gen zouden mogen wezen op harebyzondere kollen
Staten Generaal der Vereenighde Neder- eenige Branders uit te ruften , en by 's Landts vloot
landen , allen den geenen die deezen zullen re voegen, dat dezelve, met zoodanige Branders

DE

Heil : doen te weten
« ofte booren leezen
wy , naar ingenoomen * verflagh van onze Gemaghtighden tot de zaken van de zee , achtervoleens ons voorgaande befluit, bezigh geweeft hebbende over vcricheiden punten , rakende de » befted in ge en vetderkinge van 's Landts vloote , eerftdaaghs in zee te brengen , en '1 gunt tot goet beleit
over de zelve , mitsgaders tot aanmoediging van dc
Officieren , foldaten , en matroozen van dien , als
mede tot aanmoediginge van de goede ingezetenen
en Patriotten van den Lande zal konnen (trekken
zien

'RMfttt.

,

dat

ende na rypeoverlegginge, daar op gevolght , ten
einde het volk van oorloge ter zee , by de tegenwoordige tydts gelegent heit, meer en meer ten diende van liet lieve Vaderlandt aangemoedight moge
werden, huiden , onder anderen , by her-ophaling
van ons beflootene van denzeven-en-twintighften
Januarii laadleden , goet gevonden en vaft geflelt
ebben , gelyk wy valt dellen mits deezen
I. Dat alle de geene die in eene bejegening , ofte
flagh van wederzydts vlooten , ecnig Engelfch Oor-

eenige vyandtlyke Oorlogh-fchecpen vernielende
daar voor zullen genieten een gerechte derde-pan
van 't geene , als boven , toegevoeght is aan Scheepen by byzondere ten oorlogh uitgcruft , die gelyke
Oorlogh fcheepen van den vyandt moghten komen
te

bemachtigen.

XIII. Dat mede den geenen die een van des
vyandts Branders , wezende in Handt om eenig Oorlogh fchip van den Sra.it tebefchadigen.komt te vernielen , daar voor toegeleit zal worden een prys van
zes duizent Carolus guldens.
XIV. Ende op dat alle goede ingezetenen , en
Patriotten van den Lande , ook mogen werden aan{;emoedight , om byzondere toerumngen van ooroge , ten diende van 't Landt , en tot afbreuk van
de vyanden van den Staat , te doen , hebben wy over
zulks mede vaft geftdt , gelyk vaft geftelt wen mits
deezen , dat alle de geene die haar met eenige Scbeepen, ten oorloge toegerud , komen tc vervoegen onder 's Landts vloote , haar ten dien einde aangevende aan den Admiraal , ofte het Opper-hooft der ze U
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beftier.

ver vloote, en fchikkende onder de Vlagge, over
het veroveren van fcheepen , afhalen van vlaggen >
en anderzins , zullen genieten , tot eene belooninge
van hare genegentheit , getrouwigheit , en moedt
over ieder voorval , noch eens zoo veel , als ten aanzien van '.Landt, Oorlogh-fcheepen h,er vooren is

HmUm

X

II.

Deel.

4*7

X X. Ende ten einde aan debetalinge der voorfz,
pryzen , en belooningen , in tyden en wy len geen gebrek ofte uitilel moge werden bevonden , hebben
wyeoet gevonden, daar toe te fchikken , en als een
oor (pronk toe te voegen , gelyk wy daar toe fchikken en voegen mits deezen , het profyt , fbruitende
uit dc laeger zetting van renten over het Comptoir
van den Ontfanger Doublet , van vyf tot vier ten
bonden , met den aangroey van dien , over den loopenden |are zefticn bondert vy f-en zefttgh mitfgaders ook de bewufte twee maal bondert en veenigh
duizent Carolus guldens , by den Raadt van State in
voorraat gehouden werdende ; ende noch het geene

V. Dat voor de geene die eenige Oorloghfebcepen van de Vloote van deezen Staat , en voornamentlyk van de Hoofden, in gevaar wezende,
mocdighlyk en manoelyk komen te helpen , daar
voor infge yks zullen genieten een aanzien!) ke prys,
by ons te begiouccn, naar gelang van den dienltby
haar gedaan , zoo als volgens getuigenifle van de voort komen zal uit de booft-goedige fchattinge
Officieren , of Gezaghebbers , d*ar by , aan , ende en andere middel :n , over 't beftck van de Generaomtrent geweeft zyndc, bevonden zal worden te liteit in te voeren , tot verval van *t aandeel daar op
behoor en.
het zelve * bellek in alle buiten gewoone beden en • R*ftrt.
XVI. En in gevalle t'eenigen tyde ('t geen Godt lallen Haat aangeflagen te werden, voor zoo verre
verhoede ) eenige Sch 'epen van 's Landts vloote de zelve middelen .boven 't geene daar uii tot eenidoor den vyandt moghtcn wezen veroverr , dat de ge drukkende cn fpoedige noodtzakelykhcit zoude
gecne die de zelve zullen komen te verlofTcn , en mogen wezen gelicht zullen konnrn ftrekken en
weder te nemen , daar voor tot een prys zullen ge- novh daar benevens in * onderftandt de Provinciën *
nieten de gerechte helft van de fommen, hier boven, van Hollandt, Zeeland t, Vrieflandt, en Stadt en
ten aanzien van 't veroveren van de EngelfihcOor- Landen, verzocht en gemaghtight , gelyk de hooghlorih-fchccpen , breedcr uitgedrukt ftaande, boven gemelte Provintien verzocht en gemaghtight weren bchalv-n de volle prys, welke hen-luiden mede den by deezen , om de verdere pryzen , die onder
noch zal volgen , in gevalle zy den vcrovetaar zelfs Godes zegen zouden mogen werden verdient , ea
,

,

;

komen te nemen.

uit de voorfz. beilemde middelen niet zouden kennen werden vervallen vaerdighlyk te voldoen , tot
deOorlogh herpen van den lade van de Generaliteit , onder belofte en onze
Sraar, eenige Engelfthe, of vyandrlykc fcheepen, blyk fchrift, van dien' hal ven byofie van wegende
binten ren algemeine (lagh van wcdeizydts vloote
grmeene Unie , niet alleen ten aanzien van het ververoverende , zal werden toegelcit , en voldaan , de li rekte hooft geit , maar ook over den gelts win van
gerechte helft vandeprvzen, die zy -luiden, inge- dien , tot vier ten honden in 't jaar, fchadcloos gevolge van 't geene voorfz. is, zouden genieten, in houden te zullen werden.
XXI. Wyders zal , tot meerder aanmoed iging
gevalle zy zoodanig EngelfcbOorlogh-fchip in een
algemcin geveght hadden komen te vetoveren, en van byzondere , die haar met eenige Schcepen , op
dar zonder onderfcheidt in wat gewed van de werelt onze beftellinge ten oorloge uiteet uft , onder des
z:ilks ook zoude mogen komen voor te vallen , mits Landts vloote zullen willen fchikken om heil op
behoorlyk blyk brengende van hare verriebtinge.
den vyandt te zoeken , op ieder van zoodanige
XVIII. En op dat een icgelyk , door oprechte Scheepen , voorzien van twintigh tot dertigh (tukken , ter begeerte van de R ceders, het getal van vyfliefde tot zyn vrouw en kinderen gedreven zynde
des te meer ten dienfte van 't Landt aangemoedight en-twintigh of dertigh mufquetiers, uit 's Landts
moge werden , dat over zulks ten aanzien van alle kryghs volk , gdeght werden.
XXII. Daar en-tegen hebben wy ook , tot
de gefnruvelden , die , in levenden lyve wezende
•an eenige van d^* geit il Je pryzen zouden deelachtig meerder verzekering van de da ppete belden , en tot
zyn hare weduwen en kinderen uit den buit en de af-fchrik van de kleinmoedigen geftelt en gtwillcgefield: belooninge, zal werden tocgevoeght twee kcurt, gelyk geitel t en gewillekeuit wort mits deemaal zoo veel als de voorfz. gelneuvelden zouden zen , dat alle de geenen dieeenighOoilog-fchip van
hebben gnooten, zulks dat de vooifz. weduwen den Staat aan deEngrlfchen komen over te geven,
en kinderen daar in zullen deilen met een dubbelde 't zy Hoofden , gemeene Kapiteinen , ofte andere
Officieren , die by overlyden , of andere ongelehandt.

infg<-|yk>

XVII. Dat mede zoo aan de byzondere Beitel

ling-vaarders, al» aan

,

fi.

,

,

,

,

,

,

Alle welke gefielde geit- pryzen zullen gentheit van de zelve Kapiteinen , bet bevel over
't Schip aanbevoolen is , daarover by den Scbeeps't geheel , en zonder eenige aftrekking , aan den geenen die de veroveringe der Krygs-raadt , en alle andere Rechteren , geftraft zulvoor i, Icheepen , of de af halinge der voorfz. vlag- len werden met de doodt , zonder eenige genade
een wczemlyk zullen hebben gedaan , ( zonder dat otte veticnooningc.

XIX.

werden

betaalt in

i

daar van eenigh deel voor het recht van 't Landt
XXIII. Dat van gelyken mede alle hooge ofte
van den Admiraal , ofte van eenigh ander Hooft- mindere Officieren , die met hare onder hebbende
officier , die daar toe niet met der daad t toegebraght Scheepen , buiten vermoeden , van de Vlagge moghbeeft , afgetoogen zal worden ) zelfs ook , al ware
ha zake dat zoodanige fcheepen na de wezentlykc
veroveringe moghten komen te zinken , of ander
zins te vergaan , en zulks niet wezentlyk binnen de
havens dcezer Landen opgebragt te worden gelyk
mede , ten aanzien van de genoomen Scheepen , en
den verderen buit , daar van afhangende , geflaakt
zal werden van de gerechtigheii , tegenwoordigh
daar van by de Collegien ter Admiraliteit , uit den
hoofde van den Admiraal Generaal, getrokken wcrdende , die mede in 't geheel , ten profyte van de
,

komen af te loopen, zonder verlof ofte bevel
van den Admiraal , of 't Opper hooft van de vloote,
daar over infgelyks met de doodt , zonder eenige
verfehnoninge , geftraft zullen werden.
Ende zal den zeiven Admiraal op de
ten

XXIV.

gedraging van een iegelyk goede en naauwe acht
hebben te doen nemen , (lellende of maghtigende
tot dien einde, voor 't aangaan van den (lagh , eenige
ervarene perfoonen op de jachten , Galjoots , en ander vaar-tuigh , by de vloote wezende , om alle byzonderheden naauwkeurighlyk waar te nemen, en

veroveraars, zal weiden afgefUao, cn afgeftaan wert van alles , op haren eedt , te mogen geven goede gemies deezen.
tuigenifle , zullende , by eenige ontbreking , of wan-

Nnoa

plicht,
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Ofte dat aan alle die «enen, dewelke in *s Landt j
plicht, den Kryghs-raadt daarover hebben te fpan-|
nen,enaan(londu in zee, volgens den Arty kei-brief,] dienft , als boven, zoodanig zullen komen verminkt
en deeze onze Nadere belicllinge , vonnuTe te wy- te werden dat de zelve daar door onbequaam zul,

zen, ook 't zelve aanllondts te volvoeren, zonder lenzyn geworden om haar te konnen geneeren, ofte
om cenigerhandeoorzakezulkt uit te (lellen, of uit iets toe te brengen tot hun eigen onderhoudt, een
te Hellen tot zyne wederkomfte hier te lande , op zilvere Ducaton ter weke, t'baarder begeerte , haar
ftrafïe , van zelfs daar over by de Hooge Regeeringe leven lang geduurende , toegevoeght zal werden.
En dat voidcrs alle andere verminktheden van Begeltraft re worden.
En op dat al 't geene voorfz. (laat komen ringen aart , na gelang zullen werden betaalr. Toe
magh tot kenniflê van den geenen die 't behoort welken einde deeze onze verkondiging aan de Collaften en beveelen wy hier mede de Collegien ter legien ter Admiraliteit gezonden zal werden, om by
Admiraliteir , 't zei ve aan hare onderhebbende Offii

XXV.

cieren aanllondts bekent te

maken , met bevel

,

om

hetzelve, tot aanmoed iginge van 't bootsvolk , ten
beften te hefteden , en te verfpreiden , zulks en daar
het behoort : ook voorts , deezen te doen verkondigen , en aanflaan , ter plaarze daar de zelve gewoon
zyn verkondiging en aanflagh te doen.
XXVI. Des wen den Admiraal van de vloote
midu deezen mede wel uitdrukkelyk gelalt , dat hy
de voorfz. onze goede meininge , ten zei ven einde

Nader leden, dienende tot beter bejlandt,
en Tcatirneminge van goede huishouding , tn 's Landts vloote by de Hoog
Mogende Heeren Staten Generaal be,

Jlooten.

E Staten Generaal der Vereenighde Nedert s vloote ter bequaamlte tydt infgely ks zal
landen , allen den geenen die deezen
hebben te laren verkondigen , en deeze aan de maft zien , ofte hooren leezen , Heil : Dot» te -weten
,
van ieder Schip aanplakken , ook 't zelve zomwylen, dat wy , tot waarneming van goede » huishouding •
na vcreifch van zaken , te doen vernieuwen.
in 's Landrs vlooien , goet gevonden hebben vaft te
(lellen de navolgende punten.
Verkondiging , nopende belooningen , en
I. Dat aan de Kapiteinen
en Gebieders van de
giften , die de verminkte in den zee- Oorlogh-fcheepen , voor bet uitloopen der vloote
krygh zullen komen te genieten , uit- door de Collegien ter Admiraliteit , tydelyk belaft
zal worden, zich tc voorzien van bier , water, en
gegeven in den Jare 1 66
brandthout, voorzoo langen rydr> als na de geleStaten Generaal der vereenighde Nederlan- gentheit van hare onder hebbende fcheepen, zonder
den , allen den geenen die deezen zullen zien, te grooten belemmering , doenlyk zal zyn, immers,
Doen te wetem , dat wy, en in allen gevalle, ten minden voor den rydt van
ofte hooren leezen , Heil
tot aanmoediging der goede ingezetenen van dee- zeven weken , en voorts van alle leeftocht voor den
zen Staat, goet gevonden hebben, by de tegenwoor- tydt van drie maanden , buiten duins uit te houden,
dige verkondiging een iegelyk bekent te maken , en op verbeurte , dat, t'eenigen tyde daar aan gebrek
ook te verzekeren, dat alle de geenen die in 's Landts bevonden werdende , de voorfz, Kommandeurs , en
dienft ten oorloge te water zoodanigh zullen komen Kapiteinen , voor ieder twee dagen , die de zelve
verminkt te werden, dat de zelve onbequaam zullen bevonden zullen werden minder dan den beitelden
xyn zich te konnen geneeren , bv zoo verre zy by tydt te konnen uithouden , aan wat flagh het gebrek
ui [Rood bcffccrcn onde rit snot tc ne boen zullen cc* ook zoude mogen werden bevonden , geftraft zullen
nietenfnadehoedani,heitvanhunneverminktheit, werden in een boete van *t beloop van een dagh koftpenningen over alle hun ophebbende eeters ; en by
guld. zoo verre het voorfz. gebrek tot den rydt vaneen
I. Voor 't verlies van beide de
1500 maandt, ofdaaromtrenr, zoude mogen komen te
Voor 't verlies van een oogh
350 beloopen , dat in znlkcn geval de gebrekige Kapiteinen daar-en- boven af-gezet zullen werden : ende
En voor andere toevallen of verminkthewert den Kryghs- raadr , mitsgaders ook alle andere
den aan de zelve, beneden de voorfz. fomRechteren , wel duidelyk gelaft , daar naar recht te
men, tergoerdunken van de Collegien ter
doen , zonder eenige verfchooninge.
Admiraliteit , daar onder ieder is beftelr.
II. Dat door Gemaghtjghden , uit de gemelde
z. Voor 't verlies van beide de armen
Ifoe
Collegien ter Admiralireit daar toe te verkiezen
Voor 't verlies van den rechter arm
noch voor zes weken water, bier, en brandthout
Voor 't verlies van den (linker arm
verzorght , en de vloote nagevoert zal werden,
En voor andere toevallen ofte vermink themitsgaders noch daar-en-boven een goede meniehden aan de zelve , beneden de voorfz. lomvuldigheft van alle andere leeftochr en nootdrufugmen , ter goet keuren als vooren.
1200 heden , ook pyen , hoozen , feboenen , hembden , en
] Voor t verlies van beide de handen
kombaerzen , als mede noch , by gelegenthert , eeniVoor 't verlies van de rechter handt
Voor 't verlies van de flinker handt
300 ge ververtchinge van kool , peen , rapen , pruimen
appelen , ajuin , en diergelyke , d'onkoften , daar op
En voor minder toevallen ofte verminktloopende , te vervallen , en te betalen uit de buiten
beden aan de zelve, beneden de voorfz. lomgewoone toegelatene laften , by de Provinciën , tot
men , ter keure als vooren.
4. Voor 't verlies van beide de been en
700 onderftandt van de zaken te water gedragen $ des
Voor *t verlies van een been
3S0 dat den voorfz. inkoop, zoo veel doenlyk is, ge(chiede met bebouding van de vryheit om't ingeEn voor minder toevallen , als beneden de
op 's Land

,

DE

:

.

'

,

voorfz. onderlinge
denheit als vooren.
5.

(ommen

,

ter befchei-

Voor 't verlies van beide de voeten
Voor 't verlies van een voet

En voor andere toevallen ofte verminktheden aan de zelve , beneden de voorfz.
i.ter

kochte binnen zekeren tydt te
mirs daar aan iets latende vallen.

mogen

h erft ellen

III. Dat tot de ladinge van dien gebruikt zullen
4*0
200 werden kloeke Galjoots , of ander klein vaar-ruigh,
d'een door d'ander bequaam om honden en vy fngh
te konnen in laden , en vooral mede hecht

zee te
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wandt , wel voorzien

II.

Deel.
,

te werden.
I

V. Dat het zelve vaar-tuigh behoorlyk zal we

zen geballalt , met een grenier daar over , om alzoo
ru 't lichten van de ladinge, of een gedeelte van dien,
bequaam te blyven om zee tekonnen houden, en
op dat men niet genoodtzaskt wcrde , tot merkelyk
tydt-verlies, het water over te pompen, en de ledige
vaten wederom met zout water te beflaan.
V. Dat het water zal werden geflagcn in goet en
hecht vaat werk , met yzere banden , om alzoo des
ie beter bewaart, en met minder fpdlinge overgenoomen te konnen werden.
V I. Dat naauwkeurighlyk bezorght zal werden
dat het bier wel gehopt , ook wel gekookt , en gebrouwen zy in Niaert en April, of wel in September
en Oöober, om des te beter te konnen duuren , en
niet (tinkende te werden.
VII. Dat het voorfz. bier, water, en brandtbout,
zoodanigh zal moeten wezen getluuwt , dat men altydts zoo van d'eene als van dandere aart , zonder
belet , zal konnen uitlichten, en dat ten dien einde
het bier voor , en het water achter gelegt zat werden.
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om niet met de eerde harde windt uit zee gcdreeven me Commizen om van
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alles

volmaakte

j

ning te houden , als mede om ieder Kommandeur
of Kapitein , na *t geene voorfz. ftaar , wel te fihultplu htigen , en het zelve t'zvner tydt over te fchryven aan het ColJegie ter Admiraliteit , waar onder
hy behoort, om vervolgens by't zelve Collegie hem
op dc ordonuanrie van zyn koft-penningen het getekende gekort , en ook vervolgens gelykc (om me
van wegen den Staat in de verdeilinge van de hulpgelden aan 't Collegie voor beuunge gdlrekt tC
werden.

XII. Dat voorts tydelyke ordre geftelt zal werden , ten einde dat de vloote, na 't verloop van de
vooriz. drie maanden, in ofte voor de Wielingen
wederom gelyke voorraat van alles moge gereet vinden voor noch andere drie maanden , en dat de zelve , de gelegentheit zulks toelatende ,. aldaar met
eenen op 't fpoedighfte moge fenoon maken , en het
volk eenigermaten ververfchen , even ende in alles
op de zei ve wyze , als ten aanzien van de cc r ft e drie
maanden hier boven in 't breede uitgedrukt ftaar.
XIII. Ende wert aan de Collegien
raliteit

mits deezen belaft , in

alle

ter Admi-

dc Scheepen van

VIII. Dat aan alle matroozen , en foldaten hun beftek , boven haar eigen voorraat van anker»
opent h k zal werden veikondight , en bekent ge- en touwen , noch in te fcheepen een bequaam touw,
maakt , dat van wegen den Staat zoodanige voor- en een goet anker , om , des noodigh zynde, aan
gedaan is , en dat der hal- andere Scheepen van gelyke certer , onder het zelve
,
behoeven ecnigh gebrek te lyden. Collegie behoorende, overgedaan , en 't gebrek van
de zelve daar mede geholpen te mogen werden.

zieninge , ais voorfz. ftaat

ven niemandt

zal

X. Dat alle Kommandeurs, en Kapiteinen, die,
geduurendedereize.eenigh bier, water, brand thout ook eenige andere leeftocht , ofte noodtdraftigheden zouden mogen van noode hebben , uit de
vooriz. verzorghde voorraat zullen moeten werden
gerieft
des dat , by zoo verre , en voor zoo veel
zulks zal dienen tot plaats-vulling van 't geene de zelve , volgens de beraamde orde , hadden moeten binnen boort hebben zy-lieden daar voor en boven de
I

,

,

,

,

ftrarTe

,

in het eerfte iidt

XIV. Werdende daar-en-bovcn ook aan de
gcmelte Collegien ter Admiraliteit gelaft , altydts
te hebben, en te houden, goede voorraat van ankers»
kabels , maften , ftengen , en diergelyke behoeften,
en de Scheepen , (taan de ter bezorginge van een ander Collegie , die , na 't ontfangen van eenige rampen , door ftorm , of anderzins , in haar-beder beftek

reddeloos moghten komen in te vallen , ook na ververmeldt , fcbult-plicbtigh moogen te voorzien , tot kofte en laft e van het Collegie , waar onder zoodanige ingevallen Schecpcn
zyn behoorende , welk Collegie daar van vo Iknmentlyk betaling zal hebben te doen , ofte dat . by
gebrek van dien , zulks op de hulp-gelden , zoodanig
Collegie toekomende , by den Staat ingehouden
en aan 't andere Collegie uitgekeert zal werden.
V. Dat ook de refpeclive Kapiteinen bevoo»
len zal werden , al tydt eenigh geldt binnen firheepsboort mede te voeren, om by noodt, zelfs buitens
landts , in der haaft eenige noodtzakelykheden te
konnen doen inkoopen, renminften, naargelang,
1
voor ieder hondert koppen van zyn onderhebbende
,

gemaakt , en aangeflagen zullen werden , mee twee
maal het beloop van 't gunt het geleverde 't gemecne Landt komt te koften , zoo over inkoop , als over
vracht van de voorfz. Gal|Oon, en andere onkoften,
daar op vallende ; maar by zoo verre , en voor zoo
veel zulks zoude mogen dienen tot vulling van 't geeifchte, boven het geene de gemclte Kommandeurs,
en Kapiteinen, volgens de beraamde beveel en, moeten aan boort hebben , dat zy- luiden in zulken geval
daar voor en zullen werden fchuldigh gemaakt alleen K k met de prys van den inkoop , verhooght met
de ge woone onkoften , daar op 00 pende , zoo wanneer de voorfz. Kommandeurs , en Kapiteinen. hare

X

fchceps-volk twee

of drie honden guldens.

XVI. Ende op dat de zieken in de febeepen niet
van vuiligheit en ongemak komen te vergaan, of dat
daardoor onrfteking, en meerder ziekte, veroorzaakt werde , zal over zulks van den beginne aan den
matroozen , en foldaten , aan een en de zelve bak te
zamen eetende , opgeleit werden , eikanderen by
ziekte en zucht ten dienfte te ftaan t en den Kapiteilaft.
X. Dat , tot beter en gefchikter onderhoudinge, nen zal bevoolen werden , fcherpe acht te nemen
en naarkominge van 'r geene voorfz. is , gemaakt dat , dit geval voor komende , den voorfz. beftemzullen werden twee lylten, beide vervattende den den dienft nagekomen moge werden: dat ook de
prys , waar na ieder aart zal werden uitgelevert , ge- Kapiteinen , ten zeiven einde, door de Collegien
c ven red et na 't geene voorfz. is , d'eene ten aanzien ter Admiraliteit , en de Opper-boofden in 's Landts
van de Kommandeurs , en Kapiteinen , die binnen vloote, wel fcberpelyk daartoe zullen werden geden beft cm de n tydt gebrek hebben , en d'andere ten houden, dat zy hare onderhebbende Scbeepen alle
aanzien van zoodanige dieniet anders van nooden dagen, ten minften drie malen ter weke, doen reihebben dan bet geene vereifcht wert , boven 't gunt nigen , met fpoekn , schrobben , als anderzins , en
by hun , volgens de beraamde orde , ftonde te be- da ar-cn boven ook zomwylen de Scheepen met
zorgen.
azyn doen befproeijen , daar in eenige GeneverI. Dat mede, ten zei ven einde , op het fchip befien branden , en diergelyke andere hulp-middevan 't
p pc r h ooft over 's Landts vloote gefteit zal len rejfdl quade lucht , by tydn, en dikmaals in 't
werden een bequaam en oaerftigh Boekhouder,

, in de zee-gaten
leggende , moeten doen aan boort komen , in beide
de gevallen de waerdye van 't vaat-werk daar inne
mede begreepen , mits dat de Kapiteinen , het zelve
vaat-werk wederom herftellende , daar jegens ook
met dezelve waerdye van dien zullen werden ont

leeftocht aan deOorlogh-fcheepen
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Vernieuwing en verbetering wegens het !«" ieder zich daar na hebbe te fthikken , en des te
meer tot haren li huldigen plklu en
Plakaat van Pryzen voor de geene
van den noodigen dienft van *t Landt,
die met Chalonfen van de Scheef en in vyandt opgewekt moge worden,
's Landts vlotte komen af te keeren ,
en te vernielen eenige vyandts Bran- Vernieuwing en verbetering van het
Plakaat , of het verbranden en
de
ders ,
ft mdt tynde om eenige van
grondt booren van veroverde Schee's Landts
Scheef en te verhanden,
fen , en dubbelt frys daar voor te
midts*aders door ander Va&r-tuigh
verdienen ; mitsgaders ftrajfcn tegens
een chalonfe van een vyandts Brande geene die met hare Pryzen ontydtg,
der vermeiende, of in de grondtfchieen
jtaande het geveght , uit 's landts
tende of wel een Brander zelfs ver,

,

,

w

w

,

vloote loofen.

nielende.

DE

DE

ting van ons voorige PLkaat , op het Huk van dc Pryzen in 'i Landts vloote uitgegeven , verder te willekeuren , en re beiooven , als volght.
Dat de Kapiteinen , ofte Kommandeurs , vin
*t Landts Scheepen van oorloge , de zelve Sc heepen
in gevaar zynde om van een vyandts Brander verbrandr te werden , hare chaloupen met een behoor
lyk aantal vao kloeke en wel gewapende mannen zullen hebben te gebieden , om zoodanige vyandtlyke
Branders te veroveren , vernielen , ofte te dwingen
zelfs hebben te verbranden ; in welken
die geene, alzoo gebruikt zynde, enden
r verovert , vernielt , of als vooren gedwongen hebbende , hooft voor hooft tot een vereeringe
zullen genieten honderr guldens , voor zoo veel
zulks alleenUk zoude zyngefchiedtuit het Schip in
gevaar wezende om van zoodanige Branders verbrandt te werden. Dat ook alle de naaft gelegen
Oorlogh febeepen , zoo haalt zy zullen bemerken
het een of ander Oorlog -schip buiten haar in gevaar
te zyn , om als vooren verbrandt te worden , hare
chaloupen mede met gewapende mannen , ten einde ais vooren , zullen nebben af te zenden en dat
in zulken gevalle zoodanigen vyandts Brander ofte
Branders verovert , vernielt , of gedwongen werdende, door 't fcheeps-volk van verfchcide Schee
pen , zich zelfs in brandt te Heken , de zelve gezam^rulvk ( die van 't gevaar hebbende Schip daar in
mede begreepen ] tor een prys zullen genieten de
fomma van zes duizent guldens , om onder haar,
na gelang van hunne maant-gelden . volgens d'otdre
van 'c Landt , verdeelt te worden.
Dat mede de ja:hten , Advys-galjoots , en ander
klein Vaar-tuigh , die een ChaJoupe van een Brande: van den vyandt zullen komen te vernielen , in
de grondt tc fchieten , of anderzins den Brander onbruikbaar re maken, daar voor tot prys zullen genieten de fomma van drieduizent guldens eens, mits
daar van behoorlyk doende bly ken: en dat de geene
van '1 zelve Vaar-ruigh die een van 's vyandts Bran
ders zelfs zullen komen te vernielen , daar voor tot
een prys , als boven , zullen genieten een fomma van
zes duizent Carolus guldens j alles onvermindert
en boven 't geene by het dertiende lidt van 't voorige
Plakaat goet gevonden is , ten aanzien van de Oorlogh fchecpen , vernielende een van 's vyandts Branders , wezende in (landt om een ander Oorlog-fchip
van deezen Staat te befchadigen.
Ladende den Genetaal van 's Landts Vloote in
der tydt , dat hy van *t voorbaande alom me by aanplakking aan de ftuur-plecht in ieder van'sLandrs
Schecpen , en minder Vaartuigen in de voomoemde vloote , kenniflè zal hebben te geven , ten einde

jaren I665
volght :

Staten Generaal der Vereenighde NederStaten Generaal der Vereenighde Nederlanden , tiet H ttvittim , dat wv , na voot gaanlanden , dotn
vjtttn , dat wy , na voorgaande rype overlegging , goer gevonden hebben , in de rype overlegging , goet gevonden hebben , tn geover-een-kommg van onze befluiren, rot vergroo- volge van onze voorige bcfluiten , genoomen in de

u

,

en 1666, van nieuws tcbevcelcn,

als

Dat de Hooft- en minder Officieren , mitrgadert
Kapiteinen , en Kommandeurs op de Schecpen van
oorloge, onder 's Landts vloote beboorende, 200
wanneer men met den vyandt in geveght komt , en

doorGodes zegen in 't begin van den

Ehaar

!

flagh eenige

Scheepen verovert wierden , gelyk verhoopt weit
hec volk , daar op dienende , die haar op belofte van
quartier hebben ovei gegeven , zonder het minfte
tvdt-verlies, nochtans zoo veel doenlyk is , bergen de, zoodanige veroverde Schcepcn aanftondts zullen hebben aan brandt te (leken op diverfche plaatzen , en inzonderheit in de Konftapels kamer , en
dat zy tot dien einde tydelyk eenige teer kraniTen
zwavel , harpuis , teer- tonnen , en ander brandttuigh

,

zullen hebben geteedr te

gereedt te houden

,

om

,

't

doen maken

,

en

geval voorvallende , da-

konnen werden , alles op dat den
ve roveraar ofte veroveraars des te bcquamer mogen
zyn, en bly ven. om zonder tydr- verzuim den vyandt
alle verdere afbreuk te doen , en daar door her oogmerk van den Staat te betrachten , ook te bereiken 1
des dat den veroveraar of veroveraars, voor het altelyk gebruikt te

,

zoo in brandt geileken Schip ,

zal ofte zullen genieten noch zoodanigen fotnme van penningen , als wy
tot prys in ons voorige Plakkaat des Jaars iööc.

I

.

J

'

j

j

hebben geftelr, en mitsdien in plaatze van een enwel vcrflaande , dat
, een dubbelde prys
zoo wanneer den vyandt t'eenemaal zoude mogen
verflrooit , en in wanfehtk gebraght wezen de veroverde Schecpen als dan zullen mogen werden behouden , en in 't Vaderlandt voor prys opeebraghr,
en dat in zulken gevalle de veroveraars zullen worden gehandelt in gevolge van 't voorfchreeve voorge Plakkaat. Dan in geval t'eenigen tydt bevonden
zoude mogen worden dat de Kooft- officieren , Kapiteinen , ofte andere Kommandeurs van de Schcepcn an 's Landts vloote , volgens de boven Haarde
kelde

:

,

fchikking, hatr* veroverde pryzen niet zullen beb-

:

(

ben in brandt geftcken , ofwel in de grondt gehakt
maardaar medeontydigh , en het geveght noch duurende , komen uit de vloot te loopen , niet alleen
vei it eken zullen zyn van haar deel in de prys en
waerdye van 'c veroverde Schip , met den gevolge
en aankleven van dien , volgens den Plakkatemeer
genoemt , aan de veroveraars toegeleit , maar dat zy
noch daar boven geflraft zullen worden in een boete
van gelyke fomme als hun voorfz. deel in 't een en
'c ander zal komen te bedragen j ende dat ook zoodanige andere Officieren , matroozen , en (bldaten,
u's bevonden zullen worden aan zoodanige overtredim; fchuldigh te zyn , insgelyks mede , in plaatze
van
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van baar deel in dezelve pry*. of in de waerdye dat de zelve wech geworpen of verkocht
van 't (chip , uu baar beurze , ofte te goet hebbende won. Bytydt van ziekte doet hy alle quarfoldy , gedoemt zullen worden in een boete van ge- tieren het
Schip binnen- en buitenwaarts
lyke fommc , als het voorfz. haar aandeel in 't een en
reinigen. Laat niet toe dat iemandt,
*t ander zal komen te bedragen. En dit alles onvermindert zoodanige lichamelyke , keurlyke , of eelt- zyn byzondcr gebruik , licht ontfteke.

om

over hare ongehcorzaamheit,
volgens den Artykel-brief , en de Nader beveelen
op kryghs- tucht , bevonden zullen worden onderftrafre

,

als zy-luiden

,

hoortgh te wezen.

Waar by noch zoude konnen gevoeght
worden het geene ten tyde desoorloghs,
in den Jare 10*71 , nopende deeze ftofFe,
gemaakt is > 't geene echter , om de gclykeit ,

of wcinigh verfchillentheit , na late.

Bejiierders of byzondere Scheef en,
deeze zyn als volgbt :

De Kapitein

, die het opper-bevel heeft,
eerfte is op het Schip : deeze neemt
volk aan , uitgezonden de Luitenant
Schipper, Schryvers, en der foldaten Komroandeurs : heeft opzight over alles , en
kryght bevel van de Opper-hcercn , om
den dienft, daar het Schip toe bedelt is,
waar te nemen , en al d 'onderhebbende

en de
al 't

mannen te bellieren.
Het ftaat hem toe zich

ftccdts te oeflfè-

nen in alle konften, en wetenfehappen , die

Bandtftroov,enhoovuitdckooijcn: doet
ook zomtydts by nacht lantacmen, die wel
dicht geflooten zyn , op den overloop hangen , doch meeft by de beting.
Als hem vreemde Oorlog-fcheepen ontmoeten, neemt hy het punt van eer wel in
acht , lollende bullen over en weder.
Hy draaght goede zorgh dat wakkere
mannen in zyn ichecps-dienft kryght , daar
hy op vertrouwen mag , fterk en grof, van
bequamen ouderdom , en ervaren in zaken
van de zee. Wat onheilen onervaren volk
in een fchceps-ftrydr by gebraght heeft,
lecren ons de oude voorbeelden van Xerxet,
Heracltm en veel andere hedendaaghfehe.
Zeker vermaan Vloot -vooght zeide een
maal, liever te willen vechten met matroozen die heel vroom, of die heelgodtloos
waren , als met de geene die tuflehen beide
zyn } wantdc vroome zyn bereidt teftervcn , en ontzien de doodt niet : zoo ook de
godtloozen, welke duivel, of hel, niets
achten: maardie halfen half zyn, durven
aan de man niet , want zy voc
te veel fchrikken. Hy kielt vryc voor ge,

een zeeman te ftade komen: is ervaren in
de konft van ftuuren , bus-fchietcn , en het
veghtcn ter zee : weet wanneer hy zynen huwde.
Men twift-redent, wat dienfbger is te
vyandt enteren zal, en hoe men de zeilen
fcheep , volk van eene 1 andtaart tc hebben,
fchikt.
In zware voorvallen roept hy zyne On- of gemengt. Zommige behaagt het, dat
der-beamptelingen t'zaam, en pleegt raadt al 't volk van hunne landts-luiden zy. Anmet hen, na een yverigh gebedt tot Godt. dere, die wel den meeften hoop maken,
Hy houdt ftreng recht : by voorval dat nemen alle 1 andtaart aan , zonder ondermen rechts-plcging aan booswichten ftaat fchcidt : 't geen , myns bedunkens , te pryte plegen is hy eifleher, zyne Raadt befluit, zen is j want dus werden veele t'zamenroten de Schryvcr tekent net verrichte aan. tingen voor gekomen.
Zoo dra de tonnen achter uit zyn, of ook
Heeft maght om nevens zyn Kryghs-raadt
iemandt van 't leven ter doodt te doemen wel eerder, doet hy ordrc ftellen, waar
wel verftaandc als hy onder geen vloot is, ieder man ter tafel zal gaan , voegende gelyke in aanzien, en die beft overeen komaar alleen door zee gaat.
De fcheeps Kryghs-raadt, zeght Ho- men, by elkander. Zeven ofacht mannen
mertu, bcftaat uit alle de fcheeps Hooft - eeten t'zamen aan een bak.
Eer het veghtcn aangaat, by tydt van
bcamptelingcn. Met deeze magh een KaSitcin, des noodt, bcfluiten, wat hem te ruft, moet ieder weten waar hygeplaatft
oen ftaat , wcrwaarts te kceren , en wat zal zyn wanneer het op een veghtcn gaat.
Hy weert alle godtloosheden , ook dobte verrichten , wanneer hy alleen, en van
zyn mede-mak kers is vertteken. Hier toe belen en fpeelen , en verbiedt vloeken en
geeft men veeltydts den Kapiteins befloo- zweeren.
Zoo'er een Predikant fcheep is, laat hy
ten bevel-brieven mede , daar zy zich in
noodt van hebben te dienen.
het volk ter behoorlykcr tydt de predikatie
bemindt:
zich
gevreeft,
Hy maakt
hooren: des morgens en desavondts laat
en
fielt goede ordrc, dat fpys en drank ge- hy in 't openbaar het gebedt tot Godt fprerechtelyk aan de maats, en na den eifch, ken : laat Pfalmen zingen, en Godts wcort
werde uitgedeclt , en duldt niet dat het by een Voor-leezcr cerbiedclyk voorlecvolk de zelve byzonderlyk beware : ieder zen, alsook Wel gedrukte predikatiën.
doet hy zyn fpys, als men rantzoen, of fpysBy tydt dat men landt , ofvyandt , is ver-

maat, uitreikt, zuiver houden, en belet jmocdende, houdt hy ftccdts een uitkyk
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III. Geene Kapireinen t ofte Stheepen van oorloge, zullen van de vloote , ofte haar gezdfchap,

aan de (leng. Laat ook wel toezien , dat
doet enalles klaar is tegen vcghtens tydt
ter-dreggen valt maken , die in de boeghfpriet hangen en met yzere kettingen aan
dc bctings vaft zyn laat ook fchoot en raas
vangen , muizen op dc maften onder dc
rakken leggen, en zout op den overloop
flrooijen , om vafter te (laan. Voor 't gcvcght ichenkt hy dc maats een dronk wy'n,
om hen moedt te geven , en moedight hen
in 't geveght aan. Hy geeft Uft, dat het
Schip in 't (laan overal wel genat is , en dat
water-bal icn en brant-zwabbers by alle de
Hukken klaar (laan. By andere landt aai t
worden varft hc beeilc-vcllen klaar gehouden, om brandt tewceren. Dc (chottcn
worden dan ter neder gclcght, cn al wat
fplintcrs moght veroorzaken , of het (laan
verhinderen, gewcert.
De plaatzen van afgeftorven beamptelingcn verziet hy met andere , uit zyn volk,
die des wacrdigh zyn.
Als men overvlocdt van volk te fcheep
heeft, kan men een gedeelte op dc (cheepsbodem doen verwylcn , tot dat men huns
:

mei den fcheepe noch met den lyve , mogen fchciden , loopen , ofte vertrekken , dan met verlof van
den Admiraal, de Gecommitteerde van de Admiraliteit , ofte Vice- Admiraal van 't gezelfclup , ook
niet verder , en tot geen ander plaatze , dan daar zy
by de zelve zullen worden gelalt j zullen ook ftadig
onder malkanderen , en met haar-lieder Admiraal
en Vice- Admiraal , goede o ver-een koming hou,

,

:

noodigh

den, mitfgaders gehouden zyn, tot allen tyden , na
de bevcelcn en lalt der zeiver , als mede van de Gecommitteerde van de Admiraliteit , gereedt te zyn
om hm te laten vinden op alle ondernemingen,
tochten en wachten , daar hen luiden als vooren gelalt zal worden , zoo wel te water als tc lande,
op
lyf-ftrafle.
I V. Z'jllen mede alle ende een ieder der Kapireinen , daar toe gelaft zynde, alle Koopvaardcrsfcheepen deezer vercenighdc Landen gehouden zyn
ecnparighl) k te geleiden , zonder eenige gunde ofte
faveur te dragen , van wat Provinciën Quartieren,
,
Steden , Vlekken, ofte byzondcre periboncn dezelve zouden mogen wezen , ofte ook de voornoemde

Schippers , Koopluiden , ofte Scheepen , eenige verhinderinge te doen in geenderleijc wyze , van vooren ofte by omwegen , op boete van aan Iyf en goet
geftraft te

worden ,

de zelve Schippers

't

,

en ware bevonden wierde dat
Koopluiden , ofte Scheepen

wilden liandelen met des gemeene Landrt vyanden
ofte anderzins op verboden plaatzen , jegens welke
de zelve Kapiteinen, cn het fcheeps- volk , hen zullen
hebben te dragen gelykals tegens vyanden.
,

heeft.

Dc Kapiteins op Staten Oorlogh-lchee-

moeten al het koks en kajuits gercedtV. Zullen geene Kapiteinen vermoogen hare
chap verzorgen , daar zy gezettcn loon Scheepen hoogcr te timmeren
, ofte eenige wintvoorgenieten ook zoo alle dc kaerflen, vang daar op te maken , maar de zelve laten blyvea
gely k die hun van wegen den Raadt zullen zyn gedwylcn, zwabbers, enz.
levert,
op
boete
van,
het
tegen
geftelde doende, te
Zy moeten ook bezorgen dat de foldaverbeuren de fomme van honden guldens , tot proten, zoo wel als de matroozen , behoorlyk
fyte van de gemeene zake , en dat boven dien 't zelverdeelt zyn, om in tydt van ftrydt ieder op ve Schip t'zynen
koften wederom
zyn beftemde plaats tc komen , waar toe den eerften (laat gebraght zal werden.
!jen

:

1

met hunne namen by 't gefchut
cn elders, werden geplakt.

V

biljetten

Zullen geene Scheeps Kapiteinen vermoogen iemandt van haar fcheeps- volk , ofte foldaren
onder liaar gebiedt ftaande , af tc danken , ofte van
InjJruclie veer de Kapiteinen , te water haren dienft te ontdaan , noch ook iemant in diende
dienende , by den Staat ter neder ge- aan te nemen , 't cn zy met voor- weten , believen
ofte toeftemming van den Admiraal , de Raden ter
fielt al in den Jare 1 6 9.
Admiraliteit, ofte hare onderlinge Commiflariflen,
I.
L200 allen Kapiteinen , Lieutenanten , en 't en ware de noodt anders vereilchre 5 maar iemanc
Schippers, bevoolen is het opperfte gebiedt eenigh verlof vetkregen hebbende, zullen de Kapiover de Scheepen , en fchceps-volk , daar elk onder- teinen gehouden zyn , der zeiver pafpoort , ofte afling op geftelt is , mitsgaders alle 't geene dat binnen rekeningc, op het zelve handi-Ichrift van verlof te
I.

\

J\

doen

fcheeps-boort is, zullen zy gehouden wezen goede
zorge te dragen , en beboorlyke toezigbt te nemen
dat alle de leden , in den Artykel-bnef begrepen
wel en getrouwelyk werden achtcrvolght, en onderhouden , de overtreders der zei ver met der daad t geItraft na behooren, en voorts in allen hen te quyren,
als alle goede Kapiteinen , Lieutenanten , en Schipperen, te water Icbuldigh cn gehouden zyntedoen.
1 1. Dezelve Kapitein cn , ende een iegelyk van
hen , 't zy alleen , ofte meer van hen luiden byzon-

der, zullen ook gehouden zyn, zoo wanneer zylutden gelaft zullen wezen t'zeil te gaan , ofte met
een vkxxe Scheepen hen op eenige ondernemingen
ie lande of te water te begeven , te gehoorzamen cn
ooderdanigh te zyn den Admiraals , Vice- Admtraak, ofte Komtnandeurs van de vloote, daar 00der zy-hnden zullen zyn befcheiden ; en , zoo wanneer den tydt zulks lyden zal , hem alle morgens te
komen groeten , om van den zei ven zyne meininge

1

|

engdieftetcverftaan.

ftelten.

VII. De Kapiteinen zullen mede niet vermoogen eenige van haar onderhebbende Officieren, ofte
matroozen, in 't zeil gaan aan landt te laten , zonder
uitdrukkelj ke toeftemming van den Raadt ; noch cc
ook , uit zee komende , of zelfs , of iemandt van
haar onderhebbende fcheeps- volk te laren gaan buiten hun Schip , voor en al eer hy met zyn volk gemonftert zal zyn , 't en ware dat de noodt en geleSemheit vereifchtc dat den Kapitein den Raadt nooigh te fpreken hadde, in welken gevalle hy mede
ordre ftellen zal , dat alle zyn voik biunen den fcheepe blyve, op boete , dat de afwezende noch in foldjre t noch in koft-penningen , voor den tydr dat de
reize heeft geduurt , goet gedaan zullen worden,
VIII. Zullen mede alle Kapiteinen, uit der zee
opkomende , voor de zee- gaten moeten Wy ven leggen van May af tot Oclobcrtoe, zonder met hare
Scheepen vorder op te komen , voor dat zy daar toe
van den Raadt gelaft zullen zyn , ook tot dien einde

|
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fcheep voeren onder dc dooden of onder
de levenden behoorde te tellen.

"

kondigen , om nadet laft van
boete van keurlyke betering.

IT.

beftier.

en

ietrund t vin bet volk hare komft q den

,op

Op

Scheepen daar geen Predikanten

God

zyn , wert
es woort van Voor-leezcrs
Kapitein zal moeten verantwoorden
van alle febeeps gereedschappen , en tuigh van oor- den volke voor gedragen : deeze gaan ter
loge, tot welken einde alle de fcheeps-behoeftenby difch by minder amptelingen.
den Éauipagie-meefters aan de Kapi tanen gelevert,
Koopvaardy - fchcepen dient de
en onder der zeiver handt- k hrift behandight zullen Schipper, of
Stuurman, de maats voor
worden, die dezelve weder aan hunne onderlinge
Prediker, met alle zedighcit , enChrifteOfficieren, ieder in *t zyne, zullen hebben uit te
lyke
icver,
waar
toe hy lchriftelyke gebeieder,
de
zei
by
een
dragen
dat
ve
,
deden, en zorge te
als voorfz. verantwoon werden , op boete van keur- den voor alle noodts-tydt mede voert.
lyke ftraffe , en zeiver te zullen beulen al 't geene
Luitenant is devoorfpraak van het
vennul , ofte qualyk befteedt zal zyn.
volk by den Kapitein: hy werdt afgezonX. De Kapiteinen zullen niet licbtvaerdighlyk
den wanneer daar iets van gewightc buieenige eer-fchooten doen fchieten 5 ende zullen de
ten fcheeps-boort te hertellen is, zoowel
Schry vers gehouden zyn , aantekening te houden
IX. Den

Op

De

waar om, en wanneer de Kapitein een ige eer-feboo- te lande , als aan andere Schcepcn in zee.
ten heeft laten doen , om in 't bezien en onderzoeNa de Luitenant volght de Schipper in
ken van hare regifters by de He e ren Raden ter Adwaerdigheit. Deeze moet op het Schip,
miraliteit daarop gelet te worden na behooren.
en
alle fcheeps- behoeften, palTen, ontI. Ende alzoo den dienft van den Lande daar
aan ten hooghften gelegen is dat de Schtyvers altoos fangt de zelve , en reikt die uit den geenen
t 'fcheep zyn, om al 'r geen daar voorvallen moghte, die desnoodigh hebben tot dienft van het
'
de Ka- c hip
1 te teikenen, zoo zullen
ïdeKahydraaght zorge dat hetfehiptypjteinen tuet vermoogen de zelve van den fcbeepe jj wV „„^„-.„Z,. „ r
li—r *
r
dc k crc,n, n

X

:

ielHeren, ofte eenigh verlof te geven

7 g

om aan landt

g

t

^

~
werdt, m
metfpoclen, en

anderzins doet alle tuigen fmeeren , en
te blyven.
XII. En zullen de Kapiteins den Schryver daar teeren , na den eifch , en op zyn befcheide
toehouden, dat hy alle maanden den Artykel-brief plaatze (lellen.
:

,

j

ten aanhooren van alle de matroozen leeze , en daar
de.
van nette aantekening

|

De Luitenant , en Schipper , wyzen het

volk dc plaatzen aan, waar hare kiften zullen ftaan, en flaap-plaatzen zyn : of zy zoeafzyn van ken die zelve mede wel.
's Landts Oor
|

De Luitenants zyn de tweede bcamptcn
te fcheep

:

deeze gebieden in

den Hopman, en moeten

't

alle twift

Op

onder logh-fcheepen behelpt zich dc gemeene
man meeft in hang-makken , onder 't verdek en den overloop. De Officieren gebruiken vafte kooijen in kamers, ieder daar
hy befcheiden is , na waerde , en zyn ampt.
Op Koopvaardy-fchecpcn worden zelden

het volk wceren.
Zoo daar een Predikant fcheep is, (laat
het hem toe , twee maal ter week , by toelaten van wéér en windt, God ts woort in
een predikatie den volke voor te houden,
daar in hy nacrftelyk ieder zvn plicht moet
voorleggen. Hy leght zich meer op een
godtzahge oefening , als aan zware twift

Eunten op

;

andere

als vafte flaap-plaatzen

Niemandt van

't

gebruikt.

gemeene volk vermagh

zich des nachts t'ontkleeden, zelfs niet dc
alder- fchoenen uit te trekken.

beftraft op 't
te loffen
ooghfte het zweeren, vloeken, en alle
ongebonden the Jen, die te fcheep veel in
zwang gaan moedigt het volk aan , wantrooft de
neer het op een ftryden gaat
verwonde, en kranken berifpt ten allen
tyden de maats , als hy ongeregeltheden
ziet: bewaart de kruit-karoerm'tgevegt.
Deeze wort onthaalt aan de tafel van de
Kapitein , en heeft zyn verblyf in de hut
:

:

:

:

De Luitenant, en Schipper, voeren uit
de bevcelen van den Kapitein , die zy uic
zyn eigen mondt ontfangen , 't zy zy het
volk zelve zulks aandienen, of dat weder

door minder Officieren laten verrichten
zy moeten paften op het water halen en
toezien , als de maats fchaffên , dat alles
gefchiktelyk in 't werk gaat, en ieder zyn

gerechte deel ontfangt.
De Schipper neemt acht, dat de fcheepsdeelen, zoo lofïè, als vafte, niet verwaargezeght kan werden , 't geen TUto eer- looft, of bedurven werden: deeze, zoo
tydts van de (cheepelingen zeide : Zj zjjn wel als de Luitenant , moeten letten op
grofen ongemtnttrt. Hier om verfoeide Pli- hunne hooft -wachten , dat de glazen wel
nuu de vinders der fchcepen, en fchip- ge keert werden, windt en weer waarnevaart. Hy ftclt hen het geftadige gevaar men , en hun gilling , van hoe veel het
voor oog cn, en wekt hen dus tot vroom- Schip afgeloopen heeft , aan de Stuurman
h ei top. Zonder alle onheil, zegt de Poëet, over ecven , die zyn beftek daar uit maakt
is men te fcheep maar drie of vier vingers en gift waar dat men is, 't geen deeze twee
breedt van'sdoodts gevaar. En Sm, de ongehouden zyn te doen. Doch op zom-

of galdery.

Hy trachte , dat van zyne gemeente niet

vyzc , twyffelde , of men de geene

die te

migc Schcepcn neemt de Stuurman , met

Ooo

zyn
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zyn Onder-ftuurm*n,dit werk alleen waar,
en bcraadtflaagt, des noodt , roet de Schipper, of die welke het Opper -hooft is.
Voorzightige Luitenants» en Schippers,
houden evenwel ieder hun loops rekening,
en beftek, in 't byzonder , 't geen men met
dat van de Stuurman vergeiykt , om een
gemeen waar beftek uit aceze alle te vinden. Zy houden de matroozen fteedts in 't
werk, met het Schip te fpoelen by warmte,
vleghtenvan fervings, fpinnen van Schiemans-garen, enz. By harde windt waakt
alle man.
Deeze volght de Stuurman, die op het
roer moet pallen , en fteedts den Kapitein
aanbrengen , waar hy het Schip vermcint
te zyn.

Een

naerftigh

Stuurman moet zyne

dagh-regifters, en gillingen, in gefchrift

houden weshalven dicnlïigh is, dat nacht
en dagh , in alle quartieren te (cheep, op
eenley, t'elkens aangetekent werdt, hoe
de windt , ftroom , en ty veranderen
mitsgaders alle bejegeningen , den loop
betreffende , op dat den Stuurman eens
daaghs zyn gifling te bequamcr kan ma-,

t.a

7.

ken.
Als een Stuurman , of Schipper, ziet dat
zyn Schip los is, en niet vaft in elkander
geflooten , ombindt hy 't zelve , by ftorm
met kabels , of touwen, (ge y k boven reet s
gezeght is, dat oulings by de Romeinen
mede wiert gedaan) opdat, de einden by
elkander blyvende, het niet kome te vergaan. Dit is gedaan, in 't Jaar '1679. aan
een Oorlogh-fchip , de Burgh van Leiden genaamt , waar mede den Kapitein
omtrent anderhalf millioen , in Stukken
van achten , uit Cadix tot Amfterdam
1

braght.

By zware ftorm, en onweér, wanneer
men geen boots kan uit zetten, en dat het
eene Schip het ander te verprcijen, of te
ïpreken heeft , 't zy ook als men een Schip
ziet zinken, en dat'er geen middel is om
de m enfehen te behouden , als met zoo een
Schip aan boort te klampen, is het ampt
van een goet Stuurman , voorzightelyk
aan boort te leggen , 't geen bequaam kan
gefchieden met het hangen van ledige
vaten aan die zyde van het Schip daar men

Hy moet dan doen volgens dit fpreckw oor Die een gttdt Lootj wil Kjn j}**rt
t !

loet

,

noch fyn.

De winden moet
te onderfchciden ,

hy op het oogh weten
en hare namen kennen»

zoo als zv
In tydt van ftorm, als men vreeft dat het
ft u ur aan Hukken moght geflagen werden,
zyn de Stuurlieden gewoon , in volle zee
hetzelve vaft te binden, en het Schip dus
te laten dryven: welken te raden is, dat
zy het liever by vier of vyf mannen laten
houden, zoo, dat het bewegelyk blyft t
want aldus zal het roer minder gevaar loopen van verbrooken te werden , dan of het
vaft ft oud ; of als men 't vaft maakt , moet
het ten minften eenigh fpeelen hebben.
By hardt wcér moet een goet aantal mannen aan 't roer ft aan , met taliën , die op de
roer- pen vaft zyn , ftuurende.
Na de mate van de wint doet een Stuurman de zeilen minderen, en vermeerderen,
beginnende van de bovenfte af* (ëhict en
verhooght de ftengen , naar gelegentheit
van 't wcér, als hy op anker leght. Hy
verzorght dat by hardt en nat wcér alle luiken, en openingen, wel dicht geflooten
zyn. Wanneer hy gedwongen is de maften
te kappen, zal hy, ten anker leggende,
de fok ke maft , en bezaan , zoo lange houden als het moogelyk is. Zeilende kapt
men zelden , ofnooit , de maften , 't en zy»
de zelve over boort waaijen. Aan anker
leggende, worden de maften gekapt, uit
zorgh dat zy het touw zullen doen breken, en 't Schip op ftrandt zetten. Het
landt ichouwt hy by onweér, zoo veel
moogelyk is, en als men daar niet boven
:
kan , werpt men het anker t geen Senecs
van de Stuurluiden in zynen tydt al zeide
NahU (zeght hy) in tempéftAtikm terram
t

'

timent: dat is,
ftorm het landt.

De

z.ee4nide* fikroome» bj

Een goedt Stuurman behoort mede
weér-wys te zyn , en aan Zon , Maan , en

het hemelfche gewelf, goet of quaat wcér
te voorzien. Indien de Maan op den vierden dagh na dat die vol ge weeft is helder
bevonden wert , houdt men dat het de gehecle volgende maandt goetachtigh wéér
zal zyn , volgens het zeggen van d'oude
enteren zal, waartegen het ftoot, on af- Egyptenaren: zoo de zelve roodt bevonfluit , als ook de rond t-houien wel vaft te den wert , betekent het harde windt : iagorden.
dien zwart , regen. Wanneer de hoornen
Een goet Stuurman moet dikmaal het van de Maan ftomp en ruigh vertoonen,
loot uit werpen , in welke oeftening onze zulks betekent regen , en windt. Op een
land taart zeer verzuimigK is , en van de kring om de Maan volgt gemeenlykwint,
Engelfchcn verre in nacrfticheit werden en dat van die kant daar hy het heWerfte is.
overtroffen weshalven daar door menig
Donkere Maan betekent regen , roode
Schip komt te blyven , zoo als met voor- Maan windt , en klare Maan fchoon wéér.
beelden zoude konnen bctooght werden. Zoomen in 't opgaan van de Zon zeer roo:
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,
zulks betekent windt voor- en groot mars- zeil uit , maakt de beDe Zon 's avondts roodt , zaan los, en laat hem hangen in de gcy, ook
geeft op den volgenden dagh goct weêr. de blinde, en'tkruis-zcil, breedt dc blinDlkke wolken om de Zon, in 't opgaan, 'de, maakt los de boven -blinde, ook het
beduidt dat dien dagh koud» ftaat te vol- voor- en groot bram-zeil , hys al de by-zei-

ftralen bevindt

de

,

'

;

Wanneer de Zon

in 't onder gaan len voor en achter in top , en zetze kant:
's nachts veel- geeft opdefökke-hals, en haalt de fchooAls de Zon achfer ten achter aan de anker- ftok. Hy doet her.
een rook gevlakt op komt, of maar half grootzeil in de bandt houden > want aldus
fchynt , dan ftaat 'er regen te verwaghten. zal het Schip recht voor de windt voortZoo de Zon , een weinigh op gewcclt zyn- gang maken : en als dit groot zeil by ftont
de , van achter een wolk ftralen fchiet , dat zouden de voor-zeilen blint leggen : ook
bediedt regen, of 's Winters hagel , en kan men met de voor-zeilen het Schip befneeuw. Als de dagcraat bleek en helder ter ftuuren. Alle de fchooten worden wel
is, volght mooy wéér. De Zon vuurigh voor gehaalt , en de zeilen laat men alle in
onder gaande , geeft 's morgens vecltydts top ftaan.
Als 't een frifle koelte begint te waaijen,
Oofte windt : met vlakken, en vuurigh
harde windt , en regen. Een Regen-boog 'fpreekt en beveelt hy aldus: Haalt neer
in 't Zuiden bediedt regen, in 't Ooften het voor- en groot bram-zeil, neemt dc
mooy weêr.
boven -blinde in : los dc boven-blindeVoor-tekens van regen zynblixem in't fchooten , en haalt de gey-touwen voor
Noorden, en donder in 't Ooft of Wcft: neemt het voor- bram-zeil in , en dan mede
het lacg vliegen, en piepen der zwaluwen het groot bram-zeil , ook zoo het kruishetflaanderravens met hare wieken : het zeil : los dc bram-zeils fchooten , laat gaan
gefchreeuw van kraaijen : als ook een wa- de bram-zeils boclyntjes, haalt de bramter fcheppende hoos. Maar het flikkeren zcils gey-touwen voor : braft de bramder Sterren , klare cn heldere nacht , cn zeils raatjes recht, en neemt al dereftvan
lucht zonder wolken , geeft aangenaam kleine zeilen in.
weêr.
By fcherpe windt laat hy de loef fokkeAls het hardt waaijen zal, ziet men de fchoot vieren, de loef-braflen lollen , de
zee heftigh bewegen , en hardt aan fchie- blinde op toppen, het fchover-zeil losmaten: ook welde rygers hoogh in de lucht ken , de tokke-hals toezetten , de loef-brafvliegen: de meeuwen na 't landt fteken, fen los maken , de loef-fchoot los fmyten,
met gepiep en gcichreeuw : ook dc Ster- de ly- fchooten aanhalen , de halzen toeren met lange ftaerten verfchietcn , of, om reiten , de groot c hals toehalen , de groobeter te zeggen, ontftekingen in de lucht te marflè locf-bras los doen, en dc groot
fchoot aanhalen. Scherpt of fchraalt de
voort komen. Wanneer het water raaft
cn dc baren hardt tegen 't Schip (laan, zon- windt noch meer , dan doet hy dc blinde in
der dat men onweêr verneemt, betekent nemen , cn de blinde ree aan brallen , en
zulks dat in't kort ccn ftorm zal volgen: recht toppen : daar na de blinde fchooten
ook zoo , wanneer men een geraas in 't wa- lollen , dc blinde gey-touwen voort halen

gen.

zich blank vertoont , volght
tydts regen , en windt.

j

1

wel beleggen , cn vaft maken : het
groot boclyn doet hy in 't blok leggen , en
uit halen : insgelyks laat hy dc groote
zulks betekent een onweêr , dat haaft ftaat marflc- voor-maHie-en fbkke-boelyns uit
te volgen : dceze zwemmen gcmeinlyk halen : de bezaan laat hy vallen , en by hamet dc neus derwaarts daar de windt ftaat len, om te beter by de windt te zeilen: hy
van daan te komen > van welke ftofte vol- doet de ly- brallen aanhalen, en laat aldus
maaktelyk te leezen is by Punim, Fatto zoo dicht by de windt ftuuren , als het bcalles

ter hoort.

Als

men de zee-honden bygoedt weêr

veel malen

uit het

water ziet fpringen

quaam vol cn by kan zeilen.
In het opkomen van een

en

ftyve koelte,

Beveelen over de zeilen zoo de zelve fpreekt hy op deeze wyze Zwight het
gemeinlyk ui/gebroken worden , en wandt, neemt het voor-mars-zcil in, los
by ons uit de mondt der zee- luiden, de ly-bras , fmyt de boelyn los , bras te toef:

,

,

opgetekent zyn.
Als het Schip ter recde leght , het anker, en het touw gewonden zyn, by goede windt om t'zeilte gaan , dan fpreekt de
Stuurman in volgende zin : Dc windt is
ruimen goctj laat vallende fok, ftoothet

waart aan, losdcly-fchoot, haalt de gey-

touwen voor, bras wakker op de fteng , uit
het flagh , geef op u loef-fchoot. Als de
zeilen bcflagen

zyn : braft recht de marflc-

en fchiet dan het loopend goct.
In een ftorm, als de mars-zeils in zyn,
en als men zal by leggen , dan werdt het

raa ,

Ooo

i
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windt met fcheer-lynen gezwight. Het Zuid- Welt ? Maakt klaar om te wenden,
ly wandt leght gcmeenlyk los : dit gc- en als men koers, of ftreek, kan houden
lchiedt om de maften ovcr-cindt te hou- over dc andere bocgh , zoo wendt
Benjc
den. Het wandt- zwightengefchiedt door klaar? Als 'tG exit belieft: Niet hooger,
ten houdt vol , geeft het Schip vacrt , op dat
fcheer-lyntjes, en zwight-lervings
halven van dc maft worden hier toe dc het wenden magh, leght het roer in ly,
fcheer-lyntjes aan 't wandt gedaan , cn bo- daar voor wenk aan , viert uit de fokkeven by 't rak leght men dc zwjgt-fervings. fchoot, los de ly-fokkc-bras, los het magerDan fpreckt de Stuurman : Gey op de lyc- mannetje , braft aan de voor-zeilen , fteekt
fchoot , gordt op aan lv , ftcek op dc fokkc- opdcgrootehals. Als dc windt van vooren
hals, los dc fokke-boervn gordt op te locf- komt
Laat gaan het zeil, braft aan de
w aart , bras recht dc fokke-raa, bcflaat dc braflen , ruk of het zeil , haal toe dc grootc
fok: ftrekt het fokke- kardeel achter de hals , haal aan de groote fchoot , geeft op
handt, cn aldus komt deeze in 't hol: ftryk dcfokke-hals, los dc locf-fchoot , haal toe
neer dc fokke-raa , en haal aan de bezaans- dc fokkc-hals , haal aan dc ly-braflcn , haal
[

-

:

:

:

:

uit ofveft de boclvns

fchoot.

In een grootcr ftorm beveelt hy aldus

, cn de fchootcn dicht
gat : ftcek door dc bezaan , en ftuurt
bydc windt als men kan: niet
hooger. Hoe leit het aan ? Noord- Wcft?
niet hooger : viert uit dc grootc cn be-

aan

Maakt het gefchut over al wel vaft , duuwt zoo
het roer aan boort
het dryven!

,

bolt dc bezaan , en laat
j

In ltorro wen voor goet gehouden , een
fprict , of raa , met zyn zeil , cn kogels daar
in geworpen , achter aan in zee te doen
zinken , en na fleepen dit , meint men
zal ccn vaftcn voortgang veroorzaken, en
het om zynde water ecnigcr maten ftillen j
doch alzoo ik , dies aangaande , geen eigene ondervindinge hebbe, zal dit cnkclyk
ter neder ftcllcn, zonder het zelveic ver-

't

dicht

zaans fchoot , maakt los de ly- braflen , cn
houdt zoo ftreek recht heen : de windt is
breedt , viert noch wat uit van dc grootc

fchoot , los dc boelyns , braft aan de locfbraflën : geidt de bezaan op, maakt los de
blinde. Bymooije koelte, cn dat de windt
van achteren komt Steekt op de hals , en
haalt de grootc cn fokkc-fchoot aan brect
dc blinde , cn zet al dc zeilen recht voor dc
winde.
zekeren.
Als het zoo dicht aan de windt komt, dat
is ook bericht , dat men in harde
ftorm, en wanneer cenigh Schip drcight het over ftaagh zoude raken, en als men
te ftranden, zeer dienftclyk zeilen, met met bak-boorts halzen toe zeilt, zeghthy
zwaarte daar in, doet in zee dalen, en on- aldus: Duuwt het roer tc bak-boort dicht
der water zakken , 't geen het Schip zyn aan boort , los dc bezaans fchoot , breek dc
:

:

:

My

voortgang merkeryk zoude fruiten, en ver- fökke-fchoot kort in, haalt dc fökke- en
volgens ccn geruimen tydt het ftranden mar (Tc- bras dicht aan. Zoo het fchynt over
ftaagh te willen, en het op zyn gat of achbeletten.
In een vliegende ftorm , als men geen ter uit deift: Leght over het roer, haalt
zeil voeren kan, dan fpreckt een ervaren dc fok verkeert, los dc fokke-boeryn, los
Stuurman op volgender wyze : Gey op dc het mager-mannetje, haal uit dc lv fok kegrootc fchoot , ftaat klaar by de gorr en marfle-boelyns en als het weer flaagsSr
ings, ftryk neer dc raa, haak dc gordings wys is, zoo laat men de zeilen zetten als
voor, ftcek op de grootc hals, gey op de die geftaan hebben.
Als men tcgens dank over ftaagh raakt,
Sroote fchoot , los de grootc bociyn , braft
c raa recht, bcflaat net groot zeil, bok of een uyl vangt, endat men met ftuurde bezaan , en haalt aan de bezaans- fchoot. boorts halzen toe zeilt, fpreckt hy aldus:
Het groot zeU wort by ftorm een voet of Leght het roer dicht aan ftuur-boort , ( dit
twee gezet , en de buik van 't zeil met een gefchiedt om dat het Schip , met de zeiler
op de maft leggende, achter uit zeik) gey
zwight-ferving voorzien.
Als hy het Schip tc loefwaart wil doen op de bezaan, los de groote bociyn , met
lavecren, en de windt Noorden is, doch dc groote marfle-boclyn , ft eek uit dc
de koers Noord-Ooft, gebiedt hy aldus: grootc fchoot , bras de achter-zeilen recht,
Haalt dc ftuur-boorts hals toe, fmytlosde cn houdtzc zoo leevende. Als de windt
loef-braflTcn , braft aan dc ly-braflcn , haalt dwars aan bak-boort in komt: Leght over
de loef-boelyns uit, haalt de bezaans- en het roer, maakt los de fokke-boeïyn , los
grootc fchoot dicht aan 't gat, ftuurt dan het mager-mannetje, ftcek op de fokkevol en by, zoo dicht by de windt als 't moo- hals, ftcek uit de fok ke- fchoot , rukt de
gelyk is. Hoe leit het aan ? Weft-Noord- fokke-hals wat toe, bras de fokke-raa aan
Wcft ? een quade windt : Duuw niet hoo- ftuur-boort dicht aan, cn haalt de fokkeger op, niet hooger : Hoe kit het aan fchoot kort aan. En als dc windt dan recht
:
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van achteren komt Steekt op de fokkehals , laat de fok recht loopen , haal aan de
bczaans fchoot , vier af de loef grootc braffen , haal aan de groote fchoot , zet toe de
fokke-hals , haal zoetjens aan de fokkefchoot , zet de zeilen by de windt, veft
boelyns , belegh fchooten en braflen, moet
het roer wat , en zoo is 't vol en by , neemt
het zoo recht waar.
Als er ieroandt uit een ander Schip aan
boort te komen heeft, laat hy zyn Schip
een weinigh achterwaarts fchicten, door
het maken van klein zeil, en voorwaarts
als iemandt van boort aan een ander Schip
:

varen zal.
Voorzightigheit en kennis van een goet

Stuurman werdt hooghnoodigh vereifcht
wanneer men (laat, om een Schip aan boort
te leggen , of daar af te geraken > de zeilen
zoo te beftieren, dat men iemandt kan inhalen, of ontvlieden, en boven de windt
komen. In het heetfte van 't geveght bindt
men die zeilen in , welke het mcefte werk
geven , en het rainfte tot den voortgang
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Schcepen ten anker leggen,
hare rees langs fcheeps te kaaijen , om de
minde windt-vang te hebben, en als het
gebeurt dat de Scheepen elkander op 't lyf
raken, door de u aftekende rees niet te
ftigh, als de

verwarren, gelyk veeltyts gebeurt j wanc
met gekaaide rees konnen de Scheepen

bcquamelyk fchavielen. De Schcepen aan
twee ankers voor vloct te leggen, wordt
zeer dienftigh geoordeelt ; doch men heeft:
, dat de touwen
malkander niet komen te vylen. Ieder
Schip zal twee of drie ftreken uit des anders ftroom aldcrbeft geankert worden.
Het is mede dienftig dat geankerde Scheepen hunne ftengen ichieten.
Na een ftorra ziet de Stuurman naden
toeftandt aller fchecps-tou wen , en maakt
aantekening hoe de zelve beft ftaan om wel

naerftelyk acht te daan

te zeilen.

Als een Schip op gront raakt , en zitten
is het zomtydts dienftigh daar aan hakken, en water in te
laten loopen , op dat het niet barfte , maar
doen.
behouden blyve : dit te doen , ofte laten
Eenvyandt zjI hy onder de windt doen ftaat aan het verftandigh oordeel van een
voorby gaan, als hy kan : en zoo ook Stuurman.
iemandt die minder is in aanzien.
Het is zomtydts een dienftige zaak, dat
Wanneer men jaght maakt , beveelt men , alleen door zee zeilende , zich aaneen verftandigh Stuurman , dat het volk ftelt als ofmen veghtens zin hadde, fchoon
zich (lil houde , want zulks helpt den men het zelve mydt, om eenvyandt af te
loop van 't Schip. Hy laat hen ook voor fchrikken , 't zy oy nacht te vuuren , gelyk
achter, of ter zyden ftaan, na het Schip een Schip van oorlogh doet , of by dagh op
op dceze of geenc plaats zwaarte ver- den v y and t aan te zetten , en na hem treek
eifcht, om in even-wight te zyn, en wel te houden, doch onderwylen den voortte zeilen.
gang des Schips te beletten, met zich te
In ruime zee , voornam ently k by nacht gedragen of 'er iets vanboven neder wiert
doet hy 't Schip om een ftreck windts of gezeik, of gebrooken was, of wel met
twee niet licht wenden, om alle onheilen iets achter uit te flecpen, dat verhinderinvoor te komen.
ge by brengt.
De Stuurman laat geen anker vallen, Zeer aardigh deede den Heer de Rmier,
voor dat de zeilen in zyn j want het ander- wanneer hy noch Schipper was , zyn Schip
zins , by hardt wcêr , om het touw te doen vet bcfmccrcn , waar door hy den enterenis.
Als men met een gcheele vloot gclykc- den vyandt deede ftruikelen , en zoo af
lyk ten anker komt in een haven, of daar floegh.
reedts veclc Scheepen aan anker leggen,
moet de Stuurman , en ieder dien 't ge- Van het ampt der Stuurluiden , zoo op
biedt op een Schip bevoolen is , zorge draOorlogh- als Koopvaardy fcheepen %
gen , dat het anker in goede fchik wort gemeeft ontleent uit Snellius , Tycho
worpen , te weten , den ander niet te na
Brahe, Nierop, Laftman, en anniet te dicht of te verre van de wal , of ook
dere kloeke mannen.
niet in eens anders ftroom, maar wel gcEen goet Stuurman moet voor eerft de
fchokkeert. Het is betamelyk , dat , wanneer het hardt begint tewaaijen, gclyke- platte en klootfche driehoeks - rekening
lyk uit alle Schcepen bot geviert wort , op welvcrftaan: hymoet kennis hebben van
dat d'een den ander niet op c lyf, of touw, den loop der hemel-lichten, als van de Zon,
zakke. De Scheepen behooren zoo verre Maan, en vafte Sterren, ook hare lengte
van elkander geankert te leggen, dat'er, en breedte wel konnen berekenen : hy
by door gaan van het touw , ruimte ge- moet de graad-boogh , en het aftrolabium,
blyft,

ftondts gaten in te

l

'

noegh over blyft om andere ankers te kon- in het hooghte meten , wel weten te gencn doen toe gaan. Insgelyks is zeer dien- bruiken, om door de gevonden hooghte,
Ooo 3
en
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en evenaar-breedte der hemelfche lichten
de polus hooghtc, of der plaats daar men
is, zync evenaar -breedte te vinden: hy
moet het Compas, en des zelfs mis-wyzing , wel verftaan, om een begeerde koers
wel aan te treffen hy moet goede gifling
konnen maken van de vacrt des Schips,
om daar door, als ook door de koers, en
gevonden breedte, een vaft bedek in dc
Pas-kaartcn temaken, (welke Kaarten de
Portugcczen zeggen een vondtgeweeft te
zyn van Henrtcm, ?oh*nnu zoon, Koning
in Portugal ) en te beüuitcn op wat lengte
men gekomen is hy moet dc gelegcntheit
der landen weten , wat gronden hier of
daar gevonden worden , wat inhammen,
banken , en ondiepten , hy in zyn wegh tc
ontmoeten heeft , om daar door alle gevaar
eindelyk , hy moet dc ty-rete fchuwen
kening, dc paflaat- winden, de ftroomkavcling, en damp -heffingen, wel verftaan , om zoo alle voordeden waar tc ne-

gen,

uuren , en 49 minuten , zoo Tjcbê

DeMaans

loop is even- eens als dc Zons
loop, uitgenoomen datdc Maan zyn omloop doet in een maande , dat is, in r
30 dagen.

:

:

5

lirahe zeit.

1

j

1

een zeer langzame gang , tc weten, itt
100 jaar, 85 minuten. Deeze eigen beweging gefchiedt niet om dc evenaar,
maar om dc polen der ecliptica ; waarvan
by anderen, die hun loop, en ongclykheden , ten vollen ophalen , breedcr is tc
zien.

Door de * taanronts lengte , en breedte •
der Starren , vindt men haar evenaar lengte en breedte aldus : Laat c d het taanront of d'ccliptica zyn, ab den evenaar,

fuUftk*.

:

men , en alle tcgcnfpocdcn , zoo veel docnis , te myden.
Dc beweging van de hcmclfchc lichten
werdt in deczen ondcrftclt tweederhande
tc zyn , te weten , een dagcly kfche , en een

lyk

eigene.

Dc dagclykfche beweging , die om dc
pool van den evenaar gefchicdt, is, om
eigcntlyk te (preken, geen beweging der
hemels-lichten , maar een beweging van
den gantfehen hemel , met zich voerende «de taanronts as , en ƒ de evcnaan as , t de
alle lichten, daarinftaandc, nadcftelling Lcnt- ofte Hcrfft-fnee, h de Star, b\de
van Ptolomtm : of is een rolling van de aar- taanronts breedte, d^dc taanronts lengtcde , welke aan ons al wat buiten ons is doet fchil tuflehen de Star cn 't begin van Canfchynen te bewegen , na de Helling van cer of Capricornus, aldus heeft de klootCopernicm. Van welk verfchil hier te fprc- ffche driehoek t f h drie bekende palen
ken, zoude buitenfpoorigh zyn : zullen als hef even aan k^d, efz] grad.jomin.
ons derhalvcn vernoegen met dc fchynbare cn e h dc * fchecl-booghs hoek-maat van *
beweging, dcwylc die ons bcgccrcn ge- hk^, hier door vindt men hf, ditvanpoaf-"**noeghzaam kan voldoen. Decze dagclyk- Setrokken, reft bi, de evenaar-breedte
esgelyks vindt men de hoek a fi, of
fche beweging volbrengt zyn loop in een
wcinigh minder als 24 uuren, te weten, dat is * b, voor d'evenaars lengte-fchil, tufzoo veel tydts minder, als 'cr van nooden is fchen dc Star cn 't begin van Cancer of Caom dc Zons eigen loop, doordcdagelyk- pricornus , daar uit men dan lichtelyk dc
fche beweging , in een dagh te doen , wel- evenaar-lengte des Stars vinden kan. De
ke gefchiedt in omtrent 4 minuten tydts lengte en breedte der voornaam fte Starren
want, by voorbeeldt, de Zon, heden mee dan alzoo berekent zynde , en een Tafel
een Star gelyk in 't Zuiden zynde, zal mor- daar van gemaakt , kan voor een langen
Zuiden komen tydt dienen.
De Zons loop ook verftaan zynde, zoo
kan men lichtelyk, 'tzy uit dc Tafelen in
ten gefchiedt elk byzonder.
de Star-kundige boeken, of anders, des
De Zon loopt om een uit-middelpuntig Zons plaats in het taanront , of d'ccliptica,
rondt, zoo dat de zelve de eenc tydt ver- vinden. Dit bekent zynde, om dan daar
der van ons af is als dc andere ) cn dit is de door de Zons evenaar-lengte en breedte
oorzaak (fchoon de Zon altydt even ras te zoeken, zoo gebruikt mende volgenvoort gaat) dat hy nu trager en dan rafler de klootfche driehoeks met in ge : Laat c d
fchynt voort tc gaan : zyn omloop voldoet d'ccliptica of het taanront zyn , 1 des zelf»
hy in dc tydt van een jaar, dat is , in 3 6 $ da- as , m b den evenaar, ƒ zync as , g dc Lente-

gen 4 minuten

later in

't

als de Star.

Dc eigen beweging der hcmelfchc lich-

ofte
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Komt in aanmerking, dat deeze Tafede Zon , zoo heeft men
len , berekent zynde, by voorbeeldt , op dc
in de driehoek g h i drie bekende palen
middagh-linie van Amfterdam , de zelve
dan ook op deeze middag-linie wel geftck
zyn maar beooftcn of beweften Amflerftam is'cr cenigh verfchil, om dat de Zon
daar vroeger ot later aandemiddagh-linic
komt , en daar om ook een minder of meerofte Herfïl-fhee, h

Om

namentlyk de hoek g t h recht, de hoek
2 ; graden 3 o minut. te weten , de

hg i van

grootfte afwykinge der ecliptica van den
equinoctiaal , of evenaar , en de zyde g h

de af-ftant van de Lente- ofte Herfll-fnce j
hier door vindt men h #, de begeerde evenaar-breedte , ofte de Zons declinatie, en
g t , de lengte-fchil tuflehen de Lente- of
Herfft-fnee en de Zon , daar uit dan de begeerde evenaar-lengte volght.
Deeze evenaar -breedte van dagh tot
dagh gezocht, cninordre gcftelt zyndc,
tot vier achter -een volgende jaren, en
zulks om 't fchrikkelcn, zoo heeft men
bequame Tafelen van dc Zons evenaarbreedte, welke voor de Stuurluiden hoognoodigh zyn, gelyk onder wert vertoont.
'afelen moeten zomtydts ver
Ts"
nicuwt worden , anders zoude daar een

m cr kclyk feil uit ontdaan.
De order daar men deeze Tafelen na
Indeeerftekolomzetmen
, is deeze
de dagen der maandt in 't bovenfte van
d'andere kolommen zyn dc maanden des
en onder ieder maande Maat
jaars gcftelt
neffens elke dagh hoe veel graden en minuten dat de Zons evenaar-breedte op die
tydtis. Maar men moet weten dat dc Zon
Septemvan den 2 1 *** Macrt tot den 2 2
ber benoorden den evenaar is, en anders
bezuiden , diens verandering met de letter
ofte S te kennen wort gegeven.
Wanneer ghy in deeze Tafelen de Zons
evenaar-breedte begeert te zien, zoo moet
ghy weten het hoevcelfte jaar dat het na
't fchrikkel-jaar is , 't welk aldus bevonden
wort : Trekt van de jaren onzes Heeren
die men fchryft itfoo, en deelt dc reft
door 4, het overfchot toont het getal der
jaren na 't fchrikkel-jaar , en zoo daar niets
wetende
reft , dan is 't een fchrikkel-jaar
dan het hoeveelfte jaar dat het na 't fchrikkel-jaar is , zoo zoekt in dc Tafel van zulk
jaar u maandt en dagh , de gemcene hoek
toont dc begeerde Zons evenaar-breedte.
fielt

:

:

:

N

:

der evenaar-breedte heeft.
dit te verhelpen , zoo zeght : 3 60 ( de gchcele omloop ) geeft het verfchil der lengte tuflehen
dc plaats alwaar men is, en daar de Tafelen gerekent zyn , hoe veel het verfchil der
evenaar-breedte van dien dagh ? komt het
verfchil der evenaar -breedte op de gefielde plaats i dit gedaan tot d'cvcnaar- breedte in de Tafel, als ghy beweften Amfterdam zyt , en de Zons evenaar-breedte vermeerdert , of als ghy beooftcn Amfterdam
zyt , en dc evenaar-breedte vermindert,
of, integendeel, dit afgetrokken van de
Zons evenaar-breedte in de Tafelen op
dien dagh , komt of reft de Zons evenaarbreedte op dien dagh op de gefielde plaats.
Desgelyks ook , berekent dc Zons evenaar-lengte van dagh tot dagh een geheel
jaar door, en fielt dit in order op een TafcL
hier door kan men weten op wat tydt een
gegeven Star aan het middagh ront komt 1
want als de Zons evenaar- lengte bekent is,
en daar beneffens de evenaar-lengte van dc
Star, om dan de tydt te vinden wanneer
de Star aan het middagh-rontkomt, zoo
trekt de Stars evenaar-lengte van dc Zons
evenaar-lengte, of indien de Zons evenaar-lengte minder is , zoo doet'cr eerft
jrfo graden by, zeght dan: atfo graden
geeft 24 uurentydts, hoe veel de gevonden reft? komende uuren en de minuten
waar in die Star na dc middagh aan 't middagh-ront komt.
Voorder moet een Stuurman zoo dikmaals als het moogelyk is de hooghte meten , by daagh by de Zon , en 's nachts aan
dc Starren welke meting het aldcrbequaamftc met de graad -boogh gefchiedt,
hoewel zotnmige ook het aitrolabium en
deeze
de hoek -boogh gebruiken.
werk -tuigen metverftandt te gebruiken,
verfla
hoede
dat
men
het
noodigh
zoo is
zelve gemaakt worden. Het aftrolabium ,
en dc noek-boogh , zyn van zich zelfs licht
teverftaan, alzoo die maar gelyke deelen
of graden begrypen , waarom alleen fpreken zal van dc graad-boogh > deeze werde
aldus gemaakt: Laat *b, inde volgende
figuur, de flok zyn, *c de helft van een
der kruiflen , rechthoekig op * b a d even
getoogen c y die het vierenaan 4 c
deel rondts « e ƒ ( uit het middel-punt e
deèlt dan
befchrceven) in r door fnvdt
:

Om

,

,

m

:

I"

<ƒ
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Dc Zon boven

cn trekt uit c,
door de punten der declingen , rechte li
men, tot de linie ab, cn door decze middel zal * b na begeeren in graden gcdcclt
worden ook zoude men door deeze wyze
de graden in minder dcelcn konnen verdeelen. Al ius /al menmctd'anderckruiffcn inseelvks doen, cn alzoo zal dc Hok
welgedeiltzyn.
r

ƒ

in

90 gclykc deden

,

—

den hotizont
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•
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50

minut.

X
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I

— — 30
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--1-35
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— — 49
57
— 3—0
1

1
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i

Dc damp-hcffing is, als in deeze Tafel
weit vertoont , volgens Tjcho Brahe.
Op iccie Hoogte
boten den hor,

Srhyw de
Zon huoger
'

Opieere hoogte
boven den ho-

hr 1».

1

Inden.

traden

Dit zelve

zal

men volmaakter konnen

doen nemende * c voor rechthoeks hockmaat, ad voor raak-linie van 45 graden,
cn voor dc eerfte graad voorby d raak-linic
van 45 grad. 3 o minut. voor de tweede van
4Ö graden , voor dc derde van 46 graden
30 minut. voor dc vierde van 47 graden,
voor de vyfdc van 47 graden 3 o minuten
cn zoo voorts.
Dc getallen op de flok ftaande zyn twee,

derlcy, de eeriïe beginnen van de naafte
deelen aan 't oogh-punt met 0,5, 10, enz.
dcezc getallen wyzen aan hoe verre het
Scmeten licht van het top-punt af ftaat:
e tweede beginnen daar met 90, en ver-

O
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—
—
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1
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II
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1

3

3

z

Hoe

3°

-

1

15
1

0 -

1

kimmen onder het water-

veel dc

pas fchyncn , wort in deeze volgende Tafel

getoont , tc weten , als het oogh -l van een
voet boven dc vlakte des waters is, fchyncn dc kimmen 1 minut onder het waterpas , cn zyndc 3 .1 voet boven de vlakte des
minderen geduurighmet 5, als 85,80,75, waters, dan fchyncn dc kimmen z minuten
aan
hoe
wyzen
veel
enz.
en
,
graden
de
70
onder 't waters opper-vlak , enz.
Zon , ofte Star, boven den horizont verhe-

ven

Op deeze hoogte

is.

In 't gebruiken van de graad-boog moet
men wel acht nemen dat men zich ccwennc het oogh-cindt aan dc buiten-kan van
*t oogh, water-pas met het zelve, te zetten,
cn zoo verre na buiten, datdc uitmiddelpuntighcit tegen dc draaijing van 'toogh
magh geilek worden. Wanneer dan met
dc graad-boogh de hooghte der Zonnc
ofte van ccnigc Star , fchynbaarlyk wel genoom cn is , zoo moet men de Zons hooghte effenen van deeze drie onevenheden,
namentryk van dc Zons verfchecn-zicht
van de damp-hcffing, cn vandc hooghte
des ooghs boven dc vlakte des waters,
waar door de kimmen onder het watcr-pas
fchyncn. De Starren zyn deeze onevenheden mede onderworpen, uitgenoomen dat
dezelve, door haar groote vcerheit , geen
verfchecn-zicht hebben. Door het verfchcen-zicht fchynt dc Zon 3 1 fecunden
lacgcr dan zy waarlyk is , wanneer dc zelve
80 graden boven den zicht-eindcr verheven is $ cn 1 minut 1 fecundc lacgcr, wanneer zy 70 graden verheven is , volgens
deeze Tafel

, boven
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De fchynbare Zons hooghte.dan gevon-

j

den zynde , zoo zal men dc ware aldus vinden Laat, by voorbeelt, het oogh : o vocten boven de vlakte des waters zyn , en de
fchynbare Zons hooghte 10 graden 1 5 minuten, nadcmaal, het oogh 10 voeten verheven wezende, de kimmen 5 minuten!
beneden het water-pas fchynen , zoo trekt
10 grad. 1 5 min.
5 minut van dc gevondc
bivft noch 10 grad. 10 minuten: ziet dan!
in' dc Tafel van dc damp-hc Aing , en vindt,
zoo de Zon 1 o graden boven den horizont
is, dat dc zelve 1 o minuten hoogcr fchynt }
daarom trekt 10 minuten van 10 graden!
10 minuten, blyft noch 10 graden: cindelyk , ziet in de verfcheen-zichts Tafel
als de Zon 10 grad. boven de aardt-kloots
:

i

[
!

;

j
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hande voorvallen. Ten eerden , als de Zoo
tuflehen het top-punt en den evenaar is.
Ten tweeden, als den evenaar tuflehen het
top-punt en de Zon is. Tenderden, als
het top-punt tuflehen dc Zon cn den evenaar is.

Als de Zons breedte noordelyk

is,

en

het top-punt benoorden de Zon , zoo is de
Zon tuflehen het toppunt en den evenaar:
deseelyks is dc Zon tuflehen het top-punt

en den evenaar, als dc Zons cvenaar-brcedte zuidelyk is , cn het top-punt bezuiden
dc Zon. Doet in zulke vodrvallen de Zons
evenaar-breedte tot de boogh des Zons van
het top-punt , de fomme toont op hoe veel
breedte jjhy bent , na die zydc daar dc Zon
niet gefchootcn wordt. Tot voorbeeldt,'
horizont verheven is , dat het verfcheen- laat Ikjtth den horizont betekenen , d het
*b f
zicht van i minuten s7 feconden is, daar top-punt, df h hetmiddagh-rondt,
om doet die tot 10 graden hooghte , komt den evenaar, t dc Zon, cn e f de Zons
|

1

!

1 o graden 2 minuten en 5 7 feconden voor
de ware Zons hooghte.
Infgelyks, wanneer een Stars hooghte
gemeten wort , zoo moet van de gevonden
hooghte getoogen worden dc kimmen onder het water-pas, metdedamp-heffing,
en als dan zal de ware hooghte blyven.
Dit zoo zyndc, om dan door dc gevonden ware.hooghte des Zons, ofte van eene
der Starren, in 't middagh-rondt zyndc,
wiens evenaar-breedte bekent is, de breedte der plaats daar men is te vinden, moet
ïnen weten dat het aardtryk en de zee te
zamen een kloots rondt lichaam zyn , welkers middel-punt ook het middel-punt des
gefternden hemels-kloot geftelt wort , cn
de as des aardt-kloots (lelt men een deel
van de as des evenaars te wezen, zoo dat
de as-punten des aardt-kloots (uit het middel-punt des aardt-kloots gezien wezende^
recht op de as-punten des evenaars wyzen.
Uit eene van dc aardt-kloots as-puntcn
een groot rondt des aardt-kloots beichrecven zynde, zoo is het zelve rondt over al
90 graden van de as-punten des aardtkloots verfcheiden, zoo dat dit middelrondt des aardt-kloots recht onder den
evenaar is, en zooveel als den evenaar beneden het top-punt is , zoo veel is men
ook buiten het middel-rondt des aardtkloots. Hier uit volgt, dat dc breedte van
ieder plaats even zooveel is, als den evenaar beneden het top-punt der zelve plaats
is , door dien de breedte des aardt-kloots
van 't middel-rondt gerekent wort , en dat
men eenige plaats op zoo veel graden en
minuten breedte zeght tc wezen , als de
zelve bezuiden of benoorden het middelrondt op de linie is.
voor eerlr. dan te fpreken. van de
Zon, daarinftaan aan te merken driedcr-

evenaar-breedte laat ook * i> c <^dc aardtkloot zyn , cn b c de aardt-kloots breedte.
:

Dit dus geftelt zynde , zoo bh/kt , als men
tot dc Zon van net top-punt d t doet de
Zons evenaar- breedte ƒ e , zoo komt df
of c b voor dc begeerde breedte : welke
breedte noordelyk is , zoo dc Zon in 't Zuiden gefchooten is, cn dc Zons evenaarbreedte noordelyk is : en welke breedte
zuidelyk is, als dcZon na't Noorden gemeten is , en dc Zons evenaar-breedte zuidelyk is.
Ten tweeden , als de Zons evenaarbreedte zuidelyk is, en de Zon in 't Zuiden
vcerder beneden het top-punt bevonden
wort als dcZons evenaar-breedte is, zoo
is den evenaar tuflehen het top-punt en de

Zon desgelyks is den evenaar tuflehen de
Zon cn het top-punt , als de Zons evenaarbreedte noordelyk is, en dc Zon in het
Noorden veerder beneden bet top-punt
:

gevonden wordt

als

des zelfs evenaar-

In zulke voorvallen zoo trekt
de Zons evenaar-breedte van de Zons afftandtvanhet top-punt, de reft toont op
breedte

is.

wat breedte des aardt-kloots men is , na
de Zon opdemiddagh niet
en is. Laat , tot voorbeeldt , de volgende

die zyde daar

figuur bereidt zvnals de voorgaande, uit-

genoomendat de Zon

Om

de van f
1

I

af-ftandt

t over d andere zydc Zons
als men dan van d
van het top-punt, dcZons evc-

is

:

,

Ppp

naar-

Digitized by

Google

48x

Aaloude en Hedendaagbfilx
en

»

^dc

gezochte breedte: indien

nu de cn db t'zamendocc, 200 heeft men

naar-brcedte fe af trekt , zoo reft noch
dft
het top-punt van den evenaar, dat is cb,

de gezochte breedte i welke breedte noordelyk is, als de Zon in 't Zuiden gefchootcn is , cn anders zuidclyk.
Ten derden, het tóp-punt is tuflêhen de boogh edb, dit van beg, of 180 grade Zon cn den evenaar, als de Zons eve- den, afgetrokken, blyft eg, den evenaar
naar-breedte noordclyk is , en de Zon in 't van het top-punt, over een komende
met
Noorden minder beneden het top-punt k» , de begeerde aard-kloots breedte j welgevonden wordt , als de Zons evenaar- ke breedte noordclyk is, alsdc Zon d na
rcedte is : infgclyks ook , wanneer de 't Noorden is , en anders zuidclyk.
Zons« evenaar-breedte
Wat
i/itLuii. zuidclyk
^^i-n^u uw
" belangt
dc wyze
'AinA.vh 1»,
wjxe uiu
is , tn
cn uc
dc
om uoor
door de
ue otarStarZon in 't Zuiden minder van het top-punt rcn dc breedte der plaatzcn tc vinden , zoo

bevonden wordt,

Ibutaantc merken, als men gemeten heeft
ccnigc Star bezuiden of benoorjden het top-punt is, dat men dan in
alle
manieren handelt met de evenaar- breedte
der Starren, gclyk hier boven metdceveis.
Laat wederom / ^.4 1 A den horizont naar-brcedte der Zongchandclt is.
of zight-cinderzyn, d het top-punt, abf\
Maar doordien het gcbruikelyk is dat
den evenaar, e de Zon aand'andcrc zyde mcn dc Starren die veel evenaar-breedte
van het top-punt , en
c b 1 den aardt- hebben, cn na by de popi zyn, haar evenaar-breedte van 90 graden trekt, cn de
reft (die dc af-ftandt der Starren
van dc
pool, of evenaars as, aanwyft) gebruikt,
zoo zal niet ondienftigh zyn deeze Starren,
met hare veerheit van dc evenaars as, in
een Tafel te ftellen, gclyk dc zelve in't
Jaar 1^70 (volgens dc taanrondts breedte
cn lengte van TychoBrahe) bevonden zyn
tc wezen , waar na het gebruik der
zelve
wert
«"gewezen.
kloot dit zoo zyndc , blykt dan , indien
a« AM
'f _ _
J_
ff*
_
men van dc Zons evenaar-breedte t ƒ af
Namen der Starren.
trekt de Zons af-ftandt van het top-punt
d e , zoo reft noch d , den evenaar van het
Noord t Star
top-punt , over een komende met c b, dc
Hc t zuidelykftc achter-wiel aard-kloots breedte welke breedte noorHet noordelykftc achterwiel
dclyk .s, als de Zon m ^Noorden gefchooet noordelykfte voor-wfeI ten wort , cn anders zuidclyk.
Het zuidelyk ftc voor-wiel
Maar als men tcrplaatzc is daar de Zon
Hctachtcrftepacrt
niet onder gaat, cn dat men de hooghtc
als de Zons evenaarIn zulke voorvallen zoo trekt dc
Zons af-ftandt van het top-punt van zync
evenaar-breedte, de reft toont op wat
breedte ghy zyt, na die zyde daar de Zon

breedte.

ftoc verre

1

|

:

I

-

.

.

—

H

—

af-ftandt van het top-punt, deeze fomme
van 180 graden afgetrokken, zoo toont
de reft dc breedte der plaats daar ghy zyt,
na die zyde daar de Zon gemeten wordt.

By voorbeeldt

,

laat

De borft van Caftiopea
De hcupc van Cafliopea
Dc knie van Cafliopea

—

—

Om door deeze Tafel, en de gevonden

ch^inóe volgende hoogte van ccne dcczer Starren, dc breedmen is te vinden , moet
men aanmerken, dat de as-punts hooghtc

figuur, den horizont zyn , e het top-punt, te
der plaats daar
'g h het middagh-ront , b a ig den evenaar,

ddc Zon, db
en

laat Ik.*

dc Zons evenaar-breedte, boven den horizont altyt even aan de boog
aardt-kloot betekenen, van het top-punt tot aan de evenaars hoo^-

m de
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cn dien volgende ook even aan e op zyn hooghfte is , en boven de pool.
Hier blykt wederom , dat, trekkende dc
de breedte der plaats daar men is.
In deeze mctingc doen zich drie voor- as-punts af-ftandt fe van dc Stars hooghte
ftc

punt

is

,

Ecrftclyk , als men de hooghte
dcczer Starren gemeten heeft , wanneer zy
op haar lacghftc zyn : in zulken voorval
doet men haar as-punts af-ftandt tot de gemeten hooghtc, de fomme toont hoe veel
het noordcr as-punt boven den horizont
of zight-cindcr, verheven is.

de , dereft toont de as-punts hooghtc df.
Maar indien de Star aan de andere zydc
van het top-punt, als in g, bevonden wiert,
zoo zal men de hooghte £ 4. van 180 graden aftrekken, de reft is voor dc boogh
gfd t hier van de as-punts af-ftandt fg,
blyft voor dc gezogte as-punts hoogte, fd.

Ten tweeden , als men de hooghte meet
wanneer deeze Starren op haar hooghfte
zyn, cn dat dc gemeten hooghtc meer is'

Voorbeeldt op het derde voorv^L

vallen op.

dc

zoo trekt
men haar as-punts af-ftandt van de gemeten hooghtc , de reft toont hoe veel dat dc
noordcr as-punt boven den zight-einder
verheven is.
Ten derden, als dc hooghfte ftandt dcczer Starren bevonden wordt minder te zyn
als dc zelve Stars as-punts af-ftandt : in
zulken voorval trekt men de gemeten
hooghtc van dc Stars as-punts af-ftandt,
dc reft toont hoe veel het noordcr as-punt
Laat e * h den zight-einder zyn , * het
beneden den zight-einder is, dat is, op top-punt, b de evenaars noorderas-punt,
hoe veel graden zuider breedte men is.
g zyn zuider as-punt , en d de Star op zyn
cn *en nu van de Stars asVoorbeeldt op het eerjle voorvtl.
*
punts af-ftandt d b af trekt zyn gemeten
^
hooghte cd, dc reft toont hoe veel het
noordcr as-punt onder den horizont is, of
hoe veel het zuider as-punt g daar boven
Even-eens
is } want e b is even aan g h.
zal men ook met de Starren omtrent de
als

Stars as-punts af-ftandt,

W^r

zuider pool handelen.

Dit zy dan zoo genocgh gefprooken van
Laat da ^ den horizont zyn , h het top- de vinding der aardt-kloots breedte. Nu
punt , a c i den evenaar, ƒ het noorder as- ftaat noch iets van de Starren te zeggen
punt, fhikhet middagh-ront, fd de as- envoorcerft, hoe men de Starren aan den
punts hooghte , e een Star, ftaande onder hemel mach lecren kennen, als haarevede pool op zyn lacghite , cn cindelyk ef de naar-breedte en lengte bekent is.
Starsas-punuaf-ltant.Zoomendantotde|
Hier voor is getoont op wat tydt eenigemeten hooghtc de, de as-punts af-ftant ge Star, op de gefteldedagh, aan'tmid* ƒ doet, zoo komt dc as punts hooghtc dagh-rondt komt: cn men houdt bekent
d ƒ, welke even aan hi is, om dat d h cn debreedte der plaats daar men is , als mede
fi even groot zyn, en elk 90 graden i dan de evenaar-breedte van de begeerde Star
van ieder afgetogen de gemcenc boog fh , daarom is ook bekent de plaats des Stars,
dc reilen, te weten df cn hi, zyn even: op zyn hooghfte zynde. Want als men
maar b * is even aan dc aardt-kloots breed- op noorder breedte is , en dat dc Star zuite bcy daar om is ook dc as-punts hooghte der afwykinge of evenaar-breedte heeft,
zoo doet de breedte der plaats tot dc Stars
df even aan dc aardt-kloots breedte.
breedte, de fomme toont hoe verre dc Star
Voorbeeldt of het tweede voorval,
bezuiden het top-punt ftaat , als die op zyn
hoogftc is. Of zoo ghy op noordcr breedte
t
bent, en dc Star noordcr evenaars-breedte
heeft , die minder is als de breedte der
plaats, zoo trekt de Stars afwyking van
uwe breedte, de reft toont hoe verre die
Star bezuiden het top punt ftaat , als zy op
maar is de Stars noorder
Tiet hooghfte is
Laat wederom debctcikening van dee- evenaar-breedte meerder als de noordcr
plaats,
zoo trekt de breedte
der
breedte
ze figuur als vooren zyn , alleen dat de Star
'
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dagh , hoewel door het veranderen van de

der plaats van de Stars breedte , de reft
toont hoe verre die Star, op 2yn hooghftc
zyndc , benoorden het top - punt ftaat.
Desgelyks verftaat ook van pkatzen op
zuiderbreedte gelegen, alzoo alles eveneens is , uitgenoomen dat men hier voor
noordclyk genoemt heeft zuidclyk moet
zyn , en het tcgcn-dccl.
Als men dan weet de tydt en hooghtc
derhooghfte ftandt van de begeerde Star,

evenaar-breedte der Zon tuflehrn het op
en onder gaan een weinigh verlchil wordt
veroorzaakt, nuardii is zoo weinigh , dat
het niet te achten ftaat. Is het dan dat dc

Zon

in 't op en onder gaan gepeilt , en bevonden wordt dat die even verre van de
lelie ondergaat als dezelve gerezen was,
zoo wyft het compas recht en wordt de
:

Zon

in'tryzendelclie nader gepeilt

als in

en dat ghy dc zelve wilt lecren kennen 't onder gaan, zoo heeft het compas noordzoo Helt u kruis op dc graad- boogh, zoo ooi tering j maar wordt dc Zon in 'tonder
verre v an het oogh-cindt der ftok , als die gaan de lelie nader gepeilt als in 't op gaan
zelve Star van het top-punt moet ftaan } en zoo heeft het compas noordweftering.
Als dan dc Zon benoorden het ooftcn op
op de tydt dat de Star op 't hooghfte is ,
zoo ziet met dc graad-boogh aan uw oogh, het mis- wyzende compas ryft , en ook be(het aangezight gekcert hebbe ndc na dc noorden het wellen onder gaat , of bezuiplaats daar dc Star moet zyn) gclyk men den het oollen ryft, en bezuiden het weftcn
hooghtc meet, dan zal het boven-cindt ondergaat, zoo moet mende boogh tufvan 't kruis u de begeerde Star aanwyzcn. fchen de opgang en het oollen nemen, na
Ten tweeden , indien u dc hooghtc der het mis-wyzende compas , en ook de boog
as -punt onbekent was, of dc evenaur- tuftchen dc ondergang en 't wellen , trekbreedte der plaats , en ook de evenaar- kende dc minftc van dc meefte, dc helft
breedte van de Starren , zoo kan men door der reft is dc mis-wyzing van 't compas.
Neemt Maar als dc Zon benoorden het ooftcn ryft,
deeze middel dc zelve vinden
i

!

}

:

cenige Star die niet onder gaat ,

(

ik

neem en bezuiden

Noorden) meet dc hooghte als dc zelve op zyn hooghfte, en ook als hy op zyn
laeghfte is , doet deeze twee gevonden
hooghtens te zamen, de helft is voor de
as-punts hooghtc: enzoomendcas-punts
hooghte van dc Stars hooghtc , als die op
in

't

het

weden ondergaat,

bezuiden het ooften ryft

,

ofte

cn benoorden

moet men beide dc peilingen, of de voorfz. bogen , tot
malkandcren doen de helft van dc fomme
toont hoe veel mis-wyzingc het compas
het weftcn onder gaat , zoo

,

heeft.

Het gebeurt dikmaals dat men door de
het hooghfte is , af trekt , zoo toont de reft
de as-punts af-ftandt van dc gemeten Star, dikhcit der lucht dcZon in 't open onder
waar uit dan de evenaar-breedte der zelve gaan niet wel kan peilen, by zulken voorval magh men 's morgens de Zons hooghtc
Starvolght.
Ten derden bekent zynde op wat meten , cn peilen ter zclver tydt als de Zon
breedte men is , zoo kan men door metin- fchynt, mot een compas dat wel watcr-pas
gc dc evenaar-breedte der Starren vinden hangt. Desgelyks peilt de Zon 's avondts,
als dc zelve op zyn hooghftc zyn , gclyk als die wederom even op de zelve hooghtc
is , cn handelt met decze peilingen als nier
door het voorgaande licht tc verftaan is.
Het dunkt my niet ondienftigh tezyn vooren gezeght is.
Merkt Zoo men 's avondts dc cftcne
hier cenige voorname eigenlchappcn van
het compas, en zeil-fteen, in te laflen, hooghtc der Zon niet trof, die men 's mordaarcen Stuurman nacrftigh acht heeft op gens in 't peilen gehadt heeft , zulks zoude
te Haan , als voor cerft van zyne mis-wy- omtrent dc middel-linie geen hinderlyk
verlchil in dc mis-wyzing brengen , door
zingc.
Wanneer een compas wel gemaakt is, dien de Zon daar ftyl ryft cn daalt} maar
naaldt
een
daar het as-punt veel verheven is, zoude
dat
dc
op
goede
zeil-ftecn
en
wel geftreken is , zoo wyzen de einden der men, door weinigh feils in 't hooghtc nenaalden op ecnige plaatzen recht zuiden men, grootcrfeilindc mis-wyzingc hebcn noorden , op zommige plaatzcn be- ben, door dien dc Zon daar een vlakke
weften het noorden , 't welk noordwefte- gang heeft.
ring genoemt wordt, op andere plaatzcn
Men kan deeze mis-wyzing wel door
beooften het rechte noorden , 't welk men een peiling bekomen , als bekent is waar
de Zon op of onder gaat. Hoe verre de Zon
Hoeveel een compas noord we ftert, of van het ooften op gaat , of hoe verre hy van
noordooftert , kan aldus gevonden wor- het weftcn onder gaat , vindt men door
den: Het is kennclyk dat dc Zons op-en deeze volgende regel
ondergang even verre van het zuiden of
Gclyk nock-maat van 90 graden , tot
noorden gefchiedt, te weten op een zelve hock-maat van dc Zons evenaar-breedte,
,

:

alzoo

Digitized by

Google

Scheeps-bouw en

II.

beftïer.

Deel.

Ai

alzoo fny-lyn van dc as-punts hooghtc , tot
hoek-maat van dc boogh des horizonts,

booghvandc as-punts hooghte , cindelyk

tuflehen het ooftcn cn dc Zonnen opgang

is

ftandt van

dc pool

cn d

,

c

is

cc dc Zons af-ftandt van het

dc fchcclt

op-punt

;

Zonnen ondergang
dc klootfchc dric-hocken

ofte het weften en der

Welke regel

uit

klaarlyk bïykt.

Merkt

:

Wanneer dc Zons

evcnaar-

breedte noordclyk is , zoo ryll cn daalt de
het ooftcn of weften , cn
anders bezuiden.
Als dan bekent is de ware opgang ofon-

Zon benoorden

dergang der Zon , endoor peiling gevonden is waar dc zelve fchynt , cn op of onder
gaat , zoo vindt men dc mis-wyzing aldus
Als dc ware op- of ondergang, ende gereilde , beide zuidclyk of noordclyk van
het ooftcn of weften bevonden wordt zoo aldus heeft dc driehoek ede drie bekende
trekt het minftcvanhctmccftc, dc reft is palen, te weten, de drie zyden, en daar
dc mis-wyzing van 't compas. Maar als door vindt men de hoek eed: deeze hoek
van dc ware en lchynbarc op- ofondergang meerder als 90 graden zynde, zoo trekt
der Zonne de cene bezuiden en d'andcrc van de zelve de hoek g c b, die 90 graden is,
benoorden het ooft ofte weft is , zoo moet blyft de hoek fcg, of de boogh fg , aanmende gepeilde opgang ofondergang tot wyzende hoe verre dc Zon op die hooghte
dc ware doen , dc fommc toont dc mis-wy- waarlyk bezuiden het ooftcn ofte weften
,

zing van 't compas.
Merk* noch : Indien dc Zon in 't opgaan
nader aan dc lelie gepeilt wort als de ware
opgang, dan heeft het compas noordooftering, en anders noordweltcring : desgclyks als de Zon in 't onder gaan nader aan
cc lelie gepeilt wort als de opgang, dan
heeft het compas noordweftcring, en an-

is* maar de hoek eed minder als 90 graden wezendc, zoo trekt die van de hoek
l c b , zynde 90 graden, dc reft toont hoe
verre de Zon op die tydt benoorden het
ooftcn ofte weften is. Dc ware Zons plaats
dan gevonden, ende fchynbarc door peiling ook bekent zynde, zoo vindt men de
mis-wyzing van 't compas, als boven ge-

ders noordooftering.
leert is.
Staat ook aan tc merken, dat de Zon,
Men moet zeer goede achtinge nemen
aan den horizont zynde , door dc damp- dat het peil-compas wel water- pas hangt,
hefttng 3 4 minuten hoogh fchynt te zynj anders zoude dc (chaduwe der ftaande wyof het verfchecn-zicht der Zonne in den zcr niet recht vallen , cn hoe de Zon hoohorizont , tc weten 3 minuten , afgetrok- ger ware, hoe het verfchil grootcr zoude

ken zynde, zoo zal dc Zon noch

3 1

minu- wezen.

ten hoogh fchyncn tc zyn , als dc zelve
Ten tweeden, moet de hooghte der Zon
waarlyk onder is : waar door ccnigh vcr- wel waargenomen worden , voornamcntfchil veroorzaakt wort , voornamcntlyk als lyk daar het as-punt veel verheven is.
Tenderden, is hierop dc damp- heffing
men dc polen nadert > doch om dit te vcr-

zoo zal men dc peiling doen als
boven den horizont
1 minuten
fchynt tc wezen.
Eindclyk , men kan , als de Zons hoogte
bekent is, alsmede dc as-punts hooghtc
cndcZonscvcnaar-breedtc, door peiling
dc mis-wyzinge van het compas vinden.
I .aai a b , in dc volgende figuur , den horizont zyn , * c b het middagh-rondt , c het
top-punt, d het as-punt, £ hetOoften of
Weften, t de Zon, ec zyne af-ftandtvan
het top-punt , e d dc Zons af-ftandt van dc
pool, welke aldus gevonden wort: zoodc
Zons afwyking na de pool of 't as-punt is
7.00 trekt zyn evenaar-breedte van 90 graden , cn zoo die aan de andere zydc geweken is, zoo doet dc Zons evenaar-breedte
tot 90 graden, komt voor de de Zons af-

Socdcn
c

Zon

,

3

tc letten, die

moet

men van de Zons hooghtc

aftrekken.

De mis-wyzing der compaflen dan gevonden hebbende , zoo kan men die vergoeden in volgender wyze : Indien ghy
voor neemt een begeerde koers aan tc treffen, en te bezeilen, met een compas dat
( by voorbeeldt ) een ftreck noordooftering
heeft , en dat u koers (by voorbeeldt) zuidooft moet zyn , zoo moet ghy zuid-ooft ten
ooften aanzeilen) maar indien u compas
een ftreck noordweftcring heeft, zoo moet
ghy zuid-ooft ten zuiden aan zeilen. Desgelyks doet ook met alle andere koerden.
Indien ghy een compas met een fchutvende roos gebruikt, als de naait noordooftert , dan moet ghy de lelie zoo veel beweften de naait fchuiven als de naait na het
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ooften getrokken is : dat is , indien u naait
i o graden na het ooften getrokken is , 200
fchuift de lelie 10 graden beweften de
naait , dan wy ft u compas recht : en als de

zydts van 't Zuiden af, daar na op \ o graden j doch bevondt het vruchteloos te zyn,
tot dat ik eindelyk de ftaertenop 4J gra-

den lcide , en met af en aan ftryken van
zoo moet ghy de lelie de magneet-fteen dezelve zoodanigh bedwong, dat de lelie geen hair breed c van
even zoo veel beooften de naait fchuiven.
het Noorden af week, maar de rechte midVolght opwatwyzede boogh geleerde dagh-linie wees, die ik door het opgerechCornelis van Beughcm gevonden te koper-draat alvoorens gevonden hadde.
beeft de compas -naait alzoo te leg- Ik was verblydt over deeze vondt , die my
gen dat zy recht Noorden wyfi , ge- Icheen van groot belang te weezen : en
om te weten of dc zelve niet tot behulp
lyk by bet volgende af-fibrtft , door
van de zee-vaart zoude konnen dienen, liet
zyn Ed. aan my gezonden, ü te zien. ik dan een aldus
beftrekene drie-ftaertigc
Als ik voor omtrent vyftien jaren alhier naait onder een compas-rooze vaft maken
tot Emmerik een Zonne-wyzer wilde ma- niet met afwykinge , gelyk de gewoonte
ken, zoo liet ik tot dien einde een paal in is, maar recht onder dc boven gedrukte
de aarde zinken , die bedekkende met een lelie ge Helt, die dan zoo wel met als zonwater-pafte vlakte, waarop eengemeene der het ppier zyn werking op dc gefteldc
compas-rooze, met een glas gedekt , dreef, middagh-linie deed, en vondt toen alzoo
na dat alvoorens buiten den omloop ver- het middel, op wat wyze het Compas na
fchcid ene cirkel-ftukken uit het middel- de Zonne kond e te recht geftclt werden.
punt der voorfz. compas-rooze kort aan Ik daar na ziende in het voortreffelyke
een getrokken hadde. Ditdusvervaerdigt Werk van den geleerden Jefuit Rtcctolm^
zynde , liet ik een fubtyle naait ( na dat de genaamt Cetgraphut (5 Hydrogrsphi* reforzelve wel beftreken was) op zyn pin loo- hmm , alwaarhy , onder andere , tib. v 1 1 1
pen , die dan , tot ftilftandt gekomen zyn- handelt van de magneet, en der zeiver afde , my ( zoo ik vermeende ) het Noorden wykinge , vondt daar, uit vc rfcheid e waarwees : als wanneer ik , om de rechte mid- nemingen , een regifter aangetekent van
dagh-linie te vinden, ten Zuiden een dun by de duizent waargenom ene afwykingen,
koper-draat in de winkel-haak opricht c, zoo van 'teen als 'tander landt, waarvan
de welke in dc getrokkene ronden een zommige op 28, en op 30 graden waren.
fchaduw gaf, merkende naauwkeurigh Hier uit is licht te vatten hoe een Schip,
op deeze (chaduws meefte verkorting ; dit dat door geen recht Noord wy zend c commet een punt gemerkt hebbende, en zien- pas beftiert won , kan om geleidt werden s
de dat de fchaduwe begon te verlengen, daar in tegendeel door een altoos recht
was my dit een teken van.de rechte mid- Noord wyzende compas de reize zekerder
dagh-linie , als wanneer ik het zelve met zoude gaan , en veel verkort konde
een linie uit het middel-punt van 't compas den. Dus verre gemelten Heer.
Gelyk deeze vondt loflyk, en _
betrok, en alzoo bevondt dat de naait alhier op de middagh afweek j i graden. Dit dienftigh is , zoo zoude de zelve meer volquam my wel niet vreemt voor, als die dik- maakt heit hebben, indien de eens geleide
naait , dryvende na 't Noorden, alzoo alwils van diergelyke afwykinge gehoor t
geleezen, en dc vonden hadde* maar liet toos op alle plaatzen de zelve ftandt hielt 1
myn gedachten gaan, of zulks niet zoude 'tgeen (vermits deverfcheidene mis-wyte verhelpen zyn, en of een naait, op zyn zinge , en verandcringe der zehre , die men
draai-punt gezet zynde, niet zoude kon- op d'cene plaats minder en op d'andere
nen deeze afwykinge voorkomen. Dit zag meerder vindt ) niet kan gefchicden , 't en
ware men over al in zee gelcgentheit hadik nu met deeze rechte naait niet te doen
waarom op andere moeft verdacht zyn, de van de middagh-linie te vinden, en de
die dan verlcheidene vervolgens Het ma- compas-naalde aldus daar na te konnen
ken , tot dat ik eindelyk , na veel zoek ens richten , gelyk de vinder heeft voor geftclt.
en hooft-brekens, eene vondt, die de ge
Verftaan hebbende hoe men de mis-wywenfehte zaak vertoonde. Ik had al ver zing der naait vergoeden magh , om daar
fcheide naalden laten maken, die niet ge- door niet verleidt te worden , zoo moet
lukten , wanneer ik eene liet vervaerdigen men ook goede achting nemen wat koers
met drie punten, waar van de eene net dat men door 't water zeilt \ en als men by
Noorden zoude vertoonen , en dc twee de windt zeilt, of bol water heeft , wat
andere daar toe zouden verhelpen: eerfte- koers dat men dan door 't water gift te belyk Ieide ik de zuidelyke ftaert, de zelve houden , 't welk men door 't peilen van het
beftreken hebbende, op 1 graden wedcr- zogh , dat het Schip door 't water maakt
5
naait noordweftert

,
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om,

zooveel het
moogelyk is, dc begeerde koers te houden,
en goede gifling te maken want 200 het
moogelyk was altydt een begeerde koers
volmaak telyk te bezeilen , dan zoude men
(indien de koers niet recht ooft of weft
was ) door de veranderde breedte konnen
:

bcfluiten op wat plaats men

gekomen was

-,

maar om dat het kompas een klein en teder
werk-tuigh is, en voornamentlyk om de
ftroomen, en winden, die het Schip van
zyn rechte koers af leiden , zoo is uit dc
koers geen vaft befluit te maken , op wat
lengte men gekomen is doch men moet
altydt zoeken goede gifling te maken wat
koers men behoudt.
Van de overige bezonderheden , die de
compaflen eigen zyn, zal niet veel zeggen,
betreffende dit meer de makers der zelve
als den Stuurluiden, en zee-mannen, te
weten , hoe het doosje moet geboort zyn
hoe dc rooze gedrukt , hoe de naaide geftelt , en hoe de punt moet wezen daar hy
op ftaat. Doch voor al dient een Stuurman kennis te hebben hoe men dc naaide
ftrykenzalj waar toe hy altydt ter zee een
goede magneet -Heen hy Zich behoort te
nebben Men ftrykt dc naait dan met gelyk dc meflen geftreken worden , maar
iteit de noord-pool van de ftecn op 't midden van de zelve naait , en ftrykt hem zoete ly k tot het eindt , wel lettende, wanneer
men voor de tweede maal vryft, dat men de
zelfde pool niet te rug haalt langs de naait
maar haalt de ftecn hooghop, envoeght
hem dan weder op 't midden van de naait
ftrykende weder, ais vooren, tot den einde
toe, daar men hem een weinigh kan ftil
houden tegen over het punt van de naait.
Deroozcn die op dc compaflen dryven,
houden ecnige een onnut werk-tuigh te
zyn, en meinen dat het de drift van dc naait
verhindert , willende , dat men de tekens
der geweften onder, en rondtsom aan de
buflcftelle, zonder eenigedryf-roos. Men
wcere van de compaflen ftof, vet, en lucht.
Dc voornaamftc zaak die in de konft der
Stuurluiden voor komt, is, vaftclyk te weten waar men is: dat is, dat men weet op
wat breedte en lengte men gekomen is j
want als men weet waar men is, zoo kan
:

:

men lichtclyk weten wat koen men zeilen
moet, om op dc begeerde plaats te komen.
Van de vinding der breedte is in 't voorgaande genoeghzaam gehandelt , zullen
daarom kortelyk iets van dc vinding der
lengte laten in vloeijen.
Dc plaatzen onder de middagh- linie,
die over dc Canarifche eilanden loopt
werden gezeit op o graden van lengte te

leggen, en van deezemiddagh-linic wort
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meerendccls de lengte begonnen , tellen»
de van daar na 't ooiten , zoo dat de plaatzen die ( by v oorbeek ) 1 o graden beooften
van onder die middag-linie leggen, gezeit
worden op 1 o graden lengte te leggen , en
zoo voort met de andere.
Ëenige hebben door de mis-wyzing van
het compas (gelyk eenighzins reedts gezeght is ) willen bcfluiten op wat lengte zy
gekomen waren j maar hoe onzeker zulks
is , kan men genoeghzaam afmeten : wanc
bchalven dat men bezwaarlyk de mis-wyzing zoo naauw peilen kan, om tot zulk
een gewichtige zaak tc gebruiken , zoo is
ook niet bekent de ware mis-wyzing van
deeze en gecne plaats, noch ook op alle
plaatzen onder een zelve middagh-linie is
de mis-wyzing der com paffen even-cens:
waaruit genoeghzaam tc befluiten ftaat.
hoe onzeker deeze middel is.
Andere hebben daar toe willen gebruiken uur-wyzers, zant-loopcrs , en andere
werk-tuigen, die de uuren aan wyzen , de
zelve op zyn uur ft ellende, als zy vaneen
plaats, wiens lengte haar bekent was, af
zeilden , waar door zy dan altydt wiftcn
hoe laat het was ter plaat ze daar zy van
daan waren gezeik j ook konden zy, door

metinge , ter plaatze daar zy gekomen walaat het daar was : uit het
dan beflooten zy, hoe
veel dat beooften ofte bcweften de plaats
van waar zy af zeilden gekomen waren.
Deeze middel zoude goet zyn , indien men
dusdanige werk-tuigen kondc toeftellen,
die dc uuren volmaaktclyk aanwyzen
maar het is zeker dat zulke werk-tuigen
niet wel gemaakt konnen worden, door
dien het aldervolmaaktfte werk-tuigh het
weéï onderworpen is> want met te vochtigh of tcdroogh wéér werden alle werktuigen , die den tydt afmeten , verandcrlyk
bevonden: waar uit blykt hoeongebruikelyk deeze maniere is \ want het verfchil
van een kleine tydt zoude een zeergroote
misflagh in de lengte veroorzaken.
Zommige hebben hier toe de Maan willen gebruiken , aanmerkende dat des zelfs
eigen loop de fhelfte is die men aan den hemel ziet , en dat die in een dagh omtrent
1 1 graden voorby een der vafte Starren
loopt. Als dan de af-ftandt der Maan van
een bekende Star gemeten was op een bekende tydt , dan rekenden zy op wat tydt
op een plaats wiens lengte bekent was, de
Maan op die plaats quam door het verfchil deezes tydts wiert beflooten op wat
lengte men was. Maar behalven dat de
Maans loop tot deeze zaak niet fnel genoeghis, zoo is dezelve zooveel onevenheden onderworpen, dat noch niemandc
de
ren , weten hoe

verfchil des tydts

:
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dc Maans loop

te recht tot dit gebruik

gade Haat hoe veel vacrt dat het Schip door

heeft na gefpeurt.

Dc Maan-eclipzcn zouden wel ccnigh- "t water maakt , cn onthoudt dat hy met
zins hier toe konncn dienen , indien zy vol- zulken voortgang zoo veel mylcn gezcilt
maaktclyk konden uitgcrekent werden, heeft, als hy dooide veranderde breedte,
en gezeilde koers, bevonden heeft, zoo
kan hy metdertydt goede giffing leeren
maken.
De oorzaak dat gezcit hebbe zulks waar
te nemen zy als men omtrent het Zuiden

'tgcen ons noch ontbeert j want in dcczen
men de uitterfte volmaaktheit van
ook gefchiedt zulks zoo zelden
:
te weten, maar twee of drie maal in 't gantfche jaar, en zomtydts noch onderonzen
horizont, of zight-eindcr, dat dit mede
niet dienftigh kan zyn.
De omloopcrs van Jupitcr fchynen ons
in deeze zaak wat gocts te beloovcn , alzoo
die ras om Jupitcr hecnen fchieten, endikmaals nu voor, dan achter dc zelve komen
heeft

nooden

ofte

Noorden

zeilt, is,

om

dat

men

daar

voor een graad verandering der breedte
weinigh mylen zeilt , en dat men daar om
uit weinigh dwaling , in de koers of hoogte begaan, geen hindcrlykvcrfchecl inde

giflinge hebben zoude.
Men moet voor al achtinge hebben , hoe
welke verfchuiling en ontdekking waar
f»cnoomcn zynde^op welke tydt dit ge-i hoogh men boven dc vlakte des waters i«j
lchicdt , cn berekent op welke tydt het want hoe men nader by het water is, hoe
zelve gefchiedt op een bekende plaats, zoo! het Schip meer vacits fchynt te hebben,
zoude men door 't verfchil der tydt de bc- Die dan op ecnigh Schip een tydt lang gegeerde lengte konnen vinden * 'maar door varen hectt , cn daar na op een ander komt
dien wy met ons gezight deeze omioopers dat veel hoogcr ofte laegcr is als 't voorgaande was , moet wel acht nemen dat hy
niet konnen zien , en dat de verre-kykers
die wy tot noch toe hebben , niet bequaam door dc verandering des oogs niet bedroo»
zyn om tot deeze zaak in zee te gebruiken gen wort.
Gemerkt dat de voorgaande manieren,
200 kan deeze manier voor als noch ons
geen nut aan brengen tot het vinden van om goede gifling te maken , veel tydts om
te leeren vcreifcht , cn dat het door dc verdc lengte.
Nadcmaal dan de vinding der lengte tot andering des ooghs, en anders, ons veel
noch toe onmoogelyk gewceft is, zoo moet verleiden kan, zoo zoude het goet wezen
men dan een andere vondt gebruiken , om dat een iegclyk dc voortgang van 't Schip
(dcwyle dat'er geen zekerncit is) by gif- af mat , om door deeze metinge een evenung te weten waar men is. In deeze giflin- redigh bcfluit tc maken , hoe veel mylen
ge heeft men twee dingen waar te nemen dat het Schip met cenige voortgang in't
Eerftclyk, wat koers men gift behouden etmaal zeilen kan.
te hebben, waar van wy hier vooren hebdan zulke metinge te doen, noo laat
ben gefprooken. Ten tweeden , dc v eer- men een lyntje van fyne Kcrrel , ofdc befte
heit die men gift gezeik te hebben, waar hennip , bereiden , omtrent zoo dik als een
recp-lyn. Men maakt ook een fcheepje van
van ons nu ftaat te handelen.
Deeze g ding kan eenighzins door erva- licht droog hout , anderhalf voet lang , een
ringe gclecrt worden , voornamentlyk op handt -breedt hoogh, en twee vingeren
koitc vaar-waters, daar men weet hoe ver- breedt en wydt , voor heel fcharp , om in 't
re d'ecne plaats van d 'andere gelegen is, ophalen licht na te volgen : men maakt
en dat men weet hoe veel weghs men met een loodc kiel daar aan, zoo zwaar, dat
een gcftelde windt en voortgang, in een het fcheepje ruim dry ven kan. Dan maakt
Scftelde vacrt, kan loopen. Begecrendc men het lyntje voor aan 't fcheepje vaft*
an te weten hoe veel mylcn 't Schip, met ook maakt men een fpruit aan 't lyntje,
zoodanigen voortgang , in een etmaal zei- twee voet van 't fcheepje, welk fpruitje
len magh , zoo zeght Gelyk dc gezeilde twee voeten lang moet wezen, cn met een
tydt tot dc vertierde veerncit , alzoo dc houte pennetje aan het eindt vaft : men
tydt eens etmaals tot de begeerde veerheit. boort een gaatje in dc zydc van 't fcheepje,
Op groote vaar-waters magh men goe- een duim breedt van het achtcr-eindc.
de gifling leeren maken , als men met een- Wanneer ghy nu het fcheepje laat uit dryparige winden omtrent het Zuiden ofte ven , zoo moet ghy het houte pennetje in 't
Noorden zeilt , cn dat men bequaam wéér gaatje teken , op dat het fcheepje dwars
heeft om alle dagen goede hooghte te ne- leggen magh tcrwyl ha lyntje uit loopt j
men 1 want uit de verandering der breed- maar het pennetje moet niet te vaft in 't
te, en kennis van dc koers die men zeilt, gaatje geduuwt zyn , want het moet los
magh men bemerken hoeveel mylcn dat gaan als het lyntje vaft gehouden wordt,
men op die tydt gezeik heeft.
anders zoude het fcheepje dwars blyven
j

,

j
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oogenblik tc keeren als het gezcide merk
uit loopt, cn houdt dc lyn vait zoojiaalt als
het glaasje uit is , merkt dan hoe veel lyns
in die tydt uit gcloopcn is \ dc zelve gemeten zyndc, zoozeght:

Dc

gezeilde veer-

heit eens etmaals geeft zooveel voeten en
duimen uit gcloopen lyns in de tydt van

een glaasje ; wat geeft ccn myl zeilcns ? dc
uitkomft toont hoe veel lyns dat 'er in een
glaasje uit moet loopen voor elke myl zeilens in het etmaal. Laat ons ftellen dat'cr
in dc uitkomft komc (by voorbeeldt)
10 voeten: om dan dc lyn alzoo te teikencn, dat die t'allcn tyden ons dienen kan
om dc voortgang des Schips aan te wyzen
zoo begint van het ccrlt gcftcldc merk , cn
meet van daar degevondc « o voeten , van
het fchcepje af, voor dc cerftc myl , Hellende zoo vervolgens op elke 10 voeten

een merk : ftclt ook op elke vyfdc merk
ccn grooter merk-tciken , gclyk men de

merkt ,
hoe veel lyns dat'cr
loot- lyncn

om
in

terltondt te zien

ccn glaasje uit gc-

loopen is.
Als dit alles vacrdigh is gemaakt, cn
men begeert tc weten hoeveel het Schip
met ccn tegenwoordige voortgang zeilt
zoo laat het fchcepje uit dryven, tot dat
het glaasje uit is , gclyk gezcit is , zoo veel
merken alsdan in ccn glaasje uit gcloopcn
zyn zoo veel mylcn is dc voortgang van
het Schip in

Merkt

't

etmaal.

Het kan gebeuren

dat in 't begin ofte in 't einde van het uit loopen des
lyns het Schip ccn fchofFcl van dc zee tc
veel mede of tegen kryght* daarom is het
:
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men

het fchcepje altcmets eens
uit dry ven, op dat men het verfchcel

magh, 'twclk aldus
Tekent de langte der lyn , die
't uit loopen bevonden wort
en doet die tc zamen , deelt dan dc fomme
door zoo veel als ghy getallen t'zamcn gcbchoorlyk middelen

gefchiedt

:

ieder maal in

loopen belet.

Dit alles gercedt hebbende, zoo neemt
dc gclcgcntheit waar, als ghy met een eenparige wint omtrent het Zuiden of Noorden zeilt, en dagelyks bequaam wcêr hebt,
om de hooghte te nemen. Neemt dan wel
acht hoe veel mylcn veerheit dat het ver
fchil der breedte, tuflehen d'ccn cn d*andcr middag op u gezeilde koers bedraagt.
Laat ook u fchcepje uit dryven , houdende
dc zant-loopcr gei eet , om die op het zelve

If.

goct dat

leggen, enhetlyntje zoude lichtclyk komen te breken , als 't hart voort ging.
Dit alles bereidt zynde, zoo magh men
1 o of 1 z vadem van het fchcepje afmeten
om het lyntje zoo verre uit te laten loopen,
tot dat. het fchcepje buiten dc welling van
'tzogh is, en (tellen daar een merk, om
van daar af rekening te maken.
Men moet ook ccn zant- loopcr hebben
die 90 of 100 maal in cenuurtydt kan uit
loopen : in deeze zant- loopcr moet ccn
koper pypje wezen, op dat dc lucht daar
door van het een in 't ander glas magh over
gaan, door dien dezelve anders het zant

j

addcert hebt , dc uitkomft toont hoe veel
dc gemiddelde veerheit van ccn glaasje is.
Ook kan het gebeuren dat men in het
waarnemen dc hoogte zoo zeker niet heeft
als het behoort, en dat men daarom ook
minder of meerder veerheit gezeilt is als
men meent , cn volgens dien ook minder
ofte meerder lyns voor elke myl zeilcns uit
loopen zoude als de rekening uitwyft j
maar door dien 't geen men ( in *t hooghte
meten) den ecnendagh te veel heelt, den
anderen dagh te weinigh krygt , zoo is het
goct dat mcn't zelve ecnigc achtereen
volgende dagen onderzoekt , op dat , indien men tulfchen hetcenc cn andere etmaal een weinigh onderfchcidt in dc uitlooping des lyns bevindt, men voor elke
m\ 1 , door middeling , de ware maat magh
krygen , 't welk aldus gedaan wort Tcikent dc voeten , cn duimen , die ghy in ccn
iegclyk etmaal bevonden hebt dat de lyn
in ccn glaasje voor elke myl uit loopen
moet , telt die tc zamen , cn deelt dan dc
fomme door zoo veel als ghy getallen t'zamcn getelt hebt, de uitkomft toont hoe
veel dat dc middelbare uitloopirige der lyn
in een glaasje voor elke myl bcdraaght , die
het Schip met ecnigc voortgang in 't etmaal zeilen magh.
Men zoude dc lyn ook aldus konnen
merken , als men een zant-looper gebruiken wilde, die juift cttelykc malen , welke
bekent zyn , in 't etmaal uit zoude loopen ,
dat is, wiens tydt van eens uit tc loopcu bckciu ware. Volgens dc ondervindinge van
SnclliMs zoo begrypt ccn graad der breedte
(dat is 15 Duitfche mylcn) 28500 Rynlandtfchc roeden, en een roede op 1 1 Rynlandtfchc voeten geftelt zyndc , zoo bcdraaght ccn gcmccnc Duitfche myl 2 2800
voeten. Laat nu de zant-loopcr effen een
hondertfte deel van een uur loopen, dan
zal die in 't etmaal 2400 maal uit loopen j
dit zoo zyndc , dan zegge ik 2400 zantloopcrs geven 22800 voeten, (dat is de
langte van een myl ) wat geeft 1 zant-loopcr? komt 9; Rynlandttchc voeten: en
zoo veel zal het Schip voort zeilen in dc
tydt van ccn glaasje , als het in 't etmaal een
myl voortgang heeft | en zoo menigh myl
als het Schip in 't etmaal zeilt, zoo menigh
maal $\ voeten zal ook het zelve Schip in
dc tvdc van ccn glaasje zeilen. Insgclyks
byaldicn uwe zant-loopcr 95 maal in ccn
uur
Qq, q
:
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uur

uit loopt

,

zoo

zal

men voor elke myl

voeten vinden.
het gebeurde dat men ongeftadigh wéér had in een zelve etmaal , cn dat
het Schip ook ongeftadigh voort ging,
zoo zoude men aldus de gezeilde veerhcit
Laat de lyn
in *t etmaal konnen vinden
als vooren, uit loopen, en ziet hoe veel
mylen het Schip met ieder bevonde voortgang in 't etmaal zoude zeilen j neemt ook
waar hoe veel tydts ieder voortgang duurt
dit bemerkt zynde , zoo vermcnigvuldight
een iegelyks voortgang met zyn tydt, en
telt de getallen, die uit devermenighvuldiging voortkomen, tezamen, deelende
de fommc door de tydt eens etmaals, de
uitkomil toont de gemeenc voortgang
gelyk als, by voorbeeldt, in ditTatelken
getoont wordt.
Laat ieders voortGezeilde
duutt
rcerheit
gang in 't etmaal we
zen
, als in de cerfte
mylen. anten.

lykcr, ofte weftelykcr als ooftelyker, dan
de gegifte lengte, is.

xo

Hoe men

Maar of

plaats vindt , ftaat nu te volgen.

Dewyl de aardt-kloot een kloots-rondt
lichaam is , en dat een Schip , zeilende een
bepaalde koers, alle middagh-linien met
gelyke hoeken doorihydt , zoo volght daar
uit dat de ftreek, die een zeilendt Schip
maakt , geen groot rondt is , 't en ware dc
koers Zuiden ófte Noorden ftrekte , of dat
men in de aardt- kloots middel-lyn was , en
dan zyn koers Ooft ofte Wcft nam maar
deeze ftreek, indien men buiten de linie is,
cn dat men Ooft ofte Wcft aan zeilt , zal
een klein rondt zyn , wiens middel-punt
een der aflên des aardt -kloots is, gelyk
zulks klaar genoegh van zich zeiven blykt
en alle andere koerden , tuflehen het Zui-

:

*4
3*

7*
288

kolom geteikent

is

door gegeven koers , en veer-

hcit , de breedte en lengte van de bezeilde

den of Noorden , Ooftcn of Wcften , val!

lende, befchryven een krom-ftrcek, ofeen
fpiralc linie

j

dit

de voortgang , die op uit deeze figuur.
1
ieder tydt geduurt
2
16
3 1
90 heeft, neem ik zoo
3°
3
veel uuren te wezen
18
3
54
160 als in dc tweede ko3*
S
lom ftaat en ieder
696
voortgang door zyn
tydt vermenighvuldight wezende, komt
gelyk in de derde kolom geftelt is. De getallen van de derde kolom tot malkander
getclt zynde, komt 696: de zelve gedeelt
door 24 uuren, komt 29 mylen voor de
gemeene voortgang des Schips in 't etmaal.

kan afgenoomen worden

m.

:

Dus

men met

doet

alderhande voortgan-

gen, en tyden, die zulke onderlcheidcn
voortgangen hebben , en zoo bekomt men
de veerhcit die het Schip in 't etmaal zeilt.
Wanneer dan alzoo dc gegifte koers, en
veerhcit, met alle moogclykc vlyt waargenoomenis, zoo gebruikt men die als de
ware koers , en veerhcit , daar uit befluitende, op wat lengte en breedte men gekomen is : cn indien dc breedte, die men
door hooghte meten bevindt ter plaatze
daar men gekomen is, met deeze gegifte
breedte over een komt , zoo houdt men dat
de koers en veerheit wel gegift isj maar
zoo men verfchil vindt , zoo is daar in gesnift, het zy door 't loopen der ftroomen,
of anderzins. Deeze fout wort dan aldus
vergoedt Men neemt de waargenomene
breedte voor de ware breedte , en men behoudt ook dc gegifte lengte voor de ware
lengte , want daar is geen reden om te
twyfFclen aan dc breedte die men door het
hooghte meten bevindt , als men het zelve
wel gade flaat : desgelyks is'er geen reden
:

eerder ooftelyker

als

Imno de aardt-kloot zyn , u l den
evenaar, ofde linie, m cn 0 dc as-punten,
of polen , mro, mej o mpo, m do enz.
cenige middagh-linien, en laat rxytbct
Laat

,

,

de ftreek zyn, die een Schip zeilt met een
geduurige koers * dit dus zynde, zoo is het
zeker, dewyle deeze ftreek alle middaghlinien met gelyke hoeken doorfnydt , dat
is, dat de hoeken mrx, mxj, «74, enz.
even zyn , dat de ftreek r x j * b c t een
krom-ftrcek , of een fpirale linie is , die altydt de as m nadert , maar nooit genaakt
(wiskonftiger wyze eefprooken)

Om

dan de veranderde lengte en breedwanneer men een myl voort
gezeik is , zoo aanmerkt de driehoek rx<jt
te te vinden,

waar in men drie bekende palen bevindt
namentlyk, de hoek r, zoo veel als de geOoften of Wcften
wefte- is, dc hoek <] recht, en r* een myl ofte
4 mizeilde koers buiten het
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hier mede vindt men <j x dc de helft der fomme dc middel hoek-maat
veranderde breedte , cn 9 r de veranderde vandefched-boogh der breedte j dat belengte , voor een my 1 veerheit , als men van kent zyndc, zoozeght, voor een grondtrcgel, aldus Gclyk middel hoek-maat der
deilinie af zeilt.
Desgelyks, om de veranderde breedte fchccl boogh van een iegelyke graad der
cn lengte te vinden , als men van .v noch breedte, tot hoek-maat van 90 graden,
een myl voort zeilt, zoo aanmerkt weder- alzoo de groothcit van een gelykc graad
om de driehoek x y z., die men bevindt der breedte, tot dc groothcit van dezelve
even tc zyn aan dc driehoek rxtj, daar om wanende graad. Maar recht-hoeks hockis dan dc veranderde breedte ys. even aan maat is middel cvenredigh tuilchen ccn
xtj; dit gedaan tot x ej , ofte j z. komt dc gclleldc booghs fny-lyn en zyn fchcelveranderde breedte voor twee mylen veer- booghs hock-maat , daarom zeght Gclyk
heit ƒ p: ook vindt men xz. even aan r<j recht hoeks hoek-maat, dat is 100000,
tc zyn j maar om dat x « ccn klein rondt is, tot middel fny-lyn van een geftelde breedzoo is dc veranderde lengte van xz. meer- te, alzoo de groothcit van een groot rondts
der als van rq: om dccze te vinden, zoo minut , geilek op 1 00000 , tot een geftclt
zeght : Hock-maat van mx geeft dc gc- vergrootend minut, 't welk hier het getal
vondc x z. of r<jt wat geeft hock-maat m 7 der lhy-lyn blyft.
van 90 graden ? komt <j p dc veranderde
Hier zyn minuten geftclt, omdat, zoo
lengte van dc tweede myl dit gedaan tot men op graden zyn rekening maakte, dc
r (j , komt dc veranderde lengte voor twee zelve ccnigh verfchil zoude onderworpen
mylen veerheit r p en zoo vindt men wezen.
voorders dc veranderde breedte cn lengte
Zoomen dan dc middel fny-lyn van ccn
van drie, vier, vyf, enz. mylen.
minut neemt, het zelve zal devergrootenMerkt : Men moet de driehoeken zeer dc breedte van het cerfte minut der aardthier toe gedaan de
klein nemen , anders zoude daar uit een kloots middel-lyn zyn
merkclykc misflagh ontltaan , dewylc men middel ihy lyn van 2 minuten, komt voor
dc vergrootende breedte van 1 minuten j
kromme linien voor rechte onderltclt.
Dcczc veranderde lengte cn breedte dan hier toe wederom gedaan de middel fnyop alle ftreken , en van myl tot myl gevon- lyn van 3 minuten , komt dc vergrootende
den zyndc , worden in ccn Tafel in order breedte van 3 minuten , alles van dc linie
geftclt, cn dcczc werdt de krom-ftrceks gerekent , cn zoo voorts van minut tot miTafel genocmt.
nut in order geftclt zynde, zoo heeft men
Maar dccze maniere is zeer moeijclyk, de Tafel der vergrootende breedte: doch
cn doch niet volmaakt * ook kan dezaak om dat men gemeenlyk maar tiende deemet lichter moeite tot meerder volmaakt- len van minuten rekent , en hier een minut
hcit gebraght worden, 'twelk gefchiedt op 1 00000 declen geftelt is , zoo finydt
door dc kaarten van de wallende graden, men , na het verzamelen der fny-lyncn , de
op volgende wyzc : Als men in ccn platte vier laetftc letteren af, eer men die in dc
pas-kaart dc middcl-lyns graden der lang- Tafel ftelt.
tc hare eigcntly ke maat geert , cn dc zuiddan door dcczc Tafel ccn kromen neora-ftreken , die op ccn iegelyke ftrceks Tafel tc maken , zoo werkt men
breedte buiten de middel lyn zyn, evcn- als volght :
wydigh trekt , zoo veel boven haar natuur
uitgerekt , als dc hock-maat van 90 graden
meerder is dan dc fchcel-boogs hock-maat
der zclvcr breedte , gclyk uit het voorgaande is af tc meten , en als men ccn iegelyke graad of minut der breedte mede zoo
veel boven haar natuur , of eigentlykc
maat , in cvcnrcdighcit vergroot , als dc
natuurlyke langt c op die zelve breedte boven haar eigentlyke maat vergroot wort,
zoo zal ook die platte pas kaart met de Laat ab een zuid- en noord-ftreek beteiwezentlykc gekromftreekte aardt -kloot kenen , a d de linie , 4 c de gegeven ftreck,
over een komen.
dan dc groothcit van of koers , cn 4 c een myl , of 4 minuten \

4 minuten \

:

,

:

;

Om

Om

een iegelyke wallende graad tc vinden
zoo telt de Ichecl-booghs hoek-maat der
breedte, daar een iegelyke graad begint,
tot dc fchcel-booghs hoek-maat der breedte , daar de zelve graad eindight , en noemt

I

dit aldus

zyndc, zoo zegge

ik

:

Gelyk

recht-hoeks hock-maat 4 g , tot dc veerheit 4 c, 4 minuten, alzoo hoek-maat, die
de koers buiten het Ooft ofte Wcft is, te
weten fg , tot het verfchil der breedte c e.
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Desgelyks, om het verfchil der lengte tc[
vinden , zoo zeght : Gelyk halve middellyn m i tot de vergrootende breedte van de
gevonden breedte c e , ofte * b al zoo de
raak-lyn , die de koers buiten het Zuiden
ofte Noorden ia , te weten i h , tot het verfchecl der lengte bc , ofte ae, in tiende
deelen van minuten. Eveneens, nemende
4 c voor 2,3, enz. mylen , ofte 8 , 1 1 , enz.
minuten, vindt men het verfchil der lengte 4*, en der breedte *b: dit dan gere
kent op ieder ftrcek , zoo heeft men de begeerde krom-ftreeks Tafel.
De Tafel van de Ooft- en Wcft-ftrcck
1

,

,

wort aldus gemaakt

e

breedte, daar neffens zult ghy vinden een
mylen , hier by doet u gezeilde my-

getal

j behoudt ook de langtc die ghy vindt
u af gezeilde breedte : zoekt dan
voorders in de kolom der mylen dat getal

ién

neffens

mylen 't geen ghy door de voorgaande optelling

bekomen hebt ,

daar neffens zult

ghy, in de kolom der breedte, vinden op
wat breedte ghy gekomen zyt i en trekt
van de lengte, die ghy hier neffens in de
kolom der lengte vindt , de voor behouden
lengte, de relt toont de veranderde lengte: cn door verkeerde werking kan men,
wanneer andere palen gegeven zyn, dc
onbekende palen vtndcn.
Doch dcwyl men zulks genoeghzaam
kan vinden alleen door dc Tafel der verrootendc breedte , zoo is 't onnoodigh dc
f
rom-ftreeks Tafelen te makon zal dan
tooncn hoe zulks wort gedaan.
:

L

Voorstel.

Gegeven zjnde de langte en breedte van
twee plaatsen , om dan de koen en veerheit tt

Laat 4 b de linie zyn , 4 c een Zuid- en
oord- ftrcek , b e een graad , d e zyn
*
.
fchcel-boogs hoek- maat ; daar om zeght,
als voor gc toont is : Gelyk fchccl-booghs
hoek- maat van b e , te weten d e , tot rechthoek* hock-maat 4 b alzoo 4 minuten,
verfchecl der lengte voor ieder myl veerheit in sb, tot de veranderde lengte voor
ieder myl in d e. Of zeght , tot meerder
hchtighcit: Gelyk recht-noeks hoek-maat
tot fhy-lyn van b e , alzoo de veranderde
lengte voor ieder myl in a b tot de veranderde lengte voor ieder myl in d e. De veranderde lengte van een myl bekent zyndc,
zoo kan men door vermcnighvuldiging de
veranderde lengte van 1,3,4, cnz mylen
voor 1,2,
krygen. Desgelyks zoo
4 , enz. graden neemt , zoo vindt men de
veranderde lengte op die breedte als boven. Dit dan gevonden zynde , en in order
geftelt , zoo heeft men de Tafel van de
Ooft-enWeft-ftreck.
De orde der krom-ftreeks Tafelen is aldus Boven aan ftaat de hocveelftc ftrcek
dat deezc Tafel is : in de eerfte kolom ftaat
de veerheit in mylen , van de linie af te rekenen : in de tweede kolom ftaat de veranderde breedte op die veerheit : en in de
derde kolom ftaat de veranderde lengte.
Het gebruik is dusdanigh : Wanneer ( by
voorbeeldt ) gegeven is de ftrcek , de veerheit , cn de breedte van de plaats daar men

vinden.

N

• Shuuc

,

,

Laat 4 d een Zuid- en Noord -ftreek
*yn » *g cc " Ooft- en Weft-ftrcck , 4 en c
de gegeven plaatzen, bc het verfchil der
lengte , cn a b het verfchil der breedte.
Dit dus zyndc , zoo zoekt het verfchecl der
vergrootende breedte aldus Zoekt in dc
Tafel der vergrootende breedte de vergrootende breedte van 4, als ook van b t
cn trekt dc minde van de meefte, de reft
toont het verfchil der vergrootende breedte. Dit gevonden hebbende, zoo zeght:
Gelyk het verfchcel der vergrootende
breedte, namentlyk 4 b, tot recht-hoeks
hoek-maat *d, alzoo het verfchecl der
lengte , in tiende deelen van minuten y bc,
tot de, raak-linie van de hoek b*c, voor
zoo veel de koers buiten het Zuiden ofte
Noorden is. De koers en breedte dan bekent zynde, zoo zeght Gelyk hoek-maat
van 90 graden ad, tot het verfchcel der
af gezcilt is, zoo vindt men aldus de ver- breedte in minuten « b , alzoo fny-lyn des
anderde lengte, en de bekomen breedte: boog lis ae, daardekoers buiten het ZuiZoekt in de Tafel van u gezeilde ftreek, den ofte Noorden is , tot dc veerheit 4 e.
ia dc kolom der breedte , u af gezeilde
-

men^

:

:

:

II.

Voor-
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Voorstel.

De breedte

en veerheit van twee plaatsen,
De breedte en lengte van de eene pU.it s , met
de koers en veerheit , bekent zjnde , om dun de met de lengte van et eene plaats , bekent z.ynde t
breedte en lengte van d' andere plaats te vinden. de koers en lengte v;%n andere plaats te vinden.

£

Uit de bekende breedte, en veerheit der
plaatzcn, vindt men hoe veel de koers buiten het Zuiden ofte Noorden is , door deczen regel

:

Gelyk het verlchil der breedte,
de
de

tot hoek-maat van 90 graden, alzoo
veerheit, tot fny-lyn des booghs, die
koers buiten het Zuiden ofte Noorden

is.

Door de bekende koers , en breedte der
plaatzcn, vindt

men de

derde Voorftcl gclecrt

lengte,

als in

het

is.

Voorstel.

V.
Laat wederom ag een Ooft-enWcftftreek zyn, a d een Zuid- cn Noord-ftrcck,
De breedte van tweeplaatz.cn op een breed* de plaats, wiens breedte en lengte be- te leggende, en de veerheit bekent zjndc, het
b
c d e koers- hoek , en a c de vecr- VerjcDli der lengte te vinden.
kent
hcit. Dit dus zyndc, zoo zeght: Gclyk
recht-hocks hock-maat a ƒ tot de veerheit
* c alzoo hock-maat ƒ h , die de koers buiten het Ooft en Weft is , tot het vcrfchecl
der breedte et: dit gedaan of afgetrokken
tot ofte van de breedte der plaats a, komt
de begeerde breedte der plaats b. Zeght
wederom: Gclyk recht-hocks hoek-maat
* d tot het vcrfchecl der vergrootendc
breedte tuflehen a en c, dat is ab, alzoo
Laat de een groot rontsboogh wezen,
raak-lyn des booghs de, die de koers buials van het middel rondt des aardt-kloots,
ten het Zuiden ofte Noorden is , tot het
b het afgezeilde, en c het bekomen punt,
verfchcel der langtc b c, in tiende dcelen
op de breedte b d Ooft en Weft van malvan minuten.
kander leggende in een klein rondt, befchreeven uit het zelve middel-punt met
III.
de halve middel-lyn ab: de gezeilde veerDe breedte van twee plaatten , met de lengheit is bc , en het verfchil der lengte ed.
te van d'eene piutts en de koers tnjfchen betZulke reden als nu de klein ronts half midden , bekent zjndc om dan de lengte en veerdel-lyn ab toe dc groot ronts half middclheit van d'andere plaats te vinden.
lyn .1 d heeft , zulke reden heeft ook dc
klein ronts boogh b c tot dc groot ronts
boogh dc; maar ad is recht-hoeks hoekma.it , en a b fchccl-boogs hock-maat van
d b daar om zeght Gclyk fcheel-booghs
hoek - maat der breedte a b tot rechthoeks hoek-maat ad, alzoo de gezeilde
veerheit bc, tot de veranderde lengte de.
Doch om dat recht-hoeks hoek-maat middel evenredigh is tuflehen de fny-lyn van
een geftclde boogh , cn zyn fcheel-booghs
hock-maat, daarom zeght vooreen grontLaat deeze figuur even als de voorgaan- regel Gclyk recht-hoeks hoek-maat tot
de zyn. -Ikzeghdan: Gclyk recht-hoeks fny - lyn der breedte , alzoo de gezeilde
hoek-maat a d tot het verfchil der breed- veerheit bc tot dc veranderde lengte de.
te a b alzoo de fny-lyn van dac, dat is a e,
VI.
tot de veerheit a c. En gclyk recht-hocks
De breedte van twee plaatx.cn op een breedhoek-maat ad, tot het verfchil der ver,

5 ,

1

i

,

,

Voorstel.
,

,

:

,

,

:

,

Voorstel.

,

,

leggende, en het verfchil
is te

har er lengte bekent
grootendc breedte tuflehen a en e dat
a b, alzoo raak-lyn van b a c , dat is de, tot zjndc de veerheit te vinden.
het verfchil der lengte kt, in tiende dceLiat in de voorgaande figuur,bckent
len van minuten.
zyn dc breedte db,oicc t cn het verfchil
,

,

dqq

?

der
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der lengte van de twee plaatzcn b c, tc we Maan later aan 'cmiddagh-rondc komt als
ten de; om dan devcerheit b c te vinden, de Zon, op de begeerde dagh, ofte zulk
zoozeght, door verkeerde reden van het verfcheel des tydts in cendagh-tafel, daar
voorgaande, voor een grondt-regcl Gc- toe berekent , zoeken en 't zelve doen
lykrecht-hoeks hock-maat ad, tot fchcel- tot de tydt der volle zee op ccnigc geftcldc
booghs hoek-maat der breedte 4 b , alzoo plaats, de fomme toont dc tydt der volle
bet verfchil der lengte de , tot de vecr- zee.
hcit bc.
Tafelen op tc halen , waar in dc loop des
Uit de voor verhaalde ftcllingcn blykt waters in alle gewellcn gemcldt werden,
dan klaar wat koers men zeilen moet, om zoude van te langen omhaal zyn: late dertot een begeerde plaatste komen ; en dat halvcn hier allecnlyk volgen zekere vafte
dc kond der Stuurluiden tot dc uiterfte grondt , waar na men bemerken kan den
volmaakthcit zoude gekomen wezen , in- toeftandt der ebbe cnvlocdt opeenigena
dien men op dc koers, en veerheit, vart by zyndc cn binnclandtfche plaatzcn.
:

,

j

betrouwen moght.
Wanneer men dan een

reis

aan neemt

moet men dagclyks een punt
kaart teikenen

,

in dc pascn overleggen wat koers

men behoorde te nemen , om alle ongevallen voor te komen. Men moet nacrltig op
dc gclegeniheit der landen , en ondiepten!
letten. Men moet ook dagclyks bock houden van dc voortgang des Schips, Hellende voor aan in dc cerfte kolom dc dagh der
maandt in de tweede , de gezeilde (treek ;
in de derde, de gegifte veerheit ; in de
vierde, de gegifte breedte j in dc vyfde , de
Segifte lengte j indezefde, dc bevonden
reedtc in de zevende en achtfte werdt
geftclt hoe veel dat men door dc ftroomen
ooftelykeroftcweftclykcr gift te zyn gedrcevcn , als men bemerkt dat dc ftroom
zekerlyk ooftelyk of wcftclyk is j in de negende ftclt men dc mis- wyzing van 't compas j in de tiende, watftreck dc wint gewaan heeft j cn cindelyk in de elfde kolom , wat wéér men gehadt heeft ; ook by
wat plaatzen men gekomen is. Hier door
zal men allengs dc zee-vaart tot meerder
volmaaktheit konnen brengen j want men
zal kennis krygen van de païïaat-windcn
van de koers en kracht der ftroomen , van
dc mis- wyzing der compafl'cn , enz.
De ftroomen worden veroorzaakt voornamentlyk door dc Maan , die dc zee doet
vloeijen cn ebben, als ook door dc winden
wy zullen van clks een weinigh fpreken.
Het is dpor ervarenthcit bekent op wat
,

;

'Degetyden van 't water, als de Maan
mem» ofte vol ü, op de na volgende zeeplaat zen.

Ten 6 uuren

:

voor Texel of Mars-diep,

Goudc, Brcmcn, cn Hamburgh,
mede tot Bcvcrwyk.

ter

als

Ten 7 uuren Texel op dc ree.
Ten acht uuren tot Wicringcn.
Ten 9 uuren: voor'tVlie, Kolhorn,
:

:

dc Vricfchc kuften , en voor dc Ecms.
Ten o uuren Ecrtswout , cn Meden1

:

blik.

Ten
Ten

uuren
12 uuren

: tot Duinkerken.
Enkhuizen, Groeningen, Embden, Dclf-zyl, voorde Wezer
cnElvc, en tot Ooftcndc.

1 1

:

Ten

1 uur: Hoorn, Edam, Vlifllngcn,
Veer , en Sluis.
voor het Ty op Pampus,
Monikkendam, voor dc Maas, cn Mid-

ter

Ten i uuren

:

dclburgh.

Ten % uuren Amfterdam , Rotterdam,
Dort, Zierikzec, cntcrGocs.
Ten 4 uuren Zaandam , cn Bergen op
:

:

Zoom.

Ten j uuren
Ten 6 uuren

:

tot

:

als

Sparcndam.
boven, als mede tot

Antwerpen.
Alle quarticr Maans is 't op dc gemcltc
plaatzcn , op de zelve uuren , laegh water *

daar om komt het hoogh water elke dagh
48 minuten, of ruim \ uurs, later.
Dit moet een Stuurman wel in acht netydt het volle zee is aan zommige plaatzen,
tc weten, op de tydt der nieuwe cn volle men, wanneer hy in ccnige haven wil inMaan, het welke men in verlcheidcTafc- loopen, of over eenigc ondiepte zeilen,
len aangetcikent vindt. Het is ook bekent op dat hy door tc weinigh water geen ondat dc Maan, na zyn middel-loop , dagc- gemak lyde.
Merkt : Als de wint een wyl tydts uit
lyks 48 minuten verachtert , dat is ruim
j van een uur. Zoo men dan dc dagen na het landt gewaait heeft , en daar na uit de
dc nieuwe ofte volle Maan mct4vcrme- zee komt , dan komen de vloeden vroeger,

nighvuldight,endit met

5 deelt, zoo toont
dc uitkom ft hoe veel uuren het getydien
dagh later komt.
Maar zoo iemandt het zelve nader begeerde, die zal rekenen hoe veel tydt dc

cn dc ebben later : cn als de wint een wyl
tydts uit de zee gewaait heeft, en daar na
uit het landt komt , dan komen gcmcenlyk
de ebben vroeger, en de vloeden later als
haar behoorlykc tyden.
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11.

is het geene
i?. Cmrttm fchryft van de ebbe en vloedt
der zee, die de fcheepdingen van Altxtnders vlooi in d'uitgang der rivier de lndus
ontmoeten , tot wien ik den leezer zend e
Van de paflaat- winden heeft men door
Van
ervarentheit dit volgende gelcert
Ncderlandt tot de Canarilchc eilanden
zyn de winden veranderlyk : van de Canarifche eilanden zuidwaarts heeft men gemecnlyk een noord-ooften paflaat-wint
waait
in January, Fcbruary , en Maert
deeze paflaat tot op 4 graden noordcr
breedte , daar den zuid - ooften wint befint i in April tot op 5 graden noorder
rcedte , daar den zuid-ooften wint bcfint i in May op 6 graden, in Juny op
graden en in July op 1 o graden noorder
breedte, daar de zuidclyke wint begint 1
in Auguftus tot op 1 1 graden noorder
breedte , daar de zuidclyke en wel zoo
wcftelyke wint begint} in September tot
op 10 graden, daar de zuidclyke wint begint } in Oöober tot op 8 graden noorder
breedte , daar dc zuidclyke cn wel zoo
ooftelyke wint begint j in November tot
op 6 graden , cn in December tot op 5 graden noorder breedte, daar den zuid-ooiten
wint begint : tuflehen deeze paflaat- winden is dc wint gcmccnlyk ongeftadigh.
Deczcn gezciden noord-ooften p aflaat wint waait ook van de Canarilchc eilanden
tot de Caribifchc eilanden , cn voort in
Weft-Indicn.
Van Caap Florida na de Barmudes, cn
voorts na dc Vlaamfchc eilanden, heeft
men veel wcftclykc winden.
Op de kuft van Angola heeft men gcduuiigh zuidclyke winden.
Van Caap dc Bona Efpcrancc na S. Helena, Afcention, en voorts tot de Linie,
waait dc wint gemeenlyk zuid-ooft.
Op de kuft van Brafil waait de wint van

49 j

ook dikmaals

ooftclyk

1

November ooft ofte
cn van November tot April
doch in December het hartfte.
April tot

zuid-ooft,

weftclyk

Tuflehen Madagalcar en de kuft Coftala
begint het zuidelyk mouflbn gcmccnlyk
omtrent het midden van Maert.
Op dc kuft van Magadoxa , Arabia,
Perfien, Suratte,Goa, Malabar, en over
de gantfche zee benoorden dc Linie, begint het zuid-weft mouflbn gemeenlyk in
April, en duurt tot het begin van Oöobcr,
met rouw wcér j cn van Oöobcr tot April
waait dc wint noord-ooftelyk, met droogh

,

zoo

die

Bcooftcn Madagalcar , degcheele Indifchc zee door, tuflehen dc 1 o of 1 1 graden,
en dc 28 ofte 10 graden, zuid er breedte,
heeft men een oofteh/ke paflaat-wint.
Tuflehen dc Linie , en dc 1 o of 1 graden, zuider breedte, waait de wint van

,

3,

Deel.
,

waaijen.

:

September tot Maert veel tydts ooftclyk,
of wel zoo noordelykj en van Maert tot
September , omtrent het zuid-ooften.
Tuflehen de 18 cn 35 graden, zuider
breedte, zyn veel veranderlyke winden.
graden, zuiderbreedte,
Bezuiden 3 5 of
heeft men gemeenlyk een wcftclykc paffaat-wint j doch houdt in January, Fcbruary, cn Maert, geen vaftc regel.
Bcooftcn de Caap dc Bonne Efpcrancc
heeft men, bezuiden 36* graden, zuider
breedte, veel wcftclykc winden, die tot
het Landt van de Eendracht toe waaijen
en hoe men zuidclyker komt , hoe deeze
wint harder waait \ doch in January, Fcbruary, en Maert, heeft men omtrent de
Caap de Bonne Efperance , en 100 ofte

II.

lyke

wéér.

Op dc kuft van Cormandel begint het
noord-ooft mouflbn gemeenlyk in O&obcr, of in't laat ft e van September, ook
wel in't begin van November, en duurt
tot d'eerfte nieuwe Maan in January ) als
dan begint de landt-wint , uit den weden
noord- wellen, en noord-noord-weften, tc
waaijen deeze landt-wint heeft men de
gantfche maandt van Januarius door, en
maakt de waling of weifteling van 't mouf*
fon, zoo dat de wint in Februarius breedt
uit het landt en uit dc zee waait
het zuidclyke mouflbn beg-nt in Maert.
Op de kuft van Java, en de eilanden daar
bcooftcn, rekent men het wcftclykc mouflbn van November tot April , en van April
:

:

t

'

I

tot November rekent men het ooftclyk
mouflbn.
In de Molukkes begint het zuid-ooft
mouflbn in April, en duurt tot Oétober»
cn het noord-wefte ofte noordcr mouflbn
begint in Oöobcr, en duurt tot April,
gelvk ook van Java noordwaarts , langs de
ooft-zyde van Sumatra, binnen banks door,
na J am by, en voorts door de Straat van Sabon , na Malacca : desgclyks van Poulepanjang naPatania, enSiam: als mede na

China, Pilcadores, en Japan.
Bekent zynde hoe de paflaat - winden
waaijen , zoo kan men daar giflïng op maken, om dc reis op het fpocdighftc voort
te zetten.

Door deeze paflaat -winden , en het ebben cn vloeijen der zee , kan m cn ten deele
overleg maken van de koers der ft room cn
Tot voorbeeldt : Dewyl van de CanaVüche
eilanden zuidwaarts een noord-ooften paffaat-wint waait , zoo dryft de zelve het wa-

roylen daar bcooftcn, veel vcrandcr- ter zuid-weft aan j

en den zuid-ooften pafuat-
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Cabo dc bonc Efpcran- der met fmecr beftreken , om dc aart der
ce noordwaarts waait, dryft veel waters grondt tc konncn bezien , waar uit dan dc

iaat -wint, die van

noordweft aan zoo dat het water elkander omtrent de Linie, of tuiïchen de kuft
van Guinea en Braftl , ontmoet , en trekt
ten decle om dc Ooft j maar het meefte
water loopt om dc Weft, enwort voorts
na de noord-kuft van BraGJ , en Indic , ge:

plaats daar

men is verkent wort. Zommi-

gc zyn van gevoelen , dat de Ouden zich
ter zee hebben gefchikt, cn geftiert , na dc

verwenen aart van zant, en aarde, diczy,

onder de kiel , op dc grondt bevonden.
Hondert vadem touw, of diepte, verdicht een loot van acht pondt , by goct cn
Merkt: De eb en vlocdt verandert dik- ftilweér: drie pondt touw vercifcht tien
maals dit gcwoonlyk loopen des waters pondt loot, by goct weêr vyf pondt touw,
cn hier op is tc letten j want als de Maans by onwcêr, vercifcht twaalf pondt loot:
werking met dc parfïïng der wint over een twee hondert vadem diepte, by goet wéér,
komt , en deeze beide het water op zetten, vercifcht zes pondt loot , en acht pondt
of neder drukken , dan valt dc ftroom mel- touw : doch dit zy te verftaan, als het Schip
der: doch op naauwe wateren werkt dc ten anker leghtj want anderzins moet het
Maan meeft allcenigh , cn daar worden dc loot wel zes of acht maal zwaarder zyn en
dagclykfchc op gaande cn mede gaande dit alles volgens dc langwyligc ondervindingc. Dc reden van dit vermeerderende
tyen gebruikt.
Zal hier mede van deeze ftoflfc een ein- gew ight , is , dat dc zwaarte die zak ken zal
de maken , hoewel noch veel van dc ftroo- in gewight moet overtreffen het water dat
men , en ftuur-konft , tc zeggen zoude val- dc zelve bcflaat hoe langer touw , hoe
len , dewyl d'ervarentheit in deeze zaak de meerder plaats in 't water bcflagen weit,
en, by gevolgh, hoe zwaarder het loot
voornaam Üe leer-meefter is.
Den Onder-ftuurman ftaat het toe , den moet zyn. In gevalle de plaats, welke het
Stuurman behulpzaam te zyn, en hem te touw en loot in 't water bellaar, zooveel
onderfchragen in het werk ook zoo den wecght, wanneer die vol water is, als het
touw cn loot tc zamen , dan zal het loot
Derde-waak.
Kleine Koopvaardy-fchcepen voeren al- niet zinken, maar blyven hangen. Het
leen eencn Stuurman , maar zware Schee- peil-loot overtreft zelden dc zwaarte van
zes-cn-dertigh ponden , daar touwen van
pen twee.
Wanneer een Lootsman te fcheep is, acht hondert, of duizent vadem, op zyn
zoo moet die op dc gronden , en landt-ver- alderlangft, aan gerteken werden: laeger
kenning paffen , als ook op de loop van het §ronden peilt men niet. Hoe dieper granwater cn itroomen. Uit deeze Landts ha- en, en hoe meerder vaert het Schip heeft,
vens moeten de Loots-luiden dc Scheepen hoe zwaarder loot vercifcht weit Het afeen myl weeghs in 't gemoet komen, en dryven der ftroomen brengt dikmaal groowie by dc eerfte , tweede ofderde ton eerft te dwalingen by in *t pylen van de gronden.
Bi.tr: c.s» ui , en Leo Bdptifla
aan boort komt , ontfangt minder loon.
, peilen gronWegens hun ampt en handel zyn veele den , met een gal-noot te laten zinken
wetten ter neder geftelt , die ftriktclyk welke, als op de grondt raakt, fchielykna
werden naar gekomen. Hun plicht is , de boven bot ft , terwyl zy dc tydt , die dc noot
zee-gaten , welke het vcrloopcn veel on- onder water is, met een water- of zantderworpen zyn, ftccdts te gaan peilen. Zy loopcr afmeten * gelyk by gcmclte Schryvermoogen geen kleine Scheepen voorby vers volmaakter is tc zien. Welke wyze
te varen voeren witte vlaggen , en dra- van doen, myns bedunkens, veel zwariggen ken-t eken cn in 't zeil, wat getal van heden na zich fleept ; want het loode
Loots-luiden te fchcep zyn. By ys-gang haaksken , daar dc noot aan hangt , kan de
genieten zy dubbelt loon. In het peilen zelve zeer licht ontfnappen, zoo door de
der grondt gebruiken dc Loots-luiden by ftroom , als andere dingen , die hem in het
zondcre kunft-woorden , als O Tertep* dalen ontmoeten konncn : behalven dat
Notfihe, Effen grondt, Na*ü -grondt , Geen dc uur-loopers onwis gaan, cn het Schip
grondt , enz. Zy moeten wel voorzien zyn diende ftil te leggen, om de noot waar tc
van goede zee-kaarten , om alle havens, cn nemen als hy ryftV
De Schryver houdt boek , of aantekeklippen , wel tc konncn verkennen. Een
Lootsman oordeelt wanneer het anker ge- ningc, van al dat tot het Schip behoort,
fmetcn moet werden , cn wanneer het ge- en van alles dat in en uit het Schip gaat, als
mede van alle dc eet-waren : fchryrt dc nalicht dient tezyn.
Het loot , dat uit geworpen , en waar men van het boots-volk op , nevens hunne
mede de diepte der gronden gepeilt wort §eboorte-plaatzen : ftelt de bevcclen van
heeft de gehalte van een kegel , en is on- cn Kapitein in gefchrift , en plakt die aan
voert.

:

:

:

:

.

:

de

Digitized by

Google

Scheefs-bouw en
de maft moet dagh-fchrift houden van alles wat in 't Schip gelchiedt , rakende den
dienft van 't Landt houdt de rolle van het
volk klaar: leeft alle maandt den Artykclbrief het volk voor : magh geen gefchenken trekken van 't volk, dat byhem aangenoomen wert. Hy moet wel zorghvuldighlyk aantekenen wie fcheep komt te
fterven, haar goederen oplchryven, en
rekening daar van houden , als die voor de
maft verkocht werden als mede , wie uit
den dienft gelaten, of daar in genoom cn
wert. By alle gelegcnthcit ( zyndc weftwaarts buiten de bocht van Vrankryk)
heeft hy aan zyne Betaals-heeren over te
ichryven den toeftandt van fchip en volk.
Hoe minder geit hy aan het volk verfchict,
hoe dienftiger dat het zy ; doch nimmer
verlcght hy meerder geit aan iemandt van
de bootsgezellen , als het vierde van de foldye. Hy moet de aantekeningen houden
van fchulden , die tuflehen den een en den
ander op het Schip worden gemaakt. Al
wat op den geheelen toght aantekenens
waenfigh voor valt, zelf het getal der gedane fchooten, heeft hy op te fchryven,
en op zyne overkomft aan den Zee-raadt te
bchandigen. By de namen der gcenen die
buitens land ts komen te verloopen , zyn zy
gewoon een galge te zetten.
:

:

:

~Byzondere Inflrutlie , tv

ar na,

II.

ftennge, ofafdankinge van 'tfchips- volk, de twee
rollen

met ha gehouden

regifter

moogen werden

, ende gezien o\
of het Landt in 't houden
van het vol
volle geul des fchips-volk , na ui tw pen der
de twee rollen , niet tekort is gefchiedt , op
verbeurte als vooren.
V. Zullen mede alle Schryvers gehouden wezen

vergeleken
ten

nieuwe rollen te fchikken na de oude cn
, zonder de namen van de foldaten ofte
op een andere plaats te voegen , als
die in de oude en voorgaande rollen geftelt zyngeweeft, op dat by den Raadt,en hare C^mmiflatiflcn,
haar- luider

voorgaande

bootsgezellen

op alle veranderinge te beter gelet magh worden,
op boere als vooren.
VI. En alzoo door de groote fchulden, die op de
Scheepen werden gemaakt, dikwylen het verloopen
van *t volk veroorzaakt wert, hebbende hunne fchulden ofte gelyk gemaakt haar t'achterwezen , ofte
wel daar boven , zoo werden de Schryvers by deezen gelaft , goede toezight te nemen , dat niemandt
op hunne onderlinge Scheepen meer fchulden make
als een maandt zyner foldy zal komen te bedragen
ofte, in geval van merkelyk aan 't Landt met ten
achteren te wezen , ten uitetften twee maanden.
VIL De Schryvers zullen ook in al Ie getrou'wigheit by lyfte aantekenen alle bet geene de macroozen, die komen te fterven, ofte te verloopen , by
hare aflyvigheit, ofte ten tyde bares verloopens
binnen den fcheepe nalaten zullen , ommc , met kennüTc van den Kapitein, en d'andere Scheeps-offidcren, in't openbaar voor de maft, aan de meeft daar
voor biedende , verkocht te werden , der geftorvene
ten profyte van hare erfgenamen . ende der verloopene ten profyte van het gemeene Landt , waar van
de Schryvers goede rekeninge zullen houden, en
tot vermanen van den Raadt overleveren.
Op dat de Schryvers het geene voorfz. is
te beter en zekerder moogen nakomen , zullen zy
fteedts maken fcheep te wezen , zonder zich daar
van om eenige oorzake afwezigh te houden , al ware
het ook dat naar den Kapitein zulks beval te doen
op verbeurte van twee maanden foldy voor de eerfte reize, en voorde tweede rcizc boven dien keurlyk gebetert te werden.
I X. De Schryvers zullen- gehouden zyn alle
maanden te fcheep den ' rtykel- brief de matroozen
voor te leezen , op boete van ni« te zullen ontfan-

hen zul-

gedrdgen de Schryvers
of 's Landt; Scheef en van oorloge , boven het geene zy- luiden, neflens andere Scheefs - officieren , en gemeene
bootsgezellen, volgens den alge me ine n
Artykcl-brief, gehouden zyn.

VUL

T7 erftelyk zullen

de Schryvers op des Landts
Jut Scheepen van oorloge goet en volmaakt re-

Êer houden van alle

497

IV. Vangelykenin aUeoprechtigheit aanteiken en den naam , en den rechten dagh , van de geene
die in de plaats van alzulke geftorvene , afgedankte,
ofte voor fchelm wegh geloopeoe , weder moghtcn
aan genoom en werden , op dat ten tyde van de mon-

len hebben te

I.

Deel.

ft elk n , en den Raadt daar van datclyk
verwittigen , op verbeurte van twee maanden foldy.

galge zullen

het geene van dage tot dage

nen ieder Schip gefchiedt , den dienft van het
Landt rakende , en byzooderlyk waar om cn
neer den Kapitein eenige eer- fchooten heeft laren
fchieten , om die tot vermanen van den Raadt over
Charemaandelyke foldy, wanneer rnet bewyzen
te leveren , en daar op gelet te worden na bebooren.
in 't leezen alle maanden gequaen te hebben.
Ende in gevalle zy geen volmaakt regifter daar van,
en vorders van 't geen zoo binnen als buiten den
Eedt voor de Schryvers.
gehouden
te
(cheepe om gaat , bevonden werden
Ik beloove ende fweere de Gecommitteerde Raden
hebben , zullen daar over keurk/k , na gclegentbeit
Admiraliteit
ter
, alhier refi der ende , boven den eedt
van zaken , werden geit ra ft.
by my gedaan op den algemenen Artyhtl-brief, ooi
II. Zullen ook gehouden zyn ieder twee rollen
*
Ft m
m O* m
puncimeiye
re acDtervnih
te maken van het volk des Schip. , daarop zy als
e enige <wyxe
aftt Vijken ,
Schryvers zullen dienen, en de ecne, by hunnen
dtreSeljk tfte mdireBelyk , om eenige giften , geven,
ondertekent,
Schryvers,
benevens
baar
Kapitein,
eigen-hut , efie gnnfi van iemandt , maar my bier ha
met den dagh van de eerfte monfteringe , aan den
te fnyttn als een vroom en tromu Stbryver voor bet
Raadt over te leveren , en de andere by hen te be-

A

i

*» J%*? J£T

mt

tut

m L. *

}

^^TL.^^Zkl
y

befte van 't gemeene ader landt toe floot , en beboert
houden.
te doen: Zoo waarlyk hclpc my Godt almachtigh.
III. Daar beneffèns ook te maken een regifter,
r in zy zullen gehouden zyn wel en getrouwelyk
Allen Hooft-ofhciercn is 't gevocghlyk
te tekenen den dagh op welke iemandt van bet zich te houden achter de groote maft j voor
pafpoort van den
fchips-volk komt te fterven ,
de
zelve, en onc
Raadt van *t Schip af nat , ofte ook voor ft helm
keeren , ftrekt hen tot oneer.

ma

1

,

boven

Rrr

Den
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Den Schryver volght

dc Chirurgyn , of daar ccn gat in 't fchot tegen de kombuis
rang , cn aanzien , tc aan komt , waar door men dc gequetften
Hccl-mccftcr ,
fcheep, wicn op 's Landts Schccpcn ccn tot den Mccilcr brengt als hy in de komOnder- meefter, cn knecht tocgcvocglu buis zit cn door dit gat wert in 't gemeen
is. Zyn kilt moet wel voorzien zyn van alle dc lpys gereikt
noodige werk-tuigen der konft, nevens
Lcn maal daaghs voeght zich dc Mcchccl- cn gcnecs-middelcn in ovcrvlocdt.' ftcr voor dc grootc maft , onder 't verdek ,
Hy moet zelve wel gcoeffent zyn , cn zon- daar ieder , die verwondt is , en gaan kan
der voorgaande proeve niet aangenoomen tot hem komt , cn zich laat verbinden :
werden. Hy voorziet zich van alzulke met uitroepen werdt d.tn zyn komft de
hecl-middclcn ,alsoirbaar zyn tegen ziek- maats bekent gemaakt. Zyn kilt moet op
ten , die tc fcheep veel voor vallen , gclyk ccn bequamc plaats in 't Schip liaan , daar
als fchcur-buik , die veroorzaakt wert uit zy minll bewoogen werdt. In 't vechten
ftiltc, havclooshcit , ongemak , en oude houdt hyzyncyzers aan 't vuur, ende zalkoll, waarvoor het ceten van tamcrindc ven klaar.
Men heeft althans in 't flaan genocghccn goct gcnces-middcl is: loop, herkomende uit grootc hitte, enhet cctcnvan zaam zcil-dock , dekken , en hooh-kullens
water -zucht , cn hcetc gercedt , om dc verbondene daarop neder
veel vruchten
koortzen , fpruitende vccltydts uit onge- tc leggen.
Alle quetzuren , die dc matroozen door
zonde landt-winden wormen in de bccncn. zoo dc reis na dc hcetc landen leit 't fchecps-werk bekomen, is dc Mecilcr
vcrllerving in de leden , zoo het op Grocn- gehouden tc hcelen, zonder daar voor bylandt, of andere koude geweften , is aan- zonderen loon r,c genieten.
Als'cr ccn Genees- mccilcr tc Ichccp is,
gezien.
Onder krankheden die de zee mede zal de Heel-nieeftcr met hem tc rade gaan,
brengt, is dc zee-ziekte geen van de min cn zyn goetdunken volgen.
De kranken tc Ichccp moeten van hun
fte, Ichoon niet gevaarlyk, als by ongcmcenc toevallen : hier zyn weinigh ge- baks-gczcllcn gedient cn waargenoomen
nees- middelen tegen, als zich llil tc hou- worden. De verftorvcne worden in haar
den , en dwars fchceps plat neder tc leg- kombaers genaait , ( 't cn ware men dicht
gen, ccn goede eet-maat te houden, cn by landt was, cn hun Ivgrocvc) cn met
lange gewoonte van 't zee-varen. Dc oor- een fchoot aan ftuur-booi t over boort gezaak van deeze ziekte fchynt niet anders tc zet ; want aan bak -boort iemandt over
zyn als ccn onmatclykc beweging in de boort tc zetten, is by matroos onccrlyk
maagh , waar door dc waterige cn vlieten- hier om wort'cr ook in 't af-loopcn van dc
dc Hollen in dezelve na dc mondt vandc: rec groot verfchil gehouden en alle krenmaagh gefchudt worden , daar het braken gen, die Ichccp komen te flcrvcn , worden
cn walgen door veroorzaakt werdt, voor aanbak-boort in zee gezet. Die by nacht
namcntlyk als dit waterige met gal , zoute llcrft , wort 's morgens na het gebed t over
cn fcherpe dampen , vermengt is. De be- boort gezet die by daagh fterlt , 's avonts
weging , die het Schip doet , brengt duize- na het avont-gebedt.
Dc Hoogh- bootsman , cn Schieman,
lingen aan het hooft, door welke duizelingen dc maagh dan in zyn gewoonlykc be- naflen op het touw-werk, fchootcn, cn
weging ecllut wert } want veclc zenuwen, halzen houden dc takels klaar, korten
die uit het hooft fpruitcn, komen in dc en lengen: fplitzen het verbroken touwmondt van dc maagh tc eindigen. Meer werk , woelen cn binden ook het zelve,
aanftoot zal iemandt van deeze qualc heb- Dcczc zyn als Ondcr-fchippcrs : en ieder
ben, als hy met het gezight na vooren van heeft een makker, maat of ampt-genoot.
het Schip ziet , dan als hy met dc nek daar Dc cerfte paft op al wat aan dc groote maft
heen ftaat ; want dus werden de dampen betreft, cn zyn maat op de bezaans maft.
meerder na dc mondt van dc maagh gedre- De tweede paft op 't gecne tot dc fokkeven ook meerder als het Schip over klei- maft behoort, cn zyn maat opdeboeghne dan over grootc baren gaat* want kor- fprict. Hun ampt is ook, dc goederen,
te golven doen het Schip meerder fchud- die fcheep komen , te doen over heiden ,
den als groote. Ook zal men nuchteren cn wel acht tc flaan dat dezelve geen onzoo veel noodt van deeze ziekte niet heb- gemak lydcn in het overkomen. Zy beben , dan als men gegeten heeft.
zorgen dc raas, en doen die va ft maken,
Geduurcndc het gevcght zit dc Hccl- zoo, dat zy altydt klaar zyn. Zy flaan goede
meeftcr in de kombuis , of in de bottclcry, acht dat het Schip net cn reinblyft: dat
alzoo hy daardc mceftc plaats heeft. Dc geen tabak, als voor dc maft, gezoogen
verwondde brengt men in dc bottclcry wert, cn zulks met hoorentjes op de pypen,
in
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De Timmerman moet zich zeiven van
werk-tuigen voorzien, noodigh tot zyn
kond , om te braeuwen , 't Schip dicht te
houden, 't verbrokene te hermaken , enz.
waar toe hem noodigh is hout, maften,
pek , teer , roet , loop-riet , mofch , werk
en diergelykc. Hy moet het Schip ftcedts
lappen daar het noodigh is houdt proppen gercedt zuivert de pompen, en houdt
die klaar. Hy moet wel toe zien, als hy
eenige reeten of fcheuren in 't Schip dicht
maakt , voornamcntlyk die onder water
zyn, dat hy'thout niet teveel peutert of
klopt, op dat zich geen grooter opening
ontdekke, daar het Schip meerder onheil
van te verwachten zoude hebben.

II.

Deel.

499

niet komen te rollen. Men maakt de monden der Hukken , als men huns niet noodig
heeft, met houte proppen toe, en befmeert
die wel met roet , tegen 't inwateren. De
kardoezen verdeelt men, ieder na zyn aart,
in byzondere kiften, die wel gemak werden. De fchroot-zakskens naait men van

pen, opdat geen brandt daar door werde
veroorzaakt.

ftevigh pomp-leder.

De Konftapcl doet zyn kruit in tonnen
en die wel dicht met huiden dekken. De
wielen der roopaerden doet hy met zeep
fmecren. Tuflchen twee ftukken zet hy
een balie water , en nat de zelve om de zevende of achtfte fchoot. Als de ftukken
heet zyn heeft men minder kruit van nooden, dan als zy kout zyn. Hyzietdefchooten wel af, en mikt liever onder als boven
het vyandts Schip i want aldus zal de ko-

:

:

j

I

Een Konftapel dient moedigh endap- gel beter komen te raken.
pertezyn, en wel geoeffent in zynkonft.
Vuur-wcrken, die men tot den vyandt
Hem moet de grootte van zyn buffen , ne- wil over brengen , moeten onder in het
vens de kracht van het kruit, wel bekent Schip bewaart werden, totdat men huns
zyn. Deczen alleen ftaat het toe 'tgefchut noodigh heeft, om alle onheilen tc wecren.
Tot vuur-werken tc fcheep konnen de
tc hantecren, cn inde kruit-kamer te gaan,
mitsgaders alzulke Boftchictcrs, als hem pieken, daar vuur-bundels vooraan zyn»
werden tocgevocght. In 't laden doet hy niet ondienftigh wezen , zoo wel om den
vyandt met de fcherpe punten te beledizyn ftukken binnen boon loopen.
Het kan niet ondicnltigh zyn dat by gen , in 't enteren , als om de Scheepen zelieder ftuk, op perkement, de namen der ve in brandt te ftcken: als ook de pylen ,
Buflchicters worden gefchrecven, welke die voor fcherpe punten hebben , om te
den Konftapel zyn toegevocght, om op hechten, cn omwoelt zyn met zakskens,
de zelve te paften.
gcvult met vuur-voedzel , om brandt te
De Konftapel draaght zorgc over het verwekken: men bezet de fchachten deeoorlogs-tuigh. Hem is een maat en ampt- zer pylen ook wel met haaks kens , om in de
fenoot tocgevoeght. Zy moeten het bus- zeilen der vyanden tc blyven hangen.
ruit tydely k kecren , en by goedt wcêr tc
Een oudt ftuk linnen , gedoopt in brandroogen zetten. Als men ten anker komt dewyn, cn uit een ftuk gefchootcn, heeft
moeten zy op het touw paften , cn het zel- veel maal groote fchade met aanftcken van
ve bekleedcn , op dat het zich niet fchade- de zeilen gedaan.
Glaze fleflehen , cn gevulde vuur-potloos vylc.
Een Konftapel behoort goede giflïnge ten, daar brandende lonten aan hangen,
te konnen maken vandevlugt des kogels, welke de ftoftê ontvonken als de kruik verwetende dat de kogel korter over water als brooken is , werden onder 't enteren veel
over landt vliegt. Men geeft aan een ftuk, gebruikt , cn uit de marfien in des vyandts
fchietende x pont yzer, iïpont kruit, en Schccpcn geworpen: als ook fmook- cn
van z tot ii pont toe , -t pont meer voor ftink -potten, met granaten , welke het beieder pont yzer. Andere rekenen de zwaar- quaamftc van een langwerpige vorm zyn ,
te van 't kruit na de zwaarte van de ftuk- om door de tralie-luiken in het Schip geken , gevende voor ieder 40 pont fpys , in ftoken te konnen werden : nevens vuur»
metalc ftukken, t pont kruit : in yzere ballen , welke uit de handt , ofwel uit flinftukken maakt men voor ieder $00 pont gers, geworpen konnen werden.
Als men draat- en ketting-kogels op de
fpys, 1 pont kruit.
Hy ftclt de zwaarte van dc kogels boven ftukken zet, heeft een Konftapcl te letten
ieder fchict-poort , zuivert de buflen ftects dat de ketting onverwart op het midden
van 't ftuk komt te leggen.
wel , en houdt zyn wiflers en lepels rein.
Als men gloeiienae kogels fchict , zet
De zwaarftc ftukken zet men onder in
men een dichte houte prop op het kruit,
het hart van 't Schip.
men
gemeenlyk
olaaft
laadt,
en een bundel!: cn nat werk , of linnen , op
Eer men
de ftukken met een weinigh kruit af. De dien prop, dan laat men de kogel in lookardoezen en kogels moeten wel aangezet pen, welke aanftondts gefchootcn dient
zyn , op dat zy uit dc ftukken , en in zee tc werden.
,
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Een metaal ftuk , 48 pondt yzer fchicKlompen van een gemengde pap, uic
ftccn, ko- tende, wecght omtrent 7000 pont: een
bus-kruit,
hamer-flagh,
kalk,
gels, enz. t'zamen gekneedt , en uit de 14 ponder wecght omtrent 40 5 o pont.
Men kan uit de kolcur, door 't gcluidt,
buflèn in 's vyandts Schccpen gefchooten
cn uit de hardighcit , bekennen of dc ftoffe
hebben zomtydts grooten dicnlt gedaan.
Stang-kogcls , en bouts, worden ge- goct is. Zoo dc ftoffe geel is , is 't een tebruikt om het rondt-hout te vellen , doch ken dat'er teveel latoen onderis, endaar
meer by de Engclfchcn als Hollanders , al- om te zwak het geweldt des kruits te verzoo dceze veel na de maden en zeilen ge- dragen. Zoo de ftoffe wit is, dan is'erte
woon zyn tefchieten, endiemeeft inliet veel tin onder , cn daar om te bros 't geen
men ook bekennen kan door het geluidt ,
hart van't Schip.
De kalven in de roopaerden behooren want als dan is het gcluidt helder en zildervoegen gcftclt te zyn , dat men het ge- verachtigh. Indien dc ftoffe zacht is , zoo
fchut dompenen heffen kan, naden ciich. is'erte veel loot in, of te weinigh tin. De
befte ftukken zyn van kolcur tulïchen geel
Vohbt een wydtloopiger ontwerp van cn wit , en hardt van ftoffe het gcluidt is
wat dofachtig * doch dc proef-fchoot geert
de Bujfchietery , en Zee koujtadc befte verzekering.
pels ampt.
D'ervarenthcit heeft noch niet volmaakt
zyn
gcleert hoe verre een ftuk , van gegeven
Een goct Konftapcl moet kundigh
hy be- langtc en wydte , fchieten kan , als het met
in al 't gecne het gefchut aangaat
hoort kennis te hebben van dc ftoffe daar ccn gegeven gewight buskruit geladen is.
het gefchut van gemaakt wort , cn van de Men weet allccnlyk dat ccn ftuk van midkracht des zelfs : van de veerheit die een delbare langtc verder fchiet , als een dat
ftuk befchietcn kan : van dc grootte en korter of langer is j dc reden daar van
zwaarte des kogels van de kracht van het houdt men deeze te zyn indien het ftuk
buskruit, en hoe veel noodigh is tot ccn korter is , dat dc kogel noch al de kracht
van 't buskruit niet ontfangen heeft eer hy
proef- ftorm- en dagelykfche Ichoot.
Wat dc ftoffe des gefchuts aangaat, o uit het ftuk gevloogen is en langer zynzee wert vceltydts yzer gebruikt , doeiE dc, verlicft het buskruit een gedeelte van
zyn kracht eer de kogel uit het gefchut
het befte gefchut is van metaal.
Men heeft zedert wcinigh tydt gevon- gekomen is. Ten tweeden weet men dat
den het maken van houtc ftukken , die tot een ftuk verder fchiet als het eenige era6 pont yzerfchieten: deeze zyn licht om den verheven is , dan als het horizontaal zy
te hanteeren, en beftaan uit vier ftukken geftelt , en dat een ftuk op 45 graden verhout, heel net in den anderen gevoeght, heven hetverdtftctoedraaght. Tenderen met fterke touwen bcwoclt , zy nde van den heeft de ervarentheit geleert dat ccn
binnen bekleedt met een kopcre buis* ftuk over het landt verder fchiet als over
edoch, vermidts geen ondervindinge van het water waar van de reden fehynt tc
hare deueht hebbe, kan daar van niet loftc- wezen , dat het water vochtiger dampen
uitwerpt als het landt, welke dampen dc
lyks melden.
ccn yzer ftuk te maken voeghde vlught des kogels verminderen.
Men zeght dat ccn ftuk gefchut verder
men voortyts alleen verfchcidc dikke yzere
ftaven aan malk and eren , welke omgordt fchiet indien het achter uit loopen belet is,
wierden met yzere banden, dcrwyzc als dan als het vryclyk en los achterwaarts kan
dc tonnen omgordt zyn* maar der zclver loopen, uit reden dat alzoo minder bewegebruik niet zonder gevaar zyndc, heeft ging overgegeven wert.
men een middel gevonden om die te gieHier komt in aanmerking , en zulks niet
ten van yzer , of koper. De yzere ftukken ondienftigh, hoe men de zwaarte der kobederven lichtelyk , en de kopere zyn niet gels, na gelang harcr middel -lynen, zal
dit dan te weten, zoo doet
fterk genoegh , indien niet gemengt wer- vinden.
den met tin. De mengingc dan van deeze als volgt Neemt een kogel die wel rondt
ftoffe is aldus: Men neemt negen dcelen is , het zy van yzer , loot , fteen , of andere
geel koper , en drie maal zoo veel root ko- ftoffe, van welke ghy dc zwaarte onderper , en vier declen fyn tin. Andere doen zoeken wilt , cn deelt zyn diameter in
by 1 00 pont koper 10 pont tin , en 8 pont 100 gelykc deelen , zoo zal ccn kogel,
loot: andere by 60 pont koper 10 pont wiens middel- lyn 116 deelen is, 1 pondt
tin , en 8 pont latoen , of geel koper zom- wegenj een kogel, welkers middel -lyn
mige doen by 1 00 pont koper, 5 pont tin 1 44 deelen is , zal 3 pondt wegen cn zoo
eindclyk zyn'erdie 100 pont latoen doen voorts, volgens deeze nevensgaande uitonder 1 000 pont koper, cn ccn weinig tin. gerekende Tafel.
Pon:

J

j

:

:

:

:

:

:

Om

Om

:

:

:

:

Digitized by

Google

Scheaps-bouw en
Ponden.

deden.

deden

Deel.

II.

beftier.

^0

1

zonder
gelyk het
noch in
— 79 '4ï 244 37 — 333 China
weit gemaakt.
— ioo
»5
4*i 38 — 33*
Alle met
of yzere recht loopendc
—
249? 39 — 339
haar behoorlyke even-maat
— 125 "II
i5
40 — 34
hebben, en van
8 pont yzer
i5|
*ï —
41 — 345 worden beproeft met zoo
de
— 144 7
42 — 347i kogels zwaar zyn
van 8
5 pont
— *5 »7i — 57
—
35°ï
39ï 43
met vande zwaarte der kogels
4 — *59 18 — 252 44 — 353 die van 5
met van
48 pont
—
41 — i5$ i8j —
4t 45
der
zwaarte. De dagelykfche fchoo— 171 «9 — 255£
45 — 348 ten zyn, van
8 pond yzer toe, van
—
—
li
7
47 — 35o{ de zwaarte der kogel aan het kruit, en zoo
5 — 182 20 — 271 48 — 3*3
voort
8 pont naar advenant doch van
<\ - i85J 21 — 275 49 — 3*5ï
des kogels halve zwaar48 pont
7 — 191 22 — 280 5° — 358
Wat
de
aangaat daar
— 284 — 37°i toe wort ftorm-fchooten
7i — 195
gen oom en na oordeel van
8 — 200 14 — 288 52 — 373
de Konftapcl en na gelegentheit van het
8i - 204
— 292 53 — 375t
Zal echter cenige mate geven van
9 — 208 25 — 295 54 — 377t het
der kardoezen: Men geeft aan
— 212 *7 — 300 55 — 380 de
9J
fchietende pont
pont
10 — 2i
18 — 3°3ï j5 — 8l
en deeze worden van haar dagelyk—
10J
9 — 307 57 — 385 fche fchooten
vermindert
van
en
— 7i pont toe geeft men pont meer voor
11 — 212 30 —
310J 58
lij - 22
3»
3*4 59 —
9i
pont yzer dat de kogels meerder
— 39>t
12 — 229 3*
3»7t 5o
pont wegen voorts van
48 pont
I2J —
320j 5l — 393t toe geeft men
33
pont
3}
12 —
34
3H 5» — 395 yzer het
naar uitwyzcn van
238 35
3*7 «3
398 deeze
14 — 241 3*
33° 54 - 400
Stom
?OI»d<ll.

Ponden.

deelen.

korrel

zelve als

,

i

I

2

li
2

.

-

al e

ftukk.cn

•

252

die

,

2

tot

i

fchicten ,

2 54i'

3

i

veel kruit als

2

>

2

2

31

9

fchieten ,

J

2<j

•

3 5

51

1

\

fchieten ,

j

zelvcr

5

tot

1

i

tot

J

tot

1

•

die

t

\

2<Ï9|

<5{

tot

1

1

j

8 tot

toe,

te.

,

5 1

kruit

't

,

J

f 9 9

zelve.

vullen

5t

ftu k k en,
T kruit ,

3

2

yzer,

1

;

2

2IJ>

niet

5i

3

8

3

8

1

2 tot

j

2

|

ieder

,

2

als

1

:

23 2

dat

2 tot

loot kruit tot ieder

1

ftuk fchiet ,

Tafel.

Tyere

Uit dusdanige Tafels wort een Tal-rtok
gemaakt , waar mede des kogels zwaarheit
te befpeuren

Het

buskruit wert op deeze

wyze be-

proeft: Men leght een weinigh op papier,
en ontfteckt het zelve , zoo het dan alles in

5

damp op gaat, of zoo het haart el yk op gaat,
zonder veel rook, met een blazing , en met
een heldere vlam , zonder cenige tekens te
laten , en zonder het papier te befchadigen,
dan is het buskruit zeer goct , en krachtig
anders , zoo alle deeze dingen niet gevonden worden , is'er eenigh gebrek in. Het
grauwachtige , dat wat na de roodekant
ftrekt , wort voor het belle gehouden.

D«elyUïhe

kogel».
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Zommige rekenen de

zwaarte van het
kruit na de zwaarte van de ft ukken, gevende voor ieder 300 pondt fpys 1 pondt
kruit tot een procf-lchoot , wel verftaandc
van metale (tukken : tot een dagelyklche
het buskruit te maken neemt men Ichoot, voor ieder 400 pont metaal, 1 pont
5 pont 8 loot gezuiverde falpcter, 29 loot kruit: en tot de ftorm-fchooten met
zwavel, en 1 pont 8 loot, of wel 1 pont, tale ftuk ken volgens deeze Tafel.
vuil-boomen kolen. Andere nemen 5 pont AioTofrpri. r*
Atopofi>ri.
1
II
5200
300
4 loot ruige ialpeter, 29 loot gefmolte
%
zwavel , en 1 pont 5 loot kolen , met wynI
12
400
f5oo
5OO0
edik bcvcchtifiht. Andere nemen 5 pont
800
'3
1200
5400
zuivere of gebroken falpeter, 28 pondt
«4
1600
58oo
zwavel, cn 1.; pont vuil-boomen kolen,
'4i
3$
met wyn-edik bcvochtight , en 24 uuren
2000
7200
>5
4Ï
75oo
laten arbeiden. Zommige nemen 5 pont
2400
5i
Ml
8000
8 loot zuivere ruige Ialpeter, 28 pont reine
2800
15
«ï
zwavel , 1 pont en \ loot kolen , 't zelve als
8400
3200
I5J
ï%
8
8800
voo ren latende arbeiden. Men moet ook
35oo
171
wel acht nemen op de toeftandt der korre4000
9400
*i
len, of die vaft, grof, of fyn zyn, na den
95oo
18
4400
9i
Van oudts maakte men buskruit
10000
18}
4800
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Van

yzer gefchut neemt men tot een
proef-fchoot voor ieder 400 pont dat het
ftuk weeght 1 pont kruit tot een dagc:

lykfche (choot, voor ieder 500 pont fpys
x pondt kruit : tot een (lorm-fchoot kan
men zich gedragen na de voorgaande Tafel

nemende in plaats van 400 pont me500 pont yzer* voor 800 pont me-

,

taal,

,1000 pont yzer , en zoo voort.
Als de grootte van de mont bekent is,

taal

om dan te weten hoe veel pont yzer
of fteen , het (tuk fchiet

,

,

loot

zoo let op dceze
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cn de twee derde dcelen, te weten bi, Ac
begeerde fpccling , indien de kogel niet
boven 1 o poet yzer is > maar hoogcr in gewight zynde, dan zoude de fpccling te
3;
groot wezen derhalven neemt op dc tal2
ïl
ftok dc af-ftandt van 1 2 tot 1 5 pondt , cn
5
houdt dat vooreen algemecne wint-fpee,'s
ling tot alle (lukken , ichictendc boven dc
3
1 1 pondt yzer j en zal als dan een
(luk
2<J
4
(chictcndc 18 pont yzer, geboort wezen
4Ï
5
op 2 2 pont j van 2 4 pont yzer, op 2 8 pont >
5
van 48 pont yzer, op 54 pont, enz.
tf
Ook zyn'crveel metalc (lukken, welke
*i
op dc Schccpcn gebruikt worden , die wat
7ï
minder voor het fpeclcn van dc kogel heb8*
ben , te weten men geeft haar £ van een
fff
10
duim , en dat tot alle (tukken , hoedanigh
11
de zelve zouden mogen wezen zulks dat
»*i
een ftuk, geboort zynde op 14 pondt,
14
(chiet 12 pondt yzcrj dat geboort is op
l<S
21 pondt, fchiet 18 pondt yzer* dat op
<To
17
!
27 pondt geboort is, fchiet 24 pondt yzer,
18
cn zoo voort. Na welke order een Kon20
ftapcl zyn mallen kan maken , om met bc***
hoorlykc voorzightighcit dc kogels tot al8y
8*
derhande (lukken toe te paffen.
9
Indien u een (luk te vooren quam , dat
100
5>J
-7i
zeer verroert, cn tot gebruik onbequaam
"5
5>i
30
was, zoo zult ghy het laden met Ichaars
het fpcelen des kogels tot alderhan- een lepel vol kruit , als het ftuks lading
de (lukken te vinden , zoo doet als door de twee lepels is , neemt dan een boon grootte
volgende figuur vertoont wordt : Haalt falpeterofte camfer , en Iaat dat boven
het
voor eerftde omtrek van de mont des ftuks laad-g.it in, doet daar dan laad-kruit
op,
ah cd, wiens middel-linie is bd; neemt en (leekt het met een loopendt
vuur in de
dan met u pafler de halve middel-linie ed, brandt , zoo zal dc roeft van het ftuk afvalen Helt die van d na c cn m, begrypt dan len 1 laad het dan op de proef, zoo zal het
met de palTer de wydtc * c , cn (lelt de cene ftuk , afgefchooten zynde , klaar cn zuiver
voet des paflers in d, zoo zal de andere in wezen.
de middel-linie bi in ƒ komen j deelt dan
Een vernagelt ftuk kan op dceze manier
ƒ b in drie gelyke dcelen, een van dceze gezuivert worden : Laad het (luk met dc
dcelen brengt van e tot h , en uit * , als helft van
't kruit dat het tot zyn dagelykmiddel-punt , getrokken een rondt door d (èhc fc hoor van nooden heeft, en zet
het
zoo zal dit rondt de grootte des kogels zyn, wel aan met een aanzetter , neemt dan een
rondt
3

3
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dat even in het ftuk paft, en
Als dc ftukken geladen , en Wegh gezet
wel fluit maakt daar een groef in, en dryft zyn, moet men tot ieder ftuk in'tbyzonX
jm
•
*
1 »
1
er ten minften vier-cn-twintigh kardoedat hout ( dat omtrent een cubit lang moet
zyn ) wel vaft in het ftuk , met de groef zen vacrdigh maken, tc weten twaalf geonder, ftrooit dan kruit langs het ftuk door vult, cn twaalf ongcvult, op dat die, des

rondt hout

,

,

•

de groef, en fteekt het voor in de tromp noodigh zynde , met der haalt gcvult konaan, maar wacht u wel voor de prop en nen worden.
Hy moet ook goede zorge dragen , zoo
nagel.
Men kan het zelve ook door deezc ma- lang hv in 't kruit doende is , dat alle branMaakt een fterk water , aldus dende lonten binnen fcheeps- boort uit genier doen
Neemt een half mutsje fterke edik , 4 on- daan zyn moet ook zync kardoezen in dc
een falpetcr , 1 once zout , 4 oneen Spaans tonnen en kiften wel forteren , op dat dc
groen, en 1 halfmutsjclyn-zaat-olie,doct zelve in der haaft, des noodt, mogen aannet t'zamcn in een aarde pot , kookt het gebraght werden.
daar in drie ofvier uuren lang , zonder over
Men moet ook alle dc kogels wel malte zieden , en laat het dan in een flelêh in de len , cn die gecne , welke van verfcheiden
Zon ftaan ftrykt met dit fterk water u na- fewight zyn , elk byzondcr in een kogelgel door het laad-gat henen, dan zal de zelak van den anderen leggen \ ftellcndc
ve verteert en opgegeten worden , en door voorts mede op ieder bak dc zwaarte der
deezc middel zal het ftuk weder zuiver, kogels, die daar in zyn.
fchoon , en goct tot het gebruik bevonden
Men moet ookdefchroot-zakskens tot
het boven-gefchut by tydts gereedt maworden.
Het eerft dat een voorzightigh Konfta- ken. De befte lchroot-zakskcns zyn die
pel behoort te doen , komende op een met pomp-lccrgenaait, met lichte houte
nieuw Schip, is, dat hy alle ftukken wel bodems aangepent , cn met musket-kogels
van buiten af deelt , en beziet of dc zelve gcvult zynj want zulke dringen door, en
haar behoorlykc cvcnrcdighcit hebben , cn doen grootc (chade omtrent 's vyants volk,
ook wel getempert ofte gemengt, alsme- gclyk d'crvarentheit genoeghzaam heeft
gclcert.
de of die goet van ftoflfe zyn.
Wanneer het gebeurt dat'er eenige
Hy moet met een lepel en wifler dc ftukken wel zuiveren , en fchoon afnemen , op nieuwe poorten in de Schcepcn moeten
dat'er geen oudt kruit, zant, ftukskens gehakt worden , zoomoet men wel zorge
oudt yzer , of andere dingen , die de ftuk- dragen dat de zelve recht boven of omtrent
ken fchadelyk zouden mogen zyn , op ko- de balk komen, zoo'tmoogclyk is, ook
niet hooger of lacgcr dan de voorgaande
men te blyven.
Hy moet ook al de ftukken van binnen poorten , en dat zy ruim genocgh zyn voor
wel betalten, en bezien of zy klokwys, het fpeclcn der ftukken, opdat, zoo het
gebeurde dat'er een ftuk uit het ropaert
bankigh , of puttigh zyn.
Hem ftaat ook te onderzoeken hoe veel gefchooten wierdt, met der haaft weder
pont yzer dat elk ftuk in 't byzondcr fchict, een ander in de plaats gcftclt magh worftcllendcdc zwaarte van dc kogel boven dc den.
De ropaerden , op hare wielen ftaande,
fchict-poort van elk ftuk, op dat dezelve
nombcr daar na weder op dc kardoezen moeten zoo hoogh komen, dat dc bovenkant van dc zelve recht op cn neder komt
magh gcftclt worden.
De ftukken wel onderzocht en gf zui- tc ft aan op de helft van de poort, zoo kan
vert zyndc, zal hy de zelve meteen halve men dc ftukken gevocghlyk ftellen waar
lepel kruit afblazen, en wederom wel men wil.
DeKonftapel moet ook wel zorgh drawiffchen eer hy laadt ook dc ftukken niet
laden , 't cn zy met een kardoes, welke wel §cn dat de kruit-tonnen met Iedere huien gedekt zyn \ als mede dat de wielen
achter aan gebraght moet worden , zettende op dc kardoes een hechte prop , latende der ropaerden wel met zeep gefmeert
dat ook de touwe cn houte wifals dan de kogel daar op rollen , cn dan we- worden
der een prop op dc kogel , op dat de zelve fchers wel vacrdigh by der handt zyn.
De kruit-tonnen magh men boven de
door 't flingcren van 't Schip niet uit rollc.
Moet ook dc ftukken niet wegh zenen, vier weken niet laten leggen zonder omvoor cn aleer hy dc mont der zeiver wel keeren , of de falpetcr zoude daar van ontdicht met een houte prop toe gemaakt, zakken. Ook moet alle vier maanden het
en met roet befmeert heeft , voor 't inwa- kruit weder van de ftukken af genoomen
teren het zelve moet ook gedaan worden en de zelve vars geladen worden.
Men moet ook wel acht nemen op de
aan 't laad-gat van de ftukken, eer men het
lonten , kaerflen , en vuur, op dat daar door
geen
:
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pen ongeluk omtrent de kruit-kamer ge- Saat
uk

terftondt achter op het ropaertvan't
liaan , en ooght de kogel na , op dat
voor gezegt is , alle mis-grepen mogen
gebeten worden.
Het weidt by de Italiaanlchc Buflchieters , in 't bejegenen van hun vyandt , voor
grootc wetenlchap gehouden , dat , wanneer men de laagh geeft, alle de ballen op
een plaats komen te raken in des vyandts
Schip waar om zy vccltydts zoo lange
11

Hy
van

moet goede aantekening houden

alle

gerecduchap tot het gcichut ,

als

kruit, kogels, lont, enz. wat men daar af
verbezight, en noch tcgenwoordigh voor
handen heeft , op dat hy daar na goede re-

als

kening doen magh , waar het gebleven is.
Een Buflchlctcr moet, in 't bejegenen
van eenigh vyandt , tuflehen elke twee
(hikken een ton , of baly , met water zet- wachten met loflen tot dat recht voorde
ten, in de welke, na dat'cr zeven of acht man zyn. Dit na den cifch gedaan , zal dikfchootcn met een ftuk gedaan zyn , de wif- maal den vyandt met een laagh tc gronde
zulks te doen , zoo dienen
fcher gedoopt, en uitgcflagen wort, het doen gaan
welk de ftukken zeer koel en zuiver houdt, alle de buflen na het midden gedraait te
zyn, alleen de middelde wederzydu ftalals de zelve daar mede gcwücht worden.
Hy moet ook , by alle moogclykheit recht tegen 't hart van des vyandts Schip
wel toezien, dat hy niet fchiet zonder tc over. Men dompt de ftukken , of zet de
raken , op dat de vyandt , door tc veel fcha- zelve water -pas, na welgevallen. Doch
dclykemis-fchooten, niet geiler kt worde. om dat dit draaijen der buflen, cn loflen
Doch op dat een jong en eerft aan ko- van kogels, beter vertoont als gezeght kan
mende Konftapel wcete hoe dat men een werden , zoo beziet het nevens gaande Itagoede fchoot op de Scheepen kan doen, liaanfche Fregat , waar in de buflen lonenzoo let op'tgeene volgen zal: By aldien de vertoon, en hunne ballen doe werpen
de Scheepen , daar op ghy te Ichieten hebt, op een wit d.
binnen het water-pas van des kogels vlugt
zyn, zoo leght beide uwe duimen achter
op de broek van 't ftuk, en recht over het
had gat des zelfs , in dier voegen , dat ghy
met uwe duimen een verzight-gat maakt
omtrent de grootte van een erret , door
welks verzight ghy achter van de broek
recht over 't laad -gat heen oogen moet,
tot voor over het midden van de tromp des
ftuks, en voorts tot omtrent op 3 of4 , ja
wel op 6 of 8 voet, na giffing, voor het
vyandt s Schip in
water neder, zoo zal
dikmaalsde opening, of dchollighcit van
't ftuk , water-pas op het hart van 't Schip
aan leggen : zoo haaft ghy dan vuur hebt
laten geven, en dat het bcnedcn-gcfchut is,
zoo gaat terftondt recht voor het ftuk uit
de poort leggen, en beziet waar de kogel
neder vak, oïwatert, en wat vcrfchil d a t 'er
is tuflehen de vlugjit van de kogel en u
voorgaande verzight, opdat alzoo de anBinnen fcheeps boort magh geen gedere navolgende fchooten met naerftighcit
daar op mogen verbetert worden. Maar fmolte materie van vuur -werken toebeindien des vyandts Schip buiten het water- reidt worden , maar aan landt ; want hoe
pas van des kogels vlugt is , zoo neemt hem gevaarlyk het zelve is , heeft d er varen t heit
terftondt met u gezight , als v oor e n , op de genoegn geleert.
Ook mogen geen vuur- werken , in het
kimmen van het water , of recht in 't hart
by aldien het nu in 't jagen was , en ghy in daan tegen den vyandt , boven op 't Schip,
in de kajuit , ot onder de kompan je gctwyffêl zyt of u ftuk wel toe werpen zal
zoo zet u vuift achter op de broek van het braght worden , maar moeten tot de tydt
ftuk , in diervoegen, dat ghy recht over de dat men die noodigh heeft om laegh in de
top van uwen duim oogen kondt , tot voor kruit- kam er, kombuis, of bottelery geover de middel-kant van des ftuks tromp
houden worden j want ander» zyn daar
en voorts in des vyandts zeilen \ doch dit van grootc onheilen te verwaghten.
gefchiedt meeft met bet bovcn-gefchut
N ademaal het een dervoornaamfte pundcrhalven, de fchoot gedaan zynde, zoo ten
,
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een begeerde plaati tefchieten, zoo volgt
L»r,»,.,lm,Tin
tnr nmlcrrcrlit
I .aar iets daar van , tot onderrecht : Laat
hier
A
by voorbeeldt , A B C drie punten
B
dat
punt
begeerde
het
eyn, en B
C
dit dan
men aantreffen wil.
te doen, ftelt men het verzight, zooveel
mogclyk is, op B \ maar bevindende dat
de kogel te laegh komt te vallen , ik neem
in C, en zulk» willende verbeteren, zoo
fielt men het (hik even als te voorén toen
het afgefchooten wiert, dan neemt men
een ftuk pot-aarde , en zet het achterop de
broek , zoo dat men over de pot-aarde , en
over het midden des tromps, het punt C
ziet, daar de kogel getroffen heeft: dan
laat men het lluk achter zoo veel zakken,
tot dat men het punt B over de pot-aarde
en het midden des tromps in 't verzight
kryght, zoo dan het ftuk even als tevooren geladen is, zal het begeerde punt B
gewiftclyk getroffen worden. Maar de
kogel te hoogh treftendc, als in A, dan
Zet men de pot-aarde op de tromp van't
ftuk , (lellende eerft het ftuk op de voorige
merken, zoo dat men over de broek, en
over de pot-aarde, het getroffen punt A
Ziet, dan doet men het ftuk achter ryzen
tot dat men over de broek , en over de potaarde , het punt B ziet , en dus zal men het
begéérde punt zonder twyffel aantreffen.

Om

Vuur werken die men te Scheep gebruikt*

Neemt gemeene halve pieken, ofdrielingen , en naait onder het fcherp der zelve
langwerpige zakjes, van maakzel als een
ftruis-ey , bewoelt die onder en boven wel
vafl om de piek, doch zoo, dat de pont
vry uit ftcke , en laat'er boven een gat in
om de doffe daar in te doen , vult die
dan metdeeze doffen : Neemt i pont (yn

geftooten kruit, \ pont falpeter, i pont
bereide folfer , i pont kamfer, en een handt
vol zaag-meclvart zacht hout. Ofte neemt
pont gezuiverde
4 pont grof buskruit , i \
falpeter, pont Griek» pek, i pont levende folfer , en { pont kamfer. Beftrvkt die
doffe dan met deezc volgende doffen
Neemt i pondt pek, i pondt colephony
lyn-zaat-olie , } pont folfer , en } oni pont
een terpentyn, fmelt dit tezamen in een
aarde pot: de zakjes hier mede beftreken
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des vyandts Scheepen meent te enteren 1
want door haren (chrikkelyken brandt gc*
ven zy licht genoegh van haar , om te zien
waar men loopt , fpringt , of gaat. Doch
men moet altydt wel voor hem zien, en
zorge dragen, zoo wanneer daar tien of
twaalf vuur-fpieften zyn, dat men als dan
twintig of dertig mannen met goet handtgeweer daar onder vermengt , zoo met
piftolen als enter- by len : als ook dat ieder
pies- drager verzien zy met een goede fal

bel , piftoóls , en een goede enter-byl

:

al*

mede, dat men noch eenige vuur- fpieflen
vaerdigh houdt, om tegen dat de voorde
half verbrandt zyn , met de zelve kloekmoedighlyk daar op in te enteren. En by
aldien het gebeurde dat men zulke kloekmoedige tcgendrevers hadt , dat men weder te rugh moed wyken, zoo kan men
evenwel in 't wederkeeren deeze fpieflen
aan alle kanten in 's vyandts Schip fchieten
en deken , alzoo dat het aan alle zyden in
de brandt (laat , fpeelende dan weder met
kanon , musketten , en piftolen , het welke
zoo grooten verbaaflheit , en verwarring
onder haar zal maken , dat het qualyk om
te zeggen , of te gelooven is , by aldien alle
voor verhaalde dingen met goede order,

en voorzightigheit , aangeleit worden.
Men woelt ook wel klap -bullen , gevult
met kogels ,* voor aan deeze fpieflen , welke dan t gebruik van pidolen hebben , en,
los (pringende na dat in 'a vyandts Schip
gedoken zyn , veel fchade aan de om en by
(taande mannen komen te doen 1 beharven
dat men met de punt, zeer fcherp zynde,
den vyandt mede groote fchade kan toebrengen. Dikmaal worden daar ook wel
kleine granaten voor aan gemaakt , gelyk
mede in depylen.
'

Om vuur-fybn

te

maken , die men uit

bieten , én uit de handt
ftalt bogenfi
werpen magh , zoo als voor deeze*

gebruikt zyn geweeft.

Neemt van de pylen die tot de ffale bogen gemaakt zyn , welke voor wel fcherpe
harpoenen moeten hebben, naait onder
deeze harpoenen langwerpige zakjes, of
ronde, en kantige, omtrent van grootte
»ls een kloek zwanen-ey , bewoelt die onder en boven welvad, alsvooren verhaalt
alzulke doffe, als
hebbende, zoo zult ghy zeer treffelykc is, en vult dezelve met
vandevuur-fpieflên gezeit is. Smelt dan
vaur-fpi effen bekomen.
Warmcerghy deeze pieken gebruiken pek , en harpiris, onder malkander verzakjes daar mede, en
wik, zoo maakt daar twee laau-gatentn, mengt, bekleedt de
twee laad -gaten in: als
en roet die op met fyngevreven kruit, of rnaakt'er boven
wil , zoo roet dc
gebruiken
dan
die
ftookt het vuur daar in met het dop- werk, men
gaten op met ryn laad- kruit.
'tweik mede zeer goet is.
Deeze pylen zyn van grooten d en ft , by
vuuT-fpietTen zyn geen van het
by nacht aidkn zy met goede voooightigheit gebruikt
Ssi
;
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want ondertuftchen dat' buiten alle gevaar van het kruit, daar men
men met de vuur-fpieflen in 't werk is anders voor moght vreczen.
Deeze HcfTchen werden op de alderbekan men deeze pylen van boven tot beneden in de zeilen lchieten, en zy konncn quaamfte wyze aldus bereidt Men vult
met geen water geblufcht worden, waar een vat tot het derde van zyn inhoudt met
door den vyandt gedwongen wort tot over wel gezifte ongcblufchtc kalk , de reft van
geven, of moet noodtzakclyk alle zeilen het vat vult men met fyn grein poeder , en
in 't hol laten loopen, om den brandt te mengt dit wel onder een , nevens een wei*

bruikt worden

;

:

fmooren. Xot het vernielen der zeilen
door deeze vuur-pylen, is zeer dienftigh
dat men de fchacht der zelve met haakskens bezet , om des te beter te hechten.

nigh folfer, en terpentyn j deeze ftoffc
wert dan in potten gedaan, die dicht geflooten , en in 's vyandts Schcepen geworpen zynde , aan (tukken vallen , en door de
Zommige nemen eenoudt ftuk linnen, aangehangen lonten in brandt vliegen, het
of een oudt hembt , dat nat makende in welke groote ftank en ongemak veroorbrandewyn , fteken het dan in een ftuk , en zaakt.
Men neemt ook wel glazc HcfTchen met
fchieten daar mede in 's vyandts zeilen
twelk den vyandt grootc afbreuk docc, lange halzen, die men vult met fyn kruit,
bolus
Ar menicus, Mcrcurius fublimatus,
en zelden mift.
en korrelen rondt glas , doch in de haken
wert traagh brandende ftoffe gedaan , om
Omglazefleffeben , en vuur-potten
zoo tydt te hebben van binnen 's vyandts
te maken en te gebruiken.
boort geworpen te werden.
Men mengt ook wel ftukskens yzer , en
Neemt Heftenen van omtrent een kanne
nats, en beftrykt die met deeze volgende kleine hant-granaatkens , onder het kruit j
ftoffen: Neemt pek i deel, lyn-zaat-olie doch dan moeten de HcfTchen een wydc
folfer hals hebben , en met aangehangen lonten
J deel , terpentyn , deel , gemeene
deel, reuzel ; deel, laat dit te zamen ontftcken worden.
;
Men maakt mede eenige vuur- en ftinkimclten, neemt het dan van 't vuur, en
rocrt'ereen deel buskruit in, bcftryktdc potten vacrdigh, in gedaante van gemceHcfTchen hier mede, en overklccdt die daar ne moes -potten, welke gcvult worden
na met fyn werk, bedroopt de zelve dan met \ goct gekarrelt kruit , en j droogc
weder met de voorfz- ftoffe, en plakt 'er kalk, aan welkers hals en ooren men de
eenige eindtjes lont aan i vult de HcfTchen lonten vaft maakt : deeze moet men werdan met deeze volgende ftoflèn : Neemt pen onder hoopen volks j want zy maken
i pont falpeter, i punt buskruit, i pont een groote vlam , en ftuivingc van de kalk
folfer, } pont harpuis, befprengt dit een omtrent de oogen der vyanden, zoo dat
wcinigh met lyn-zaat-olie, en doorwerkt die mcnighmaaldaar door verhindert worhet wel met de handen , vermengt dan den haarzclvcn te redden, door dien het
,
eenige kleine balletjes van de harde v uur - gezight 't welk het tederftc lidt in 's menftoffe daaronder, omtrent zoo groot dat fchen lichaam is, het by ten van de kalk niet
de zelve gevoeghlyk door de hals van de verdragen kan : zv zyn ook zeer fchadcflefch konncn gedaan worden, ftopt dan lyk , behalven de brandt die dezelve van
de hals boven wel vaft toe met een prop haar geven.
Andere bereiden deeze ftink- cn vuurvan kork, en doet daar wafch over, om
potten uit 10 pont vernis, 6 pont levende
voor het water bevrydt tezyn.
Deeze Heftenen zyn zeer gcreedt om uit folfer, 2 pont hars-olie, i pont falpeter,
de marffên in 's vyandts Schcepen onder i pondt olibanum , 6 oneen camfer, cn
eenigh volk te werpen j maar noch beter, 14 oneen brandewyn dit op zyn pas gewanneer men eenige Scheepen meent te mengt, cn ont Ito k en , veroorzaakt een onenteren, daar zeilen over getrokken zyn, uitbluftchclykcn brandt. Wanneer men
en men vreeft dat daaronder eenigh kruit deeze ftoffc in de potten giet , doet men
moght verborgen zyn j want als men de werk en oudt linnen daar in drinken.
Deeze ftink potten worden ook wel bezelve van boven neder werpt, zoo breken
zy aan ftukken , en de lonten , die daar om reidt uit camfer, buspoeder, folfer, falpeheen hangen , ontfteken de vuur-ftoftên ter, en (al armoniacum , gemengt met olie,
en met ecoen de balletjes , die zoo gewei- of vet. De monden van alle deeze ponen
digh heet en fterk in 't branden zyn, dat werden met zeil -doek gedekt, en rond tzy het zeil -doek ten cerften door booren, om geteert.
zoo daar onder dan eenigh buskruit verMen kan ook ballen maken, dieomutborgen is, dat zal ten eerften op vliegen , bluflchelyk branden, als de zelve op de
waar na men dan aanftondts enteren magh, fcheeps ovcrloopen geworpen worden:
•,
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waar in gefchroeft konnen worden drie
ftale pennen , voor fcherp, van gedaante als

om in het hout te hechten:
deeze ballen vult men met goct fyngekorrclt kruit
de pypen, die daarin {téken,
om de inhoudende ftoffe te doen ontvonken , worden gevult met trage vuur-ftoffe,
en wel valt in gepakt men moet ook wel
toe zien dat de pypen van gelykc hollighcit en lengte zyn, op dat men die op het
tellen des te zekerder kan wegh werpen
deeze pypen, gevult zynde, moeten tot
het midden in de granaten gefteken konnen worden zy moeten ook wel ftyf en
vaft fluiten in het gat van dc granaat en
eer men hen gebruikt , moet men eerft een
pyp, zonder granaat, die opgclyke mate
aangevult is , in de brandt (leken , en zien
hoe veel men op gemeinc mate tellen kan,
eer dat de zelve uitgebrandt is als dan kan
men de granaten met goede voorzightigheit , als der zeiver pyp op 1 o of 1 1 tellens
na uitgebrandt is, wegh werpen | want
zoo men de zelve eerder wegh wierp, zoude men licht met zyn eigen munt betaalt
worden. Dcrhalven doen alle bequame
werk-tuigen wel goede dienft , als zy maar
recht en mannclyk gebruikt worden.
Dc yzere ballen dienen gegooten te zyn
van bros yzer, om te lichter van malkander te fpringen , en te vcrbryzelen. De
kopere worden vermengt met tin, en
fpiljautcr. Die van glas moeten } der dikte
van haar middel-linie hebben. De pypkens
die men in de granaten ftcekt, hebben {
van hun middel-linie: dc lengte zy Jvan
dezelfde diameter. Deeze pypkens worden gevult met pek , colophonium , tcrpentyn, en wafch. Dc ballen zelfworden
jevult met kruit, lblfcr, falpeter, enz. en
boven op met werk. Het gedeelte des pyps
dat inde bal komt, moet rondtom doorboort zyn met kleine gaatjes , om te lichter
aan te gaan: eer men haar gebruikt worden zy met dikke proppen geflopt , om het
voet-angels,

:

:

:

:
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deeze bereidt men van falpctcr, buspoeder,
folfcr , colophonium , camfcr , en faJ ar moniacum, van ieder even veel, ge mengt en
gekneedt met olyf-olie.
Hier by kan men noch lun J t -granaten
gebruiken , die bereidt worden als volght
Men laat cenige ronde ballen gieten die
van binnen hol zyn, 'tzyvan koper, yzer,
ofte glas , omtrent zoo groot als een kogel
van 8 pont yzer, J duim rondtom dik, gelyk gemeinlyk te fchecp gebruikt worden,
(anderzins maakt men die na welgevallen

507

en aan des

zelfs eindt een lootje hangen,
het welke , wanneer de granaat , linierecht neder vallende, grondt raakt, het
brandende deel inwaarts doet gaan , en 200

den bal aan einden vliegen.

Decze granaten werden dikmaal rondtofte ombonden met kogels , ge, omgooien
zynde met warm wafch , en colophonium ,
waar over men een zcil-doek naait, en dan
werden zy weder vaft ombonden.
Gelykerwys dc granaten van verfchciden uiterlykc geftaltcns worden gemaakt
zoo zyn dc ftoften , waar mede men de zelve vult , ook van verfcheide menginge
en dcwyze van gebruiken is mede onderfchcidclyk.
Op onze Kryghs-fchecpen
werden dc granaten mceft uit de handt geworpen } doch ik vermcine dat uit flingers
de veilighftc middel zoude zyn. Uit valt c

om bezet

lyk ook de rugh van de bol

werk-tuigen kan

men

te fchecp,

omhaar

beweginge , geen ftreek houden.
Belui ven deeze fpringende granaten,
zyn mede dienftigh vuur- en brant-ballen
die wel niet fpringen, maar echter alles,
dat vuur trekt , ontfteken, en tot het ver-

konnen gebruikt worDeeze werden mede verfcheidentlyk

nielen van zeilen

den.

, zoo wel van metaal , als andere
doek ; ook
van fteenepottcn, gevult met licht brandende ftoffc , wel bcwoelt of ombonden,
cn befmeert met hars , pek , of wafch. Zy
werden ook verfcheidentlyk in 's vyandts
Schcepen geworpen, zoo door gefchut,
als met handen , flingers , en andere werk'
tuigen. Hare gedaanten zyn afzonderlyk.
Ik zal my afhouden van volraaaktelyk hare

bereidt

lenige ftoffc, gelyk leder, en

bereidinge te befchryven , korthcit zoekende, om dat zulks meer het werk van
een konftigh Vuur werker, als van een
Scheeps-konftapel is. Gelyk mede niet zal
fpreken van dc bereidinge des grouwelyken vuurs , 't geen het Griekfche genaamt

wert ,

't

welk noch onder noch boven wakan werden, als alleen door

ter geblufcht

om

dat des zelfs gebruik te fchecp
weinigh te 'rade komt , en men roet minder koften uitwerken kan , *t geen te water, om ecnige Scheepen aan te fteken,
van nooden is.
Dc Ru (Ten belegerden een maal Conftantinopolen met 1000 Schecpen, doch
wierden alle verjaaght door het genoemde
Griekfche vuur. Zekere CéütmAchm wort
de vinder daar van gezeeht te zyn.
Potten vol lymigen oue worden dienftig
gevaars wil ; maar als men die werpen zal
te fcheep by de handt gehouden , om in des
het zy uit flingers , handen , of anderzins vyandts Scheepen te werpen , en de verkan men een brandende lont voor in dou- dekken door de gladdigheit onbruikbaar
wen , doch zoo, dat het de ftoffc niet raakt, tc nm k cn.
edik

,

l
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Dc bequaamfte gedaante van (link-pot-

fchen in den laatften oorlogh veel in gegranaten , of andere beflooten vuur- bruik is geweeft. Als dan het gefchut op
werken, is langwcrpigh , omdat mende zyn pas geladen is, zoo zet daar een houte
zulke beter door de tralie-luiken kan de- wel fluitende prop op, cn, om gcrufthcits
ken , en niet van nooden heeft het ruim op wille, fteckt daar dan weder ccn bundel
te hakken. Zy dienen infgelyks zoo ge- nat linnen of werk op \ nat daar na de bus
maakt te zyn , dat niet aangetaft noch Uit- zelve wel ter dccgh met de wifleher , ftclt
gedooft kon n cn werden , na dat uit de hem na eifch , en laat dan de kogel daar op
handt geworpen zyn.
rollen , die aanftondts moet ge lolt werden.
Een goct Scheeps-buflchieter behoort Men zet ook wel kopere ofblikke doosjes
mede tc weten het bereiden van vuur-bun- in de mondt van het kanon, daar men de
dels, op dat men die, wanneer het dc noodt hcete kogel in voeght, cn zoo aanvoert.
vercifcht, in desvyandts Schecpcn magh Van wat nuttigheit deeze gloeijende vuurwerpen, en de zelve zoo doen vergaan. ballen zyn , kan ieder oordcelen , voornaHy neeme dan 8 dcclcn folfer, 2 deelcn mcntlyk wanneer zy in dc kruit-kamer, of
colophonium , 4 dcclcn falpctcr, 1 deel anderzins in droogc ftoffc komen tc vallen.
ten

,

zwart pek , 1 deel wafch , en 1 deel ter*
pentyn, mengt dit alles in een kopere of
yzere pot, cn laat het te zamen fmeltcn,
werpende dan oudt droogh lywaat , werk
of diereelyke, in den pot, en laat dat alle
die ftoncn in drinken , windende het dan
noch warm zynde, om houte knuppels,
cn ombindt die daar na wel va ft met yzerof kopcr-draat. Dit bcreidtzel zal zoo wel
onder als boven water branden , en niet
uitgeblufcht

konncn werden

als

aarde, of overgeftolptc wafch

}

met zant
dcrhalvcn

het zeerbequaamomvuuren brandt te
verwekken , en zeer dienftigh om in des
vvandts Scheepen geworpen te worden,
is

als

men van wil is die te vernielen.

Het zal ook ftrekken tot volmaakter
kennifle van een Konftapel te water, dat
hy goede kogel- bundel s , en bullen, weet
welke men op *t kanon zet,
wanneer men van wille is denvyandt fterke af breuk in volk tc doen. Neemt hier
toe 4 declen zwart pek, 1 deel colophonium, 1 deel wafch, cn 1 dcclfolfer, met
eenweinigh terpemyn* doet dan daar toe
8 dcclcn kalk , 4 dcelen poeder, en 1 deel
hamer-flagh giet daar by kleine kogels
fteenen, fpvkcrs, enz. dit tot een pap gete bereiden,

\

mengt, inbuskens geeooten, en uit het
gefchut in 's vyandts achcepen geworpen

De wyzc

hoe men fmook- en ftink-pot, bereidt , behoort een goet

tcn , of ballen

mede niet verholen te
Tot het eerfte neemt 4 pond t harde
fcheeps pek , 2 pont teer , 6 pont colophonium, 8 pont folfer, en 3 6 pont (alpeter,
fmelt dit te zamen, daarna doet'er noch
by io pont geftooten hou ts -kool , 6 pont
hout-zaaghzel , en 2 pont raauwe antimoBuflèhieterterzce

zyn.

nium deezen fop moet wel gcroert werden, en daar dient hennip ofoudt lywaat
in geworpen tc zyn
maakt deeze ftoffe
dan tot ballen , of doet die in fleflehen en
potten 't zy dan dat ghy de zelve met de
handt of met eenigh werk-tuigh werpt,
als zy maar wel in brandt zvn, zoo zullen
zy een zeer grooten en onlydelyken rook
binnen 's vyandts boort veroorzaken. En
om te maken dat de ft ank d 'overhand t behoudt, zoo neemt 10 pont zwarte harde
pek, 5 pont week pek, 20 pont falpetcr,
8 pondt folfer, cn4pondt colophonium,
als dit tezamen gcfmoltcnis, doet'er dan
by 2 pont houts-kool , 6 pont fchraapzel
van paerdc-hocven, 3 pont aflae fcetidai pontfagapcnum,en i pont fpathulae fcetida*, als dit gemengt is, doopt men daar
werk of oudt linnen in, tot dat alles daar
vangclyk als in gedrenkt is, en geeft hen
dan eene geftalte na welgevallen , als boven. Deeze menginge zal een onverdrage:

:

:

brengt groote fchade by. Men drooght
ftoffc wel , en kneedt die tot lyke ftank veroorzaken.
geworpen,
Smookende en brandende kogels zyn
een goede uitwerking doen. Deezc ftoffc mede zeer dienftigh te fcheep, om de houbrengt men ook tot bundelkens , bindende te zcc-kafteclcn in vuur te zetten. Neemt
veel kleine koeels in zakskensby ccn, die daar toe folfer, zwart pek, hars, en tcrpentyn , van ieder even veel ; neemt dan
men dan met de eerfte pap beftrykt.
Wanneer men draat- en ketting-kogels een ftecne of yzere kogel , werpt die in de
opdeftukkenzet, moet men in acht ne- boven genoemde gefmoltcn ftoffc, en als
men dat de ketting onverwart in de mid- de zelve wel dik daar van befmeert zal zyn,
den komt , en de kogels aan dc zyden.
zoo rolt hem in buspoeder » dekt dan de
Een Konftapel moet voorzightigh zyn kogel met lywaat , en werpt hem weder in
wanneer hy met gloeijende kogels zal de voornoemde pap, daar na in 't kruit,
fchietcn , het geene wel zelden op onze en omwindt hem weder als vooren , zoo
Scheepen gefchiedt, doch by dc Engcl- lange , tot dat hy zyn vereifchtc grootte

ook deeze

klootjes, welke, in'tgefchut

zal
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Scheeps-bouw en
zal bekomen

beflier*

hebben. Ind icn ghy wilt dat
de zelve veel rook , tot ftikkens toe, van
zich geven zullen , zoo neemt holle kogels,
vult die met kruit, en maakt dat zy aan
brandt gaan wanneer in 's vyandu schip
vallen j cn dus zal nicmandt omtrent die
ballen durven komen , om dc zelve te bluffchen , of te wecren. Zy moeten wel vafl
met yzer- of kop cr-d raat omwoelt werden , op dat de aangekleefde ftoffe beftendighblyvc.
De Kon flap cl moet bezien of de kogels
die hy gebruikt wel rondt zyn, want die
houden dc belle loop. Hy flaat ook wel
acht op het wc£r in 't hoogh of laegh (lellen van het gcichut heldere lucht belet dc
gclchootcn bal zeer weinigh \ maar regen,
damp , of milt , doet de kogel dalen , en
by gcvolgh, den loop verkorten : ook gaan
in 't ;ilgcmcin de kogels korter en laeger
over het water, als over het landt , waar op
hy tc let ten heeft. Hy gebruike vecltydts
ftang-kogcls, cn bouts, om het rondt-hout
tc vellen, en de gebouwen tc ontdoen.

II.

Deel.

S°9

malkanderen gelyk zyn , waar van het eenc
afloopt meteengelykevaert uit een ruft,
en het ander , dat in de zelfde tydt af loopt
van een gelyke beweging , wiens fheke
dc helft der grootftevaert inde beweging
bekomen. Hier uk blykt , dat dc fpatien
en ib dc zelfde zyn , als die,
welke met gelyke bewegingen vallen, en
wiens fneltens zouden zyn als de helfte pe,
ad, als zy afgedaan wierden in de tyden
e*,*d. Als dan ge toont wert dat Jeeze
fpaticn mb, ib t
een dubbelde reden
zyn der tyden e*, da, zoo is 't begeerde

mh

m

voldaan.

Maar in myn vierde PropoGtie ( zeght
Gtdikm ) is bewezen , dat dc bewoogene
dingen, die met gelyke beweging vaScn
onder zich een gecompozeerde ofte gemengde reden hebben, uit dc reden van
haarvaert, cn uit dc reden van haar tydt:
doch deeze reden van haar vaert is de zelfde met dc reden van de tydt) (want wat
reden de helft van p t heeft tot dc helft van
od, of de gehcele p < tot dc geheel e o d,
die heeft a t tot ad) daar om zyn de geVolght kortelyk of wat wyze de kogels jvallenc fpaticn in dubbelde reden tot de
door de lucht gaan, getrokken uit reden der tyden. Hieruit blvkt ook, dat
de fchriften van den hoogb geleer- de zelfde reden der fpaticn dubbelt is tot
de reden van de graden der grootfte fnelden Galilcus.
heit, tc weten van de linien p <r, o d, dcMcnondcrilelledan, met GtdUeui, een wyle p e tot o d is gelyk ta tot * d.
loop des tydtt van zeker gegeven punt *
Alle deeze bewyzen zyn klaar, wanneer
vertoont te werden door de fpatic a b waar een ydel onderftelt wert , daar in de lichain men neemt de twee tyden a d\ ar,cnht men bewoogen werden } want zoo meo
zy een linie, waardoor het bcwoogenuit aanmerkt den toe Hel van het gehcele al,
het punt b , gelyk als het
zoo als het zelve is , zullen eenige verandeeerftc beginlel van zyne
ringen in deeze bewyzen , en rekeningen ,
beweging , af daalt , met
ingevoert moeten werden i maar om dat
een evenmatige val , cn de
het zelve weinigh verfchil aan brengt,
fpatic hl zy afgcloopcn
:

,

,

in dc eerftc tydt a d ;

km

maar

zy de fpatic waar het

valt inde tydt ae. Ik zeg,

m b tot de
bl is in een dubbelde reden van de tyden en
tot j d , ofte dat de fpaticn
mb,bi, de zelfde reden
hebben als de auadratcn

dat dc fpatic
fpatic

liaan.

Dc vermaarde, en naauwfle na-fpeurder
der nature, R. Defcsrtei, gevoelt, en fchryft
van deeze ftoffc aldus : Dc vallen ( zeit ny)
gefchieden niet mot oneven getallen , (gelyk Géütlem meent) als i, i, 5, 7, enz. wanc
dit kan niet waar zyn , of men moet eerft

twee valfche zaken vooronderftellcn j het
cene is , dat de beweginge by trappen waft
van het alderlangzaamfte af, en gaat door
alle de trappen van fneltej het andere»,
toe de linie * c een hoek
dat de tegenftandt van dc lucht niet en bemakende met ab, ea uit
let. Wat het cedte belangt , de lichamen
dc punten d e zyn getrokkrygen in het cerfte oogenblik een ftooken de paralellen do, ep,
ting van de fyne floffe , even als een bal
waar van d o zal vertoovaert
een beweging van een kolf kryght , of als
nen dc fnelilc graad van bekomene
in het punt d, van de tydt ad, cn pe dc een zwaarte van een menfeh neder geftoo»
grootfte graad van bekomene ü iel te in 't ten wort maar men kan de fnelte van de
zware lichamen , zoo als die in 't begin nepunt e, van dc tydt *e.
Maar om dat bewezen is ( zeght Gtblew) der dalen , niet bepalen , want zy hangt af
van dc afgeloopene fpaticn , dat die met van dc (heltc cn kracht der fyne ftoffe.

** % *d.
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begin, als ha werpen , cn haar gebruik mispryzen , wel-

lichaam valt , zoo veel af van de reden der
daar de lichamen mede dalen
,
(volgens Gattleu*, want een lichaam in de
by voorbeeldt, reedts de beheeft,
ruft *
weging , of neiging , als b c , door de ftooting der fync ftofte , als gezeght is ) als het
klein driehocksken abcif
neemt van den driehoek

fneltens

ade , zoo men
linie b c

de

fteltdatde

zoude aangedaan zyn ,

als

het begint te vallen , en de

de

laatfte

oogen-

daar by komt , dat
de fyne ftofte in het begin
des cerften oogcnbliks dc
blik

,

:

lichamen rtoot , en geeft
een trap van fnelte j

* hen

daar na in het tweede oogenblik ftoot die

wederom , maar een weinjgh minder , zoo
dat de lichamen noch bykans een trap van
fnelte ontfangen , en zoo voorts met dc

volgende oogenblikkcn , het welk zoo in
begin zeer na een dubbelde reden geeft j
maar dccze reden vergaat geheel , wanneer zy vcele vademen gevallen zyn , en
dan vermeerdert de fnelte niet meer, of
immers zeer weinigh , want alle maghten
werken meerder ot minder, na dat de voorwerpen meerder of minder geitel t zyn hun
gewelt te ontfangen doch het is zeker dat
een ft een niet zoo welgeftelt is, om een
nieuwe beweginge ofte vermeerderinge
van fnelte te ontfangen , wanneer zy reedts
't

:

leerde mannen.

Als een recht op geworpen Uchéum op zin
u, zoo zal de werpende beweging tn de tjdt die loet lichaam in 't klimmen
befteeds heeft het tweevomdt z.jn van de hoogbhooghfte gekomen

tedeshooghjlenfiandts.

Laat a b de worp zyn

fneltc des eer-

den oogcnbliks vertoont
waar mede een lichaam

die van

ke de oeftcninge ons geleert heeft , en bcis door het gezagh van veele ge-

veftight

,

b de hooghfte

ftandt , cn b c even aan a b-: ik zegge, dat
het lichaam, niet zwaar zynde , door de
kracht des worps tot c zoude geko-

men zyn j want als het lichaam op
zyn hooghfte is , zoo moet dc vaert
tot nederdaling even aan de bewegende of werpende kracht zyn , anders zoude het lichaam noch ryzen
ofte al aan 't dalen zyn. Di t zoo zynde , laat ( zoo 't moogelyk waar ) het
lichaam door de kracht des worps,
zonder zwaarte aangemerkt, tot aan
d gekomen zyn, zoo zal dc val d b zyn,
en door *t voorgaande zal de vaert tot nederdaling het twecvoudt van bd zyn, in
zulk een tydt als totdc beweging befteedt
is » maar dc werpende kracht ad is even
aan dcezc vaert, en daar om ad het twecvoudt van bd, of ab is even aan bd, het
welke valfch is, om dat bc even aan ab
~

c

jpftclt

is

:

derhalven blyft het voorgeftcl-

Een fchmint opgeworpen lichaam ,
hooghfte zynde , heeft door zyn

zoo veel

rmmte gevallen ,

alt

op zyn

zwaarte even
de hooghte des

hooghfien ftandt s.

beweeght , als dat die noch zeer langLaat de worp langs a b gefchieden , zoo
zaam bewoogen wort.
Wat de tegenftandt van de lucht be- het lichaam niet zwaar is, maar zwaar zynde, al zoo de vaert der daling altydt verlangt , dccze tegenftandt is veel meer als
de Tichamen fnel dalen , dan als die noch
weinigh beweginge hebben , en dat kan
maken dat dc lichamen, die nederdalen,
fnel

eekomen zynde tot een zekere trap van
fnelte, niet meer of weinigh toe nemen >
en de lichamen die van lichte ftofte zyn
komen eerder tot dccze trap van foelte, meerdert, langs de kromme lyn ac , c zy
de hooghfte ftandt, en laat door c gewoals die welke zwaarder zyn.
Men bevindt ook dat de lichamen, die gen zyn b d rechthockigh op de horizonmet een groote fnelte opwaarts bewoogen tale of water-paffe ad: ik zegge, dat bc
worden , onvergelykclyk rafter klimmen is even aan cd.
dit te bewyzen, zoo
in het begin als op 't einde, doch zy dalen laat ons aanmerken dat de worp niet langs
zoo merkelyk rafter niet op het laatfte als a b gefchiedt , maar van d na b met zoo
in 't begin, voornamently k als dc ftoffc zeer veel minder beweging; want de waterpal Tc beweging komt hier niet in aanmerlicht is.
Doch niet tegenftaande alle deeze aan- king, dewyle dit vertoogh alleen van de
merkingen dadelyk en op de waarheit ge- ryzende beweging afhangt. Dit dan zoo
grondt zyn, konnen dezelve geen zoo zynde , zoo is ons voorftel openbaar gegroot letzel aanbrengen , dat men daar om noegh bewezen in dc naaft voorgaande
dc voornoemde rekeningen zoude ver- voorftel.

Om

,
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fchmns op gewor- zyn , cn dat dien volgens de ryiende en dafen lichaam door tyn beweging befchryft , u een lende bewegingen even zyn.

De kromme linie

,

die een

parabel , of brant-fnee , wiens top ü op de plaats
daar het lichaam op zyn hooghfle is.

Trveede vervlgh.
Het blykt ook, door de natuur der pa-

Laat dc werpende kracht van a na b zyn, rabola
, dat 4 b een raak-lyn is van de zelede hooghfte ftandt, en bed rechthoc- ve om d b c
ca c d even zyn.
m
kigh op de horizontale ad: ik zegge, dat
,

Derde ver volgh.
Indien van eenigh punt inde parabel *
een raak-lyn getoogen is, als e ƒ, en dat
een lichaam geworpen wort langs ef t met
ccn kracht, die tot de kracht, waarmede
hier voor langs a b geworpen was , is als
ef tot ib, e t h evenwydigh met d b zyn-

dc, zoo

zal

dc beweging door de zelve
j want dcwyl ef
is, zoo is ƒ c even aan c g:

parabel e c gefchieden

ccn raak-lyn

dc kromme linie a c een parabel is , en c
zyn top. Laat getoogen zyn ce cvenwydigh met 4 d, cn a e niet c d ; deezc c e zal
at> doorfnyden in
alzoo dat 4^ en kjb
even zyn, om dat b c cn c d even zyn:
Laat nu a k cn kj> in ecnigegclyke declcn
gcdcelt zyn in /, r, p cn <j endoordceze
punten de cvcnwydige linicn met
tc
weten /f , hg, bi, />/, cn 7» getoogen,
deezc linicn fnyden dc linie ff ook in gclykc deelcn in *, w,
h cn ƒ: voprders,
dewvldcdeelcn 4/, ir.r^, kp.pcfcmfb
gelyk zyn, zoo zvn ook dc werpende bewegingen door deeze dcelen gelyk , om
dat decze beweging eenparigh is. Desgelyks blykt, door het geene uit Galilem
aangemerkt is, dac / e i zyndc, r
g 4,
kj 9, pl id, fn ïj, en bc ^6 zal zyn,
tc weten , als dc vierkanten der tyden
voorts, dcwyl bc cn ae elk ^6 is, zoo is
,

^

:

ook
1 2

<fo

enfs

deelcn j

voor

elk 14, en^jw met hr elk
hier door vindt men voor 0 » 1

ml 4,

voor ^> 9 , voor hg i6 9 voor
en voor f4 itf, tc weten, eenprovan quadraat-gctallcn , en daar om
(door dc natuur van de parabola) is de
kromme linie ac een parabel, volgens
ApoBonnu, en andere. Op dezelve wyze
zal men ook voor t m 1 , voor wx 4, voor
y k 9 vinden , en zoo voorts , als c t , t
cn
wy even aan co gcftelt zyn, daarom zyn
ook de punten mxz. in de zelve parabola:
waaruit ik dan bcfluite, datdeweghvan

/f 2f

,

greflie

w

de geworpen zwaarte een parabel is , cn
dc top.

Voorts, dewyl de macht, waarmede het
lichaam langs 4 b bcwoogen was, is tot de

maght , waar mede het zelve langs e f bewoogen wort, (door het gcfteldc) als tb
zoo gefchiedt de beweging van *
cn van e tot ƒ , in gclykc tydt > daar
4 tot b,
tot de tydt der beweging van e tot ƒ, als
ab tot tb, of, 'tgeen het zelveis, als ad
tot eg; maar het quadraat 4 d is tot het
quadraat eg, als cd tot cg, door de natuur van de parabel , of als b c tót ƒ f , ( om
dat cd cn cg even aan beenfe zyn) zoo
is dan ook deval bc tot dc val fc, als het
quadraat des tydts tot het quadraat des
tydts , en daar om zal ook het lichaam , aldus geworpen zynde langs ef, door het
punt c gaan, als hier voor bewezen is en
nademaal fc even aan cg is, zoo zal c de
hooghfte ftandt en de top van de parabel
zyn, en dien volgende zal de laatft gcfteldc worp door dc zelve parabel gaan.
tot f

na b

ƒ

,

,

om is de tydt van de beweging van

:

Vierde vervohh.
O

Hier uit volght ook dat de kracht in
een gegeven punt van de parabel istotdc
kracht in een ander punt , als een gedeelte
Eerftevervolgh.
van haar raak-lynen tuflehen twee cvcnHieruit volght, dat op gclykc tyden, wydige limcn , die evcnwydigh met b
voor cn na de hooghfte ftandt , het lichaam zyn , te weten de kracht in 4 is tot de
even hoogh en even verre van dc top c zal krachtin *, als tb tot ef of alt tl tot *
t
c

,

,

Cegt.
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Gegeven tynde de hoogh te des fooghftem
fimndtt van een recht opgeworpen Uthmmm , en
de ftreel^ van een fcbmmfche opwerping , die
doorgehke krmebt geworpen wort , de parabole
Unie tl vinden , deer weibj bet fchutm op geworpen ücbmmm beweegbt.

1

j

zoo zal ƒ de top van de parabel zyn,
gelyk alreedts bewezen is. Eindclyk , om
dat (als ge toont is) de ryzing en daling gelyk zyn , zoo zal het lichaam ook door b
gaan, en daar om zal a b dc breedte zyn,
is ,

't

welk te bewyzen ftondt.

Laat * b de loot-lyn rechte worp zyn
Eerjle vervelgh.
b zyn hooghfte ftandt , «r de gegcvene
Hier uit volght de wyze om deveerheit
ft reek , waar m, door gelyk e krach c als in
want , nemende
de worp * b , een lichaam van n na c be- van de worp tc vinden
alleen het viervoudtvan ed, dat zelve zal
wort , dc parabel m fh te vinden.
het begeerde zyn , om dat m h vier maalde
»
lengte van e d is, als voor is bewezen.

Tweede vervolgh.
Hier uit volght
ook, dat de worp,
welke langhs een
ftreek, die 45 graden boven den horizont verheven is,

gedaan wordt , als
ier ad, het verdt-

Trekt op * b het half ront * d b, dat dc linie
m c in d doorfnydt , en door d getoogcn dc
horizontale e df-, daar na zy

df even aan

horizontale

ƒ*

eemge andere lootop
ab zyndedc halve

zal ƒ dc top van dc parabola zyn
ƒ de hooghte, en a b dc breedte: hier
uit volght dan lichtelyk de wyzc om dc

mg , zoo

lyn rechte linie

'g

gantfche parabola te befchryven.
Laat, tot bcrcidinge, getoogcn zyn dc
linie bd. Uit het voorgaande blykt, dat
het recht op geworpen lichaam , zonder
zwaarte aangemerkt , in de tydt des hoog*
ften ft and cs , het twcevoudt van ab zoude
bewoogen zyn, zoo is dan de tydt die het
recht op geworpen lichaam befteedt om
op zyn hooghfte te komen , tot dc tydt die
het ander lichaam befteedt om van * tot c
te komen, als het dubbelt van mb tot mc,
of gelyk haarhelften, te weten als mb tot
ad. voorders, dewyl de driehoeken adb
en 4 e d gelykformigh zyn , hebbende een
gemeenc hoek m , en elk een rechte hoek
adb cn ac d, ZOO is a b tot a d als a d tot
me, en dien volgens mb tot *e alshetquadraat op ab tot het quadraat op ad, volgens Encltdes of gelyk het quadraat des
tydts die het recht opgeworpen lichaam
befteedt heeft om op zyn hooghfte te komen , tot het quadraat des tydts die het
ander lichaam befteedt heeft om tot e te
komen > maar de val van het recht op geworpen lichaam is ab, gelyk hier voor getoont is, cn me is gelyk <ƒ, daar om is net
quadraat des tydts die het recht op geworpen lichaam befteedt heeft , tot het quadraat des tydts der beweging van 4 tot c,
als de val m b tot c , en dien volgende zal
f
het Lichaam dat fchuins op geworpen wort
door ƒ gaan: en nademaal fe arenxmfg
,

toe draaght , om
dat g d langer is als
fte

c f.g rechthoekigh op de
mg h ; eindclyk zy g b even aan

de, en getoogcn

,

middcl-Iyn.

Desgelyks volght ook, dat dc worpen
die even veel graden onder of boven de
4$ graden zyn , even verre toe dragen , als
hier de worpen ae cn ac, omdat feetxbt
gelyk zyn.
Éindelyk volght noch, dat deveerheit
des worps ad is tot de veer heit des worp*
als dc lengte der linie gd tot de
at of
linie// of he.
Dit voorgaande wel verdaan zyndc, kan
.* i

,

men 't zelve

lichtelyk tot het fchicten toe-

; want het geen hier van werpen in
gemeen gefprooken is , kan men ook aan

paften
't

het fchieten toepaflen , dewyl het een zelve zaak is. Doch om kortelyk, uit de voorgaande (tellingen , iets daarvan tc fpreken,
zoozegh ikecrftclyk, dat een kogel, uit
een ftuk (chuins op gefchootcn , een parabola zal befchryven. Ten tweeden blykt
dat de ryzing en daling gelyk is , en dat

dien volgende de kracht over beide de zyden des nooghften ftandts ook mede gelyk
is. Ten derden zoo is de kracht , die de kogel op ieder punt in zyn wegh heeft, bcÏaalt
welke kracht het minftc is als de
ogel op zyn hoog ft e is , en hoe verder van
•,

de hooghfte ftandt , hoe de kogel meerder
kracht heeft. Ten vierden, indien bekent
was hoe hoogh een rechtop ftaande ftuk
(chietcn kon, is een middel aangewezen
om de wegh te vinden die een (chuins geftelt ftuk fchieten zal , als mede, hoe hoogh
de
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't hooghDe Zeilmaker maakt nieuwe zeilen , en
wezen zal. Eindelykblyktdewyzeom herfteltdevcroude.
lichtelyk deveerheitvaneen fchooc uitte
Kuipen daan op dc vaten acht , verhinvinden: alsook, dat een (luk op 45 gra- deren net lekken der zelve, (louwen dc
den verheven het verdtftc kan lchictcn ledige wegh , en verpompen of ontladen

dc kogel vliegen , en waar die op
fte

daar benevens, dat een (luk even veeion»
der of boven 45 graden geftclt zynde even
verre toedraaght. Aldus kan men lichtelyk een Tafel maken , en op alle fchooten
van graad tot graad berekenen hoe verre
devlught des kogels is, geilek zynde dat

die

komt

(pys toe te dragen

,

des noodigh zynde.

De Quartierroecfters tc water zyn zoo
veel als dcCorporaalstc landt: ieder moet

op zyn beurt , zoo wel by dagh als by
nacht, met zyn quartier volks boven wezen. Zy moeten letten dat de glazen van
de kogel 1000 dcelen verre vliegt, als het dc man te roer niet eerder orogekcert werft u k op
4 5 graden geftclt is , (doch verftaat den, dan als de zelve uit gcloopen zyn. Als
door dcezc veerheit , dc af-ftandt tuflêhen een uur-glas uit is, dan wert'er een klop
de mondt van 't ftuk cn de plaats daar de aan dc klok gegeven. Als de Kok fchaft
kogel even zoo hoogh boven den horizont moeten zy boven komen, om ieder zyn
als

dc mondt van 't ftuk geftclt

is

,

cn te zien dat'er niets

welke Tafel dan op dcezc wyzc gemaakt verboren gaat. Zy daan acht dat de uitwort : Men (lelt voor dc radius , of recht- kyk voor op zyn werk wel waar neme. A Is
hoeks hoek-maat, van 90 graden 1000, het quartier uit is, porren zydcProvooft,
dat is , men fnydt over al ;in dc Tafel ünus, welke daar op het quart iers volk dat volghc
ofte hoek-maats Tafel , de twee laatftc let- boven doet komen. Ook ontfteken zy dc
teren af, indien recht-hoe ks hoek-maat lichten. Op ieder Schip zyn zy gcmecnlyk
van dcezc Tafel berekent is op 100000 drie, en zomtydts ook wel vier in getal.
deelcn, gelyk gcmccnlykgcbruikclykUj Zy pillen op boot cn floep , die beftuurenen dan heeft men maar voor de fchootvan de, ieder in zyn quartiers tydt , en geven
1 graad boven den horizont, of 89 graden, laft, wie van dc maats vallen zal. Zy ich iktc nemen de hoek-maat van 2 graden) ke n 't volk aan de bras , en gebieden luidt*
voor z graden, of 88 graden, dc hoek- keels. By noodt ftaan zy aan 't roer, het
maat van 4 graden ; voor 3 , of 87 graden, zyingevcght, of opgevaarlyke gronden.
de hoek-maat van 6 graden, enz. tc weten,
Wanneer geëntert wordt , moeten dc
altydt het dubbelt getal der graden die het Quarticr-meefters goede acht nemen dat
ftuk verheven (hut, indien net zelve niet buiten noodt geen volk entere, als alleen
boven 45 graden verheven is, of het dub- wiens quartier te enteren ftaat , op dat binbelt van 't fcheel-boogh van 90 graden, nens (checps geen ongeval komc te ontzoo het ftuk boven de 45 graden verheven daan, door te groot cn icver, dat ieder,
15 > gelyk in de volgende Tafel tc zien is.
graagh op de buit , in 's vyandts Schip wezen wil.
inden
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Het

is

gebeurt,

als

den Heer Admiraal
, een En-

Ctrnelu Tromp , toen Kapitein

gel ich Koopvaardy-fchip enterde, en veroverde, dat al zyn volk, behalvcn hy met

noch twee mannen, van welke den ecnen
gequetft was, overfprong inde prys, en
dat'er dertigh man dervyanden in 't Schip
van den Admiraal wierden gejaaght , welke, indien zy moed hadden gehadt, met
het zelve zouden hebben konnen wegh
zeilen , dewylc dat meer bezeilt was als hec
veroverde Schip j doch den manhaften
Tromp alleen, met den fabel in dc vuift,
joegh hen alle tot in het kabel-gat, wierp
het luik daar op, en dekte het lucht-gat
met zyn lichaam , riep ondertuflehen dc
gequetftc man , want de andere ftondt aan
het roer, deed zich lp y kers brengen, en
floegh het luik toe, waar na hy met een
fchoot fcin aan zyn volk gaf van over to
komcr\
zorg, dat by vechtens tydt dc verwondde

Ttt
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aanftondts naar beneden gedragen, en de Quartier-mecftcr by zich. In ieder quarneder gefchootcne haaftigh buiten boort tier zyn de Buflchietcrs en maft-klimmers
gezet werden , om geen verflagenthcit aan even fterk, en het volk is in al de drie quarde over geblcvene te veroorzaken. Waar tieren gelyk verdeilt. Altydt moet zidh

by aan te merken is,

dat het zee- volk, als een quartier volks boven houden , en waniemantdoot gefchooten wert, dcnzclvcn neer dat 'er, in tydt van noodt, over ml geaanftondts in zee zetten, zonder hem van roepen wert , dan moet al het fcheeps-volk
klcederen te berooven, gelyk te landt by de boven komen.
foldatcn meeft althans plagh tegefchieden.
DeCorporaal, of anders Commandeur
De Quartier-meefters moeten ook acht over de foldatcn , moet het handt-geweer
(laan op de geene die aan boort komen , en fchoon doen houden , en flaags zynde, de
,
de vreemde wecren. Hunampt ismedc, foldaten aanvoeren , ook de musketten bede kranken te bezorgen , op het tabak roo- zien , of die , na den eifch , met kogels zyn
ken acht te nemen , en ongeregclthedcn te geladen hy ftelt fchildi-wachten uit voor
de kajuit, en aan de val-recp : ook geeft hy
verhoeden , zoo veel in hun is.
Het geheele fcheeps-volk wert verdeelt bevel , dat ieder zyn patroonen klaar hecfe
in drie quartieren, dus met een Onduitfch
De Provooft (laat alle wan-ordres en onwoort benaamt , welke onderfcheiden geregeltheden , die de matroozen plegen
,
werden met de naam van des Prinflèn, in acht* daar hy den Kapitein, of LuiteGraaf Maurits , en Graaf Ernft quartier. nant, kennüTe van doet hebben: let wel
In 'teerftequartier gebiedt de Luitenant, dat de maats gclchiktelyk eetcn geen fpys
,
of de Opper-ftuurman in het tweede , de over boort werpen , en de plaatze , daar zy
Onder-Huurman of de Schipper: en in fchaffen, fchoon houden: dryft het volk
het derde, de Schipper, ofde Derde- waak. tot haar werk aan: fluit de moedwillige,
Deeze gebied ts verdeÜing hangt aan de op 't bevel van den Kapitein, in het galjoen
wil des Kapiteins, waarom de Luitenant en boeijens : paft op, dat ieder in zyn wacht
daar dikmaal van verlchoont blyft. De boven is : roept de quartieren uit , 't geen
wacht ter middernacht wert genaamt de gefchiedt met het flaan van een ftok op de
honde-wacht > want het valt moeijclyk die groote maft, zeffens uitroepende weikef
waar te nemen. Desavonts wert de wacht wacht het is dwingt d'onwillige in 't geop gezet na het b e l : ven van den Kapitein bedt te komen laat niet toe dat iemandt
des Zomers veeltydts met de nacht, en des ongefchoent in de kooy leght, noch zyn
Winters een uur of drie na het vallen van water binnen boort maakt, natte kleededen dagh : de laatfte wacht duurt des mor- ren ongetrapt laat leggen , of getier en gegens tot het vroeghfehaffen toe: van die raas makc: c»kftrarthy de jongens.
tydt af tot aan het tweede fchaffen is het
Als te fcheep eenige ftraf ter uitvoering
deeerftedagh-wacht, welke van dat volk wort geitel: , endat'crgeen fcherp-rechwaargenoomen werdt wiens quartier het ter is , dan moet alle man de handt daar aan
eerftc is na de laatfte nacht -wacht: de flaan , op dat niemandt het verwyt te hootweede dagh-wacht duurt van het tweede ren heeft. Als men iemandt kielt, wort de
fchaffen aftot den avondt toe , en zoo lan- raa geftreken, daar de lyder op gezet wert,
ge na het laatfte fchaffen , tot het den Ka- en met een touw (zwaarte aan zyn voeten
pitein gelieft de nacht-wacht op te zetten
hebbende) onder door bet Schip gehaalt:
'tgeen gefchiedt met het opftekenvande de Konftapel, en Bootsman, maken hem
trompet, flaan der trom, of ook wel met metfervingsvaft.
het uitroepen van een Provooft. Dit verDe Bottelier reikt de fpyzc uit aan de
toeven , of liever deeze tydt tufTchen het Kok, die hem de Kapitein ter handt doet
avondt-fchaffen en het op zetten van de ftellen, en het bier, of den drank, aan de
wacht , wert by de zee-luiden de plat-voet matroozen. Hy neemt acht op de eet-waagenaamt. En dus vcrwifTclen de beurten ren, en weert de bedervinge , zoo veel
zoo dat nu op deeze, dan op geene de mid- moogclyk is. Van den toeftandt dcreetdernacht-wake valt.
waaren heeft hydc Schceps-hoofden fteets
Nevens de voorgenoemde Hooft-offi- tcwaarfchouwen, opdat, by gebrek, de
cieren waken ondermin te gelyk, in ieder •eet- maat langzaamlyk , en niet plotzelyk •
3uarticr, eenige der minder Officieren , als vermindert worde ny verdeelt de zelve
e Hoog-bootsman , Schieman , Konfta- in 't byzyn van den Luitenant. De Bottepel, enz. By de Opper-ftuurman waakt lier is een maat, of mede- gezel, tocgede Schiemans-maat j by de Onder-Huur- voeght , die zynen arbeidt onderfchraaght.
man waakt de Schieman by de Schipper,
Op de Schccpen van 't Landt plegen de
of de Darde-waak , waken de Bootsmans- Kapiteins voor ieder van de eerfte vyftigh
en de Kooftapels-maat , en ieder heeft zyn man 7 ftuivers te genieten, voor dc tweede
:

:

,

:

:

I

:

;

vyf-
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vyftigh ieder 6 \ duiver , cn voor alle boven (teken, en vergaderen zoo den dauw, en
dit getal 6 duivers tot kod-gelt 's daaghs. damp uit der zee, welke zoet zullen be-

Doch op Koopvaardy-fcheepen bezorgen vonden werden.
de Reed lts dc leeftocht voor hun volk.
zout water zoet te maken.
De Varlchebalie maakt de fpys k hoon
Volgens bericht , my gedaan , giet men
hy klopt en weekt de dok-vis , cn verlucht
de zelve dikmaal , die zulks meer noodigh in een kopcre of yzere didilleer-kctel een
heeft als andere fpyze, eensdeels, omdat tonne zout water , en (trooit daar in i pont
zy dc myt zeer onderworpen is , ander- fyn geftooten talk , zynde een aart van taay
deels, om dat zy boven cn voor de handt glas , anders Marien-glas genaamt } als dat
leght , alwaar zy de meefte beweging ont- tc zamen wel omgeroert is , moet men een
fangt, enbygcvolgh de verderving meer goct vuur onder de ketel doken, en het
water braaf laten opkoken , (toppende de
onderworpen is.
Htt mtn
Gort en erweten , hoe dichter gehou- zelve boven dicht toe, dat'er geen waaflem
0 9 urm den , cn hoe vader gepakt , als maar zui- uit kan vliegen : dan zal het water , 't geen
ver en droogh in de tonnen zyn gedaan, door den alembyk uit loopt, zoet engoet
hoe dat beter bewaart zullen werden het zyn , cn op de grondt van de ketel zal men
verluchten der zelve is niet noodigh, zoo het zout vinden , dat gebruikt kan werden.
vuil zoet water in zee goet te malange de tonnen niet geopent werden}
maar als die eens geopent zyn, moet het ken, moet men de tonnen , daar het in is,
verluchten dikmaal gefchieden , anders boven op 't Schip in de lucht leggen , cn
is'er gevaar van klonteren, en verderven. gieten in ieder ton ijonce Spiritus falis,
Meel moet wel verzorght , en dikmaal ge- latende dat zoo 24 uuren (til (taan , als dan
keert werden ) want het bederft eerder als zal het water klaar , en zoo goet zyn als het
koorn. Het vleefch, en fpek, moet wel van te vooren geweeft is.
Het water moet niet zonder onderfcheit
voorzien bh/ven van pekel: alle vaten die
lekken moeten dicht gemaakt, en voort aangetad worden, maar het zuiverde dient
weder opgevult werden. Gerookt fpek eerft gebezigt , en het d ikke (hoe t men laen broot dat hardt is , moet dicht en droog ten zinken , het geene in 't gemeen , na dat
blyven, en hoc't minder geroert werdt, gezet is, en gewerkt heeft, zyn voorige
hoe beter. Indien men vaten maakte, hoo- geur bekomt. Het water moet in vaten
ger als gemeen , die in vier of vvf bodems met yzere banden zyn geflagen.
Eer men de vleefch- cn water -tonnen
verdeelt waren , en als tot ieder bodem een
opening of kraan was, doch zoo, dat dc vult , is het diendig dat dc zelve met wynnattigheit van boven tot beneden moght g aan -bladen , of andere zuurc nattigheit,
door zypen, cn men de bodems delde dat omgefpoelt werden: dit zal zoo wel het
zy'er uit genoomen konden werden , ge- water als 't vleefch duurzaamheit aan brenbrui k s halven , dan zoude men zoo wel gc- gen. Het vleefch moet by koudt wéér gepekelt vleefch , als drank , langer als ge- zouten worden, cn de pc kei, of ander nar,
woon y k in de zelve goct konnen houden bedekt zynde met gcunolten vet , zal het
waar van de oorzaak is , dat dusdanige va- voor verrotting beifendigh doen blyven:
ten minder zouden bewoogen worden , en ook moet het dikmaal hcrpekclt worden.
Het brood t moet zomtydts gedrooght
meerder befchut blyven voor de uitterlyke
cn verlucht worden.
lucht, als andere.
Het bier, dat op de Scheepen gedronWater, 't geen Hinkt, kan met kloppen,
en in de lucht te (tellen, ook met inwer- ken wert, dient wel gehopt te zyn : het
pen van leem , of po t aarde , die daar door bede is , 't geen in de Lente ofGras-maant
gewrongen wert , gezuivert werden. Als gebrouwen wort.
Erweten, en boonen, die zeer hardt zyn,
men oudt en ftinkent water kookt , zal het
beter geur bekomen. Wanneer het water zal men doen dampen, cn zoo de
bitter is, vermengt men 't zelve met een voorzetten.
Den kranken behoort men de
weinigh meel , het welke , als 't gezonken
is , het water een zoeter {maak zal doen fchceps fpyze te onthouden, e
hebben. De fpons-gaten van de water vocdtzcl te geven.
De Kok moet net en rein zyn over de
vaten werden met blik gedekt doch wanneer het water begint te (tinken , zoo heeft fpyze die hy kookt: het water, of brandtmen die te doorboor en , want als het lucht hout , moet hy niet onnuttelyk verdoen
nat zyn fchouw dagelyks : fchaft niet voor
kryght zal 't minder (tinken.
dat hy bevel van den Kapitein heeft : trekt
in noodt verfch water tc bekomen
zeght Plinüu , zal men huiden , en beede- de bel wanneer het volk zich neder zal zet-
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De Kok is gehouden het vet , of fmout
gcns fchaft by in 't gemeen gort voor de
vroegh-koft f 's middaghs witte erweten, van 't vleefch komende , zoo het cc t baar is,
cn ftokvisj 's avondts weder het zelfde: by de grutten te doen, voorde maats: het
en zulks tot Donderdagh toe , wanneer vuile meer wert aan het Schip verbczight.
men *s morgens gort fchaft j 's middaghs Hem is een Maat , ofOnder-kok, Varfchefpek , of vlecfch , en gTaauwe erweten ; balic , cn een Jongen tocgevocght.
De Trompetter, en Tamboer, moeten
*s avondts dan graauwe erweten, en ftokop Vrydagh , en Zaturdagh werdt zich laten hooren, wanneer icmandt van
vis
even-eens gefchaft als op Maandagh Zon- aanzien aan boort komt , of daar van gaat.
dagh 's middaghs wert'er fpek of vlecfch
Dc Matroozen dienen trouw en arbeidtgdchaft en de relt dan als op Donderdagh zaam te wezen, ook hun aanbev ooien werk
's morgens
geen dagh uitgezonden of ftil en zonder twift te doen zy moeten de
Schecpcn loffcn en laden, dc zeilen af en
daar wert gort gefchaft.
Op veele Koopvaardy-fcheepcn werdt aan flaan, varfch water, hout, cn alle noodeen-en-twintig maal gort gefchaft in eene wendigheden van landt halen j in *t kort,
weck , voornam en tlyk op die, welke om zy moeten alles doen 't geen hun belaft
de Ooft, ofop Vrankryk varen , daar fpek wert van den Kapitein , Luitenant , Schipof vleefch opgezette dagen wordt byge- per, enz. Het is hen dien ftigh dat zy inde
voeght. Op zommige Scheepen van oor- konft van zwemmen wel geoeffent zyn,
logh wert nimmer vlecfch gefchaft, 'ten want zulks hen dikmaal te paffe komt.
ware het zelve hier of daar aan landt varfch
Uit de Matroozen werden eenige tot
gekocht konde werden. Spek houdt men BiüTchieters verkooren , welke daar toe de
nutter als vleefch voor de zee-luiden , om bcquaamfte werden gcoordeelt, die ieder
dat het beter goet blyft , en van beter ver- op haar toegevoegde ftukken moeten pafteering is als het oude vleefch. In zommigc fen, wiens foldy dan ook dikmaal boven die
plaatzen fchaft men aan de fcheepclingen van de gemeene Matroozen wert geftelt.
gedrooght ofTen-vlcefch , tot ftof gemalen.
De Matroozen , als ook de Soldaten,
De drank in de Noort- cn Ooft-zec is kiezen onder zich ieder een maat, of medebier, op verdere tochten enkel water, of gezel, om elkander by ziekte, of andere
water met edik vermengt.
onderlinge noodtzakelykheden, behulpKaes, boter en brood t wort wekelyk zaam te zyn: zy bergen hare plunje, inby mate aan het volk uitgedeilt j doch bo- dien het noodigh is, in eene kift, en dieter wert niet gefchaft, aJsoptoghten die nen zoo malkander. De kiften , die de
niet verre zyn , en dan een half pont ter bootsgezellen , en foldatcn , te fcheep geweek , nevens het dubbelt van kaes.
bruiken, hebben haar gezette mate, die
Op zommige Scheepen wort gefchaft zy niet moogen te boven gaan.
als volght
Zondagh , voor zes perfoonen
Wanneer 's nachts de quartieren uit zyn,
aan een bak , de vroeg- koft, een bak grut- werdt het volgende Roer-zang van twee
ten, met pek el-haring 's middaghs, een matroozen gezongen, die d'eenevoor en
bak graauwe erweten, cn een pont vleefch, d 'andere achter onder het verdek ftaan
of een half pont fpek voor ieder hooft des cn dat vaers om vaers, op 't bevel van de
avondts wederom graauwe erweten. Op Quartier-meefter.
Maandagh, Dingsdagh, en Woensdagh,
Roer-Zang.
's morgens een bak grutten , met een pekei-haring voor ieder man des middaghs,
Ier zeilen wy met Godt verheven
en 's avonts , een bak groene erweten voor -LA Godt wil ons de zonden vergeven
,
af, en dan tok v is met doop. Donderdag
Onze zonden, en onze mifdaat:
de vroegh-koft , een bak grutten , met een
Godt is ons trooft , ons toeverlaat.
pckcl-haring, alsvooren: des middaghs, Quaan quaan , te roer, een ander «order
een bak graauwe erweten vooraf, cn elk Te wake gaat. Godt verleent ons hier
Geluk , en behou we reis , om veer
een pont vleefch voor dien dagh: 's avonts
Geluk , en benouwe reis , mooy weer
een bak graauwe erweten. Vrydagh, cn En voor windt blydt fcheiden klaar gezicht,
Zaturdagh , gelyk als op Maandagh , enz. Goed' voorfpoédt Godt houd' ons in goede plighr.
Godt bewaart doch dit goet, en fcrhip,
Ieder man kryght vyf pont hardt broot ter
Voor een ftcen-betgh , en voor een klip':
week , een pont kaes , en een halfpont boGodt bewaart kiel, roer, maft, fteng , en wandt
ter j ook bier zoo veel zy drinken mogen.
Want dit ftaat doch altemaal in Godes
-

I

:

,

:

,

:

:

,

:

:

:

:

TT

1

,

,

,

|

:

i

handt.

Zomwylcn wort 'er

ziet -haring gefchaft
Godt den Heer wil dit fc hip bewaren
opdevis-dagen.
En alk maats , die daar meê varen
Levendige eenden zyn dienfHger te Voor zee, voor zant, voor vuur, voa
fcheep als hoenders , want zy houden be- En voor den belfchen boozen vyaodt
Ook voor alle quaat gezelfchap.
ter vleefch, en leggen meerder eijeren.
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ln 't fchip , die houdt God: voor zyn hoeder
Eert vader , moeder , zufler , en broeder.
Ay korm'cr uit al met der fpoet :
Ziet datje jou geen zeer en doet
En voor aUequaat ons Godt behoedt
Godt bewaart ons voor een quaar gei

Her uit quanier, in Godes naam
Verloft de man te roer , zoo quaam
Ik vry > ook van myn dienft ontbonden
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De Zwabber is die geene welke met een
dweil het Schip door gaat, en

alle onrei-

nigheden opdroog h t

Zoo daar vrye luiden op de Scheepen
bevonden werden , die zyn Ichuldigh de
fcheeps-wetten te onderhouden j doch zy
behoeven geen werkte doen, alsingroote noodt.

In geveght houdt zich de Kapitein boZy voegen dikmaal hier noch deeze en an- ven, met een gedeelte van het volk, die
te gclyk op de zeilen paflen De Luitenant
dere regels achter:
fielt hyby'tgefchut. De Schipper ftelt hy
Niemandt zal daar in de helle
elders, 'tzymede by het gefchut, of dat
AU de Kok met zyn gezelle
die opzight hebbe op de zeilen, en touwen.
En de Bottelier met zyn maat
De Stuur-man moet op het roer paflen.
En *t mannetje dat met 't Hokje Haat.
VarfchebaHe , goede heer
Al zoo te deezer plaatze niet ongevoegStyght uit uw kooy , en doetje geen zeer,
lyk oordeele eenige byzonderheden , die
.

Vervarfcht u vis , enz*

doch gade zelve verby, als niet betamende vermengt te zvn met een ftichtigh bedt.
En dus werden de bootsgezellen , welkers
wacht aanftaande is, doordat gezang opgewekt.
Ieder matroos is gehouden te roer te
gaan en indien iemandt des onkundigh is,
die moet een ander, op zyn eigen kolen,
in zyn plaacze (lellen. De man te roer moet
zyn oogh geftadig op het compas hebben
en de handt aan de kolder-Hok, makende
dat de kiel van het Schip met de loop die
men houdt geftadigh op een frreek is.
Des daaghs moeten de matroozen by
beurten, na het bevel van den Kapitein,
op de maft klimmen, en uitkyken, met
beloften van belooninge , zoo iets gewen fcht s in 't oogh krygen , 't zy fchip , of

ter zee, by flor m, en fchip-breuk , den zeeman voor komen, ten toon te Hellen, zal
eenige weinige hier in laflehen.
By over zware ftorm , en dat men zorgt
het Schip te verliezen, is 'tdienfHgh het
zelve te lichten , en de zwaarftelaften eerft
over boort te werpen , tot het gefchut en
maften toe * doch als men de maften kerft,

dan ftaat wel te letten dat de touwen gclykelyk afgefheden werden, opdat de maft
niet tegen 't Schip flingere , en fchadc aan
het zelve toebrenge.

AI s 'er een hoek is boven te zeüen, en dat

men,

indien men daar beneden quam te
vervallen , het Schip ftaat te verliezen , dan
moet men alle de zeilen by zetten , en niet

kerven , op dat veel windt-vang het Schip
by de windt op houd e , en de gevaarlyke
hoeken, of kapen, te boven doet komen.
Het lichten , en kerven, dient als de Schee
landt.
de
moeten
bevelen
pen lek werden , ofdreigen te zinken.
Soldaten
van
De
Als een Schip noodtwendigh ftranden
hunne üpper-hoofden nakomen , en goede acht op haar geweer hebben. Zy zyn moet, is'tdienftigh alle zeilen by te zetgehouden de fchooten en halzen te helpen ten , en zoo het zélve recht fcheeps hoogh
aanhalen, als ook de fmyt waar te nemen. op 't droogh te zetten j maar zoo het klipDeeze worden vecltydts voorzien met een pen zyn waar tegen men aan komt , dan is
pey en buit-zak. Zec-foldaten zyn te keu- de minftc zeilaadje beft, om de verbreking
des wraks te minder te maken.
ren voor gezette landt-foldaten.
De ervaren theit leert, wanneer dat 'er
Deeze volgende Hoop-loopers , of halfoud
Scheepen geftrant, of ergens op een hoog e
t
jaren
6
1
tot
8
wafle n braaflems, van 1
zy doen mannenwerk) en verdienen wc i- grondt gebleven zyn, en boven water uit
fteken , dat die geene, welke zich by en op
nigh meer als de jongens.
De Jongens vegen het Schip fchoon , als het wrak houden, meerdermalen geborook de bak , en doen ander fcheeps-werk, gen worden, als die zich in een boot, of
op bevel van d'Officiers , en bootsgezellen, met zwemmen van het Schip begeven j
wien zy ter tafel dienen : zy brengen de want de boots liaan vecltydts om , en de
fpyze op , en fchenken den drank. Al het zwemmers worden door de barning overïcheeps-volk moeten zy wel ten dienfte ftolpt.
zich zelfs van een zink ent Schip in
fbun doch ieder is zoo hier als daar befcheiden. In 't flaan dragen zy kruit en loot diep water te behouden , is noodigh , zich
aan, en luifteren in 't ruim of het Schip haaibgh, eer het vol water», daar van te
ook doorboort werdt. Hun werk is ook begeven, 't zy met zwemmen , of in een
op de vlaggen, bezaan, en kruis-zeil te boot , om dat een zinkent Schip zoodanigh ua zich zuight, dat alles wat'erompaflen.

Om
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trcnt

is

ingcflokt wcrt, en onder

raakt.

't

water den, tot redding van die daar op zyn, is
het den Schipper , cn Gebieders , te raden

By ftorm in een boot zyndc , om zich te niets te doen zonder tocdemming van alle
behouden, iseenighzinsnoodigh dat men de bootsluiden, en, is't moogelyk, niet
de zelve aan wederzydts boorden eenparig zonder fchriftclyke verklaring gelyk in
doet dragen, gelykelyk uit roeit , en hem den jarr 1 6 3 6 gefchicde , als het Schip van
althans met zynneus tegen de baren zet, de Holdeinfche Gezanten op 't Cafpifchc
op dat hy , dwars zees komende , niet over- meir drande.
:

Men

dclptwerde. Wanneer een boot om Haat,
is

niet diendiger als zich te

om

aan de

zamen rondt

kimmen van de omgekeerde

einde

drandt niet voor cn aleer

men ten

touw is, cn zoo veel bot geviert
moogelyk is , dat het touw komt

heeft als

boot vad te houden , doch zoo , dat weder- tc breken , cn geen ander overigh zy, of dat
het Schip tc lek is om langer boven gehouden te konnen werden , t zy met balicn of
pompen , of dat men zorght voor anker in
de grondt te ryden.
Als men genood tzaakt is te dranden, om
dan het leven van 't volk te bewaren , moet
zulks diendigh met hoogh water gefchicden, maar om het Schip tc bewaron, met
dryven.
Als men in een open Schuit, of Jacht, lacgh water > want met hoogh water 1 branby lyfs gevaar, voor anker rydt , en zorght dende , komt het volk tf eerder op droogh,
door het over Hortende water in de grondt cn met laeg water is'er hope van het Schip
te raken, isdicnftigh het zeil over 'tvaar- weder vlot te krygen.
Wanneer men , by tc zwaren dorm , getuigh heen te fpannen, en zoo het water
uittekecren. Met lang bot rydt men beft. zint is te ankeren, om Schip en leven te
Als men het in de grondt ryden te gemoet behouden, dient wel in acht genoom en ,
ziet , ofdaar voor zorght , dan moetnet an- dat men aldaar ankert waar de grondt anker-valt is , en het anker niet fleept j ook
ker uit de by t , en het zeil geheid.
Die zich op mallen of houten van geble- zoo 't moogelyk is , daar de wint het meed
ven Schccpcn zoeken tc lande te brengen van de wal af waait, verre van alle blinde
is'tvceltydtsdienltigh, zich met touwen klippen : alwaar men ook niet dranden
daar aan v aft te binden. Ook is mede zeer moet , zoo het te myden is, gevaars halven.
dienftigh , zich aan een in de grondt zit- Blinde klippen zyn kenbaar aan het brantende wrak , als men zyn zelfs daar op hou- den van de zee.
Als een Schip dreight te zinken, en de
den , en het lyf bergen wil , valt te binden,
om van 'tover Hortende water niet afgc- Schipper het zelve niet verlaten wil voor
fpoelttc werden
dat van 't zinken kan getuigen, kan men
Dat men zich achter op een blyvendt een lange lyn aan 't Schip binden , en zoo
Schip houdt, is vecltydts beter als voor, met de boot rondtom rocijen , tot dat het
om dat het daar hooglt is doch men moet zinkc , of behouden blyve j want zoo men
altydt wel letten , zich te voegen daar dc op 't Schip blyft , moet men met het zelve
minde flagh van water is, cn laten het lie- zinken , wegens het zuigen van 't water.
Een Admiraal dient niet te groot zeil te
ver over de rugh als over de bord gaan.
Door 't hakken van gaten in dcbuik der maken , om dat alle Scheepen niet even
omgeflagen Scheepen is menigh menfeh wel bezeilt zyn, en dat door te hardt zeigeborgen > doch dit dient alleenlyk in bin- len de zwakke Scheepen uit haar leden, cn
ne-watcren , en by buijigh weêr, opdat, van elkander zetten , zoo als de ondervinalsdevlaaghhaadighoveris, en men toc- dinge heeft gcleert.
omgdlagene v aar-tuigen kan
Wanneer in 't jaar 1 58 3 groote fchadc
fang tot de
rygen,de menfehen door den ingekapten aan 's Landts Schccpcn van oorlogh gebodem , ofzydc , daar uit moogen gchaalt fchicde, is 't gebeurt dat zeker Kapitein
worden;
zyn Schip behick , met ccn zeil onder het
Met lange lynen , om het lyf gebonden, zelve door te halen , cn hooy daar in te Icgwert'cr mede menigh menfeh geborgen ,, gen > welk hooy inde gaten zoogh,dicon
'tzy dat die van dc wrakken afgaan, en al- der in 't Schip waren, cn al zoo de zelve
daar vad gemaakt werden, of wel dat de dopte. Andere hadden hunne Schccpcn
lynen van landt met een voor-droom toe met touwen omwonden, of omwoelt, cn
gezonden zyn.
braghtcn de zelve alzoo behouden binnen.
By voorval van groot cn noodt, en dat
Behalven dat men door het ombinden
men willens is om\ Schip te doen dran- van touwen een Schip in zee aan elkander

zydts evenveel menfehen hangen, om de
zelve in gelyke zwaarte te houden , en niet
te doen zinken.
Als cenigh zee- volk, in gevaar zyndc,
met een boot in zee zwerft, kan men dienftigh een dryf-zcil maken, om de zelve
recht te houden , en voor droom af tc doen

;
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houden en dat men mee onder geslaHet is een grootemisflagh, 'tgeeneby
gene zeilen Baten kan dicht maken) zoo ondervindinge hebbe befpeurt, de Scheekan men noch in zee (doch het dient dan pen op droog h hoe Zaght de modder is
wel ftil weêr te zyn ) gaten , of reeten , en te laten leggen > want zulks doet hen de
ican

,

,

kleine openingen, onder water aan het rugh in buigen.
Schip floppen , met een zeil te nemen , het
Van de
jlccn , die het
zelve vol gaten te prikken, en wol, of eenizyn wexen geeft.
lofle en bolle ruighte, daar door te ha-

ZcU

fge

en , en dan dat alzoo doorflekene of gelardeerde zeil tegen het gat aan te houden)
als dan zal 't gebeuren dat door het zuigen
van 't water , dat in 't Schip loopt , de wol
en zoo het gat floppen,
Met een lap te doen zakken onder water , te weten , waar eenigh gat of opening
is , en dan het Schip aldaar tegen de windt
te zetten , kan men het zelve gat floppen
en dicht houden.
Hct is wcinigh tydt geleden dat een Eneclfch Schip, k o men de uit Oofl-Indien
't welk onder lek was, en reedts zonk, behouden wiert , met de zeilen onder de kiel
om te halen , en voorts te pompen.
Als de Koopvaardy-fcheepen , die met
20Ut zyn geladen , lek werden , weet den
zee-man daar onder door te graven , en het
Schip zomtydts te redden.
Als een Schip by ongeval op een laeger
wal leght, en gevaar van ftranden heeft,
is 't dicnftig h de maft te kerven , te weten,
als men roemt het Schip noch aan't anker,
en van de drooghte te houden t maar als
een Schip reedts op hetdrooge zit, is het
dienfbger de maft te laten ftaan , want die
houdt het zelve te beter by elkander j en
zoo men de maft als dan kapt, ftaat het
Schip lichter te barflen. Men moet echter
de maft niet lichtelyk kerven , want dan is
alle hope verlooren om met de zeilen van
de wal te geraken. Het maft kerven moet
met groote omzight gclchiedeni want
zonder maft zyn geen hoeken boven te zeilen. Doch by te grooten ftorm loopt een
Schip, de maften op hebbende, te meer
gevaar van ftranden. Men moet het kappen der maften dan wel zoo lang uitftellen
als moogclyk is > doch door te traagh kerven zyn in 't jaar 1684 merkelyke onge-

makken befpeurt.
Als

men

lang in zee, en het kabel niet

veel te water geweeft

is ,

dan

is

men wel

het zelve te verfteken , om dat de
voor-einden zomtydts verrotten» door dit

gewoon

verzuim gong het koftelyke Ooft-Indifch
Schip Tidor verlooren, in 't jaar 1*84.
Als men zonder roer ftuurt, moet men
de voor-zeilen gebruiken , en paften op het
b ruften der touwen, dan deezedan gecne.
Zwaar geladen Scheepen konnen veel
zeil dragen, en dat maakt de zelve flevigh j
doch zy flingeren zeer , en gaan diep.

i

Compas

De kracht, en genegen t hei t , (om zoo
te fpreken) die de Compas- naait heeft,
van na het Noorden en Zuiden te wyzen,
bekomt en leent hy van de Zeil - fteen »
waaf om het niet buiten-fpoorigh zal zyn,
kortclyk iets van deezen edelen fteen hier
in te laflehen.
'

Het is naam
leden, dat de kracht van» deezen'fteen"
de wcrclt bekent is geworden. De Italia1

nen zyn de eerfle geweeft, welke zich , op
het weg-wyzen van deezen fteen , in 't ruime nat dorften begeven, en zulks na den
voorgang van Jtm Gtr* Amalpbi, in de dertiende eeuw. Hen volgen de Span jaar t s
die de eilanden van Canarien daar mede op
deden. Met reden wert gegift, dat dien

zee-man, welke het alder-cerft in America
lande , en tot Madera met wcinigh gezonden aan quam , daar hy aan Coimmbm , den
Genuees, zyn toght verhaalde, het gebruik van 't Compas en Zeil -fteen heeft
gehad t deeze wert AntLlow geheten, die
een ige voor een Portugees, en andere voor
een Bifcajer nemen. In 't jaar 1 49 z heeft
Coimmbm zyn eerfle toght gedaan.
Wel is waar dat de Maen eet, of Zeilfleen , en veele van zyn eigenfehappen,
van alle eeuwen af bekent zyn geweeft.
De Rabbinen melden , dat deeze fteen niet
alleen den Hebreen bekent is geweeft,
maar ook , dat die gebruikt zy geweeft in
het bouwen van de Hutte des Verbondts.
:

Uit PUitMrchm is klaar te befluiten , dat
de Egyptenaren niet alleen den Magneet
hebben eekent , maar zelfs dat zy van zync
trekkende kracht kundigh zyn geweeft.
Zy fielden zware Magneet-ftecnen dier
voegen in hare Tempelen , dat eenige daar
onder gefielde lichamen van yzer, zoo m en
wil , als een verbeelde Zon, en Maan, in de
lucht quamen te hangen» gelyk valfchelykvan Mmhomets doot-kift wert verhaalt.
Lmciémw fchryft , dat de Priefters van de
Syrifche afgodin haar afbeeldtzels in de
lucht deeden hangen, door kracht van den
Magneet.
Men wil ook , dat ftrobotm hier door de
gemeente van Ifraè'1 tot afgoderye verlokte , wanneer hy insgclyks het kalf in de
lucht zoude doen hangen hebben.
Homerm , TUto , Ariftoteltt , 'PpbuforM
en andere , flemmen eenhellig toe, dat by
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ten ty de van Sslomon , mynen geopent geeigenfehappendeezerfteen. Doch Pjtht- weeft, die nu , om dc gemelde redenen,
goru, die nochtans een onderzoeker van beflooten en vervuilt blyven. Staat aan te
alle ver borgen t h cd c n was , meldt het min- merken, dat bet gout zoeken aldaar met
fte niet van dat het Noordt wyzen deezes uitlandtfche menfehen zeer gevaarlyk is te
fteens aan de oudtheit bekent zy geweeft. doen , wegens de ongezontheit der lucht
Andere zyn van gevoelen, dat deezen ft een en gront \ weshalven de Nederlandtfche
aangebeden is geweeft, en dat het Heiden- fcheepelingen, die jaarlyks op de ftroomen
dom waande eenige goddelykheit daar on- voor decze landt-ftrceken komen te legder te fchuilen.
gen , veel verderven , welke noch meerder
Het zyn mede raadtzelen, of de fchee- gevaar zouden loopen , indien zy de aarde
en wat
pelingen op de vloot van S*lomon het ge- op het landt quamen te roeren
bruik van 't Com pas hebben gehadt, voor- vreemde üaven men tot noch toe aldaar
heeft
gebraght, die zyn de zelve fterftcnamen t ly k om dat de geweften, waar heen
en waar langs deeze vloot heeft gezeik, lykheit onderworpen geweeft.
Dit landt dan, naar allen fchyn, het oude
zonder het zelve te bevaren zyn geweeft.
Ophir wert , na alle waarfchynlykheit Ophir zynde, zoo is 't befluitelyk dat de
gelooft geweeft te zyn het landt van Pcgu, inboorlingen moeten veraart zyn , of de
Siam, of de Wcft-kuft van Sumatra: en oude ftammen verdorven , of vervoert , en
Malacca is müTchicn de groote koop ft ad r, andere menfehen van elders her gekomen
daar men gout , elpen-boen , apen , en alle die zich daar ter neder hebben geftelt , van
die waaren ventede , welke de dienaars van foberder inborft zynde als de oude, 't en
Sm/omoh mede gebraght hebben ; want aan ware dat Salomo» de inboorlingen tot grade Wcft-kuft van Sumatra wort het gout ven had gedwongen. Och of de Sumatra
noch heden in tamelyke veelheit gevon- (cheeenvoudigheit,en(bberheit,by meer
den , ja zoo , dat een man , maar alleen een der volk-aart nagevolght wiert
Dus is't mede gegaan by die van Chili,
halve dagh zoekende, zoo veel kan vinden , als hy in vier of vyf dagen tot zyns in Baldivia, en daar her-om, welke voor
doch honden jaren in zeer koftelyke gout-myzelfs onderhoudt van nöode heeft

de Ouden kennuTe zy geweeft van veele

:

Ofbir.

-
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:

is aldaar zeer goct koop te
bekomen , en het lichaam wen met geen
kleederen gedekt. Maar de föberheit van

alle leeftocht

deeze menfehen doet het gout daar fchaars
zyn i want alzoo zy by kans niet van nood c
hebben, begeven zy hen tot lui heit en
begeeren geen gout meer te verzamelen
dan haar tot den dagelykfehen onderhoudt
nood gh is , en zulks maar voor een kleinen
tydt : woodt en water is hun fpys , benevens inlandtfche vifch, envleefch, die zy
zeiver vangen, zonder dat iets van buiten
in halen, of begeeren. Dc praal in huizen is daarmede uitgebannen, zyndedie
alleen maar van inlandtfche ftofte gemaakt.
Wat iever aangewendt is, om pracht,
hovaardye, en geldtgierigheit , onder die
menfehen te brengen, zy blyven echter
fober, en verachten alle uitlandtfche koftelykheden, als ook vreemde lek kernyen,
koftelyke draght, deftige huizen, en toetakelingen : mets kan haar bewegen om te
fcheiden van haar oude eenvoudige wyzc
van leven , zy blyven naakt , fober , vreedzaam , en zyn met weinigh vernoeght i en
hier om is 't dat zy het goudt in overvloedt
te zoeken achterlaten, fchoon fteedts van
de uitland ers daar om werden aangezocht.
Het gout is daar te vinden op de ftranden
in'tgcberghte, in dc vlieten, en al- om:
het wordt by kleine greinen en brokjens
"t. Zonder twyffcl zyn van oudts,
,

]

n en arbeidden , en jaarlyks groote fchatten
; doch nu is het gout by hun
veracht , en wert verwaarlooft , de mynen
alle zyn verdonkert, toe geworpen, en met
opzet bedorven , en zulks uit deezen inzighte , door dien zy zagen dat de Chrifte-

ujt braghten

nen

om

't

gout , zoo zy oordeelden , hun

ft eed cs den oorlogh quamen aandoen, en
dat de zelve al-om de volkeren , by wien
gout te vinden was, laftigh vielen , en toe
het zoeken onophoudelyk aandreven Het
gomt , zeiden Zy , ü der Chnfienen Godt , dit
witten wj verdelgen , dan uitten wy van haar
d*ar om niet meerder Ufligh revallen werden.
:

Wanneer de Holiandtfche Weft-Indi(che Maat fchappy e, voor omtrent veertigh
jaren, een vloot Scheepen na dit Baldivia,
( 't geen toen noch niet was overheen van
de Span aarts in de Zuit-zee gelegen, af
zondt, op welke togt Brouwers zee wien
ontdekt , dus genaamt na de Leidtsman
van die Scheepen, ten einde zy aldaar een
handel zouden zoeken te verbgen op de
j

)

Americaaniche landen , buiten bezit van
Spanje , aan de zelve Zee gelegen , wien
den fcheepelingen , en foldaten , (zoo men
zegt) wel fcherpclyk belaft, dat zy, gekomen zynde aan Baldivia, van gout niet zouden reppen. Deezen aanflagh liet zich in
den beginne wel aanzien men quam daar
Ïjelukkelyk aan, en kocht, by vermange'ing, een ft uk land is,
:
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met verlofder inlander», op tc wer- leven der inwoonders, geftalte der lichapen doch by de doot van den Ovcrfte , cn men, raddigheit, kleinmoedigheit, wetenop argh-waan , als of de Baldivianen vrees- fchappen , godts-dienft , kleeding, aanzien
den, dat men, als het kaf teel gebouwt zou- der Koningen, en uit het gebrek van wyn *
de zyn , van den gout-handefmoghre fpre- welke zaken al t'zamen die beide plaatzen,
ken, en hen beledigen , ( want zy zeiden, te weten Ceylon , en 't eilandt dat Stlomens
voor go ut te fchrikken , en dat niet te zoe- vloot aan deede,konnen werden toegepaft.
Het eilandt Ceylon dan wort voor het
ken , of te lieven , wegens de wrectheden
die men hare voor-ouders daar om hadde Taprobana der Ouden gehouden, en de
Broninwoonders
na
werden gezegt overblyfzelen
wert
gezegt
dat
ook
,
aangedaan
ftcrktc,

i

:

:

wtn doot onvoorzigtelyk van dien handel der Chinezen te zyn , die aldaar volk-planwiert gerept) braken onze lants-luiden op, tingen hebben ge b ragt , zoo als het woort
verlieten de plaats, en quamen behouden Cngédtn in de lants taal fchynt te beduiden.
tot Brafilia weder aan | op wiens komfte
aan t Rccif een hulp-vloot , om d 'eer ft e te
volgen, gereedt lagh , door welken, zoo zy
die hadden in gewaght , den geoorlofden
handel gewiflelyk geveft hadde geweeft.
Dus magh het miflehien met die van Suma tra oulings mede zyn gegaan , te weten,
dat zy de gout-groeven verdorven hebben,
om van de uitlanden niet meer geplaaght
én gedreven te werden, daar in te doven.
En na allen fchyn zullen de nazaten op Baldivia niet weten dat onder haren grondt
gout-fchattcn verborgen zyn , of dat men
die daar uit heeft gedolven.
Daar wort gezeght , dat men noch overbh/fzelen van *t Joodtfche volk op Sumatra zoude vinden , doch zeer verbaftert
die trachten (baande te houden , nagelaten
te zyn van SnUmons vlootelingen , aldaar
gevoert. Daar zyn te deezer tydt aldaar
ontdekt , in de achter-bergen , zeer veele
en afgryzelyke groeven , die binnen menfchen geheugenis niet geroert zyn , fchoon
dat'er van de zelve veele honderden jaren
rugwaarts kennifle zy , en , na allen fchyn
gegraven zynby de dienaars van Sn/amen.
Ailan is een plaats, gelegen in *t begin
van de Roode zee , aan Egy pten , van waar
S*tomotu vloot vertrok, om na het goutryk Ophir te varen, de welke in Ezeon Geber toegeruft , en vervaerdight was , als te
befpeuren is x Chr$n. 8: 17. en i Xeg.9: 16.
want D.ivid hadde, door het onder brengen der Edomiten , de palen zyns Ryks tot
'

Dovid zelve,

Van welke Chinezen met veel fchyn van
waarheit ook gevoelt wert, dat zy tot in
America tc fchecp gchandelt hebben, en
dat zy over Corea, en Jetzo, aldaar zyn
overgezet geweeft. En zoude zelfs Japan
een volk-plantinge der Chinezen zyn.
Twee honderdt zes -en-veert igh jaren
voor de geboorte onzes Heilandts, onder
Keizer Xtm, begonnen de Chinezen met
gehecle vloot en Indien te doorvaren, en
zyn gekomen tot CtyUn , en CtngnU ( eertydts een plaats op Ceylon) ,*dat is, vertaak
vm$ Cbm* ; of tot SmU»
,
(van oudts mede een plaats op Ceylon), dat
inwoonden turn China gezeght zoude zyn.
En't is aanmcrkelyk, hoe op het eilandt
S' Laurens , en wél omtrent de boght van
S Clara , de inwoonders de Chineiche taal
voor 't meerder deel noch voeren , en wit
van vel zyn. Dat men in de Chinefche
fchriften geen gewagh van deeze Landen
vindt, is geen wonder, door dien zy alle
menfehen, en landtfehappen, buiten de
hare,verachten, en voor barbaren fchelden.
Vier honden talenten gouts , en meer, tjftm».
ieder talent gerekent op twaalf duizendt
fft*"
8
goude kroon en , braght Saiomonj vloot van
Ophir tot Jerufalem, behalven zoo veele
andere waaren , als in het heilige Bock

zynde

'

•

*

worden gemeldt.

De vloot wiert aan de Roode zee toegeftclt , van waar zy, de kullen langs, naar
Ophir zeilde het anker wiert afie nacht
geworpen , of de Scheepen tegen landt ge:

Alle driejaren eens wiert deeze vloot
zoo verre uitgebreidt :
zoo men Enpolemm gelooven magh , had by Snlomon afgezonden , ofte zy beft eedden
in de ftadt Ailan Scheepen doen bouwen.
drie jaren op de reis, 't geen beide waar
ja

*

\

1 »fi

.

zet.

kan zyn} want de zee-reaen gongen toen
ter tydt traagh voort , voornamentlyk in de
ge wellen aan 't Roode meir gelegen, alwaar men noch op heden by nacht net niet
durft laten door taan om de veclhcit van
klippen, en drooghten, die daar werden
gevonden. Van plaats tot plaats verkoos
men nieuwe fcheepelingen, of matroozen,
en Piloten, welke kuit- en zee-kundigh
waren ter plaatze daar de vloot voorby
metalen,en gedierten, als mede uit het lang toogh gelyk ook de Pottugeezen , op de

Ceylon fchynt het eiland t geweeft te
zyn, 'twelk Salomo» s knechten op wegh
aandeden , 't geen van Boch*rtw in *t brecde wert betooght , uit overeenkomftc des
naams , uit de gelegentheit van het landt
en af-ftandt van de vaftc kuil, uit de geltalte van het ei landt , uit de goede toeftandt
van des zelfs lucht, woeftynen , mei ren
vru ch t baarhei t , en vruchten , als van rys
honigh , gengber, appelen, palm-boomcn,

1

,

:
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toght , die zy naar Indien deeden

van lande tot lande inboorlingen mede
voerden , die hen van alle havens , en gelcgentheden , onderrichteden. Het toeftelien der Schecpen, de onkunde dermouffbns, of wint-loopen , en dc legh-tydt voor
den handel, kan de togt van Salomom vloot
zeer licht op drie jaren vertraaght hebben.
Vbfflis maakte mede een zeer lange reis
op een korte wegh, van Trojén na Sicilicn
varende als ook de Argonauten , die van
Theflalien na Colchos voeren. Men nam
toen op dc Scheepen maar voor een korten
tydt leeftocht in , en herfpysdc van landt
tot landt , 't geen dc rcizc zeer vertraagde.
Koning Htram bood i hulp aan Salomon
op zync toght , zondt hem zee-luiden toe ,
dcea ook zyn eigen Scheepen die van Salomon op dc reize verzeilen, en onder ccne
vlagh varen. Eenigc willen , dat Htram te
gelyk met Salomon zyne Schcepcn deede
bouwen aan den bmnenften boezem van
de Roode zee. Doch- andere zyn van gevoelen , dat zy beide hunne Scheepen in de
Middellandtldie zee lieten bouwen , en
dan gedoopt over landt deeden dragen ;
gelyk men zeght dat noch heden te dier
plaatzc van de Turken wert gedaan. Tot
Tyrus hielt dcezen Htram zyn verblyfj zoo
de Schryver» willen. Het is onwaarfchynlyk dat hy zyne Schecpen , die naar Ophir
voeren, door de Middellandtfchezee, en
geheel Africaom,zoude gezonden hebben.
maakte
fofajhat , Koning van Juda
:

,

vriendtfehap

met Ochozja

,

Koning

in

wiens doen god t loos was : deeze
twee zonden vlooten naTharfisuit, doch
Godt verdelghde de zelve. Dit Tharfis
wert van veele gezeght het zelfde met
Ophir te zyn doch uit den Propheet fonat,
die te Joppe, 't geen in de Middellandtfche
zee leght, in fcheepte, om na Tharfis te
lfraël,

Zm
&*»•

varen , fchynt men te konnen bcfluiten
dat dit Tharfis zoo verre niet moet af gelegen hebben. De Stadt Caramania , in Cihcien, wordt by zommige voor het oude
Tharfis genoomen. Andere nemen Africa
voor Tharfis. Men braght van daar elpenbeen , apen , en paauwen.
Zommige Joodfche Schryycrs zyn van
i'jrttgevoelen, dat het geheele binnen Indien
van oudts Ophir wiert genaamt , na zeker
man, voormaals, als een Hooft van volkplanting , uit Syricn na Indien gezonden.
Jofefhm zeent, dat men t'zynen tyde
Ophir het Gulde landt noemde : 't geen
zommige oordeelen het zelfde landtfehap
gewceft te zyn dat men heden Awrta Ch*rfintfm noemt , op dc landt ftreck van Malacca gelegen , of wel Sumatra ; welk gevoelen wy omhelzen.

S1 Hiero*jMM , een fchrandere uitlegger
der Hebreeufchc talc, die in den jare 42 1
ovcrleedt, heeft doorüphir alleen gout,
of louter gout verdaan.
Franajcm Fatabku is van mcining, dat
Ophir Hifpaniola zoude zyn gewceft , en
zulks om dc langwylighcit der reize van
Salomont vloot goet te maken
doch dit
fchynt tegen de waarheit te ftryden , om
dat daar geen elpen-been wert gevonden,
noch vcele andere waaren , die deeze vloot
na J cru lal cm over voerde.
Rafatl Volattranm gift , dat Ophir het
eiland t Sofala, in Ethiopië , geweclt zoude
zynj dewyle de inwoonden van Sofala
verklaren, dat degout-mynen aldaar jaarlyks twee milioencn metigaU , ieder metigal gerekent opcenducaat, zouden konnen uitleveren. Het gebiedt over dit landt
ftaat aan den Keizer van Monomotapa, dat
is den Keizer van 't gout gezeght. In deeze ecweften valt mede veel elpen-bcen,
en sJzulkc zaken , als de vloot van Sa/tmotf,
afgezonden uit Ezeon Geber , een haven
aan de Roode zee, mede bragt. Dat deeze
plaats het oude Ophir gewceft zoude zyn
trachten ccnige te befluitcn uit oude opfchriften , die men noch heden by dc goutmynen vindt , en niet verftaanlyk zyn : als
-

;

mede uit oude gebouwen, die daar oulings
aan dc mynen, na 't zeggen der inwoonden , by vreemden zyn gefticht en
:

noch ,

om dat

1

zoo Tbomtu Lof ex. fchryft
enfehriften gevonden werden, waar uit men bcfluiten
zoude, als of 't gout door Salamens dienaars
aldaar gchaalt was gewceft. Daar by komt,
dat dc zeventigh Overzetten het woorde
Oyfr, Ofirs hebben overgezet , het ceene
met Sofala bykans in klank overeen komt.
Andere zeggen, dat Ophir de Philippinfchc eilanden gewceft zyn doch met wciby de

in

,

woon ders hoeken

;

nigh waarfchynlykhcit.
Ophir , zeght Athan.Ktrchtrm , in zyn
Boek , eenaamt China /timflrata, is een oudt

Koptifchwoort, waarmede d'Egyptenaren Ooft-Indien benaamden.
Zeker man , die lange jaren in Indien
hadde ge woont , heeft my gezeght , dat'er
noch hedendaaghs zekere plaats , in dc Indifche geweften, omtrent Sumatra, met de
naam van Ophir by dc Indianen is bekent.
't Is ver wonde c ns wacrdig , hoe Ophir
heden fchicr in vergctclheit is gekomen
en dat men aan de rechte plaatzc , waar
het moghte gelegen hebben , dus twyffelt
terwyl niet alleen Salomon maar na hem
ook andere Koningen van Juda het zelve
hebben doen bevaren, totdat geheel Idumea van foram t zoon van fofiphat, af viel,
waar door de Koningen van Juda namaals
i

,
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geen vrye haven meer hadden, om naar „yzer: dies zy dat daar tegen aan de geOphir afte fcheepen.
„ buur- volken , als Minecrs, Gebamtcn,
Van het landtfehap Ophir leeft men by „en Sabcen, vcrTuUden: te weten, drie
G*fr. l arrtniM in 't brecdc : en O. Bopper, „ gewighten gout tegen een van koper
in zyn befchryvinge van Arabia , fpreekt'cr „twee tegen een vanyzer: en tien tegen
een van züvcr.
aldus van : „ In Arabie was, naby de Sa„ Dit gout waren zy gedwongen voor
„ been , ook een landtfehap gelegen , Ofir
„ m't Hebreeufch genoemt hoewel een „ zulk een geringen pfys te verhandelen,
r, ander van Ofir in Indien , dat heden , vol- „ eensdeels uit onervaarnis van het tc ver„gens eenparigh gevoelen der meeftege- n werken ten anderen , om het gebrek
„ leerden, het cilandt Cr//»» wort genoemt. „ der levens-behoeften , die zy daar tegen
„ Ofir wort in 't Arabifch Amfieur gefpcle „verruilden.
„Volgens tAgatarchidet , en Dtodoor,
„ (Jat a!Urtik}je of fchM-rt^ gezeit is want
„Vu/M/mré bcdiedt by de Arabieren over- „ vonden zy het gout , dat zy uitgroeven ,
„vUedt hebben. rm*fr,of r**frs, is in het „ overvlocdelyken in breede onderaarde„Arabifch tvervUedt en rykd»m gezeit: ;„fchemynen. Dit gout was niet van zant„ Vm*fir , een ryke: en A*f*r den MlUrryl^- » gout door kunit gefmoken , maar van
„ ftem. Aldus betekent, by Avuenn* , Am- „ zelfs gewaften : 't geen de Grieken Apj„ fdr mikdxr een rykelykc mate. Hier van „ ron noemen , dat is , gout dat zuiver en
„is een gout-ryke plaatzc in 't Arabifch !„ louter uit de mynen gehaalt wort, zon„ Amfdr genoemt , het geen zoo veel zeg- „ der dat het in 't vuur behoeft gezuivert
„ gen wil, als het allerovervlocdighfte cn „ o geloutcrt te worden.
„Het zclfftc gout wiert ook, na den
allcrrykftc
„ Ofir fchynt alzoo genoemt te zyn na „eigen naam der plaatze , Ofir genoemt
n Ofir, ftltt*ns elfde zoon, die dit landt „ want alle de plaatzen der Schrifture, daar
„müTchien met zync nakomelingen bezc- „van het gout Ofir wort gehandelt , kun„ ten heeft, cn met d'andcrc zooncn van „nen niet op het Indifch gout geduidt
„ worden Aldus leeft men by fob, cap. a 8.
n f*kt*n in Arabie geweeft is.
„ Het landt van Ofir lagh by zekere vol- „ vers 1 6 Zjü met getyk hetrotu v*n Ofir.
„ken, Jic ptoiemtHé en Steph*nm KaiTani- „Van gelyken op meer andere plaatzen.
„tenj Dtodeor, Galand iersj cn Ag*tsrcbi~ „ Maar het is niet waarfchynelvk dat aldaar
„ van het Indifch Ofir wort gclproken , de„ des Kafandricrs noemt.
„ De Kaflaniten , volgens fchryven van „ wyl ten tyde van fob , die by-na op een
„ Marctaan cn Stephnntu , woonden op den „ zelve tydt met den aarts-vader f*cob heeft
:

:

:

Sif/m.

|

[
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,

.

.

,

%% oever van het Roodc meir. Het ze] fik
„ getuight Piolemem , by wicn hunne zee„ lieden of vlekken , als op een lange ftrc„ kc , bcfchrccvcn worden. De grens pa„ len der Kaflaniten raakten dicht aan Sa„ba, de hooft- ftadt der Sabcen.
„ De naam Ka/putste* , of Gsf*nd*ers
„ fchynt gefmeed te zyn van 't Hebreeufch

„gelceft, de toegang tot die ge wellen,

„zooverre van Judea gelegen, noch niet
„geopentwas. Ook u van geen Indifch
„gout te verftaan 1 Chron. 29:4. alwaar
„ men leeft , dat David drie duizent talen„ten Ofirs gout opgeöflfèrt had: want na
„ het verre gelegen Ofir hebben Salomo»
„ cn Hir*m de fchip-vaart allercerft onderChuzjin
het
„ noomen.
„ woort Chafim of Arabifch
Het lant der KalTaniten braght ook al„ welk beui ten en verbergen betekent van
„ waar, by verkorting, het woort C*ut zy- „ les voort , cn was ongemeen goet v maar
„nenoorlprong heen, dat fibat otrjkr „ wiert gewoonlvk niet gehandthaaft , uit
„ dtm , cn in 't meervoud getal Métchtujn „ oorzakc dat d 'inwoonders vüTchers, en
„of, gelykwy fpcllcn, Aiag*x.jn: 'twclk „ onervaren in alle dingen waren : dies de
„ cigcmlyk een plaatze is , waar in goede- „ Kaflaniten een plomp , dom , onervaren
„ ren en rykdommen worden verborgen. „ volk , en zonder kun ft geweeft zyn.
„ Na dit gout-ryk Ofir in Arabie is m if„ Derhalve, gelyk na den rykdom het
„landt in't Hebreeufch Ofir, of op Ara- „ fchien het ander Ofir in Indien genoemt,
„bifch Amf*r wierdt geheten j alzoo zyn „derwaarts Ss/omon en Hirtm fcheepen
„de inwoonders Kaffkmten of Gafitndters „ zonden , om gout te halen : want de Fe„genoemt , van het woort Cbdftn of Cbé- „meiers hadden voor een gebruik , aan
„ tjm , dat is U h*t of rykdommen , die zy in „ nieuwe gevonde plaatzen oude namen
„ gout , in d'aardc verborgen , bezaten „ hunner landen te geven behalven dat
„want zoo d'oudc Gricklchc fchryvers, „ het gout-ryk Ofir in Indien met recht
„ als AfMérchtdet Diodoor en Strabo ge- „ dien naam vereifchte.
Het iswaarfchynlyk, indien 't Com pas
„ tuigen , was by hen ovcrvlocdt van gout,
„maar Ichaarshcit van zilver, koper, cn by dc ouden in dceze geweften bekent wa•
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ge weeft, dat zy het ons, hun nakome- geheten , met een gefchenk van een witte
lingen, zouden hebben over gelaten j want Hen, of Fezantj waar voor zy van des
dit werk-tuigh is te edel, om door de ne- Keizers Leer-meefter Cher*c**r , dat een
vel der vergetelhcit overdekt te konnen groot Sterre-kender was , weder wierden
jht met zeker werk-tuigh, 't geen
werden. Tltmm , daar hy van de zee-vaart
(preekt , rept zelf in 't minftc niet van het
is, zonder ophouden, een onfeilbare
Noordt wyren deezes naalts) daarom te wegh naar het Zuiden toonde , zoo wel tc
ee looven is , dat hy daar van niets geweten water als te lande. Dit werk-ftuk wiert
heeft. In 't verkennen van landen, en ftran- Zinan of China» genoemt , en met de zelfden , beftondt toen de konft der zee-vaart de letter-greepen gefchrceven, daar men
en by nacht in het ftreck pylen by 't ge- heden hetChincfche woort van Zeil- fteen,
of Compas , mede fchryft. De Gezanten
fterntc.
ontbreken echter geen geleerde volghden dit werk-tuigh, enquamen, na
mannen , die van gevoelen zyn , dat d'oude een jaar reizens , weder te huis.
Vader Complet, Jefuit, welke meer als
werclt het gebruik van 't Compas gehadt
>en , dier voegen als men het twintigh jaren in China gewoont hadde,
heden is genietende \ waar toe hen heeft my van 't Compas gezeght het geene
fchynt te ftyven die plaats by Plamtm , daar volght: Het Compas wiert eertydts byde
Chinezen genaamt Chi ndn k>» <ia t is wygezeghtwerdt,
Kjtnde bet Zrnden t nu noemt men het Chi
ndn cbin y dat is, een naait dte bet Zmtden toont t
Dat is:
Neemt bet draatjertjen , bet it voer it wint. welke naam het voor duizent jaren , onder
Benevens noch deezc plaats , daar hy zegt de Familie van Tanga , heeft bekomen.
Ctpe vtrforiam (3 rectfett
En de oude Chincfcnc Schryvers bekenDat is:
nen , dat zy niet weten uit wat oorzaak het
Neemt bet dratujertjen , en gaat naar de Compas , geleght zyndc op een wagen , na
het Zuiden wy ft, werwaarts h y ook rei ft.
Maf} er toe.
Het welke, myns bedunkens, zeer lofTe Het geene dat wyft is een handt van een
bewyz.cn zynj want men vindt tefcheep mans beeldeken, 't wtlk de Chinezen geveel dingen, die zich draaijen , en beweeg- woon zyn op de Compaflen te (lellen! Dus
lyk zyn, behalven het Compas: en dit verre Complet.
vrrjsrta , of draatjertjen , by FUmtm , fchynt
Vermeine echter dit valfch te zyn, dat
niets anders geweeft te zyn als het een of Marcmt Pamlms Venetmt de kennüTe van het
ander werk-tuigh , 't geen men op Aak, Compas uit China tot ons in Europa over
om te zien hoe de wint was, en of men gevoert zoude hebben, en zulks in den
zoude konnen t'zcil gaan. En by aldien jire 1 160 , om dat men in de eerfte tyden
het Compas in gebruik hadde geweeft, dé Compaflen na de Chinefche wyze verVtrgUim zoude met gezeght hebben
deelde, dcwyle men, zoo gezeght wert,
voor zynen tydt het zelve in Europa al
Erramm pelagt t tt idemfinefideremdlet.
re

,

,

,

Dat

Hy dwalen

heeft gebruikt.

is:

in de txc

,

de nacht

it

zender

Mekt.

Zekere Fmierrt wil, dat de kracht des
ZeiUteens van oudts by Heremiet zy ge
den: en Henvartmt zeght, dat /Jamde vinder d aar van was.
De Chinezen houden ftaande , dat zy al
van voor duizent jaren het rechte gebruik
van 't Compas hebben gehadt waar van
niets derf bepalen , als onkundigh zyndc
:

harer Jaar-boeken.
Martyn fchynt echter hun gevoelen hier
in te ftyven want hy zeght , dat by hen,
veete eeuwen voor de geboorte onze s Hei-

hndts, de kracht van den Zeil-ftecn bekent zy geweeft en dat onder de regeering van Keizer Zing, of Chtngnt, die op
het jaar elf hondert en vyftien , voor de ge:

boorte des He iland ts , begon te heerfchen,

voor de eerfte maal Gezanten zyn gekoVan dc Kezjnunrrs, by hen Kiaochi
1

j

fafcmj Gama meldt, dat, als hy de hoek
van Goede hoop ontdekte, hy daar barbaren vondt, die het gebruik des naahs in
hare fcheepkens ten vollen hadden : en
deeze barbaren wiften niet van waar hun
de kennifle van het Compas was over gebracht. Doch ik meine , dat zy deeze kennifle uit Europa hebben bekomen , 't zy te
landt door Ethiopië , of wel te water langs
de Roode zee j want toen Ctimmkmt America ontdekte, is dc Zeil-fteen reedts alom
in gemein gebruik geweeft, *t welk lange
voorde toght van Gama voorviel, te weten op het jaar 1400.
«
Aan Jebannet Goja , een Italiaan , gebooren in het Ryk van Napels , wert de vondt
van 't Compas in Europa toegefchreeven >
fchoon andere dryven , dat het al voor zyn
tydt bekent geweeft zoude zyn. Dit is zeker, dat hy d'eerfte was die het zelve in
Italien tot gebruik heeft gebraght.
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Zeker FUvimt is in luiten d'eerfte fchry- wyzinge heeft. Doch alle deeze mis- wyVcr van het Com pas geweeft , al hoewel zingen veranderen met de tydt , want
zommigc zich verbyltcren , met hem voor tot Amftcrdam is wcl-ccr een noordoofteden vinder zelve te ftellen. Andere geven rende mis-wyzinge geweeft van 9} grad'ecr van 't vinden desCompas aan fohan- den , daar na van o graden , en heden alleen
nts Schohus een Pool : en andere wederom van 2 graden.
De declinatie des Magneets, die meo
geven deeze eer aan Gijp. Corterealit, in't
jaar 1 500 > doch t'onrecht, myns bedun- meint dat voor zes hondert jaren al bekent
is geweeft, zoude een zeer nuttige eigenkens.
Te vergeefs trachten dan de Franfchen fchap zyn , by aldien zy na den eifch konde
zich den lof aan te matigen van het vinden gebruikt werden } ja men zoude daar door
desCompas, fchoon Rogertms Bacon zeker den af-ftandt van de pool zelfs bydeduibrief gefchrccvcn heeft van het Noordt fterftc nachten konnen verkennen. Hier
wyzen der naaide, geraakt van den Zeil- toe zoude noodigh zyn , dat een geftreken
ftcen} want de fchriftcn van Goja> den naaide op een bewceghlyk punt even ftaltItaliaan , zyn lang voor de leef-tydt van wightigh wiert geilek , diervoegen, dat
deczen Fransman gefchreeven geweeft. zy zonder hinder ryzen en dalen konde
Het bewys , 't geen zy van de lelie , die op en dus zoude men konnen zien dat de naaide rooze van 't Compas Haat , trekken , is de zich verhief, naderende aan de pool , en
insgelyks brofch* want zulks dient niet dat zy daalde , als daar af week.
om het Franfche Wapen te vertooncn
De naam van Magneet komt her, ofvan
maar alleen tot aanwyzing der geweften de vinder zelve, of van de plaats daar die
op den doos : gelyk men dit teken alom gevonden is , 't geen in Magnefia geweeft
in diergclyke voorvallen veel plagh te ge- zoude zyn. Lucretms zeght
Qnem magneta vocant patri» de
bruiken.
Met meerder reden moghtcn dan de
Gr»yi t
Hoogh- en Ncdcrduitfchen zich den lof Magnetnm ania fit patriis defintbus
toefchryven van vinders des Compas te
Dat is op Duitfch
Men n sentt hem een Magneet\VAti t Griefa
zyn, om dat alle benamingen op de Compaflen , geheel Europa over, Italien en
fche vaderUndt j
Spanje uitgezond ert , met Duitfche woorWem in 't Magneten landt men hem het eer*
den zyn gclchreevcn.
fte vandt.
Go/a dan ontdekte deeze dierbare ver- Zoo Phmms wil , is het een Herder geweeft
borgentheit, by geval dat hy een naaide, die hem e erft van der aarde op nam , enzydie by een Zeil-ftecn hadde gelegen , door ne kracht befpeurde. Tiate dryft , dat E*een klein ftrooitje, of houtje, hadde ge- npidet hem zyn name gaf. Hv wert mede
ftoken , 't geen hy in een bak water dcede van vecle Schryvers de Hercules-fteen genaamt , om zyne kracht , en uitftekende
dryven.
Men befpeurt niet alleen, door behulp eigenfehappen. By vecle wert hy de HederZcil-llccn, het geweft daar het Schip raclcafche ftcen genaamt, om dat Heraclea
na toe geleidt wert , maar zync afwyzing een ftadt van Magnefia is geweeft : ook de
doet ons ook dikmaal op zonderlyke plaat- Lydifche ftecn , om dat Lydium insgelyks
zen weten , hoe verre men van dit of gecne een ftadt van het zelfde landtfehap was.
De Magneet werdt onderfcheiden in
landtfehap is. Doch om dat de afwykingc
der Zcil-fteen van 't Noorden tot noch toe mannely kc en vrouwelykc kunne : die van
,

1

Ziet Lift-

op alle plaatzen niet te recht is waargenoo- het mannely kc geflachte heeft demeefte

men, en ook om dat de zelve

niet beften- krachten ,

digh, maar verandcrlyk is, zoo kan dit
niet volmaaktelyk dienen om den af-ftandt
der landtfchappen , in zee zynde, te weten.
Die gecne , welke naar Indien varen , konnen klaarlyk aan de mis-wyzing van het
Compas befpeuren hoe na by landt zyn,
wanneer zy op de hooghte van de Kaap
van Goede hope zyn gekomen | want aldaar tcgenwoordigh 4 of 5 graden noordtweftering aan de mis-wyzing valt. Insgelyks kan men een merkelyke verandering
aan 't Compas zien wanneer men op de
hooghte van de eilanden Azorcs komt , alwaar de naait een buiten gewoonlyke m is-

is

veelverwigh ,

fcheide geweften

won in onder-

gevonden , en tot vcelc

qualen heel- en geneesbaar geoord eelt.
Carns, de Epicureifche Poëet, tracht
het trekken der Magneet te verklaren,
met te zeggen, dat uk de fteen zekere kleine lichamen vliegen, die het yzer omvatten, met het welke zy weder te rugh gaan
van waar zy komen, dat is aan den ftecn.
Andere nemen hare toevlught tot onbekende eigenfehappen, en wonderen , om
den aart deezes ftcens te verklaren. Paraceljmt gevoelde , dat de kracht in de Sterren fchuilde, welke van eene en dezelfde
eigenfehap zouden zyn
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om zy zich onderling zochten

hy vernoeginge , deezen aangaande
Wel is waar, dat ter cerfter
opflaan dc p reuven duider zullen fchynen ,

tc ver- daar

geen het trekken zoude veroorzaken. Andere halen dc reden uit het
gefternte de Beer , cn zeggen dat het zelve begiftigt is met een kracht , die de fteen
na zich doet trekken. Andere gevoelen,
dat op den aardt bodem onder de pool bergen van Magneet-fteen gevonden werden,
die haars geïyken , dc gcheclc wcrelt over,
na zich trekken. Robbert de Engelfchman
mcint, dat dc fteen noch trekt, noch getrokken wert , in het wyzen na de pool
maar dat zy door een verborgen genegentheit mikt , en zich Hechts na de polen toe
keert.
Andere vlieden tot verborgene

zittKmb*.

zal vinden.

't

,

als

,

af hangigh van het gehecle geitel des

°*
JJJj

werelts ; waar om die naerftigh dienden te
werden befpicgelt cn doorzien , als icmant d*
het recht begryp daarvan begeert tc geJJ^jj
nieten , en de duifterheden verklaart tc
zien , zonder het welke de fchrocf-ftukjes,
die door de lucht zweeven, cn van
as-punt tot het ander vliegen , nevens de
<

l

.

[

|

gemeenc fleuven,

die in den Magncetitccn, cn het yzer, werden gevonden,
wonderen zullen fchynen tc zyn.
Voor dat men kennüle hadde van dc
geeften, 't gecne bclachchclyk is: gelyk naaide op een punt te doen draaijen , en het
ook alle dc boven genoemde gevoelens op Compas dus te bereiden , zoo als men het
lofle gronden zyn gcvcltight. Doch wie zelve heden tn't gebruik bevindt tc zyn,
luft heeft alle de cigcnfchappen van den decde men de naait , in een beflooten kom,
Magneet beter opgeloft te zien , vervocgc op water dryven, welke zich aldus nahec
zich tot dc boeken van den wydt-beroem- Noorden wendt, even alsofzyopecn punc
den , en nooit volpreezen RtMtm Defcétrtei, verheven (tandt, cn dreef.

Derde Hooftstuk.
Beft'ter op Koopvaardy-fcheepen.
Scheeps-daden.

M voor

van het
'Ix-ilici- op Koopvaardy-fchecpen in 't algemem , zal voor af
laten gaan hoe zich dc Schippers dragen , wanneer zy met een gehecle
vloot naar een zelfde of na by een leggende
gewelf, meinen heen tc zeilen.
Zy verbinden zich dan , om elkander des
noodts hulp te bicden, beramen wetten,
cn kiezen zich Hoofden van de vloot , dat
by hun Admiraalfchap maken werdt genoemt. Welke verbanden binnens havens
onderfcheidelyk werden gemaakt, na gclegcnthcit van tydt , in vrcedc of oorlogh
en ook na dat dc ge w ellen zyn , waar heen
de reis op aan gezien is. De zommige begrypcnveel, andere weinig hooft-punten.
Ik late hier een uit allen volgen , zoo als dc
zelve worden gemaakt voor vloot en die na
Vrankryk varen: waar na alle andere gcnocghzaam konnen afgemeeten werden.
Ook Haat het den Schippers toe, buiten
land is insgelyks zooveel geley, en gezelfchap te zoeken , als hen docnlyk is.
!

eerft te fpreken

I

I

Hoe men Admiraalfchap maakt.

Wy ondci gefchreevene Schippers beloovcn , cn verbinden ons mits deezen , te
zeden, met de eerftc bcquame wint, die
Godt verlcenen zal, van hier na Nantes,
Rochel , en Bordeaux in Vrankryk , enz.
cn daar byte onderhouden alle de leden,
als in de tegenwoordige Admiraals- brief

Wat nut de Scheeps-bovw geeft.
Haven- bouw.
zyn begrepen, alles op ftraffc , daar toe
gcftelt
cn wy houden voor onzen Admiraal
N, Vicc-Admiraal
Schout
by nacht NN.
En-op dat , in gevalle van eenige fchade,
(dat Godt verhoede) de zelve over 't voorfchreevc Admiraalfchap na behooren mag
werden vergoedt , hebben wy onze onderlinge Scheepen, en in-gcladc goederen,
by onze bclte kenniffe gepryzeert, cn dc
waerdc van dien achter aan deezen, bygemaghtighden,daar toe gcftclt,docn (chryven , en daar beneffens zelfs ondertekent.
Ende hebben voorts alle dc gecne van onslicdcn, die geen gefchut zyn voerende,
tot behoef en onderftandt van de voorfz.
Admiraal, Vicc-Admiraal, en andere gefchut-voerende Schecpen betaalt
vandehondert guldens, naar beloop van
onzer aller onderlinge waardecringe.
En zal niemand t anders vermoogen het
vuur te voeren dan den Admiraal, en ViceAdmiraal, die 't zelve nacht om nacht zul*
len moeten voeren , en alzoo d'cen voor cn
d'ander achter in de vloot zeilen , op dc
boete van 4 guldens j waar voor zy-heden
zullen genieten van elk Schip 1 o ftuivers
daar van den Admiraal de helft , den ViccAdmiraal een derde, cn de Schout by nacht
een zefte ontfangen zullen.
Dat den Admiraal, of Vice-Admiraal,
die het vuur voert , zeil zal moeten maken
na die het qualykftc bezeilt is. Dat ook nie:

N
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mant het vuur voorby zal moogen
op boete van i o guldens.

Of net gebeurde dat iemant van't Admiraalfchap zyn maft, raa, roer, ofzeil quamc te verliezen , of lekkinge , of ander letzel kreegb

by dage een rol doek , of
de marfie, of van den top
laten waaijen , en by nacht drie vuuren boven den ander uit hangen welke noodttekenen andere ziende, zullen een vuur
uit hangen , en na die man toe loopen , om
hem alle moogelyke hulpe te doen , en niet
van hem fcheiden eer zy hem in een goede
haven gebraght hebben, zoo het docnlyk
is, op boete van 50 guldens elk Schip te
verbeuren, de helft tot profvt van de verlatene , en het overige voor den armen.
By aldien iemant ouiten dcezc landen,
in cenige haven, of elders, aan de grondt
quame te zitten, of eenigh letzel kreegh,
zullen d'andere al t'zamen fchuldigh zyn
hem alle moogelyke hulpe te doen , en 24
uuren na hem wachten, om zyne fchade
te beteren , of van de grondt te helpen op
gelyke boete van 50 guldens, en te bckeeeen bonet

,

zal

,

uit

:

,

ren

vooren.
Dat een iegelyk zich alle avonden en
morgen zal fchikken de laatfte en achterfte man om te loopen , op verbeurte van
3 guldens.
Als den Admiraal, of Vice-Admiraal
raadtzaam dunkt te wenden, of ftreek te
veranderen by nacht , zal hy gehouden zyn
een fchoot te fchictcn , en twee vuuren by
als

den anderen

te zetten» by miftzal hy een
fchoot fch eten : ook zullen alle d'andere
Scheepen by nacht een vuur moeten op
fteken, en mede wenden , op dat d'een den
ander fchuwen magh j op verbeurte van
guldens.
3
By aldien iemant by nacht , door noodt
eenigh zeil minderde , die zal gehouden
zyn twee vuuren op te fteken : en zullen
alsdan alle d'andere haar daarna moeten
i

gedragen , en van gelyken doen , op boete
van 1 2 guldens elke reis te verbeuren.
Wie onder de vloot cenige vreemde
Scheepen gewaar wert , zal tot een teken
van onraat , op dat alle andere moogen gewaarfchouwt zyn, by dage de fok drie maal
op en neder halen, en by nacht een vuur
ont fteken t de Admiraal zal twee vuuren
op fteken , en op de ly werpen , tot dat de
Scheepen by hem zyn ende zullen alle
andere, zulks ziende, van gelyken doen,
op dat men zien magh dat het een iegelyk
bekent is, en hen als dan ft rak s by den anderen voegen, of het noodt ware d'een den
ander by te ftaan , op boete van 1 o guldens.
In gevalle iemant door ftorm, mift, of
anderzins van het Admiraalfchap quame te
-

:

II.

beftier.

Deel.

S*7

zeilen: verdwalen

alles

, en daar na de vloote, of eenigh
Schip van dien ziende werdt, zal gehouden zyn , tot een teken van kenniïfc, by
dage de bezaan in 't kruis te zetten , en by
nacht een vuur op te fteken : welk teken
hy mede zal gehouden zyn te doen > in gevalle degcenc die vuurt een quade ftreek
quara te nemen.
Desgelyks , by dage ofte by nacht c in
twyffcTftaandc, zal d'cen den anderen toe
roepen Hola N. en zal den anderen daar
:

op antwoorden, N. en indien zulks niet
geantwoort wert, zal den zelfden het ftraks
te kennen geven, by dage met de bezaan
verkeert, en by nacht met een vuur, als
boven: ende zullen als dan alle andere van
gelyken doen , en haar terftondt al t'zamen omtrent dien man voegen, die het
teken gedaan heeft, om hem (of't noodt
ware) alle moogelyke hulpe te doen, op
verbeurte van 1 o guldens.
Zoo het Admiraalfchap ergens op de
reedc, of in een haven quam te leggen,
en den Admiraal, by overlegh van cenige
uit het Admiraalfchap , (zoo 't doenlyk is)
goct vonde t'zcil te gaan, dan zal hytwee
Ichooten fchieten, op dat alle de anderen
hen ook moogen gereed t maken : en zoo
zulks by nacht gefchiedt, zal elk vuur op
fteken , om den anderen te wyken , en ongeluk te verhoeden j en zal niemantzyne
ftreek gaan voor dat de laatfte man onder
zeil is, waar naar een iegelyk zal moeten
wachten, op verbeurte van 6 guldens.
By aldien het gebeurde ( 't geen Godt
verhoede ) dat den vyandt onder het Admiraalfchap quam , zal een iegelyk, zoowel
die geen gefchut als die gefchut voeren,
hem moeten voegen dicht by den anderen
om den vyandt alle hinder en fchade te
doen die zy konnen j midts dat de ongewapende hen zullen uit de wegh moeten
houden , op dat zy de gefchut voerende
Scheepen niet verhinderen in 't verweeren , 't en ware dat zy iets voornamen tot
nadeel van den vyandt
ende zullen alle
koftcn, fchaden, en verleempten , over
zulks geleden, het zy van des vyandts ge:

wat wyze het zelve zoude
moogen gefchieden, betaalt ende geboet

fchut , ofte in

werden over de gemeene vloot.
Indien den Admiraal tot eenigen tyde
de Schippers van 't Admiraalfchap by hem
begeert, zal hy een vaantje achter van de
laten waaijen, en een fchoot
fchieten > en zullen als dan alle Schippers
hen daar heen voegen, om des Admiraals
begeerte tehooren, op de verbeurte van

kompanje

6 guldens.
Dat niemandt van dit Admiraalfchap op
cenige reede

,

of in cenige hayen zal moo-

gen
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gen loopen voor den Admiraal ofte Vice- Algemetn bevel op 't wapenen, en bemanAdmiraal j die ook het zelve niet zullen
tien van Scherpen uit de Vereenïghde
moogen doen , 't en zy dat den laaiden cn
Nederlanden over zee varende.
aldcrachterlten hoogh genoeg is, cn daghs
groot zynde van veertigh tot vyfI. C Chcpen
genoeg hebbe om daar mede te komen
»3 tigh lallen zullen moeten op hebben zeven
\

,

,

,

,

op de boete van t>o guldens voor elk Schip mannen, en een jongen ;

te verbeuren, d'eene helft tot profyt van

benevens twee gotelingen,

honden ponden gewight , twee

elk van acht

Itcen-

hikken , en vier kamer- (lukken elk van hondert
dc verlatene, en 'tander voor den armen.
De Scheepen zullen zeilen ieder op zyn Enden gewights, vier musketten, of roers, zes
igc en twaalf korte fpieflen.
rang, en plaats, daarhy bcfteltis.
II. Van vyftigh tot zcltigh lallen zullen moeDie op zyn Schip, door muitery, in groot ten op hebben acht mannen en een jongen twee
cv aar is , cn hulp vercifcht , zal achter uit gotelingen zwaar te zamen twee duizent ponden
S
e kajuit een tafel-laken aan een ftok laten vier lleen- Hukken acht kamer Hukken , elk van
,

I

,

,

j

,

,

waaijen.

Of het gebeurde dat iemant van't Admiraalfchapby nacht, of in duifter wéér,
landt gewaar wiert , die zal twcflantarens
verby malkanderen zagens-gewyze open
neder halen, en bydage twecpyen, in maniere als vooren, op verbeurte van 6 guldens.

hondert ponden, zes roers, of musketten , zes lange
en twaalf korte fpieflen.
III. Van zefltgh tot zeventigh laften , negen
mannen , en een jongen ; vier gotelingen , zwaarte
zamen vier duizent ponden , vier deen - Hukken
acht kamer- Hukken, elk van hondert pont , cn fpicffen als vooren.
I V. Van zeventigh tot tachenrigh lallen , tien
mannen , en twee jongens $ gotelingen , Heen- Huk-

ken, en musketren,

Ende

zullen alle boeten,

dewelke

in

twaalf korte

als

vooren, twaalf lange en

(pieflen.

V. Van uchentigh tot negentigh laflen, elf mandcezen niet verdeelt zyn, komen tot pronen en twee jongens zes gotelingen zwaar te zafyte van 't gemeeoe Aamiraalfchap.
men zeven duizent ponden , vier Heen - Hukken

pen,

uit deeze landen varende,

acht kamer-Hukken

ponden

,

;

,

Dc Schippers van de Koopvaardy-fchee-

,

,

te

zamen zwaar zes hondert

roers, en fpieflen

,

als

vooren.

zyn ge-

VI. Van negentigh tot hondert laflen, twaalf
mannen , en twee jongens zes gotelingen , zwaar
een Zee-brief mede te voeren, welke ver- te zamen acht duizent ponden , vier Heen -Hukken
acht kamer-fl ukken , roers , en fpieflen , als vooren.
leent wordt van de Beftierdcrs der zelve
VII. Van bonden tot honden en tien laflen,
om hunne lande-aart te konnen bcwyz.cn dertien mannen , en twee jongens zes gotelingen,
by voorval van eenige ontmoetinge : dee- zwaar tezamen negen duizent ponden, vier ïlc enze behelft des Schipper» en't Schips naam, Huk ken , acht kamer-flukken , te zamen zwaar
des zelfs grootte, en waar het eigen is, honden ponden, acht musketten, of roers,
dozyn lange en tweedozyn korte fpieflen.
voor 't geheel , of ten deelc ; 't welk alles
VIII. Van honden en tien tot honden en twinby de Schippers met eede moet bcveftight tigh laflen, veertien mannen , en twee jongens»
worden.
zes gotelingen, zwaar te zamen tien duizent ponden,
Wanneer elders de peft d'overhandt vier Heen Hukken , acht kamer-Hukken , roers en
heeft, verziet men zich mede van een ge- fpieflen , als vooren.
I X. Van honden en twintig tot honden en dcrzont-bricf , waar in, als vooren , des Schiptigh laflen , vyftien mannen , en twee jongens j zes
pers en Schips naam vermeit moet wezen
gotelingen als vooren , zes fteen-ftukken , twaalf
van waar 't Schip komt , en waar heen het kamer-Hukken, t 'zamen zwaar tien duizent pont,
de wil heeft, wat des zclft lading is, en tien musketten , of roers , twee dozyn lange en drie
dozyn kone fpicffen.
zoo voorts.
X Van honden en denigh tot honden en veerAls een Schip zeewaart zal gaan, wort
tigh lafien , zeftien mannen , en twee jongens ; acht
het niet uit gelaten , zonder blyk van in en
Sotclingen zwaar te zamen elf duizent ponden
uit gaande tol , en gelei-geit , voldaan te
een-Hukken , roers, cn fpieflen , als vooren.
XI. Van honden en veertig tot honden en vyfhebben , nevens malt- cn havc-gelt.
Van het koophandel dryven te water tigh laflen > zeventien mannen , en twee jongens;

woon ,

elk uit de plaats van waar hy vaart

;

j

,

,

,

acht gotelingen, zwaar t'zamen twaalf duizent ponden, (leen-ftukken.muskenen.en (bieflen, als boven.
I I.
Van bonden en vyftigh tot bonden en
Opdat de Scheepen deczes landts niet refrigh laflen , ach tien mannen , en drie jongens j
uit varen zouden, zonder gewapent, en acht gotelingen, en zes Heen-Hukken , beide als voovoorzien te zyn nadeneifch, en zoofcha- ren , twaalf musketten , of roers , twee dozyn lange
en drie dozyn korre fpieflen.

zeght ArtftoteUs, dat het veel loflyker
als te

lande.

is

X

de moghten komen tclyden, 't geen van
XIII. Van honden en refligh tot honden en
onvoorzightige Schippers, en waag-hal- zeventigh laften negentien
mannen , en drie joo,
zen, licht elyk gefchiedt, nebben de Bc- genii gotelingen, Heen-Hukken , musketten, en
ftierders, ten einde dat een iegclyk het fpieflen , als boven.
XIV.
Van
bonden
en
zeventigh
tot honden en
zyne beware, en't gemeen geen afbreuk
lyde , algemeine bevelen daar op beraamt tachemigh laften , twintig mannen, en drie jongens
gotelingen , fteen-ftukken, musketten , cn fpieflen,
en uitgegeven , welke luiden als volght.
als
boven.

XV. Vao
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II. Deel.
S i9
Van hondert en tachentigh tot honden en
XIII. Van honden en tachentigh tot bonden
drie en negendg laften, zullen moeten op hebben achtien
, een-en-twintigh mannen , en
acht gotelingen, zwaar te zamen veertien mannen, drie jongens, en van alles gewapent zyn als
1

negen tigh laden

jongens
dutzent ponden , zes (teen (tukken , twaalf kamer- vooren.
ftukken , t'zamen zwaar zes hondert ponden , veerXIV.
i

den

den musketten , of roers , en fpieiTen als vooren.
dert Uilen , twee-en-twintigh mannen , en drie jongens i acht gotelingen , te zamen zwaar ten mi n li en
veertien duizent rx>nden,acbtfteen-ftul&en, zelden
kamer- (tukken , zwaar ten minden twaalf hondert
ponden , zeftien musketten , en fpieflcn als vooren.
XVII. Ende alle andere Scherpen hovende
twee hondert laden , zullen moeten toegeruft worden , en van alles verzien zyn , na gelang , wel vergaande , wel met meerder volk , gefebut, en wapen,

tuigh.ma

Van bonden en negenrigh

laften

XVI. Van hondert en negentigh tot twee hon- mannen

,

,

zullen

rot twee honmoeten op nebben negentien
zyn

drie jongens, en van alles gewapent

vooren.

als

Beroerende de Buijfen in

XV.

't

bysunder.

Buiftèn van vier-en-twinrigh tot

denigh
gewapent werden
twee gotelingen , elk van acht bonden pont , vier fteen-ftukken
,
acht kamer-ftukken, elk van bonden en vyftig pont,

ma

laften, zullen

zes roers , zes lange en zes kone fpieflèn.
XVI. BuifTen boven de denigh lallen , zullen
moeten op hebben vier gotelingen , zwaar te zamen
vier duizent pont , vier fteen-ftukken , acht kameiftukken , van gewighte als boven , zes musketten
,

Bevel of 't wapenen , en bemannen van of roers acht lange en acht korte fpieflcn
XVII. Geen BuifTen, Boots, ofandere Haring,

Noorts-vaarders

I.

,

en Buijfen.

fcheepen , zullen mogen uit varen , noch in komen
nochte ook Zuiden ofte Noorden varen , zonder

TA E Noorts-vaarders.cn die van de viflchery,
JL/ zullen ook met gefchut varen en uitgeruft

geleide, 't en ware dat zy t'zamen op hadden achtten
ofte twintigh gotelingen , met twaalf fteen-ftukken,

,

zyn ,

als

volght

en hare kamer-ftukken ; op boete

II. Noorts-vaarders van zeventigh tot tachenrigh latten , zullen moeten op hebben zeven man-

ders

,

,

III. Van tachentigh tot negentigh laften , acht
mannen , en een jongen twee gotelingen wegende
zamen twee duizent vier hondert ponden , twee
;

,

te

fteen- (tukken

,

XV

van gewighte als vooren , vier roers,

ma

zes lange en zes korte fpieiTen.
I

V. Van negentigh

bonden

fcherp,

om ma elk ftuk te mogen

negen
mannen , en een jongen ; vier gotelingen , wegende fchootcn, ofte meer, 3
(lukken, als roers.
te zamen vier duizent ponden , twee fteen-ftukken
vier kamer-ftukken , te zamen zwaar vier bonden
ponden, zet roers, een dozyn lange , eneendozyn
tot

laften

Bevel van haar Hog: Mog: of de grootte»
toerufiinge , reapeninge , bemanninge,
en Admiraalfchaf , der Scheef en die
door de Straat na de MiddeHandtfche

V. Van honden tot honden en tien laften, tien
mannen, en twee jongens vier gotelingen , ten
;

mi rillen van vyf duizent ponden , vier (teen-ftukken,
acht kamer-ftukken , zwaar te zamen zes hondert
ponden , roers , en fpietTen , als vooren.
I. Van honden en den tot honden en twinrig
laften , elf mannen , en twee jongens vier gotelingen, wegende te zamen zes duizent ponden, fteen-

zxc varen.

V

I.

j,

en fpietTen , als vooren.
VII. Van hondert en twintigh tot honden en
dertigh laften, twaalf mannen , en twee jongens;
zes gotelingen , wegende te zamen zeven duizent
ponden , vier fteen-ftukken als vooren , een dozyn
lange en een dozyn korte fpiefTen.
III. Van honden en denigh tot hondert en
veerti gh laften , dertien mannen , en twee jongens
zes gotelingen , wegende t'zamen acht duizent ponden , (teen-ftukken , roers, en fpieflcn , als vooren.
IX. Van bonden en veertig tot honden en vyftigh laften , veerden mannen , twee jongens, en van
alles gewapent als vooren.
X. Van honden en vyftigh tot bonden en zeftigh
laften , vyftien mannen, twee jongens , en gewapent
,

roers

fchiaen zeftien

,

korte fpieflcn

ftukken

dat de ovenre-

,

op elk lift zullen verbeuren, t 'el k en reize, twee

ponden van veerti gh grooten *t pondt , midts dat zy
dan noch by *t Admiraalfcbap ( onder de zelve te
maken ) zullen moeten varen. Wel verdaan de,
dat niemandt gehouden zal wezen , ongewapende
Scheepen onder 't Admiraalfcbap te nemen : en dat
de Ad mi raai L happen , met woord en gemaakt , ZOO
krachtig zullen wezen , als de geene die by gefchriftc
gemaakt zullen worden.
1 1 1. Alle welke voor-verhaalde Schecpen
hen zullen moeten verzien
kruit , kloocen , en

nen en een jongen twee gotelingen , te zamen
zwaar twee duizent ponden . ofte daar boven , twee
fteen (tukken , vier kamer-ftukken , te zamen wegende drie hondert ponden, vier roers, zes lange
en vier korte fpieiTen.

1

Erftetyk , dat geene Scheepen na de MiddelX-j landtfche zee mogen bevracht werden , om

"C

ftuk-goedaen van verfchcide Koopluiden te laden,
of in te nemen , ende in eenige haven ofte pkatze ,
aan de voorfz.
iddeilandtfche zee gelegen , te vervoeren , *t en zy de zelve groot zyn bonden tachtig
laften, en gewapent met vier- en -twintigh gotelinfchietende de kleinfte vyf ponden yzers , en anwapen-tuigh nabebooren, en op hebbende vyi*
dgb mannen, twee of drie jongens daar onder begrepen alles wel meerder, maar nic t minder : ende

,

M

£,

V

,

I

dat

zoodamgh Schip niet zal mogen verzeilen ,

't

en

ma

twee gelyke Schecpen in zyn gezelfchap, en
zy
vaft Admiraalfcbap aan den anderen
de zelve
verbonden zullen wezen j alles op boete van by dc
Schippas te verbeuren hare vrachten, die zy zouden
mogen verdienen , ende daar-en-boven van dutzent
als vooren.
gulden , op Schip en goederen te verhalen.
XI. Van hondert en zeftigh tot hondert en ze1 1. Geene Scbeepen , by byzemdere luiden begranen , of
ventigh laften, zeftien mannen, drie jongens, en vracht , zullen
andere waaren
voorzien als vooren.
geladen mogen waden, *t en zy de zelve gewaXII. Van bonden en zevenrigh tot hondenen pent en bemant zyn na gelang van hare grootte , als
te waen , een Schip van honden laften,
tachentigh liften , zevenden mannen , drie jongens
volght
den gotelingen , en twintigh ecters : ceo Schip
Xxx
van
1

ma

ma

ma

:

ma
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I X. De Scherpen , van de Levant herwaarts kovan honden tot honden en vyftig laften ,
een fchip mende, zullen van hare laad-plaarze niet mogen
gorelingen, en vier cn-twintigh eetcrs
van honden en vy ftigh tot twee hondert laften , met vertrekken , 't en zy met zoo veel gezelfchap als zy
veertien gotelingen, en twee-endertigeeters, fthie- met vier of vyf weken na elkander te wachten zullende de mintie der voorfz. gotelingen vier ponden len konncn nebben : en alle de geene die van bevzers, en vorder alle wapen- tuigh na gelang. Wel oorten de Golf van Venetië komen, zullen gehouverftaande , dat de zelve Scheepen ook geen (tuk- den wezen op Santen aan te lopen alwaar de Sc hee
goederen van iemandt b\ zonder zullen mogen in pen , in de Golf van Venetië ladende , ook zullen
nemen , zoo lange andere Scheepen , als in 't voor- gehouden wezen aan te lopen, en aldaar veertien dagaande lidt gewapent, tot ladinge van ftuk-goede- gen na elkander wachten, iodien daar waarfchynlykren , hun voor dragen , ofte daar op aan leggen. beit is van eenige Scheepen toe te zullen komen . en
Ende zullen ook geene andere Scheepen , als ten van daar ten minften met drie of vier wel gemonminften gemonteen , of gewapent , en bemant zyn- teerde Scheepen , t'zamen op hebbende zeventigh
de naar inhouden van dit lidt , in eenige plaatzen of tachentigh gotelingen , in gezelfchap herwaarts
aan de Middellandtfche zee, ofte andere zee-boe- komen , en , zwakker van gefthut zynde, tot Lïvorzems, of wateren , daar opuit komende, eenige no aan lopen ; daar ook zullen moeten aan lopen alle
andere goederen mogen laden als zout , op verbeur- Scheepen , komende van alle plaatzen beweften de
te van de vrachten , die zy daaraan zouden verdie- Golf van Venetië, en aldaar veertien dagen na genen , en daar en- boven van duizent guldens , op zelfchap wachten , en als d'ecrftc Scheepen aldaar
veertien dagen na gezelfchap gewacht hebben , dan
Schip en goederen mede te verhalen.
zullen alle de Scheepen , die zich daar by elkander
III. Van gclyken zullen alle andere Scheepen
vinden , te zamen in een goet , vaft , en bondigh
uit deeze landen varende na Vrankryk , Engelandt
Terra Nova , ofte andere plaatzen , om Admiraalfchap herwaarts komen : allesopdeboere
Yerlandt
van daar voorts naar en door de voorfz. Straat te ver- van duizent guldens , by een ieder te verbeuren , die
zeilen , gehouden wezen , haar te gedragen , wape- regenftrydigh hier mede zal hebben gedaan.
X. Ende op dat de Admiraalschappen te beter
nen , en bemannen , gel vk in 't voorgaande lidt is
onderhouden mogen worden zullen de Scheepen
bcftelt.
IV. Ende indien eenige Scheepen , anders als in 't Admiraalfchap gevoeght , baar by den anderen
vooren toegcruft . gewapent, en bemant, onderdaan moeten houden , zonder dat iemandt , 't zy in gaan
door de Straat in de Middellandtfche zee te varen of komen van de vloote zal mogen febeiden , voor
verdaan ende bevelen wy , dat op de zelve geen dat zy gekomen zyn op zoodanige hooghte , daar
verzeker inge gedaan zal mogen werden , en indien noodtzakclyk verandering van ftreek voor eenige
eenige gedaan werde , verklaren wy de zelve van nu Schecpen wen vereifcht ende zullen als dan d'anende als dan , egeen , ende van onwaerden , begee- dere, die noch langer by elkander komen blyven,
gehouden wezen zulks te doen , zoo lange als docnrende dat daar op geen recht zal werden gedaan.
V. Doch zullen de verzekerde , van de goederen, iyk zal wezen. Ende zal ook niemant van de vloote
in byzonder bevrachte Scheepen geladen , tegens mogen fcheiden zonder verlof van den Admiraal
haar verzekeraars mogen beft aan , by aldien zy by op boete , zoo iemanc buitens tydts, of zonder vergefchrift van bdchouwing doen blyken , dat het lof van den Admiraal , of tegens de genoomen lalt
Schip na behooren gewapent , ende bemant is be- en verbonden , het Admiraalfchap quame te verlaten , dat de zelve zal gehouden wezen , ten behoeve
vonden.
van de andere Scheepen , in 't Admiraalfchap ge WeI. Ende zal ook op de Scheepen,die in 't open
b-aar op ft uk- goederen leggen , geen nictigheit van ven , te betalen alzulken fomme van penningen , als
vetzekeringe plaats hebben , al waar 'r dat by de zy onderlinge zullen hebben bedongen ; ende in geSchippers eentge mis-greep, of nalatigheit , in de val van uttftèl , ofte weigeringe , zullen het Schip
fchouwing , wapening , en bemanninge , werde ge- ofte Scheepen , die haarnet Admiraalfchap hebben
plecght , alzoo den Koopluiden niet mogelyk is daar onttrokken , middelerwyl en datelyk daar voor movoor zorge te dragen , en genoeghzaam daar inne is gen * aa ngetaft worden, alles boven , en zonder ver- • erfj
verzien, dat, volgens dit Plakaat, geen Scheepen mindcringe van de vordere ft ratten , in voorgaande
op (tuk-goederen mogen aanleggen , die niet na be- Plakaren goet gekeurt : ende dat zoodanige Scheehooren bemant , en gewapent zyn , en dat de Schip- pen , het Admiraalfchap verlatende , geene befeberming van Schcepen van oorloge zullen hebben te
pers daar van fchouwing moeten verzoeken.
VII. Geene maften, touw- werk, kruit, en an- verwachten , ofte te genieten.
I

:

j

,

i

!

,

,

,

;

V

<

X

I. Zy wel uitdrukkelyk verboden , dat geene
dere werk tuigen van oorloge , ( daar roe byzonder
verlof zoude mogen zyn gegeven ) zullen mogen maften, riemen, touwen, gotelingen, kruit, ofte
ingefcheept ende geladen werden in eenige andere andere tuigen van oorloge , zonder beboorlyk verSchcepen , als die in Admiraalfchap varen zullen, lof, by iemant op Salée , Algiers , en Tunis , zullen

mogen verveen ende gebraght , nochte in zee , ofte

ende haar na 't reglement , dien aangaande in 't eerfte lidt beftelt , volkomentlyk gedragen ; op verbeune van de goederen , of de waerde van dien
die , deezen ftrydigh , geladen ofte gevoen zullen
worden.
VIII. Alle Scheepen , uit deeze Landen na de

in eenige havenen ondcrwegens van andere Scheepen over gefebeept worden , om in de voorfz. plaatzen te brengen , rechtsweghs , ofte door omwegen,
ofte onder hoedanigen fchyn het zoude mogen wezen , op verbeurte van lyf en goet , al warebet das
de overtreders na verloop van eeniee jaren eerft
wierden ontdekt ; en zullen den aanbrenger, ofte
aanbrengers , ind ien zy mede (chuldigh zyn ge weeft,
daar van vei ft hoon t , en anderzins na bcbooren geloont worden.

Middellandtfche zee varende , zullen zich in de zeehavens tezamen in een bondig Admiraalfchap moeten verbinden , met uit (luit inge van alle ongewapende , en niet eenoeghzaam gewapende Scheepen.
Gelyk hen ook in zee , ofte 10 eenige vrye en onzydige havenen , naar gelegcntheit , zooveel doenlyk
XII. Ende op dat deeze willek eure re beter na
is , te zamen voegen, ende in Admiraalfchap verbin- gekomen, en de overtreders zouden mogen ontdekt
den zullen , alle de Scheepen , uit verfcbeiden zee- worden , is gelaft , dat alle Schippers, willende varen
havens deezer Landen komende , en na de Straat na de Middellandtfche zee, *i zy met ft uk- goeder en,
of door byzondcre Koopluiden bevracht zynde,
I

j
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beftïer.

om hierofelders buiten deeze Landen te laden

dien , ende van den Harroge van Bartangen , van
, gehouden zullen zyn fchouwinge te verzoeken aan de groote noode is , dat , indien die Scheepen varen
Eemaghtighden , daar toe gcltelt , eer zy van hare willen Well waarts , *c zy dat zy in 't weder komen
ad-plaatzen , of daar hare Scheepen uugeruft wer- in die Wielinge komen , of van Wellen Ooftden , zullen mogen vertrekken op verbeurte van waarts deur die Sonde voort Ooftwaarts varen wilalle haar verdiende vrachten, ende daar- en boven len , zy hem zclvcn Herken moeten
met volk ende
van duizent O
guldens
welke boete zy
™
-w verbeu met wecre
/ mede
, als met wiwij
boiTen , bru^wu
bogen , clueveryn
,
ren zullen, byaldicn zy bevonden werden, na ge- bollen kruid, pylen, glavien, bylcn, ende anders,
danefchouwing, ecnigc vernimdcringe ofte bedrog dat daar toedient, op dat hem geen noode en zy
in de wapening en bemanninge harcr Scheepen ge- haren Scheepen maar zonder
ftek en llagh over te
daan te hebben j ende val de zelve boete , als ook geven , als zy dikwils gewoonilik gewceft zyn te
alle andere boven gefchrcevcn ft ralten , daar in by de doen , ende dat zy hem verweeren,
ende voor heure
Admiraalfchappen niet anders is bedongen, verdeelt Scheepen ende goeden veghten mogen als zy fcbulworden , een vierde deel voor den aanbrenger , een digh zyn te doen : zoo is overdragen by den Steden
vierde deel voor den Amptenaar die de klachte zal van Amfterdam , van Hoorn , van Enkhuizen
, van
doen , een vierde deel voor den armen , en het ove1 Monikendam , ende van Yedamme , dat die voorfz.
rige vierde deel toe profyt van de laftgciden. Ende Scheepcn varen, ende hem zeiven fterken
zullen,
op dat de voorfz. fchouwinge na behooren ma^h ge- op die conditie ende maniere hier na verklaart.
fchieden , is bevolen, dat de Magiftraten van de SteEnde eerft , dat de Schipheers elk varen zullen op
den .alwaar de Scheepen na de Middellandtfchc zee tweehóndmzöütsTdrie
rrun"diè^V«d«lt00O«
of afgeladen zullen werden, uit.de aanzien- gaan , of ten minftcn twee of daar
iemand mede
lykfte Koopluiden eenige zullen bemachtigen ende ware die
niet te roeder en konde gaan , zoo zal dat
, om la de "e; havenen onderzoek te een man
moeten wezen , ende een kloek man vcrdoen op de grootte, toerufting, wapening, en be- ftrekken mogen, zonder met
kinderen, of halfmanning van de voorfz. Scheepcn en of de Scbip- waflen , of diergelyke , hier of te
mogen voldoen
pers ook eenige * kneeplingen hebben ; welke ende betalen
ende die zelve fcheeps kinderen zulSchippers , des vermaant zyn Je haar aan de voorfz. len ook wel voorzien
wezen met har ruften , als dac
gemachtighJcn by ecdc zullen moeten zuiveren behoort.
dat zy het volk op harcSchecpen zynde, gehuurt
Item , dat die Scheepen ook voorzien zullen ween aangenomen hebben , om met haar dc aanllaande zen met boften klueverynen
, bogen , pylen
,
, glarerze te doen Werdt mede belaft alle Schippers
vicn, bylen, bolfen-kruid ende anders, dat hem
Commuen , Stuui luiden , en andere , eenigh bevel van nooden is , dat is te weten , op elk twee honden
op de voorfz. Scheepcn hebbende , de voorfz. fchou- zouts een bofte , een boge met zyn toebehooren
, een
winge van ende in hare Scheepen tc gedoogen , zon- kluever die goet ende rechtveerdig zy,
ende die men
der eenigh belet daar tegens tc doen of tc laten ge- bezigen magh als 't tc doen
is , ende op elk bofte
fchieden , op boete van keurlykc verbetering ende i o pont knuts , ende elk man
twee glavien , een by I,
daar -en boven , tot vervalling- deronkoften van de of een hamer.
voorfz. getnachrjghden, aan de zelve te betalen zooItem , dat alle die Scheepen, t'huis beboorende
danigen taz , als, met kennifle en goetvinden van de in de voorfz. vyf Water-Reden ende
,
in die platte
voorfz. Magiftraten, daar over zal werden beraamt
landen ende Dorpen onder en omtrent den vyf Stewelke penningen by de beladers ofte bevrachters, de n gelegen, 'tzy waar die nu ter tydi leggen,
te
of die de goederen ter beftemder plaarze zullen ont- weten , in Zeelandt , of in die Zinder zee
/die welfangen , aan de voorfz. Schippers ofte Commizen ke nu Weftwaarts om zout varen willen
, alle gelyk
zullen worden geboet
Ende zullen de voorfz. ge- ende met eenre vloote varen , ende na malkanderen
machrighden gehouden wezen , datelyk , ten over- wachten zullen , opdat zy dat eenighzinsdoen moftaan van de voorfz. Magiftraten , of hare gemach- gen j maar moghten zy dat niet doen
, noch by een
tighd:n , te rekenen , cn te verantwoorden na be- komen , zoo zullen die geene die in
Zeelandt leghooren , ook aantckeninge van hare febouwing te gen , een Schip uit maken , ende anders deeze
Orhouden , en daar van blvk-fihrift aan de Schippers dinantie houden met volk te voeren ende weere, als
en alle andere die zulks verzoeken , geven.
die vloote doen zal , die in der Zuider-zee Icght.
Item , zoo zullen alle deeze Sc Keepen te zamen
Voege hier noch by ccne oude Wille- ende
alle gelyk vier die mcefte Scheepen van hemkcurc , gemaakt by dc Regeerders der luiden , en beft daar toe dienende
, uitmaken , tot
Steden Amfterdam , Hoorn, Enkhuizen, hare aller kofte ende lafte , ende daar toe een icgcly k
Monikendam, cn Édam, behelzende dc te betalen na grootheit vanzynen Scheepe, by 't laft
gelyk;
die
welke
vier Scheepen geballalt varen, ende
wapening , en bemanninge der Scheepcn
altydt by der vloote blyven zullen, twee van dien
toen ter tydt van dc voorlz. Steden ter zee
voor in die vloote, ende twee in 'tlaaüte van der
om dc Ooft en Wcft varende.
vloote , houdende altydt dat ooge tegen den vyanden , ende befchermende die vloote , of 't te doen
Dit is een Ordinancie , die welke gemaakt is ware , ende als zy meelt zullen konncn ende mogen.
Item , in welke vier Scheepen men zal zetten dat
ij den Steden van Amfterdam , van Hoorn,
van Enkhmtxn , van Monikendam ende volk dat die andere Scheepen over hebben , ende
meer dan zy gewoontlyk zyn te voeren , tot v' man
van Tedamme , tn den tare MCCCCLXXV,
toe , wel toegemaakt ende gehamait , ende ook met
dp den xv. dagh tn April, hoe ende tn uat weere
, ende die kloek! te van dien te zetten in die
fckjn die Schipheers tn den voorfz.. Steden Scheepen als dat behoort , tot wille van den vier
ende Dorpen , omtrent hem gelegen , thuis Ammaraals ende tc voorften van den geenen die
van den Steden wegen , elk in 't zyn, die wapenbehoor ende , varen utüen.
fchouwinge doen z uilen.
"t op deeze tyd, om me der oorlogen wille
Item , alzoo elk van den anderen Scheepen van
van den Coningen van Vrankryke , van Enge- der vloote , dic geen uitmaakte Scheepen noch Amlandt, van myncn genadigen Hecre van Bourgonen zullen , bare volk elk na zyn beloop
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loop in die voorfz. vier Scheepen over zetten zullen, zoo zullen zy alle, ende elk byzonder, bare volk,
die ty over zetten, voorzien met v tttali e, provande,
met weere , ende anders , dat hem van dict wegen
noode it ,ofden Ammaraals, ende den Schiphecren
van den voorfz. Scheepen , hare gemoede hebben
ende 't votk aan hemlieden hefteden , zoo dat zy's
te v red en zya , ende dat zy geen fchade hebben en
zullen.

, of tegen den Bailliu of Schout van mym
genadigen Heeren wegen, daarhy van dane ware,
dat ander derden deel tot die vier Ammaraals behoef, ende dat derde derden deel tot der gemeene

vloote behoef.

Item , zoo zal men wapen- fchouwinge doen op
deeze puntten ter plaatzen daar die Schee pen nu

alle

leggen, eer zy van daar varen, ende noch anderwerf,
op dat noodt is , by de Gedeputeerden van den Ste-

den in Teid , eer zy uiten Marsdiep zeilen zullen.
Item , zoo zullen die Schipbecrs toe zien , als zy
met lieve in die baay komen , dat zy hare volk niet
en laten gaan aan landt dronken drinken , maar dat
zy bare Scheepen naerftelyk waghten , ende doen
waghten , dat zy hem niet afgeloopen en worden.
Item , dat die Ammaraals , ende ook die OnderAmmaraals, naerftelyk geéedt zullen wezen , alle
deeze voorfz. punten ende ordinancien te onderhouden , ende doen onderbonden , alzoo veer als in hem
is ; ende ware *t zake dat zy bevonden dat'er iemant
ware die ter contrarie van deeze ordonnancie gedaan hadde , of deede , ha zy in 't volk , of in die
weere te voeren , of anders , hoe dat dat ware , dat
zullen zy aan brengen by baren eede , als zy ttiuis
komen , ende elk byzonderlinge , ende daar en zullen zy niemandt in verfchoonen noch aanzien , hy
zy wie by zy , noch omme geen zaken der werelr.
Item , zoo is overdragen , dat Ammaraals van
der vloote wezen zullen, is hand Jan Remrz.yia
Amfterdam, J«ob Claasz. van Hoorn, Rermier
Afar ten
van Enkhuizen , ende jonge Jsctb van
ontken damme alzoo dat zy wezen zullen die
vier uitmaakte Scherpen , ende zullen dat volk voeren, die vloote befchermen , ende anders *t beft doen
als zy meeft zullen mogen. Ende zoo zullen voort
die Onder-Ammaraais wezen, te weten,
J** uit
die Poort van Amfterdam , van Hoorn Dirk Stuk
,
van Enkhuizen Alkert Jtm%. ende van Yedamme
Jan Burm , die welke die Ammaraals tot haren
Kade roepen zullen , ende zullen met malkanderen
't beft raden , ende doen als zy beft zullen mogen.
zal waden.
Item , dat alle die geene die voor deeze tydt noch
Item , alzoo deeze vier Ammaraals groote zorge voor deezen dagh , alfle den zv«* dagh in April , nia
ende meere onlede bebben zullen dan andere , al vervracht en zyn , noch in meininge gehadt en hebware *t zake du zy geen fchade en leden , ende elk ben , noch ree ft hap gemaakt .Ooftwaarts te varen
van den Schiphecren haren zout vonden , ende le- indien zy namaals op deeze Zomer Ooftwaarts vaverden , als zy fchuldigh zyn re doen , zoo zal die ren , die zullen alle deeze koften alle gelyk mede begemeene vloore, als die rerre gedaan is, ende zy talen , of zy zelve Weftwaarts voeren.
Item , zoo zullen die Ammaraals maghtigh wemet lieve , of Godi wil , over gekomen zullen wezen , hemluiden voor hare onlede een heusheit doen zen te corrigieren ende te rechten over den overby den vyf Steden , ende by der vier Onder- Amma- horigen , den auaardaders, ende den rebellen , in allen fchyn ah die Schouten ende Gerechten van den
raals.
Item , dat zy varen zuilen met eenre vloot e als vyf Steden dat zelve zouden mogen doen , oft binvoorfz. is, ende dat zyd'een den anderen niet om- nen den Steden gefchieden.
Item , omme te bewaren de eere van mynen gezeilen, maar malkanderen wachten, helpen, ende
befcruxiden zulkn regenden vyanden , code ware 't nadigen Heere , zoo zullen die Ammaraals met hazake dat zy des niet endeeden, alzoo dat iemandt ren airgemaakten Scheepen , als zy in die zee koby fcbolde van den Ammaraals , ende van der vloo- men , verzoeken ende varen aan die luiden van watje , van den vyanden genoomen worde , dat men die pen van Engelandt ende van Bartangen , ende hem
zyn fchade betalen zal over die gemeene vloote j zeggen , dat zy daar gekomen zyn van myns genamaar ware "t zake dat'er iemandt zoo zee re ende digen 's Heeren wegen van Borgondien , ende dat
ooredeiy k geladen ware , dat by die vloote niet vol- zy van mynen genadigen Heere gezer zyn
der
gen en mogfme ofte anders zoo qualyk bezeilt wa- vloote te varen, ende die te bewaren ende te be-

Item , alzoo deeze voorfz. vier Scheepen ydel
of ftyf géballaft, by ende onder die vloore varen zullen , eerft Weftwaarts, ende van Weften Oortwaarts zoo zullen die andere Scheepen 't geënt
dat hem gebreekt , ende zy min voeren dan zy gewoontlyk zyn te voeren , elk zoo veel zouts daar
af by der vierOnder- Ammaraals , die men tot hem
zetten ende ordineeren zal , van hare wegen innemen , ende als zy niet kene in die Sonde met malkanderen komen , zullen zy dat dan weder over
fchieten in die Ammaraals hare Scheepen, opdat
zy dan elk hare laft mogen hebben, ende daar mede
varen aan die markt , elk daar't hem belieft maar
is 't zake dat daar eenige zyn die in die Wielingen
wezen willen , die zullen dat nu te vooren zeggen
of als zy in die baay komen > ende dan zoo zullen zy
zoo veel zouts, als hem aankoomt te voeren , bevrachten in anderen Scheepen , omme dat den Ammaraals in die Sonde te leveren , als 't voorfz. is.
Ende ware 't zake dat hier in eenigh gebrek viele by
den geenen die in die Wielingen voeren , of by anderen, die deur voeren, ende die Ammaraals fchade
daar by leden , daar voor zouden zy , daar 't gebrek
aan ware , den Ammaraals alle hare fchade , die zy
daar by geleden moghten hebben , dubbelt betalen
ende dat voort daar-en boven hemlieden verbeteren
by den vyf Steden , ende by den vier Onder- Ammaraals , of haren Scheepen ende goeden , indien
zy iet daar tegen zeggen, ende onwillig vallen omme
dat alzoo te voldoen ende te betalen, geheellyk ende
al verbeurt bebben , ende die te gaan ende gediftribueert te werden in der manie re
,

;

M

,

,

ma

,

re, zoo zal by een deel zouts over fchieten, of an- fchermen.
Item , die voorfz. Ammaraals zullen in haren
ders hem zoo maken dat hy volgen magh, of anders
die vloote en zoude niet gehouden wezen hem al- Scheepen ende baren marffen hebben die Wapen,
ende die Standers van mynen genadigen Heere.
cydtre wachten.

Myn voornemen is wel

Item , ware 't zake dat'er iemandt ware die dat
volk noch die weereen vonde , noch en hadde , noch hier
in
anders en deede na der ordinancie, by den voorfz.
delen,
vyf Steden gemaakt, als voorfz. is, die zoude ver.

't

gc weeft om alb re ede van het Zee-recht te han-

waar toe ook veele fchriften reedt
danr^tg^rek aan ware, zyn fchip en goed, vervaerdight hadde % doch dewyl befpeure
datdceze zake van Gretim, Vinntm, Pecóm,
Locct-
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Loecenim Talg Glim , Qutntyn H'ejtz.en,
en den Schryver der Wubuyfchc, oude
Hanze -ftedcnfche, cn Olcronfche Zeerechten, vry volmaaktclyk is verhandelt,
zal den Leezer daar henen zenden , latende
allecnlyk volgen zekere oude NederlandtIche Zee -rechten, die niet wetc dat tot
noch toe door den druk zyn gemeen gemaakt , zoo om den vreemden trant van
fchryven , en fpellinge onzer Voor-ouderen daar uit te befpeuren , als om het recht
en zee-gewoonte te bezcffen : benevens
ecnigc weinige Plakaten, op dit ftuk hier

II.

Deel.
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ts't Fonntjft.

Een fcip vairt van eniger havenc geladen of y del
_
en is ghecomé in andere haveoe , die fcipludén en
zyn

niet fchuldich uten fcepe te ghaen fondet *t
's Mecfters oirlove j wam watt alfoe dat fcip arghcde , of verloren worde by enigher avcture . fi warenc

fculdich te beteren}
iuj

ghetouwe ,

fo

mer leit 'tfcip gberoeert mie
moeten zy wel wtgaen , ende we-

der te fcepc comé tc tyde en ter wylen.

Dit

ts't

Fonnefe.

Het ghevalt dat fcipludén hem verhueren ter tyt
hotren Mecfter , en enich va hé ludé gaen wten fcepe fonder oirlofV, en drinke dróeké , en make geftryc

of t wift , het gevalt datter icmant gewont wart , de
Meetter en is hem niet fculdich te doen genefenop
des fcipj colt , mer hi machze uten fcepe doen , ende
hueren een ander in die (lede van hem ludc : ende
Zee-rechten der oude Nederlanders.
coftcn fi meer , fi fullent betalen moeten , ende den
Meetter
wederkeren dat fi van hem onifangé hebmenmaeö
een
Meetter
van enen fcepc,
EErft,
bé. Mer fendeze die Meetter wt in enighé dienften
fcipp behoert toe him twien of' hem drien
van den fcepe , dair fi hem quetfede ot wonden , fi
't fcip vaert uten lande
het is en coemi ter Sluys
te Berdeus , te Roctzeel of ewair , en is gevtacht zyn fculdich wardé gheheelt op des fceps coft.
in vreemden lande , die Mecfter cn mach 't fcip niet
Dit ts't Fonnefe.
verroepen hine en hebbe
te

Lande uitgegaan.

,

,

orlof van den genen die 't

,

; mer het hy 't tcdoenevan vitalige
hy
Het gevalt dat enich fcipman mit fiekheidé comt,
mach wel van den getuwe te pande fetten of leg- him twicnof him drien blivenindendienttvanden
gen , by rade van den fcipmans.
fcepe , ende fi cn moeghen van fickheiden in 't fcip
niet bliven , die Meelter is fculdich wt den fcepe te
Dit ts 't Fonncjfe.
doen , cn in een herberghe bringhen , ende hem te

tochehoerr

,

levcre kerslichtc byte liene

Een fcip leger in enen havenc beydencn de tyt en
wynde , en allt van dane vaeren Tal , die Meetter is
nemen mit finé fcipludé , en tot
hem te feggene Ghi heré wi hebbé wynt te feilen.
Waer enich van dé fcipludé die zeyden De wynt
en is niet guet. Ende d'ander fegghé , datret wynt

hem

te

verwaré, en

,

cn ccn van dc fcipludé

hem te verficn mit fulke fpifc als
, en men hem gafdoe hi gefont

mé in 't fcip behovet

fchuldir h raet te

was , en anders niet , hi en wilt doen ende wil hl
hebbé > die Mecfter en is hem niet
ghevé , bi en zy op 1 'sMeetters coft
cn 't fcip cn is niet fchuldich nae hem te beiden , mer
:

:

coftelike fpife

:

fculdich tc

en weder is fcone en goet : de Meelter is fculdich
te feilen a Ift rede is. En ift fake dat hi genefet , fo tal
ov»r een te draghé mitter meelter partyen , ende
hi hebben al fyn huer , ende fterft hi iyn wij f of fyn
,
dedc hi anders , bi wair 't fcip ende guet te gelden
'
erfghenamé fullent 1
bicver verloren , ende heeft hi alfoe vele als wair

Dit ü't Fonnefe.

Dit ü't Fonnefe.

Een

fcip vaert

van der Sluys , of van anderé Ste-

hem torment to comt van der
te welker ftede
zee , en en mach niet lidé (onder fchade van guet te
guet te behouwerpene , fi fi)n fchuldich den Cocpludé te toghen,
den als fi beft mogen ende meeft , ende ift dat fi hem
cri dat lï fegghen haren wille ; dan mach men wel
helpen , die Mecfter is hem fculdich hacr Iocn.
werpen, by avcnrucié ruflehenden Cocpludé en den
Ende heeft hi gheen ghelt van Jen guede dat fi hem
Meetter wairden aldaar te daerften : en ift dat de
helpen behouden , foc moet hife weder brengen tot
Coepluden niet ghedocghen dat men werper , die
haren lande. Ende en helpen fi niet , hi en ïshem
Mecfter fal daer om 't werpen niet laten , op dat het
niet fculdich. Ende fi fullen hoiré loen verliefen
him guet dunckt , him dnen van finé ghefelleo te
als een fcip is verloren. Ende die Meelter en mach
fweren als fy te lande comé fyn , dat fy 't deden om
't getowe niet vercopen , hi en hebbe orlof van den
re behouden boir lyf , guet , en fcip } en toghen dan
ghené diet toebchoert ende doen dit alfoe ghetrodarter gheworpen wert, en het (al werdé ghepryft
weliken als hi mach : ende dede hi anders , hi wairt
van ponde tc ponde , en ghededt onder den Coepfculdich te beteren.
luden op 't guet datter behouden wert : ende die
Meetter is fculdich daer af te ghelden , als van fijne
Dit u 't Fonnefe.
fcepe , of van fi jnre vracht , in een verfctringhe fi jnre
Een fcip vairt van der Scluys , of van andere Ste- feaden. Elk fcipman lal hebben een vat vry , ende
den, het gevalt dattet breea, men is fchuldich te hebbé fi meerguets, dat moet deylenan die fcade,
benouden als men meelt mach van den wine , of van na datter dek in beeft ten fi hem niet eerliken en
den anderé guede. Die Coepluden en de Meetter verweren in die noet als guede knapen , en fullen li
wordé in grorer twifte, die Cocpludé yegé de Mee- ghene dinck vry hebben , ende men fals den Mecfter
fter, om te hebben hoirguet, fi fijn 't wel fculdich ghelové by fijnen eede.
te hebbene , ghelden fy die vracht e , alfoe verre als
Dit u 't Fonnefe.
dc Meetter Rhenoeghcr; mer wil die Meetter men
Een

fcip breeckt in

dattetfi, die fcipludé

menich

fijn

den

lant

(culdich

,

het ghevalt dat

,

't

!

,

:

mach doen ghereiden dat fcip , ift dat men 't beteré
mach in co: ten tyden en ift dat niet hi mach een
:

,

ander fcip hueren , en die vaert voldoen
fal hebben finé vracht van al

houden wen by eniger manirc.

:

Het ghevalt dat een Mecfter van enen fcepe kerft
maft by groeten onweder , bi is fculdicn te roefijne Cocpludé, of den Stuerman , en den m eerdele van den kynderen , indien datter gheen Cocpludé en zyn, en hem te togen die noet, eo dat bet

fijné

ende hi pen

Xxz
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eo guet. Efi fomwijle
gevalt dat fi hair kabile kervé , eo laten baren ancker
aren , om te behouden lijf , fcip , en guet , bi is
alle beide maft ende ancker fculdich te prijfen van
ponde te ponde , als zee- werp, en foo fullen die
Coepludé daer af gheldé cct fi hoir piet wt dé fcepe
alfoe dat ^ fcip drogezate, en die
doen. r^de
Meefter beidede , om ghefcyl van hem luden , efi in
't fcip enich guet leken worde , en wt den vate liepe,
die Meefter tal daer af fonder fcade blivé , ende (al
daer af hebben fijne vracht , als van andere gueis

,

Het

etc.

Dit ü 't

Ca-

paft

ghevalt datter twift istuflehende Coepluden

en dé Meefter , by vde fcoen laken van voir die fcipman te doen yeghen hem , daer hy ftrijt yeghen hee ft
ghehadt eer fi hem wt fijnen fcepe heet gaan: en ift
dat fake dat de fcipman ende die mifdaet biet te beteren totter fcipmane fegghen van der tafelen , ende
die Meefter is foc overmoedich dat hiren niet toevallen en wille , ende doeten wt gaen , de fcipman
mach den fcepe volghen daert ondaet , ende alfoe
guede huere of hi in 't fcipp gecomen waer te beteren die mifdaet , te fegghene van die van der tafelen
Efi wonne die Meefter niet alfoe guede een fcipman
als die, ende hi bv enigher maniren enich fcip of
guet verlote , die Meefter is fculdich die fcade te be-

wam

den ,

Vlanderen , dament

Ditü't Fonneffe.

Fonneffe.

dat een Meefter comt by der Stede
daar hi ontladen (al , bi is fculdich den Coepludé te
togen die coorden en gbetowe daer by mede wy ndé
fal.
Ende is daer yet aen te beteren , want worde
daer af pijpe verloren by ghebreck van gbeto we , die

Het ghevalt

Meefter en die fci pluden waren fculdich den fcade te
Dit is 't Fonneffe.
beteren , en die Meefter moei ter aen deilcn , overHet ghevalt dat een fcip leit in ene havene gbemits want hi neemt wyndegbelt. Ende dat wynde
meert
fcip comt mitten ghetide , ende
inverfctungheder
een
ander
,
efi
fyngbedalt,
ghdt is fculdich te
fcadeo eerft, en 't temanent moet fy n ghedeik onder flaet het fcip daert gemeen leit , fb dattet van dien

hem luden. En braken die
Cocpluden togheo
t belden.

,

coorden eer dat

fy (yo fculdich al

fyfe die

den fcade

flaghe fcade heeft, efi wijn dair in die

vlieghet

te

die fcade

guet ende flerek , efi braket dan , elck is fculdich
te deilen aen den fcade, ekk Coepman Cal ghclden

fyn deel even vek.

Fonneffe.

, of in anderen Stedé , om
en vaert van dane gheladen , en die
eefter , of fyn fcipludé en verfekeren niet hoeren
iuftulen , noch boeren floten , als fi fculdich waren
te doen, ende het ghevalt dat ftorm of cruaci weder
op bem cornet dat de fuftule breeckt , efi dat vat of nel
pijpen den bodem wt vlieghet , 't fcip comt behou-

Een

Sm

fcip is ter Scloys

te laden

is

bodem wt

fculdich ghefyn ghedeilt

pryfe onder beide die fcepe

is

Dit is't

,

by

ende die wijn of guet
dat in beide de kepen is fculdich te deilen meenlike
die fcade over den luden. Die Meefter van den fcepe die dan der deel heet, hi is fculdich mit fijnen lei pluden te zweren dat fys niet willens en deden. Ende
dar is de redene waerom 't Fonneffe ghemaeckt is.
Het ghevalt dat mé een out fcip leit in den wech van
de beteren fcepe n , om van den anderen alle die fcade te hebbep , wairt dat van eenen anderen gueden
fcepe ghebroken worde j mer als men weet dat die
fcade half en half shcwyft warde , fo lcu men Ener-

Mer fegghen die Coepluden, dat gbetowe

,

:

,

den , die Coepluden fegghen dat by der fuftule n boir
wijn verloren fy , die Meefter feit dat des niet en is :
ende ift fake dat de Meefter , efi drie of vier van fyné
fdpludé die de Coepluden daer wt kiefen , willen
zweren dat de wijn niet verloren fy by ghebreke van
den fuftule , noch (ckxe , die Meefter fal daer quyt
a f welen i en ift dat fi dat niet en willen zweren , foo
fijn fi fculdich den Coepluden verfette te doen van

Dit U 't Fonneffe.

oftwefcepen, of meer, dieleggbé in
luttel waters is , fo dat een vairt
fettén by den anderen , die Meefter van den fcepe is
fculdich te fegghene tot den andere fcipludé : Ghy
heren licht iwren ancker, want hi ons te nae leit,
en wy mochten daer by in fcade nemen. Efi fi en
wilden den ancker niet lichten. Die ander Meefter

Een

fcip

,

eener havene daer

fdpluden die gaen lichten , en legghen bet vorder fcade; wantfyfijn fculdich de fuftulete verfeke- efi
hoiren floten wel crl fekcr , eer fi wairts van him luden. Ende ift datteïnem de ander
, ende te fluten
verbiet , en zine fcade by liden of nemen , fi fynt wei
filaghen.
daer
fcciden van
fculdich te beteren. Ende leit een ander ancker (onDit is' t Fonneffe.
der boi jen , die fcade doet , wies dat bi fy , hi ift fculren

dich te leggben boechliné en getowe dat niet rüryle.
Een Meefter huert fi jn fciploden , hi is fy fculdich
te houden in payce , efi haer middeUcr te fyn van al
Dit ü't Fonneffe.
dat fi malcande ren doen of mifdoeu , alfoe langhe
Die fdpluden vader coftvan Bertange fi fyn fculbroet en wijn ter tafelen legghet : efi die den andere
kxhent , hi verbeurt iiij. gr. En lochent enich den dich te hebbé enen maeltiet 's daghes , om dat men
efi te keeren wyn drincket. Die voermane
Meefter , of die Meefter enich fcipman , elck ver- te varen
moaer twie hebben , oen dat fi anders niet en dri n erbeurt viij gr. En ift dat fcke dat die Meefter enich
in is
is bé
h é ken dan bom t 'haren drancke. Mer als 't fcip comt
fcipman flaet mit enen hout of mitter vuift , hi
"
"
daer de wyn waffel, die
fculdich enen flach te verdragben j mer floech hi
moeft hem wel weren. En floech ren dranck wyn te geven.

M

hem meer ,

hi

enich fcipman den Meefter, hi verbuerde

C

fi.

of

Dit is 't Fonneffe.

fyn vuift.

Het gevalt dat een fcip gecomen is rot finen rechFonneffe.
ter omlaet fiedé , te Bordeus, of anders waer, die
leBordeostevaren, ofan- Meefter «fculdich te vraghen finen fdpluden: Ghi
ders wair , en het comt daer 't ontladen fal , efi ma- beren legghedi uwen voerioghe, of verachten d (ë
ken tot hoiren partyen t'oogagé. Efi die fcade fijn en laet ght fe in de vracht van den fcepe. Si fyn (adop der Coepludé an die cotte van Bertangé , die fe dtch te fegghen , wat ghi doen willen ; ende dat fi
nemen fal van dat lyck Debades ende fijn ele vie , die kiefen fullen vracht te hebben als dat fcip heeft , fi
fellentfe nebben. Ende willen fy , (y mogben doen
fcaden van dat men lyck tak is van Normandyen
'
in maniren dattet fcip niet na en ieyt,

Duis't

Een

fcip is vervracht

i

1

i
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II.

Deel.

«. UK a^.n. ..^u. , die Meefter en fal daer ghene en die Meefter «al bebben van dden wyn lijn vracht,
weederftoet off hebben i mer hi is hem fculdich te geliick als van c
vuyr en hoer ebt. En elbckfapman
Dit u't Fonnejfe.
daer in legghen 'i gewkbte v»n wuevmghe.
1

i

En willen

fy

,

fy

moghen daer in legghen een vat wa-

endie (cipmanne. En wordet overge worpen in der zee, het foude gcrekentwefen overwyn
of anderguet van ponde tc poode. Eode mochten
hem dc Coepluden redelike bed ratsen in die ende
cofte te doene enigben Coeptnanne aUiilke vrede
ais fdpmane hebben, abc (b (al bebben die Coepters, die

Een knape 'n leirtman van ené fcepe , efi is ghermen *[ (op re brengben daer 't ontladen (al. Het
gevalt dat in die havene fyn k eden of fcloten daer
die fcepe ontlaet , die Meefter is fculdich den fcipmane te verfien die ftede van daer men
die fcepe in leyt , en fijn g betouwe wifetten , fo dat

men bynoen

die Coepluden ghene fcade en nemen by gbetouwe,
van ghetouwed>e Meefter moet beteren. Die leitsman lal fijne vacrt gbedaen hebben als hy 't fcip hevet ghebracht totter kerené , en niet vorder en is by
Een fcip comt gh daden en behouden t'fïnrn rech- *t fculdich te brengben. En dan von bhvtt fcip op
ten ontlaet fteden , die fdpluden willen hair hoer den Meefter en op die fdpludeo.
noch
die
weder
bedde
ende
daer
fijnre
fuk
hebben ,
fcreen in *t fap en hebben , die Meefter mach houden haer dina huer , om 't Tap weder te brengben
Dit is dit Ordinióe, die dj Scifhers ende dse
daer fy in quamen , óf (ëket beyt te doen die vare te
Coephsden mtt mdk*nder begeren v*n Scif-

Dtt

té'i

F<n r/r/ff.

reebt.

Dstis't Fonnefe.

Een Meefter huert

fcipmane , die ene te varé
en te keren , Tellen hebben haire voeringhe , d'ander
om geit , fi (ïen dat fcip gheen vracht en vin t , te lande tc keren en mo:t vandane vaeren, fi moeten
*t fcip volghen
mer die ghene die niet gehuert en
fyn om geit , die Meefter moet haere beteren elke
na fijnen gheliken doit , na dat (i gebuert fyn by terminen , laden fi nare , fi fyn fculdich te hebben hair
huer al , merfi moeten 't fap helpen brenghendair
fy't namen, wil de Meefter.
fijn

,

,

Dit u 't Ftnneffè.

Het gevalt dat een fcip ei r te Bordeus , of anders
van fulker inUën als men dair eet in 't fcip
twie fci pminc moghen wt den fcepe een gherecht
draghen en alfulk broot als daer binnen is , na dat fi
ceten moeben t 'ené male mer fi en moghen ghene
drack wt draghen ende li moeten fcire weder comen , fo dat die Meefter niet en let , of veria en fi
van des fceps wei ké want name die Meefter fcade,
by gebreck van haire werken , fi moftent beteren
en dat hem een fcipman quedede , by ghebreck van
hulpe fi fyn hem fculdich te doen gneven , ende
haer ghebreck van htm te beteren, den Meefter en
den ghefellen van der tafelen.
I

wak >

,

;

:

,

,

Dit

is 't

Fonneffe.

Het ghevalt dat een Meefter vervracht fijn fcip
ené Coepma , en befpreke by ene termine *t fcip te
laden , die Coepmane en Udés niet , en boude "i fcip
en lade sv daghe of langher , en enich tiet veilieft de
Meefter fyn vracht by ghebreck van den Coepmans,
die Coepman ie fcukJtcb te beteren dien Meefter alfulcke fcade als daer op gefet wan , en daer af fullen
hebben de fcipmanen dat vierde deel , en die Meefter dat drie deel , omme redene dathi hun haer
Dit is't

Fonneffe.

Een Meefter vracht fijn fcip, en hdet om fij n rey
fe te doen

,

ende hier bynen büver

fcip

legghen alfo

langhe dat him ghels ghebrect , die Meefter mach
wel fenden t'iinen Unde om geit , mer hi en moet

ghenen gueden wy nt verliggbcn, dede hy 't , hi waer
fculdich den Coepluden haer fcade te beteren roer
hi mach wel nemen van der Coepluden wyn , en
vercopent , en nemen fijn noottrufte daer af. En als
j

't

fcip

wyn

gecomen

is t'fijnen

rechten ontbiet fteden, die

der die Meefter ghenomen heeft

is

fculdich te

fyn gerekent alfo als menaodcren wyn vercopen lal

waer dat een fcip brake, of dat men doet
zeylde, wairdatdat waer , doebte den Coepluden , den Stuerman en den meerren hope van den

EErft,

ghefellen goet dat men

maken moebte , fo foude de
Sdphere maken , en brengben den Coepluden boir
guet daer hy 't betn gelooft had de , des h cm Godt
pierde voor ongheval. Ende wairdat men 't fcip
niet wel weder maken en m och te, fo foude die Sdphere fiin volle vracht hebben va al fo vde guerj als
l

Coepman levert van den Coepmans goede, boven mael vloede, en den Coepman
in fijn profijt comt. Ende wair dac die Coepman
heen geit by him en hadde , en wow bem de Sdp-

die Sctpbere dien

tere niet beloven , fo (oude de Sdphere van den guede nemen datter gheberghet waer , voir al fo veel
guets ab die Coepman *t fijn gave an die merkt, etc.
Item , wair dat een fcip noet hadde, ende die
Sdphere begheerde dat men guet werpen foude , fo
en foud men 't niet werpen, men loodt den vrachtf;

man

vraghen , of 't fijn wille wair. En wairt fijn
, ende docht et de fcipmane goet , en him
iij van den fcipmans beter gbedaen als ghelafo foudt men mogben werpen. Ende woudc

wille niet
ij
t

of

en

die

,

Coepman,

als

men te lande quame ,

fo foude fy

twe of drie , die in den fcepe waren , en guede knapen waren , zweren dattet noet (aken deden. Ende
waer daer gheen Coepman in den fcepe, efi men
noot hadde te werpen , wes dan den Sapbere duchte mit den meerre deele van fijnre gbefelfcap, dat
foude men daer toe doen , en wes guet dat men wc r pet , dat fal men rekenen alft an die merö ghdt penninxwerde, voerder va alfo vele als daer af blivet,
alfe die vracht daer af betaelt is : efi die Sdphere lal
gheldeu va fijnen fcepe , of va fijnre vracht , wes die
Coepluden voememen op een gberióe. Ende wair
datter yemant waere in enen fcepe daer men worpe , efi had hi ghelt of ander guet in fijnre kifté, dat
foude hi openbaeren eer dat men worpe, ende ab
hy 'topenbaert hadde, fo foude hi ghelden te werpen ghelt va fijnen ghelde te rekenen t ween pennmghen voer een ; mer waer daer ander guet in die
kifte , dat foud men rekenen gheliken ander guet als
wairdich wair. Ende wair dat ghelt yemant wt der
kiften name om fijn zide , fo en (oude men daer om
min niet ghelden. En wair datter yemant ghelt of
ander guet hadde in fijnre kiften, en hi des niet openbaerden eer dat men worpe , en worde de kifte, daer
dat in waer, gbeworpen of behouden, fo en foudt
men die kifte niet hoegher rekenen dan drie fcbilde
alfo verre alsfe heileghen wair, en wair fe onbeflcghen , fo foud men fc ghelden als fe werdich wair.
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Ende wair datter gheworpen worde een matte mit den fcipman oerlof glit ft hi enmavh hem openbar
enen bedde, dat foudt men rekenen voor drie Ichil- fcout gheven , die lapman heeft verdient half lijn
den. En wair dati te doen wacr dat men loten fou- loen. Ende ghenoetht den fcipman te feeiden van
de , fo foudt mens raet vra^hrn den Coepma die in den Sciphere, desghelicks is hi hem weder fculdii h.
den fcepe wacre , en dochtet den Coepma ntet goet, Mer waer hi van der merci ghefcylr buten in 't Vlie,
,

,

mit den meerre of in Marsdiep , en weder op feyldc , en op leydc
fo hadde die fcipman fijn volle loen verdient. En
woude die fcipman daer aft', fo foude die fcipman
dan die Sccphcien en die meerredeel van 't ghefel- den Sciphere weder geven al dat hi opghebuert hadfchap in den fcepe goet dochie , dat foude men daer de , en alfo veel daer toe _ etc.
toe doen , te loten , en vi lor e ghelde te nemeo hoe
Irem , fo fal die fcipman , wair hi vaert mit entvele dat men daer op fedt ende reddick is , of als ehen man , fo is hi fculdich der Coepluden guet re
daer woenlick is , en dat lore ghelt te rekenen en te havene , als den Sciphere of den Stuerman goet
betalen ghehke werp ghelde , etc.
dunckt, mit den vrachtma: envoerclck bit rogEen fcip vairt van Amftelredam , of van andere |;hen tecoclen enen groeten , alfo dickc als fyfecocSteden , het ghevalt dat hi kerft maft of kabele , of en. En waer dat fake dat fi rogghe noi h tai wc niet
andere , by onwedere , binnen of buten , die Scip- en havenen en coelen en wouden , dat fouden ly verhere is fculdich den Coepluden te vraghen , en hem beteren tot des Sciphers fegghen en des Stuermans
te klaghen fi|nen noot , dat is te behouden lyf ende en wt te fcieten enen groeten , en voer ij' waghenguet , en *t fcip ; en dat fullcn fi rekenen over 't guet fcots enen groeten , en i' knaei houts enen groeten
en va enen vat enen Brabamze, ende van enen lall
alfc va werpen. Ende wairt dat die Coepman feide
ick en gheve daer gheen ja woert toe > daerom en herinx enen groeien , en van ij lalt pen of teers
foude die Sciphere dat niet laten mer die Sciphere als die Sciphere voert, enen groeten. En dit voert,
foude dat zweren ak hi te lande quame mit hem der- guet als hier ftaet , dat mach die fcipma houden aen
die boert alfo langhe went de Coepman des fcipden , datiet hem noetfaken deden , eic.
Item, een fcip vairt van Amftelredam, of van mans node heeft. En voert welck guet daer men
andere Steden , en die Sciphere is tafteren , en ver- een naleije om brinckt , een vat vlas ij groeten , van
coept guet op dé boedem,fo is de Sciphere fculdich, een half vat vlas enen groeten , van een pack want»
ij groeten , en van enen tatling ij groeten , van een
alfo verre alfe die boedem alfo vele te lande bringet
fiuck wyns twie groeten , van een pipc wyns een en
dat te betalen an der eer Her merekt daer hi compt
binnen xiii} daghen daer na i ende dat fal hi betalen groeten. Ende voert , waert dat fy verfumeden der
tuffchen den minflen en den meeiten. Ende wai r de Coepluden guet, alle die aen den wi|nghelde deelden
die fouden den fcade ghelden. Ende wairt dat
Sciphere den Coepman niet vol en dede ende den
rogghe vercofr , of enen anderen Sciphere daer in de fcipmans vragheden den Sciphere , of den Stuerfette , fo mochte de Coepman dat fcip aenfpreken man , of een rouwe , daer fï mede trifen fouden
fterek
ghenoech waer , en fi dan ya feiden , brake dat
bynnen jaerendaghe, cn. fijn ghelt daer af hebben,
ghelikerwies of bi daer tegen woerdich waer en dat rouwe dan , fo foude de Sciphere den fcade hebben
lal hi betoghen met des Saphers ghefellen , en foen die daer af vallen mochte t mer vraechden die fcipmas niet , fo foedt wefen als voerf. ii.
mach de Sciphere daer niet yegens fegghen.
Item , een fcip vaert van Amflelredam , of van
Item , een Sciphere vervracht fijn fcip, ende laet
lijn reyiê te doen, en bier en bynnen blivet fcip te andere Steden, dat den anderen an feylen fijns onhggbenalfo bnghe als hem ghels gebreckt , die Scip- dankes dat foude den fcade half ghelden ; mer dede
hy 't willens , fo foude hy , die dat ander fcip an feylhere mach wel feinden toe fijnen lande om ghelt
mer hi en moet gheen goet wvnt verleggben , dede dc den fcade alleen ghelden.
Iicm , een fcip dat laghe in eenre havene, tot Amhy 't , hy waer fculdich den
haer fcade
te beteren , mer hi mach wel nemen van der Coep- flelredam , of tot anderen Steden , en worde dri venluden goet fijn noottrufte : cn alft fcip comt daer hi de op een ander fcip , en hem fcade dede dat foutoffen fel , fo fal die Sciphere dat guet betalen tufTchen den fy half ende half gh-.lden.
Item , een fcip dat comt in eenre havene , dat fal
den minltcn ende den meeften , als dat ander ghelt
wt den fel ven fcepe , ende die Sciphere fal fijn volle een dobber op fijn ancker hebben , en wair dat hys
niet en dede , en daer fcade by ghefciede , die fcade
vracht daer af hebben.
Item , een fcip feylt van eenre merekt , en heeft foude hi half ghebetcren.
Item , een fcip comt om den Scaghen, ofwt Norghebden fijnen vollen bft, fo is de Sciphere niet feuldich eenich ander guet in te nemen , ten fy by oerlof weghen , dat fal men loffen bynnen xiiij daghen , en
va den Coepluden ; en dede hi anders , die Sciphere fijnen vracht gheven. En des ghelycks allen Scipvtrbuerde alfo langhe als dat guet wairde dat hi in heren van der Zee, van Haburch , of van anderen
het en waere dat die Sciphere feyde: Ghi landen , dat fal men loffen bynnen iii) daghen , en
gheven hem fijn vracht.
beren , ick lal daer allo veele guets innemen , etc.
Item , enich fcip dat comt van Hamburch , of van
netgnevait aat nem icipiuacn vernueren tertijt
haren Scipheren , ende enich van hem luden gbaen anderen lande , dat fal men loffen bynnen achte dawt den fcepe buten verlof, endrinckendroncken, ghen , en gheven hem fijne vrachte.
Irem , een fcip bet op Sconen , of anders wair
en maken kijf : het ghevalt datter yemant ghewont
wen, die Sciphere en is hem niet fculdich doen te bet fy verbonden in Vbnderen of in anderen merekop des fceps coft ; mer hi machfe wt den ten , en comt i'Amftelredam , van nootbken , en
doen , en bueren andere in die ftede van hem die dat zweren wil mit fijnen Stuerman en mit twe
,enco(len fi meer , fi fullen 't betalen moeren
fcipmane, dat hem nootfeken doet. Ende wair dar
en den Sciphere weder keren dar fi van hem ontfan- die Sciphere dat fcip niet reden en mochte maken
ghen hebben. Mer fendefe die Sciphere in enighen buten óme te feylen , fo foude bi dat guet bynnen
di entte van den fcepe , daer fi hem quetfen of won- fenden op des Sappers vrachte, en op des Coep-

wes dan de Sciphere goet

dcx.hr e

deel van den ghefelfchap , dat foude voert ghaen.
Eii waerdaer gbeen Coepmane in den fcepe , wes

,

,

,

,

,

,

,

1

,

i

]

,

1

'

Sfen

den

,

fi fy

werden ghcbeelt op

n fculdich

kotte, etc.

't

fceeps

ma ns tollene.

Item , een fcipman comt an de merekt mit fijnen
een Sciphere huert een fcip- Sciphere , die is fculdich in dat fcip te blivé alfobnge
enen iwilte , dat die Sciphere went dat loflë, en weder ballaft is, dattet liggé mac h.

at
1
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Item , het fy dat fake dat een fdpper lei c gheladen
Item, vair dat een fcip mit gucde zeghelde an
den gtwdc , ende in wcfen waer ic verliefen , 't fcip op ghcen fyde t'zecs , en hi heeft noot te vetcopen
CÜ gu^r beulen gdiken werpghelde. En waer dacr van des Coepmans guet , tot des fceps profyte , ende
dat fcip blivct verloren mit onghevalle, fo fal die
ghc». n Cocpman in al» men an dé gronde zeghelde
dat foudcn de Scippcr en twe fcipmans zweien , wil- Scippcr betalen den Cocpman van alfo vele guets als
de tnents hem niet vcidraghen , dattet fcip en guct in hi yerkoft heeft , alft an die merekt coftede, daerdie
Scippcr tact, ende daer fal hi gheen vracht van hebvrefen was an den gronde.
Item , dattcr een fcip quame in 't Maersdiep , of ben. Voert , vercol te die Scipper enich guet van
in 't Vlie, dattet alfo diep ghinghe dattet hier niet des Coepmans guede an defe fyde des zees, dat fal
opcomen en mochte, en vememe dat lichtfeepe, hiden Cocpman ghelden als die wedergade an die
wat dit coften dat foude 't tóp betalen op die twe merekt ghelt, tuffchen den mynften en den mecflen,
deel en g:»et 't derde deel. Mer wair datiet fcip hier en daer fal die Scipper fijne volle vucht van hebben.
.

niet

op en quame

,

fo foude

't

fcip die lichtfecpen

Dtts

allene betalrn ende lonen.

een Slipper guet wt fijne fcepe gefcept
heeft , fo mach by 't guet by fijnrc boert houden voer
fijn vracht , en voer ongh ;lr , dat men daer op mochte fculflich wefen , wil hys hem nier ghelovcn.
Item , wair dat hier lichtfcepen quame , die guet
opghelicht hadden wt fcepe die wt der zee quame
die foudt mé loffen bynné vij f daghen , na den daghe

Item ,

dat

fi

als

quamen.

hier

Item, wair datter een fcip quame voer een voirlant , mit node van weder , beneden een meente havcne , en te rede quame an fijn ancker , en onbekent
ware, er ie wónemé ene leitzaghe dat fcip en guet te
haven , wes die leitzaghe daer van hebben foude, dat
fouden beulen 't fcip en guct , ghcliken werpghelde.
Item , fo wat fcepen comen in 't Vlie , of in het
Maersdiep , van Ommelant , en hier op willen wezen , en is dat men daer een leitzaghe wynnet , fcij>
en guet hier op te brenghen , des tal die Scipper dé
leitzaghe die coft ghevcn, en die Cocpluden fullc
dé leitzaghe loné van hoir guet.
Item , enich fcipma die fijn Scipper ontlicpe mir
hadde , des hem
fi jné ghclde , dat hi hem ghegheven
die Scipper mochte betughen mit twie fdpnias , fo
tadde die fcipman die gafghe verdient.
Item, bevoirené Scippcr een fcipman mit quaden feyten , en hi hem daer af mochte betughen mit

Item

,

't

water recht

,

etc.

wair dat een Stuerman , of een fcipman

hem beftade mit enen Sciphere , ende die Stuerman,
off die fcipman

een wijf name , ende op den lande

,

bleve , die foude quyt wcfen van den Sciphere j mer
had hi ghelt op loen van den Sciphete ontfanghen,
dat foude hy

hem weder gheven.

Volgen twee Voorrecht -brieven , by
Graaf Florü vanHollant, in de jaren 1 276",
en 1 278 , op het Huk van Scheeps-rccht
aan eenigc Ovcryflllfchc cn andere Steden
verleent.

FLorentius,

Comes HoUandU , uni-

verfts prafentes Litteras injpellurts

&

,

falu-

no/cere veritatem. Cum mercatores vtltem
civitittum fequenttum , videltcet de
larum
Campen de Swoll , de Daventrta , de Vi'ylfem , Wjlfim is

ö
,

ï3 dealiislocisintermcdtis&vicinisy quiatte- ugmwwdig
niu in Flandria ad port Hm ibidem qut
appellat

m

,

cum fuü

* Suin

mercimoniis fe transferre

^A^'
Z^Ju,

j^JJ

confuevtrunt hmhc ad port Mm noflrum deTpltgeuDordrecht , velalsas in terra noflra ,/ecundum £M ***)
quod ipjis placuerit cum fuis mercimomtt ab- ^*^7«f
,

hinc snfra fe transferre dejiderant (S inten- dat m inde
twien fcipma ns , dien foude hy oerlof moghen ghewtrt
dunt : Nos confiderantes quod ex eorum adveu an 't eerfle lant daer die Scipper quame , fonder
£r ~
honoris adyet daer an te verbeuren tcgbens den fcipman , noch ventn tott terra noflra utilstatis
wenkt van
venire ($ accrefcere potent incrementum , eis- fafiaét uytgheen loco hem te ghevcn.
Item , wair dat een Stucrman , of een fcipman, dem , dttmmodo acceffum fuum prtdiüitm ad fim.gtltgen
bem bellede mit ené Sciphere , ende die Stuerman terram noflram adhibeant , libertatem gra- ftF* *r
of die fcipman , een fcip cofie, dathi felve voiren
ttam concedtmus fubfequentem. Videlicet fi Csm en;
foude hy quyt moghen wcfen van den

Wwi

&

w

&

wou Je ,

fo

^

&

be- waar
Scipper } mer hadde hy loen va den Scipper opghc- dtth mercatores naufragtum pat sant ur t
na ftta ad terram noftram appltcentur, tlla bona grtijendt
buert , dat foude hy hem weder ghevcn.
Item , wair da: fake dat enich Reder fceel hadde appltcata faciemus fubnofira potefiate per an- T?jjS?
vcghen fijnen Scipper , endehi fijn deel niet reden nam (5 dtem unum tntegra refervari , sta >tt
fi f
j „ j,
cn woude van den fcepe , fo foude die Sciphere van altattts naufragittm pajfus vtvtu fitperveniat Ctlderfeb*
den fcepe voeren op alfulckdanighe huere , als goede
, eidem bona (ka reddantnr fine ffV»*
infequatur
vel
ware.
bcfchq-deliken
knapen dochten dat
Aar
è
hibinn htt
Item, waer dat fake dat hi enich ghelt vertym- altqua contradiittone , C5 et tam fi'haredes '»*-^r
r,
jjL
merde an den fcepe of enich gewant cofte tot het rientium infeqncrenitfr infra dstlum tempus m
pémncx
pennynck
betalen
foudenfc
fcips behoef, dat
dtgno vel interfigno vero
cum

m

^

,

tefttmonto fide

,

,

vm

broeder.

prafata bona fua reddantur ttfdem. Et ultra in H»Uandt
Item , waer dat fake dat die Scipper borghe foude
dtllum tempus nullis infequenttbus pofumus atfetten van den fcepe, fo waer de Reder weder
-**
trahere nobts ditla bona , vel tlle qut tnfeedatus
fculdtch borghe ie fetten voer des Scippcrs lijf.

moten

Item , 't ghevalt dat een fcip dat ander an fcylt fit a nobis in hoe cafu, <L? hoe de Itcentta prins
mit onghevalle , alfo dat dat een fcip mit fincn gue- obtenta a nobis fuper eo. hem mercatores prade bh vet verloren , fo fal men werdieren die gueden dtüorum locorum per tjuamcunque viam in-

yn beiden fcepen
was.

te

ghelden eer enich fcip verloren
no/lram
van btidc gucde, te ümenUraveriHt terram

Dan fo fal die prys

,

yj ante telonta

ghcfommet , bstalen dat vcrloicn guet , pondt pon- noflra tranfire voluertnt tsdem dabunt de quodc ghclyck , marek marke ghclyke. Voert gheliker- Itbet lafi allecum dssos denarios fierltncgorum
wys fo fal mé pryftrn die warde van beiden fcaden rattone telonei. De tjuoltbet hoda trtttct vel
aleerdiefcade ghefciede , fo fal die prys van beide
fcepen , te gadcr ghcfommet, betalen dat verloren
fcip, pondt

(iltgtnis (jH.it aar

denarios Hollandicos , de qtto-

hstvena vel ordes duos denarios Holponde ghelijck , maick maike ghclijck. Isbetboda
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Undicos, de qnolsbet boda ptfarnm vel faba- Nicolai de Salborch.

Item figillis eppidorum
noftrormm de Dordrecht , de Mtddelborcb , de
de tifdem ZirtksttdeHaerlemy deHeftcappellefecimns
idem telonimm, qmod dare confueverunt apud commmntri. Datum apud Lejden feria fextd
dtilmm portum de Smin. Etftfemelde bu telo- poft exaltattonem fanüê Crmcu, Anno Domim

rum mnmm denarimm fterlmcgorum. De alsu
Vero bonis bic non

exprejjïj d.tbunt

,

nmm felvertnt

ex tmnc

ampLm

de hu folvere
non tenentmr. St vero altqua bon* emerint infra terram noftram, (3 ea dedncerevolmerint
extra terram , dabnnt idem telonimm pront alu
mercatores baüenm dare confmeverunt mhoc
cafm. Et fi forte bona qua duxertnt tn terram
noftram redneere volmertnt , ex bu nullam telonimm dabmnt quontam dedermnt. Item ipfii

Af. CC.feptuagefimofexto, menfe Septembrt.

De vcrtalinge van dccre Laty nfche brief
kan niet beter gefchicden als uit een andevan
Deventer door den zelvigcn Gravc Fiom
gegeven, twee jaren nadc voorige, welke hier volght.
re brief, in Duitlchc tale aan de Stadt

WY

F l o R E n S , Gravc van Hollant feryven
concedimm , fi diïls mercatores out focii vei
allen den genen , diedcfen btief fullen fien of
fammli mnuu navis int er fe pmgnaverint in fma
horen lefen , groet en kennis der waerheyr. Want
mmvifine perpetratione bomicidu hoe merca- de Coepluyden der ftadt van
Deventer
,

,

, die her toe
gevaren hebben mit hacr coepmanfcap in Flanderen,
tot der haven die genoemt isgemeenlick dat
Swyn
nu
begeren
te
varen
van
defcr
ivdt voort tot onferc
navimminter fe pmgnaverint hoe fudex nofter
haven , die geheten is Dordrecht , of anders waer in
emendari faciat per mercatores qnoscamfa non
onfen lande, daernae dat hem dat beft dunckr, mie
tangit. Et
fi forte diüt mercatores amt famuli hare coepmanfehap : Soo hebben wy acngcdachi

tores int er ipjos emendarifaciant , promt jmftmm

fmertt (3 honeftmm.

St vero

hommes dmarmm

pMgnavermt fnpra terram hoe emendabmnr datorberende die eere die onfen lande befchien en
fecmndmm legem patri*. Et nmUs pmnientmr ex «wallen mach , overmits hare cotnft , ende geven
hem , des fy tot onfen lande varen , privilegiën en
boe folio , nee in perfinü nee in èonis
qmi
,

,

rei

tnvemantur fmper

eo.

nifi

Et recipimm dsilos

C bona ipformm venten do morando (3 redenndo per mam terram noftram fub
mercatores

neftro firmo

injmnam

,

alle

Iwer nae betreven

ftaet.

Alfoo weert

Coepluyden of eenige van haer fcipbroekigh worde , en haer goet aen onfe lant queme
foe feilen wy dat goet onder onfe macht jaerende

condmUm (3 feemro. Etfialsqmu dach heel doen bewaren , ende ift dat fakedat iemant

irrogarit eifdem tn perfonis ipformm

amt in bomt : nos ipjii injmriam ilsatamfacere-

mms

vryhevt ,

fake dat defe

competenter emendari.

binnen die tydt daer over compt , of na volget , die
daer fcipbroekigh geworden is , dien Cal men dat
goet vry ende 1 os antwoorden, fondcr wederleggen

Concedentes ipfis weer oock dat defe luydcn (tor
ven , en hare erfgebeet alsqma dsfeordia fmboriretmr inter nos (3 namen navolghden binnen defen voorfcreven tydt
terram noftram ex mna parte, (3 Domtnmm mit goeden betoone, of mit waren blykteykene, die
Epifcopmm TrajeQenfèm dominmm ipformm (3 (al men oock dat voorfcreven goet antwoorden , als
voorf. is. Weer oock dat binnen defen tydt voorf.
terram fmam ex altera , qmod iidem mercatores
niemant na en quame , foo mogen wy dat goet aen
ventt e polfint emm fmis mercimoniis infra terons nemen , of die gene die in dusliken faken beleent
ram noftram fub neftro eondmclm fmpraditlo. fy van ons, met daer fal hy eerft onfen oirlof toe hebItem fi alsqmit emerit bona fna , emptor fatu- ben. Voort meer foo geloven wy den Coepluyden
factet en de bonts emptit infra diêlam dsem , van Deventer , dat fy van alle haereo goede , dat fy
voeren dooronfelant , van der fee of van de lande,
ficmndum quod convenit emm eodem , ita qmod of
van haer ftadt van Deventer, of van Vlandren
,
fatisfaeiat venditori. Quod fi emptor hoe non of van ander landen die
nederwert gelegen fijn, dat
fecerit , ex tmnc venditor elapfo dte praditlo fa- fy op voeren toe Dordrecht toe , en niet
verrer , of
cere poteft alias de bonts vendstts fmam volmn- eennich goet dat fy coepen in onfen lande, dar fy
tatem. Item qmacmnqne bona ad profrios mfme , weder voeren eenige der wegen die voorf. lint , (oliën geven eenen Hollantfchen toe tolle
en van der
fetjieet cibormm , veftimentormm (3 aliorum
weerde eencr mark Engelfchen eenen Engclfchcn
mtenfilium comparaverint , inde nnllnm telo- penmnk uytgefecht van
wine , en folte , daer af fei;
nimm exbtbebnnt. Itemvolmmm mt omniapon- len fie ons tolle gevene als andere luydcn die daer
derabilia (3 vendita per ftaterat ponderentmr. henne varen , voor eene mark t wadf fcilhngen gereHoe enim om ma pradiila 'Jfingnla ditlu mer- kent. Voort meer feilen ons defe voorf. Coepluyden van elk vate bier , dat fy voeren toe Dordrecht
catortbm coneedsmm , refervata nobis (3 tpfis
geven eenen Hoflanrfchen penninek , en tot An vers,
hbera poteftate addendi , mutandt
cerrigen- of Moerdrecht drie Hollanifche
,
fcillingen. Vooit
di, promt nobis mtnfqme ad boe negotium vtde- meer, weert fcke dat defe Coepluyden
opvoeren
bitmr expedire.
In cmjms rei teftimonimm (3 van onfer ftadt Dordrecht tot den Stichteof ftcde
mammen prafent fcriptmmfigtUo noftro , (3 fi- van Colnc ofte van Luydick , door eenich onfer
ftromedaerwy tolle hebben, daerfollcn fy vertolgtlüs fidelsmm noftrornm feqmentinm ftilicet
,
len gdyck andere Coepluyden. Ween oock dar fy
Donunt de Vorne , Domim Simonu de Haer- nedcrweerts quemen van den
Stichten of Steden
Urn, Domim de Tejltngen, Domtnt Theedo- voorf. foo feilen fy dat fclve doen in onfe voorf. tolriet de Wajfenaer
len. Voort is overeen gedragen mflehen ons en den
y Domtni Petri de Borfalta ,
Domim fobannis de Rt netje , WUbetmi de voorf. Coepluyden , wanneer fy trekken mit haeren
Egmonde , Henriet Borcbgravii de Leiden goede door onfe landt, als voorf. ende fy van den
,
felven goeden in eenige onfe tollen tolJe bctaelt hebWtfonudeColdenkerkg, rifyards de Berfaüa ben foo en dorven fy van den felven
,
goeden niet
:
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noch anders wier
Voorn geven wy defen voorf. Coep- dan den orber voir hem <
luyden , ofte haere geiellen , ofte haere knechten
Item , fo follen die van Huesdunen fuik koem
die tefame ineene (cepe vochten onder hem in ha- als fie angehaelt en gemeten hebben , by hem fel ven
ren fcepen , daer geen doot flach en gefciede , dat betalen dien van Deventer
en deden fy des niet
lollen de Coepluyden onder hem beteren doen als dat dan die van Deventer die van Huesdunen, of
recht en eerlick is. Weer oock fake dat luyden van die onderlaten des Heeren van Egmoode , boir lijf
rween fcepen vochten onder haer, dat (al onfe Rich- en gued t hoeven moegen bynnen den oeren , en oeter beteren doen by Coepluyden die de (ake nietaen ren fcaden dair an verhalen : cn om der fake wilJen
en gaet. Ween oock fake dat dele Coepluyden of foe fullen die fteden van Hollant , die nu ter tijc
hare knechten uyt hare fcepen , vochten op het lant dacbvon tot Hacrderwijck geweft fyn , gene burgedat follen fy beteren na den feden van den lande i ren , noch oer guede , van Deventer
Ende men fal niemant pijnen , noch in lyve, noch of wt den geftichte van Wtrecht , belenen.
Item , van den gelijken fcje fullen (ie moegen
in goede, dan die daer in fculdich gevonden werden.
Ende ontfangen wy defe Coepluden ende haer goet doen di en van
i inge.
onder onfen vilten en fekeren geleydc , te varen, te
Item foe is overdragen, dat de onderlaten der
merren, en weder te co men , door alle onfe lant. fteden Deventer, Campen, ende Oven lid vaeEn dede iernant defe Coepluyden onrecht aen lijve ren fullen moegen weftwars , tot allen plaetfen in
ofte aen goet , den onrechte fullen wy betn wettelike Englant ende in Scotlant , en weder incoemen in da
doen beteren. Ende geven hem oock , weer daer
yelinge , ofte in 't Maersdiep , fonder van den
twift en oorloge werde , tulTchen ons en onfe lant (leden van Hollant voornoemt dan befcadigt te weraan de eene iï jde , ende den Biffcop van Uytrecht den : en als fy wt varen fullen.dat fy dan cenificatien
haren Heer , en fijn lant aen de andere rijde , noch- brengen fullen van oeren Steden daer fie afvaren,
uns de felvc Cocplu Jen comen mogen mit haere dat fie ten hilligen fwaeren fullen hebben , nergent
coepmanfeappen in onfen lande, onder onfe voorf. te varen dan weftwaen in Englant of in Scotlanc
geley de. Vo art meer , wee r 't fake dat iernant haer welke certificatie fie lollen toegen in 't wt varen den
goet kofte in onfen lande , foo fal hem de Coepman Schouten van Teiel of van Vhelant, of den genen
voldoïn van den gecoften goede deflelven daegs, die an hem cosmen fullen : dergelix fullen fy certifiof wishcyt doenden fel ven dage , na dien dat by mit catie weder brengen van weftwen, als fy in coemen,
hem overdragen were , alfoo dat hy genoech dede van den Stede dar (ie geladen fullen hebben.
die hem dat goet verkoft hadde : ende weer 't dit
Item , foe is verfproken , dat die van Amftelrede Coepman dat niet en dede, foo mach die gene damme dien van Campen oer genomen guet weder
die dat goet vei koft haddc na dien dage voort mil- richten fullen , na der Ordinantie des Hogen Racds
ten verkoften goede fijn wille doen. Voort meer in den Hage , cn daer van betegelde brieven geven.
Item , desgelix fullen die van Enk buien den burwat goede fycoepen tot haer felfis behoef, alfetar
geren van Campen oer genomen guet weder richcolt , ofte toe klederen , ofte tot andere reetfctp
daer en follen fy ons gene tollen of geven. In oir- ten, nader Ordinantie voorf. en den gyfelers quyc
conde deler dingen foo hebben wy defen tegenwoor- fchelden.
Item , dat die van Medenblyck dien van Camdigen brief doen befegelen mit onfen fegel , en mit
onfer ft ede fegel van Dordrecht.
Gegeven in den pen weder over geven fullen dat tip mirten vyflcbe,
Hage , des Donnerdaegs nae Sonnendach als men en ander guet.
c °g Öi'fi m *^> irmiti - In het jaer omes Heeren
Item , fal Binyaen al de gene die hy gefekert
duyfent twe honden acht en focventich.
beeft quyt fchelden , en dat fap tu tten vyflchc en
goede volgen laten.
Item , foe fullen de onderlaten van de fteden van
Vp den acht en twinttebften doch in Meije ,
Hollant gebroken vry en velich ft raten en ftromen
't jaer ons Heeren dufènt vier b onder: acht
der Iflele , en aldair copen en vercopen op gewonten derttch , fijn overdragen bj de gtdef tetter- likethollc, wrgefeget coernc dat op des Geftichts
den der fteden Hxerlem Leiden , Amftel- eerde gewafTen u , des en fullen fy niet coepen , noch
redamme , Hoerne, Enkhnfen , Medenbltjkj wt voeren , t en wair of hem believen woude. En
Montckedamme , Edammc, Nairden, Ma- wes fie in andere Heeren landen coepen en voerby
voeren willen , daer van lullen fy redelick bewijs cn
den , en rl'efcp , van den eenre Jijden , ende
i

in der felve tolle

,

in onfen lande.
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bethocn af brengen.

den gedeputeerden van den fteden van Deleem , foe wes cocroe in fcepen licht , dat in ander
venter, Campen en van Overyffel, van den Heeren landen gecoft is, dat lal men varen laren en
anderen Jijden , up der dachvort , nu ter tijt foe wes coernc opgeflagen is , dat fullen die van Detot Haerderwyclt_ wefende , fnlltt punten alt venter laten t'hues brengen , den Coepman redelik
daer van te doen , en die van Campen desgelix.
hij er nae befcreven volgen.
Item , of fie tot Hattem niet voerby vaeren en
ERft fullrn de Sappers, fh fcepen , die wt fijn, mochten , dat fullen de fteden Deventer en Camcn wt waren , van Campen , en Oreryffcl , eer pen , mirten Bificop van Wtrecht , foe bewaren ,
gueden
landen
den
tuffcben
die onmynne vrrrefen
dattet gefchien moge, en dat men daer voerby fal
Hol Unt en Sedan , endeden See-fteden alfe Lube- mogen varen.
Item , foe fullen die fteden van Hollant voimoemt
oer getra we befte doen , ende dair to raden en helpen nae oere macht , dat die (leden Deventer en
men en fullen wt vyanden lant , en foo wanneer fy in Campen , mit die van Overyflél , oer aengehalde
enigen van die voorf. diepren gecomen fyn , fullen guet , dat die Selanden van hem aengehalt hebben
de voornoemde fteden van Hollant de Sappers , en van den fel ven Selanders him weder gericht woerde,
fcepen , laten ruftelkk opvaren , fonder misdoen
nae der Ordinantie vorfcreven , en dat oer gyfelers
foo dat de (leden voornoemt onbefcadight blijven
quyt fchouden worden.
Item , waer *t dat nae defen dage eenige neminge
des fullen die van OveryrTel , en van Campen , noemen bak Scipperen en fcepen die fy wt hebben , en of fcaden gefcieden van de eenre fijde of van den an,
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derc , dat hebben de Steden roirfcreven beloift , een Koopman binnen den zeiven tydt de layegelik die dat aengaet te doen verbelden , en weder dinge niet tic ede , en zeide niet te willen
Ecven , tonder argetift. Nochtans ul by dien defe laden , zoo zyn zy van malkander ontflaOrdinantie voirf. niet vermindert fyn , mer vaft wedes is den Koopman gehouden aan
fen, en ftede houden , beholdelick die waringe die fen,
en Schipper op te leggen zyne befproken
gedaen is , andere in oet e macht te blyven.
En defe Ordinantie fal dueren drie maenden lang vracht , met de legh-dagen , zoodaar ccninae myns genadigeo Heeren wederfeggen , of nae gezyn.
dien van

Campen en van Overyfel wederfeggen.

Den Schipper is den Koopman gehouden op te rechten ende te beteren aSe vcr-

Stylvan huur tufc hen Schippers Re- Mes en fchade die den Koopman komt te
ders, Bevrachters , en Bootsgeziel- lyden, door dien het fchip is afgevaren niet
,

!

getrokken uit de fchriften van behoorlyk Zynde gek alfaar, dicht gemaakt,
ofte voorzien van ftouwinge voor de goede Groot.
deren ; maar indien het fchip wel was verAlzoo het welvaren van Hollandt mee fl zien, en de goederen wel geitouw t zoo
beftaat by de Schip-vaart , en dat daar toe dan door onweer, of onvoorzienlyk ongenoodigh zyn twecderley huur-handelin val, de goederen, ofte ecnige van dien,
gen, als van de Bevrachters met den Schip- geraakten nat of anderzins befchadight te
per, en van den Schipper met zy^n fchip worden , zulks is den Schipper niet gehougezellen , altcmet ook van den Schipper den te beteren, indien hy, met twee of
met zyne Reders , welke handelingen drie van zyne fchips - gezellen , die den
zoo door wetten als door gewoonten , hare Koopman daar toe magh kiezen , by eede
ndere eigenfehappen hebben beko- zyn onfchult wil doen : zynde des niet te
, zoo zal het noodigh zyn ook in 'tby- min fchuldigh alle goede toezight op de
zonder daar van te fpreken , en voor eerft goederen te nemen, dat die wederom bevan 't recht tuflehen Koopluiden, te we- komen worden, ofte niet voorder bederven^ en zulks tot kofte van de zelve goeten , Bevrachters en de Schippers.
Een Schipper hier te lande zynde aan- deren , indien daar om eenigc zondcrlykc
genoomen , om buiten landts te varen , en en ongewoonlykc arbeidt, of koften, gealdaar geladen te werden, voor befproo- daan wierde.
Den Schipper moet ook het fchip voorken loon , indien daar naden Schipper van
de hooger handt, door bekommering die zien van goede touwen en koorden, om
aldaar ter plaatze zonder Heere-loon ge- het zelve te laden en te ontladen , ende ten
(chieden , niet varen konde , ofte ook de tyde van de ladinge ofte ontlading e de zelKoopman , om goede inzighte , niet goet ve den Koopman, ofte zyn gemaghtighde,
vonde het fchip to laden , heidens gev als is toonen , om te zien of daar eenigh gebrek
den Koopman gehouden den Schipper dc aan is , en is daar eenigh gebrek aan , 't zelgeheelebeforookcn loon te betalen. Maar ve te beteren ende indien den Schipper
indien een fchip , buiten dccze landen zyn- al 't gcenc voorzeit is niet dcede, en dat
de, gehuurtwerde ellcwaarts mede bui- by gebreke van dien ecnige fchade gebeurde in 't laden ofte ontladen , zoo is hy
tens landts te laden, en aldaar komende
by de hooger handt, zonder des Koop- fchuldigh de zelve te beteren.
Ecnige goederen binnen den fcheepc
mans toedoen , bekommert , ofte verboden wert eenigh goet in te nemen , ofte te zynde vermindert ofte befchadight by den
laden , eer hy 't goet op zyn bodem heeft Schipper of zyne fchip-gezellcn , is den
ofte daar na, zoo is den Koopman gehou- Schipper gehouden de fchade te vergelden in de halve vracht. Dan indien den den, na de waerdc van de goederen, zoo als
Schipper, aangekomen zynde hier tc lan- die gegolden zouden hebben ter plaatzc
de, ofte buitens landts, eer hy de reis be- daar de zelve heen gefchikt waren maar
gon, gedrongen wiert te dienen op Hee- vermindering ofte verderf van goederen,
r en-loon, ofte door oorlogh , of andere toekomende byuitloopen, fmcTien, vcroorzake, zyne reis moefte fta- ftrooijen , verargeren, of anderzins, zonken , zoo zyn den Koopman en den Schip- der fchult des Schippers ofte zyner fchipper van malkander ontflagen , en moeten gezellen , ftaat alleen tot laltc van den
elkander helpen dragen de koften, ten op- Koopman.
Indien ook een fchip zoo zwaar was gezighte van de voorgenomen reize gedaan.
De Koopman ter befproken tydt niet laden, dat het bevonden wiert te diepte
gereedt zynde om 't fchip te laden , magh gaan, en over zulks den Schippergedwonden Schipper noch vyftien dagen doen 'gen wiert ecnige goederen te lonen eer hy
wachten, mits hem betalende zyne lcgh- ter plaatze van de ontladinge komen mogdagen, tot redclyk zeggen i maar zoo den te, zoo is den Schipper niet gehouden te
len
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vergoeden het verlies ofte fchade dat aan
zoodanige over lad ene goederen, buiten
zyne en zynes fchip-gezellen fchult ende
verzuim, zoude mogen gebeuren.
Een Schipper is ook gehouden te beteren de fchade die't (chip ofgoet lydt , door
dien by Schipper eenige fchip-gezel , ofte
fchip-gezellen, zonder reden beeft doen
vertrekken uk het fchip.
Een Schipper buitens Iandts in noodt
van geide zynde , en geen bodemerye konn ende vinden, magh verkoopen van de inSeladene goederen» doch hy is fchuldigh
e zelve goederen aan den Koopman te
betalen binnen veertien dagen na zyne aan komfte , zoo als die gegolden zouden hebben ter plaatze daar de zelve heen gefchikt
waren, mits, doende de zelve vergoedingc, geniet den Schipper vracht ook van
de goederen die by hem al zoo verkocht
zyn. Maar hadde den Schipper goede wint
verlegen , en ware hy daar door in zoodanige noodt gekomen , ofte hadde hy des
Koopmans goederen buiten noodt verkocht , zoo zoude hy aan den Koopman
gehouden zyn in alle fchade, endewinfterving , daar door zynde veroorzaakt.

Een Schipper is fchuldigh op alle plaatzen , daar 't van noode ofde gewoonte is
een Loots-man te nemen , op de verbeurte
van vyftigh goudc realen , boven de verbetering van koften , fchaden, en winft-dervinge , die den Koopman , by gebreke van
dien , zoude mogen lyden.
Een Schipper zal t 'elk en maal eer hy
fzeil gaat aan de fchip-luiden raadt vragen , en volgens het zeggen van 't meefte
deel doen : decde hy anders , en quam daar
door eenige fchade aan 't fchip ofte goet
de Schipper zoude zulks moeten beteren ,
hadde h y de macht en zoo niet , de Reders
van 't fchip voor hem.
Een Schipper, zynde gehuurt voor de
Zomer, moet dienen tot Martyns-dagh
dan ware hy ten zeiven dage noch in zee
moet hy dienen tot dat by weder komt,
zonder loons vermeerdering.
Een Bevrachter, hebbende een fchip
gehuurt , om zyn wille daar mede te doen
en het zelve fchip quarae zonder verzuim
te verongelukken , is gehouden aan de halve fchade: hy vermagh ook het fchip een
ander te ver hu uren.
Een Schipper fchip breuk lydende, ofte
aan grondt rakende, moet zyn beft doen
om fchip en goederen te bergen, zoo hy
kan: moet ook het fchip doen hermaken,
indien by rade van het meefte deel der
fchip-gezellen bevonden werdt het zelve
hennakelyk te zyn ; en als het fchip her
maakt is, moet hy de geberghde goederen
,
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brengen ter befproken plaatze, waar na
den Koopman fchuldigh is te wachten,
'tenware hy de gebergbde goederen eerder t hemwaart wdde nemen , en met den
Schipper wegens vracht-loon overkomen.
Maarwiert het fchip bevonden in korten
tydt niet hennakelyk te zyn, en den Koopman met den Schipper niet over een quamen , als vooren , dan moet den Schipper,
zoohaaft het mogeh/k is , een ander fchip
ofte fcheepen huuren , en de geberghde
goederen brengen ter befproken plaatze
en van alle goederen die alzoo geberght
en met het hermaakte fchip , ofte met een
ander , alzoo gebraght zullen zyn , zal den
Schipper zyn volle vracht-loon om langen
Het fchip gekomen zynde ter plaatze
zyner ontladinge, moet geloft worden binnen vyftien dagen daar na, 'ten ware door
merkelyke verhindering: en den Schipper, fc hoon het goet dan uit den fcheepe
fez et hebbende , mag het zelve daar houen leggen , tot dat den Koopman hem
voor zyn vracht , en andere omgelden , betaalt ofte anderzins vemoeght zal hebben.
Een Schipper ook eens het goet den
Koopman aangetelt hebbende, als't zel-

ve uit het fchip in een lichter wen gedaan

mag H daar roede volftaan.
By gebrek van betaling der vracht , mag
den Schipper des Koopmans goet , tot voldoening, aan hem nemen, voor zooveel
geks , als voor gelyk goet in
gegeven.

Wederom mag een Bevrachter volftaan
met afftandt te doen van 'tingeladen goet,
zonder dat hy voort in de bedongen vracht
is gehouden : insgelyks magh een SchipEer, die eenigh goet by noodt heeft verocht, volftaan met afftandt van het fchip
te doen.
zullen nu ook fpreken van huur tuffchen den Schipper en zyne fchip-gezellen , met het gevolgh van dien.
Een Schipper zyne begonne ofte onbegonnc reize ongeraden vindende te volbrengen , uit vreeze van oorlog h , zee-roovers, bekommering van fchip of lyf, ofte
om andere onvoorzienlykc zwarigheden
magh zyne fchip-gezellen afdanken , mits
elk gevende het vierde deel van de befproken loon , boven het deelde» loons 't welk
zy aireede verdient hebben, behoudelyk
dat het tezamen niet meer bedrage dan de
geheele huur) en wat den Schipper over
betaalt heeft, dat mag hy weder eüchen.
Schip-gezellen , by een Schipper aangenomen zynde , mogen het fchip niet verlaten, al ware het ook om eenurn gevaar , ot
quade tydinge , zonder des Schippers wil
l't zy de reize begonnen is of niet, maai

Wy

.

Yyy

3

zyn
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zyn gehouden dc aangenomen rcizete vol- zoude hem moeten lydcn met het broot
brengen | ende indien zy aangenomen zyn dat hy in de korf vindt ende met ftaande
uit en in , zoo moeten zy het fchip weder- te drinken voor de kraan , 't en ware zonom brengen ter rechter haven daarzy het derlingen arbcit anders was vereifchende.
De Ichip-gezellcn mogen ook geen vuur
zelve hebben helpen uitvoeren , of in een
andere, daaromtrent, nagclicftcvandcn noch licht gebruiken, zonder wille van den
Schipper, zonder het fchip te verlaten voor Schipper, alles op de verbeurte van het
j

,

en aleer hetzelve volkomentlyk ontladen
en gel o ft zy , en wederom bchoorlyk gebal laft , en dc zeilen van de raijen gedaan
indien iemandt hier tegen deede , die zoude zyne huur verbeuren , tot des Schippers
bate, die ook een ander in zyncplaatze,
tot zynen kofte , zoude mogen huuren
ende zoo daar door eenige fchade ware geleden, den zeiven zoude de verzuiminge
fchuldigh zyn te beteren.
Maar indien een fchip-gezel , hem verhuurt hebbende, zelve een fchip kreegh
ofte een echte huis-vrouw trouwde , en
aan landt begeerde te blyven , zoo is hy vry
van den Schipper, mits het loon weder gevende, indien hyeenigh gebeurt heeft.
Indien ook het fchip door den Schipper
aan een ander Schipper verkocht of overgedaan wierde , zoo zyn de nieuwe Schipper en de aangenomen (chip-gezellen aan
malkander niet gehouden maar zyn de
Ichip-gezellcn daar door befchadight, zoo
hebben zy haar verhaal op de oude Schipper , die ook fchuldigh is , indien hy 't fchip
buiten 's landt s verkoopt, de fchip-gezellen te verzien van een ander goet fchip , en
;

koft , om t'huis te konnen komen.
Indien een fchip-gezel hem aan twee
Schippers heeft verhuurt , zoo blyft de
eerftc nuur van waerde, indien den eerden
aannemer zulks belieft : en wie met voorweten een fchip-gezel huurt die aan een
ander is verhuurt, verbeurt aan den eerden aannemer het tweevoudt der huurc.
In gevalle den Schipper iemandt van zyn
fchip-gezellen wilde oorlof geven , zonder
hem van openbare fchult, voorledene of

tegenwoordige, te zeggen en coven ui
t

{jenj ofte dat iemandt van dc fchip-gezel-

en , zonder openbare oorzake, wilde oorlof nemen indien het zelve aan landt gebeurde voor het uit varen , zal den Schipper quyt zyn, mits«gevende de halve huure» en de fchip-gezel zal ook quyt zyn,
mits gevende aan den Schipper zoo veele
als de halve huure 'bedraagt , boven 't gecne hy ontfangen moghtc hebben ende
indien 't in zee of elders onderwegen gebeurde , zullen zoo d'een als d'ander dc geheele huure moeten opleggen.
Den Schipper moet de fchip-gezellen
drie maal des daaghs te cc ten geven , en
daar benevens drinkelykc drank die daar
buiten zoude willen drinken ofte ecten,
:

:

:

vierde deel der huure.

Om

de jonge luiden, en andere, williger
te maken tot de zee-vaart , is van alle oude
tyden indeeze landen aan dc lieden, haar
in dc fcheeps-dienft ter zee begevende,
toegelaten zekere kleine koopmanfehappen met haar eigen geit te mogen kopen
en, zonder vracht te geven, met het fchip
over te brengen: welke kleine koopmanfchappen vocringe wiert ge naam t. Dan
al zoo de fchip-gezellen de vocringe grooter en grooter maakten , tot fchade van de
Koopluiden , zoo is by de Staten der Vcrccnighde Nederlanden daar op ccn mate
gd kit , volgens welke in 't uitgaan geen
vocringe magh werden genoot cn. Maar
van inkomende goederen van Ooften , dat
is van Duitfchlandt en van verder komende, genieten dc Schippers cn Stuurluiden
elk een half laft rogge ofte tarwe : cn drie
bootsgezellen genieten t'zamen een laft
van 't gunt daar de fcheepen meed mede
geladen zyn , behoudens dat zy onder hare
voeringc niet en mogen bevryden eenige
koftelyke goederen, als wolle, zyde, Iakenen, noch eenige koopmanfchappen die

met dc

clle ofte bygewighte werden verEn van alle tonne-goet , als meel
pek, tecr,aflche, en andere koopmanfchappen, van Ooften komende, genieten die in fchceps dienft zyn na de zelve
evenredighcit als van koren , twaalf tonnen tegens een laft gerekent , behoudens

kocht.
gerit,

zoo het fchip nevens het tonne-goet ook
koren heeft , dat zy hare vocringe daar na
mogen nemen * maar indien in het fchip
niet anders ware geladen als tonnc-goct,
zoo en mogen zy niet meer genieten als na
evenredigheit , te weten, voor een half laft
rogge of tarwe negen tonnen , en voor een
derden deel van een laft zes tonnen, zonder meer.
Maar van Wellen komende, genieten
van oudts haar vry zout , zonder wy n , olie,
ofte diergelyke waaren daar onder te bevryden doch van wynen en pruimen , uic
Vrankryk, is de voeringc voorde Schipper een pype , ofte twee oxhoofden \ en
voorde fchip -gezellen eenoxhooft, zonder meer.
Dan van hout, komende over zee van
Ooften ofte van Noorwegen , is de voering dc zefte penning van 't gecne de goederenvani
:

Digitized by

Google

Schteps-bmu ew

lefiier.

dc zaken , zonder neer. Van bieren van
de hondert tonnen acht tonnen , zonder
meer : minder na beloop : maar de lading
beneden de twintigh tonnen boen zynde,
valt daar van geen voering.
Ende werden de voorzeide maten verftaan welgevolt, zoo het goet den Koop<,
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heeft , indien de fchip-gezel middekr ty dr
niet overbodigh wert

om hem te gedragen

ten zeggen van den Stuurman, en Hoogbootsman, zoo vermagh de Schipper den
fchip-gezel oorlofte geven» maar was de
(chip-gezel overbodigh zich te gedragen
voor en , en den Schipper wilde hebben

als

dat hy uit den fcheepe zoude gaan, dan
nu het fchip geko- zoude dien fcbup-gezd zyn voile vrachtmen is ter plaat zc van deontladinge , moe- loon, ter aankomttc van den Schipper,
ten de (chip-gezellen , op des Schippers rechtclyk mogen vervolgen.
Alle fchip-gezellen moeten haar wach«anmaninge , verklaren of zv bare goederen willen laten gaan over de vracht van ten van onderlinge twift anders, wie oor-

luiden geïevert wert.

Dit aldus zynde ,

als

,

:

waaren daar het zake daar van is, door onheusebe woorden,
in eene koop, verbeurt voor d'cerfte maal het zefteded
dan of zy hare voeringe zelf willen laden \ van zyne huure, voor de tweede maal het
in welken gevalle van zelf te laden, den derde, en voor de derde maal het voordcre.
Schipper gehouden is haar aan te wyzen Maar zoo eener handtdadighcit pleeghde ,
hun ruim , en plaatze , daar een ieder magh zonder quetzen , die zoude verbeuren voor
in leggen 't ge wight zyner voeringe, mits- d'eerftc maal het vierde deel zyner huure ,
gaders een tonne waters , zoo 't hun goot voor dc tweedemaal de helft, en voor de
dunkt des zyn de fchip-gezellen gehou- derde maal het geheel} dan waar iemandt
den hare bevrachting zoo ïpoedig te doen gequetft, zoo zoude de handtdadige voor
dat het (chip daar niet na vertoeven ende d'eerftc maal de volle huur verbeuren: en
is het dat zy op'tlaatftc geen vracht kry- dit alles boven het recht van den verongegen, den Schipper en zoude geenfehade lykten, als ook betering van alle fchade,
daar door veroorzaakt , ende ftraftè van de
daarvan hebben.
Alle fchip-cezellen moeten den Schip- hooge Overigheit.
Indien een fchip-gezel wil zeggen by
per in't beleid t van fchip zaken by ftaan ;
ook het (chip regens den vyandt en zec- den Schipper gelaüert of gehoont te zyn
roovers befchermen ; ende in alle 't zelve met woorden ofte werken , daar van magh
den Schipper gehoorzaam zyn , zonder den fchip-gezel recht verzoeken, als het
wederfpannigheit te gebruiken en in ge- (chip hier te lande zal zyn aangekomen,
valle van wederfpannigheit , magh den en nergens anders.
Een fchip -gezel is ook gehouden van de
Schipperde fchip-gezellen tuchtigen met
woorden ende werken, gclyk een heer Schipper een fiagh te verdragen j maar
floegh den Schipper hem ander maal , zoo
zyn knecht.
Die in ongehoorzaamheit , wederfpan zoude hy hem mogen verw eet eu.
Een fchip-gezel zyns ampts onkundigh
nigheit, weigering ofte gebreken bevonden werden , verbeuren voor d'eerfte maal bevonden wendende , verbeurt zyne behet zede deel van de huure , voor dc twee- dongen ofte ontfangen huur , en noch half
de maal het derde deel , voor de derde maal zoo veel daar toe.
Dc (chip-gezellen mogen uit den fcheehet voord ervan de huure: en indien daar
door eenige fchade gebeurt , zyn zv fchul- pe niet gaan zonder des Schippen beliedigh die t'elkcnrcize tweevoudigh te be- ven , en zyn in alle gevallen (chuldigh op
teren y en dit alles buiten 't recht van ftraf- zyn ontbieden wederom aan boort te kofe , de hooge Overigheit toekomende : tot men: achter blyvendc, verbeurt de (chipwelken einde den Schipper vermagh de gezel aan den Schipper voor d'eerftc maal
fchip-gezel aan boeijen te leggen» en alle de helft van de huur, voor de tweede maal
andere fchip-gezellen moetenden Schip- de geheele huur, voor de derdemaal het
tweevoudt van dien , en alk fchade , daar
per daar in ten dienftc (hun.
In gevalle by eenigh fchip-gezel een door geleden, tot welken tyde het zy, is
dootflag wiert bedreven , ofte andere mis- hy cehouden tweevoudigh op te rechten.
daad t , lyf-ftraffe verdienende, zoo moeten
Den Schipper een reize hebbende aaninsgclyks de fchip-gezellen den Schipper genomen, en goet vindende onderwegen
helpen, om den misdadiger vaft te zetten een of meer andere reizen aan te nemen ,
op ftrafre van gehouden te worden als me- magh zyne (chip-gezellen in dien ft bh/ven
de-plichtige.
houden, mks hun-luiden haarbefproken
Als 'er tweedracht valt tuflehen den loon en huure verbeterende , na 'toeloop
Schipper en eenigh fchip-gezel , en den van de mykn die zy voorder zu Hen reizen %
Schipper hem drie maal gewaarfchouwt behalve n die voor een tydt , noch loopende,
't

fchip

fchip

,

dat

is ,

in gel y k e

mede geladen is, en

:

:
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de, zyn aangenomen, dewelke, zonder
ander voordeel , het fchip moeten volgen
gelyk ook moeten doen die om vracht te
zoeken werden aangenomen. Doch in
zulk en gevalle is den Stierman , zynde niet
bedreven ter plaatzen daar den Schipper
voorder wil varen , fchuldigh zulks te verklaren) en wil hem den Schipper echter
houden, zoo moet hy bh/ven, mits houdende zyn oude Stiermans loon gemecrdert na beloop als vooren maar wil hem
den Schipper oorlof geven, en is hy daar
mede te v re den , zoo moet hem den Schipper de helft fcheiden van zyne huure, en
het overige laten volgen , indien de nieuwe
reize aangevaert wort in ginswaarts varen j
maar gebeurde zulks in 't keeren , zoo zoude hem zyn volle huur vcrfchccnen zyn:
en wilde hy zyn oorlofniet aannemen , zoo
:

zoude hy hebben Hoog-bootsmansloon,
na beloop als vooren.
Andere fchip-gczellen mogen , in gevalle als vooren , naar niet ontfcnuldigen , dan
by ziekte , of noodelyk belet.
Indien den Schipper , voor hy gekomen
:

ter plaatze der gerechter ontladinge

't geheel.

fchip-gezellen

hem

daar in byftaanj des

zullen zy, boven haar befproken loon, daar
over buiten af betaalt worden, naargele-

gentheit der zaken, op het zeggen van
goede luiden , haar des verftaandcT
Indien den Schipper buiten de plaatze
daar de ontladinge was voorgenomen het
fchip ontlaadt, en niet wederom laadt, zoo

dat het verballaft moet worden , dan is de
fchip-gezellen verfcheenen,
of de loflïnge gefchiedt ware ter gerechter plaatze, en den Schipper is over
zulks gehouden aldaar de huur te betalen ,
wel verftaande, dat de fchip-gezellen dan
ook fchuldigh zyn , het fchip, ontladen

huur van de
als

zynde , ter beftemder plaatze , ofte ter uitwecghfche plaatze, wederom in te brengen, daar het ingebraght moet zyn, ofte
daar het uit g c voert is , zonder nieuw loon,
te weten, indien de ontladinge gefchiedt
ter beftemder plaatze , ofte indien den
Schipper ter uitweeghfche plaatze

is

aan-

gekomen door noodt * maar ware den
Schipper daar gekomen met zyn eigen
wille, zoo zoude den fchip-gezellen toehalve huure , van 't geene men gemeenlyk geeft van de uitweeghfche plaatze tot de eigene beftemde plaatze ter ontladinge: en indien iemandtvande ichipgezefien, die 't fchip, als vooren, gehouden zyn te volgen , met eigens, dat zoo veel
waerd is, in't fchip heeft, zoo vermagh

komen

den Schipper des zelfs huure zoo lange in
te houden , tot dat hy het fchip zal geholpen hebben te brengen daar het behoort,
ofte daar voor verzekering zal hebben gedaan.

Wanneer een fchip quam te breken , en
de fchip-gezellen haar na behooren hadden gequeten, zoo zoude den Schipper
gehouden zyn hen dadelyk haar vrachtloon van zyn ent wegen , en berg- loon van
wegen de goederen te geven , indien hy
geit heeft , en zoo niet , is hy fchuldigh de
lchip-gczcllen te lande te brengen daar het
fchip heeft toebehoort.

Eenfchtp-gezcl buiten landts bevangen
zynde met eenige ziekte , waar door hy toe
fchceps-dienft onbequaam is , indien de
ziekte ofte krankhek was toegekomen te
fchips-dienft, arbeidt, ofte verweeringe,
dan zal hy daarvan geneezen worden op
fchips-koftcn , en hy zal hebben zyne volle
huure en voeringe j maar ware het gebrek
hem van zelfs aangekomen, buiten de
voorzcide oorzaken, zoo zal hy hebben de
volle huure en voeringe, en zal daar-cnboven op des Schippers koften , na zyne
gelegcntheit, waargenomen en onderhouden worden, 't zy te fcheep of te lande,
zonder dat nochtans het fchip fchuldigh
zal zyn daar na te beiden : doch ware hec
gebrek toegekomen door dronke drinken,
kyven, veghten, ofte andere fchult, zoo
zoude den Schipper niet fchuldigh zyn
hem te houden, ofte doen geneezen , maar
magh hem uit het fchip doen gaan, en op
zyne koften een ander huuren , ook zal hy
daar-en-boven den Schipper moeten weder i ^even al dat van hem ontfangen heeft.

Een

fchip-gezcl

komende

te fterven,

geduurende de reize , te water ofte lande
,
door eigen doodt, ofte in dienft en verweeringe van 't fchip , zoo komt zyne erfgenamen toe de helft van de huure en voeringe, indien zulks gebeurde in 't uit reizen j maar gebeurde zulks in 't keeren,
zoo zoude de heele huur, en voeringe, de
erfgenamen volgen, waar aan gekort zal
werden 't gunt de aflyvige zoude mogen
hebben ontfangen. Den Schipper zal den
aflyvigen fchip-gczel doen begraven aan
landt, indien zulks zonder merkelyk verlet kan gefchieden, enhyzaldekoftevan
de begravenifTe den erfgenamen mogen
korten , indien den overledenen buiten zake van fchips-dienft, ofte verweeringe, is
geftorven.

Wy hebben gefproken van de handelingevan de Schipper, zoo met de bevrachters , als met zyne fchip-gczellen. No gebeurt het dikmaal dat den Schipper geen
eigen fchip heeft, maar dat het andere lui-

den
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den in 'c geheel of ten deele toekomt. Als gezellen huurende , zal mede verbeuren gdykerien
den Schipper deel heeft aan 't fchip , ofte guldens: code indien den Stuurman dm van by een
bode , ofte andere goede kenruflc , cewaarfchouwi
voor zyndienft deel aan de win ft bedingt, ware , en
noch daar-en-boven met de zelve bootszoo is het maatfehap > maar als hy loon be- gezellen ter zee voere , zal hy verbeuren over elke
dingt) zoo is het huure. Dan al zoo den bootsgezel , daar van hy ge waar fi hou wt zal zyn
Schipper vecie zwarigheden konnen ont- twinugh guldens te bekeeren d'ecne helft ten promoeten, waar in hy de Reders geen raadt fy te van den Officier der plaatze daer die voor k enrnfle af genomen zal worden , en d'andere helft voor
kan vragen , zoo ftaan hier aan te merken den armen: endeom zulks te voorkomen, zal den
,

eenige byzondere gerechtigheden.
Een Schipper in gebrek vallende aan
gcene zydc der ace , dat is voorby de engte
van Doeveren, ofte door de Som, magh
eelt nemen op de kiel van*t fchip , by bodemerye , of anderzins , tot het vierde deel
toe der waerde van den bodem , en hoger
niet, dan by uiterfte noodt) en niemant
konnendevindendiehem gek wil leenen,

Stuurman gehouden zyn de bootsgezellen , eer hy
die aanneemt, af te vragen , of zy aan niemant anders verhuurt zyn , al eer hy ma hun buur maakt
zullen ook eeen Stuurluiden des wetende r**-- -

,

.

Stuurman verlaat , mogen aanoanen , en in zee voeren , eik mede op gdyke boete : des zal den eertien
Stuurman daar de huure mede gemaakt is , een
vrye wille ende keure hebben , of hy zul ken ontrouwen bootsgezel in zyn (chip zal willen voeren voor
de eerfte bedongen huure, ofte niet , en indien den
Stuurman hem niet begeert te hebben , zal by ongehouden zyn den /elven eenige huure ofte loon te
geven ; blyvende evenwel de bootsgezel die hem ander maal verhuurt heeft , en den Stuurman die hem
andermaal ofte derde maal huurt, vervallen inde
boete als boven , en dat uh haar eigen goederen 1
ende de bootsgezellen , ben v erhuun hebbende , om
met eenige Stuurluiden ten haring te varen , ende
hen teleure (lellende , zullen gehouden zyn ter eerlier rechts-vervolgh te rechte te (hun , ter plaatze
,

noch gcene koopmanfehappen in hebbende die hy kan verkopen, zoo vermagh hy,
mee raat van dc (chip gezellen, de (cheepstouwen te verkopen, ofte verzetten \ maar
deede hy zulks buiten noodt, zoo zoude
hy de Reders alle fchade , en wtnft dervinge, moeten oprechten.
Reders de welke het Schip toekomt,
zyn aan den Schipper niet verder gehouden als tot haar deel des fchips , en van het daar zy haar verhuurt hebben, om van daar te va- *
ren, zooder te mogen afwyken , ofte * overwyzing
gunt zy voorder zouden mogen hebben.
verzoeken ter plaatze daar zy woonachtigb zyn
De Schipper moet zorge dragen dat het ende dat rot dien einde genoegb zal zyn, dat aan
fchip boven dicht zy \ want alle fchade, die haar- luider per (bon, waar die bevonden zal worden,
dc koopmanfehappen komen te lyden door ofte ter plaatze van baar-luider ka d e woon- plaatze,
water van bovenen , ftrekt tot zyn nadeel. een weete ofte dathvaarding werde gedaan, met
t

* aankundiging , dat , of zy- luiden venchynen ofte
niet , wegens den Stuurman, en den Officier van de
plaatze daar zy hen befteedt hebben gehad t om van
daan te varen , recht gedaan zal werden by Schepenen ofte Rechteren der zei ver plaatze van de befte-

Zee-wetten voor de Bootsgezellen ter
Hdhng-vijfcherye , gemdékt
in den J are 1619.
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zy- luiden by den Rechter aldaar gedoemt
160 ofte dien
»
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!
veracht her^nde.dat op zulke verkregen,vooniflen
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"

worden *(trikte uuvoer- brieven,»
ut hen dat bevelen zal , zonder daar uit te
om bv, d en De^aerdcr uirgevoert te worden , ia
gaan , buiten duidelyk verlof of wille van hem , op
L
fchvn of lzclvc
Hove van HolJandc
boete , dat de Stuurman den zeiven gezdl: voor elk
gewezen ware , niet- tcgentUandc eenigh * tegen- •
fchoft zal mogen korten vyf duivers , voor een halRel en beroepinge.
ve dagh tien (tuivers, en voor een geheelen dagh
I V. Dat , een Stuurman gereedt leggende om
twinagh (tuivers • en zulks aan 't eerlte vierde deel
te zeilen, de bootsgezellen gehouden zullen
van de huure die hem komen zal , na dat hy uit zyn in zee
ende uure ben by den Stuurman gewerk gebleven zal wezen : ende by aldien de zake zyn , ten tyde
it elt.t'icheep te komen: ende zoo wie niet t'fcheep
in rechte komt , zal de bootsgezel als dan verbeuren
komt
, en den Stuurman t 'zeil ging , zal verbeuren
plaatze
daar zy
tegen* den Schout , of Baljuw der
een boete van zes ponden jegens den Officier, ende
afgevaren zyn , drie Carolus guldens.
Zoo wie bem met een Stuurman verhuurt daar-en-boven geftraft worden tot keure van Schet

verleent zullen

j

I I.

werk , 't zy van leggen , kaken , kuipen
timmeren , boflehieten , of andere fcheeps werken
en 't zelve niet doet , of niet doen konde ofte dat
iemant , in zee wezende , bem met te veel drank belafte , zal den Stuurman , uit zee komende , den zeiven mogen oorlof geven , mits hem niet meer beulende dan den zeiten penning van zyne bedongen
tot eenigh

penen.

V. Dat alk febeeps-kinderen , bootsgezellen, en
huurlingen, uit der zee komende, mus ont tangende t'elke reize den vierden penning van hun-luider

rade wederom ter zee moeten varen , op de verbeurte van 't geit dat ben van den Stuurman zoude
mogen komen, tot profyte van 't fchip , en noch zes
huure.
III. De bootsgezellen die hen by een Stuurman Carolus guldens, tot proryte vanden Officier: code
verhuurt hebben , en nader hant by een andere Stuur- floegh icmandt van ben den Reder ofte
man zkh weder verhuuren , zullen daar over ver- die zal tot keure van Schepenen geftraft worden.

V

I. Indien den Stuurman door eenigh gebrek
beuren een boete van tien guldens , en noch keurlyke verbetering doen, na welgevallen van Schepenen quaat geluk, oorloge, lekkagie van 't fchip ofte
Een Stuurman zulks wetende , en zoodanige boots- eenigh ander verlies van waadt , in quame , en om
,

Zzz

die

Digitized by

Google

„6

Aaloude en Hedendaaghfche

die ofte andere oorzaken niet raadrzaam dochte zyn

i

hy voldaan, mits
betalende de gezellen na beloop des tydrs tot S. Lucia toe, zynde den dertiende van
wel verdamde, indien het den Stuurman oorhaar
dachte langer in see te bly ven , om neerioge te doen,

netrmge vorder te voltrekken

,

genomen hebben, ofte aannemen zullen, alleen mat
loonen , zonder de zelve te beloven eenige ha, vifch , makkercel , korf-baring , bier , broot,
ofte eenige andere waaren of kooprrunfchappen
boe die ook genaamt zouden mogen wezen , dan

zal

geit

ring

WinteMru^

zullen de zei ve alleen mogen toefiaan op teder retze,
dan zullen de gezellen den Stuurman moeten die- die den Stuurman ten wille der Reden doen zal,
nen zoo lange het hem goet dunkt , min dat zy daar een kinnetje baring , zonder meer , die hen met keonis van des Boekhouder, of der Hoofi-reders , zal
hare huur, zoo als hier na verhaalt wort in 't zeven- werden gelevert uit de fcheeps baring, zonder dat
de hdti maar indien den Stuurman op S. Loeien de zelve eenige haring zullen mogen uitfthieren , of
dagh van «yne neeringa ftheidt , cn door quant weer ook eenigh hout leveren, 't welk by de Reden zal
en wint lange onder wege bfyft , zal hy in zulken werden bezorgt , op de verbeurte van 't zelve bo« :
gevalle de bootsgezellen niet meer betalen dan rot ende zal den jongens volgen een kinnetje haring
dien dagh. toe , ende zullen alle de bootsgezellen
voor de geheele teelt , by den zeiven i'oorJangen op
wanneer zy aan komen , gehouden wezen te helpen zoodanigen reis als zy des zullen begeeren , matfr
af-fhyden alles op verbeurte van de geheele huorej zullen de bootsgezellen , en andere huurlingen , het
der onwillige bootsgezellen, en daar-en-boven keur- zelve moeten ontfangen op ieder retze , opdeverlyk geftraft te werden van Schepenen.
beurte van dien : ende den Stuurman , of Boek hooVII. Ende indien eenigh Stuurman zyn fchip der, anden doende, zullen uit hare eigen goederen
of goet verheft , by ongeluk van zee ofte van zande, verbeuren vyftigh Carolus guldens van ieder bootszal hy gehouden zyn de huurlingen te loonen na ge- gezel , huurling , ofte jongens , die zy meerder halang van de tydt die zy met hem gevaren zullen heb- nng , vifch , ofte andere waaren hebben belooft , te
ben, indien zoo veel goederen geberght worden, bekeeren d'eene helft aan den Officier die de* nh>«
dat'er boven het bergh-loon de hunre na beloop des voering doen zal, en de weder helft ten behoeve van
rydts van betaalt magn worden, re weten, dat men den armen, en dén aanbrenger , half en half.
alle de weken van den teelt zal re k enen van Ba mille
XIV. Welke voorfz. kinnetjes haring al t*zatot S. Loden dagh toe, die acht weken voor rwaalfj men toegetlagen zullen moeten werden binoens
maar mdien bet fchip en goet van den vyandt ofte daaghs, zonder dat men de zelve weder zal mogen
om te verpakken of re verzorgen , op de
tan BCCTOover s genomen of » gekwgerr won, zal
de hunre van de bootsgezellen ofte huurlingen liaan verbeurte van den zei ven haring, en daar-en-boven
tot goervinden cn middeling van onpartydige Stuur- een boete van zes Carolus guldens , ten behoeve van
luiden, ofte iriterlyk van den rechten, daaralzulk den Officia, behalven keurlyke boete van Schepefchip uitgevaren zal wezen , na gelegentheit van de nen , zoo wel by den Stuurman , als vcnoot, uit haar
eigen goederen te verbeuren.
zake.
XV. Geen Stuiulmden/cheeps-ldnderen.bootsDat triemant eenige hiring/tzyvarfche
gezellen of andere , zullen binnen fcheeps boort in
ot anasre , uk oen reneepe zaï vermogen te aragen
op da verbeurte van twintigh ftuiven, tot profyte zee eenige haring mogen uitfchieten voor fcheepsvan den Officier , en de baring den Stuurman te her- haring-voeringe ofte anden, in wat manieren net
stellen , op keurfyke boete van Schepenen , 't en wa- zelve zoude mogen gefchieden, om die te leggen in
re het zelve gefchicde by toeffemming en kentrifle gelyke tonnen , halve vaten , ofte kinnetjes , dan alleen den y delen , kuit- zieken , nacht- fchame klaar
vtn den S tuurtnan
I X. Dat ook nietmnt eenigh bier buiten den en zuiver d'een uit den anderen te fchieten , op de
fcheepe zenden noch dragen zal, noch ook niexnant verbeurte van den haring, en zes guldens uit haar
van buiten in den fcheepe roepen , opde voorzetde eigen goederen , zoo wel by den Stuurman als by
boete van twintigh ftuiven , en keurlyke ftraffe , als den vcnoot j maar alle boter half- vaten , en k in,

j

,
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netjes , die binnen fcheepv boort ledigh gegeten
meer, zullen gelest worden met
hebben , en daar vifch , of baring , tot profyt van den fcheepe.
roede omkopen , zullen gehouden wezen de oot^
.
T_ 1 •
M
Inde jaren 1 6*1 1, itfix, i6*20,CT to^o,
rangen petitiën ofte hanig te herirellen , en daarhï
Hoog : Moog : en Ed: Groot
en boven verbeuren de boete van twintigh Carolus
guldens, een derde ded tot profyt van den Officier, Moog : onderfchcidelykc Plakkaten ter
net ander derde deel tot behoef van de ftede ofte neder geftelt , de Haring-vaart , Viflchebehc>eve van
pLurze , en het overige derde d«l
enhaar recht betreffende, die alle in
de fcheepen , en noch op keurlyke boete van Schede Plakkaat -boeken Itaao te zien , van welpenen.
hier
een late volgen.
ke
feneeps-wtrk
by
, ofte
oorloge , ter
I. Wie in
voorval van dien , binnen den fcheepe gequetft , ofte

voeren.

X.

man,

I

Wat bootsgezellen, ofvennot van de Stuur-, worden, zonder
geit ofte haring ontfangen

]

w

!

X

gefchooten won , dien zal het meefter-gelt^ en niets
sneer, betaalt worden uithetgerneene fchip, zon
der in eeni ge mont-koften gehouden te zyn : en in
dien hy eenige leemte behoudt , daar zal 't fchip of
de Reden niet in gehouden wezen , maar hy zal otit-

Plakkaat vtn de Heeren Staten

en Haring -vaart , met verbod t dat
memtndt des anderen wandt ierven

£tngenzynvolUbwevandercizedaarinhazdve

tfte befihadigen

gefchtedt,

XII. Dat den geenen
van oorloge ,

den vam den Rechter , daar 1
zyn , geftrafr zullen worden.

,

en

niet

v een-

fchip uitgevaren zal

mag

,

uitgegeven den

li May, 16x9.

die ben verhuuren in rydt

om ten haring re varen

van

landt, beroerende de grtote Viffcherje,

TN den eerden

dat de

«ene

die hen in zee
JL tot de vlflcherye ofte Haring- vaan begeven
fdruldieh zullen zyn hare roeren klaar te houden,
I.

,

op dat de zdve de netten , in der zee dryvende .

niet

vangen , en die fchade ofte belet doen j op de boete
i,dJetyaar> van twaalf Carolrn guldens, en de fchade, die zy
daar
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Alt *t redelyk weer

is

om neeringe

zullen de Stuurluiden gehouden

te

wezen haar

doen

achter-

fokken of bezanen te hyflen , daar mede zy den anderen Stuurluiden een teken zullen geven , om neeringe te mogen plegen , op boete als boven.
III. AbdeZonnetotGodegaat,erihetbequame getyde aanflaat , zullen de Stuurluiden gehouden wezen hare ankers te lichten , zy doen neeringe
ofte geene , om den anderen geen (chade te doen
ofte uit de neeringe te houden i maar die geen neeringe doen magh , ofte niet doen wil , die zal gehouden wezen onder zeil te gaan en te blyven , op de
boete van hoodert guldens , en ver bod t van zyne
neeringe voor den tydt van vier jaren , en dat hy boven dien vergoeden zal alle de fc naden , die hy eenige anderen van de neeringe me» kerven zoude mr>

IV.

Oft iemant dochte zee-weér te wezen, die

zal gehouden zyn een vuur achterop te (teken , aleer hy zyn anker zal winden , als dan zyn anker op
is , en hy fchieten wil , zal hy noch een ander vuur,
t 'zamen twee vuuren ) het eene voor en
•V ander achter , op (leken , en zal gehouden wezen
geen twee vuuren op te zetten voor dat zyn anker
van de gront is , op boete als vooren : ende zullen
d'andere (Iheepen , daar omtrent leggende , gehouden zyn van gelyken hare ankers te lichten , \ zy of
die neeringe doen willen ofte niet , en zoo zy geen
neeringe willen doen , zullen gehouden zyn onder
zeil te

gaan en te blyven

,

zonder te ankeren

,

ofte

op te zetten , op boete , en vergocdinge
van de (chade , ab boven.
V. Niemant zal hem vervorderen den anderen
metgewelt/tzy vangefchut of andere force , ofte
door dreigementen of anders , 't zy by wat maniere
het zy, uit en open te fchieten, of te verjagen , mede
op boete als vooren , en boven dien aan den lyve geft ra ft te worden , na goetvinden van Schepenen.
VI. Niemant zal by den anderen zoo na mogen
komen zetten, of ankeren, dat de geene die eerd
(lakei- vuur

ter zely er plaarze gelegen heeft daar door eenigzins

verhindert zoude

mogen werden om zyn wandt be-

, op boete van honden en vyfbekeeren d'eene helft ten behoeve
van den befchadighden , en de weder helft als hier na
in
algemein
gezeit wert.
de
boeten
't
van
VIL Dat van gelyken niemant hem vervorderen zal met zyn vifch- of hanng-fchip, ofte met
booten , of andere kleine fchuiikens , aan een ander
wandt te komen . ofte iemants wandt onklaar te maken, opde reepte werpen, of eenigh ander belet te
doen , op keurlyke verbetering , ende een boete ab
vooren , alles boven de vergoeding van de (chade
aan de befchadighde gedaan.
VIII. Dat niemant , onder dekzcl van onweer,
ofte om andere redenen , zyn wandt ingehaalt hebbende , zal mogen ankeren , ofte (takel-vuur op (teken, zoo lange hy eenige andere vuuren in zee zal
«en , op R«'y* e boete^en vergocdinge van (chade

auamel v k

te fchieten

ugh guldens ,

te

Deel.

II.

*47

den ende te beteren , en boven dien te \
(om me van zeftigh Ca rol u s guldens.
X. Dat niemant , wiens wandt gekorven is , zal
mogen ankeren , maar gehouden zyn t'reil te gaan,
en zoo lange onder icil te blyven als hy noch eeruge
vuuren in zee zal zien , op boete van ie moeten vergoeden alledefchadcn die iemant van de neeringe
daar door zoude mogen lyden.

te beteren.

j

,

XI. En dewyle men tot noch toe niet hee ft konnen achterhalen de geene die buiten noodt een anders wandt gekorven ofte befchadight heeft , en dac
zulks nochtans , tot weldandt van de neeringe ge,
daan dient , zoo (tatueren en ordonneeren wy , dat
zoo wat Bootsman met waarheit zynen Stuurman
van de overrredinge van het derde , vierde , achrite
en tiende lid t van deeze Ordonnantie zal konnen
befchuldigcn, de zelve van wegen de Viflch erve ver-

worden met een premie van twintigh ponden Vlaams , die hem gegeven zullen werden by de
Penning- meefters van die plaatze, daar hy 't zélve

eert zal

den Penning meeder , ofte den Officier aldaar, zal
aandienen.

XII. Niemant

zal des

anderen wandt*, dryven-

de by der zee, mogen inhalen , dan alleenlyk den
eenen buurman den anderen , te weten , buurluiden
van eene Stadt, Dorp, ofte Vlek, of ten minden
van een Landt beboudelyk dat met bet zelve ingehaalde wandt niet gevifchtzah
van vvftigh guldens voor dit net.
;

XIII. Indien iemant eenigh 91
dry ven by der zee, die zal een dregge in 't zelve moeten (laan , en alzoo aangaan tot der Zonnen onder-

gang toe

, mits dellende zoo veel e bakens op zyn
op 't wandt daan dat by
gedreght zal hebben j ende indien niemant bet zelve wandt binnen dien date eigent , zoo zal de Stuurman dat ter Zonnen ondergang laten dryven , zonder het zelve te mogen inhalen , op boete van aan
den lyve gedraft te worden , tot goetvinden van den
Rechter.

fchip ab daar groote breels

XIV. Een tegelyk Stuurman cal gehouden wazen op de groote breeb, daar zyn wandt mede bewaart wen , zyn naam te dellen , en dc naam van
de plaatze daarby uitgereedt won, mi
de kleine breeb zyn eigen merk, ten ei;
eene buurman des anders wandt
magh , op boete van twintigh Ca rol us guldens : en
zal daar-en boven eiken Stuurman gehouden zyn op
d 'achter- mart van *t fchip , dat hy bedieren zal , te
dellen en geduurighlyk (taande te houden een vaanken , ten minden drie vierde deel van een elle groot
in 't vierkant, waar in daan zal bet Wapen der plaats
daarby van uitgevaren zal zyn, rnetdekoteurevan
dien ,

op boete als vooren.
Ende zoo wat Stuurman zyn buurmans

XV.
wandt ,

d r y v ende by der zee , ingehaalt zal hebben
wezen zoo veel haring-manden ofte
baken te hangen , deen boven d'andere , als'er groote breeb op 't zelve wandt bevonden zyn , op de
middel- voor- of achter-maft , en die zoo lange te
laten hangen , tot dat de wedergevinge van de ingehaalde vleeten of netten gedaan zal zyn aan den
I X. Ende of bet gebeurde , niet tegendaande al geenen die de zelve verlooren zullen hebben : ende
"t gunt voorfz. is , dat iemant by noodt eens anders zullen die bootsgezellen voor haren arbeidt en bergvleeten of netten morde kerven , ( welke noodt hy loon genieten vyftien duivers voor elk net.
t'zyner eerde aankomde zal moeten bewyzen met
XVI. Indien de wedergevinge in zee niet gealle zyne bootsgezellen ) zoo zal die zelve kerver daan is , zal elk vtfleher , die zulke vleeten ofte netgehouden zyn de zelve vleeten te heelen met goede ten gevonden zal hebben , gehouden wezen de bavafte touwen , indien het eenighzins doenlyk is , en ken of manden te laten hangen , zoo ab voorfz. b
zoo niet , zal de vooriz. kerver , ook onverzocht tot dat hy wedergekeen zal zyn in de haven of pbats
zynde , gehouden zyn de voorfz. vleeten te helpen daar hv afgevaren is , en uitgereedt won.
zoeken den toekomenden dagh lang , op boete van
X V 1 1. Die harer buuren of landts- luiden wandt
de fchade , die daar door geleden zal zy n , te vergoe- gevifcht, en dat in zee niet wedergegeven hebben,

zal fchuldigh

Zzz

i

zul-

Digitized by

Google

Aaloude en Hedendasghfche

*4»

bi n n en den derden dagh na hare talen de koften die alsdan zouden vallen : .
indien zy het zelve in handen van de fententie ofte goetvinden
, by *t voorfz. Collegie
eigenaars niet wedergegeven hebben , te gaan tot van de Viucherye gegeven , na beboorlyke kennis

zullen fchuldigh zyn

aankom (k

,

den Secretaris van de itede ofte plaaize , en aldaar
over geven , wiens ende hoe ved netten en reeps zy
gevonden aulleo hebben, benevens de me i ken van
dien , ten einde dat daar af aan de eigenaars van de
zelve herilellinge gedaan worde j op boete van aan
den h/ve of anderzins geftraft te worden , nagoetv inden van den Rechter.

XVIII. Die

zyn buurmans of laodts - luiden
netten iagehaalt zal hebben , zal de zelve reeps en
netten bewaren , en , die aan landt brengende , doen
drooeen, tot kotten van den eeenen die hentoebehooren mits daar van ontlangende , voor de voorfchreeve koften van droogen en berg- loon , zoo veel
ben-luiden by der Wet van die plaatze , of by goede mannen , hen dies verftaande , toegeleght zal
werden.
,

van zaken , zoo welbcroerende dit tegenwoordige
als ook alle andere voorgaande punten, zal kracht
bekomen van ge wy sde dingen , zonder daar af eenige herroepinge, ofte verder betrek te mogen doen
niet meer by appel dan vemieuwinge , ofte andere

middelen , gemerkt dat zy-luiden hen ter zee generen moeten om haar-luider onderboudingc , en
hun niet mogelyk is proceflen te onder houden of te
vervolgen , by het welke de voorfz. neeringe verachten , gelaten , en te rugge geftelt zoude mogen werden , tot achterdeel van de gemeene welvaart.

XXII. Indien eenigh bootsgezel hem vervorderde , zonder weten ofte uitgedrukt bevel van den

Stuurman , iesunts netren te kerven, de zelve zal
geftraft werden als een piraat ofte zee- roover , zonder eenige genade ofte ooghluikinge. Ende zullen
XIX. Ende om voorts alle voorvallen van feba- alle de voorfz. boeten gaan en aangewend t worden
de te beletten en wegh te nemen , zoo veel zulks het een derde deel tot profyte van de Viflcherye
doenlyk is, zullen de Officiers, Burgermeefters het ander derde deel tot profyte van den aanbrenger,

Schepenen , en andere Wet-bouders van de plaatze,
van welke zulke Buitten , of andere Scheepen , ter
zee-neeringe varen . gehouden wezen , in 't af-fnyden van de teelr, en opleggen, van elk (chip, daar hét
aangekomen is, voor hen te doen verfchynen drie of'
vier bootsgezellen, of zoo veele als 't haar goet dunken zal , en van hun- luiden op baren eedt vernemen,
of zy ofte hare mede-gezellen den anderen geen
fchade in 't wandt , netten , of anderzins , gedaan
hebben , door 't nemen , wegh voeren , of breken
van dien , om ben-luiden , en de geene die tegen
onze Ordonnantie, ofte tegen eenige pointen van
dien gedaan zullen hebben , te mogen kaft y den en
verbeteren , andere ten voorbedde ; ende zullen de
zdve bootsgezellen , daar toe verzocht en vereifcht
zynde, fchuldigh zyn de rechte waarhei t daar van
te zessen , zooder iets te verzwysen of in iwyffel
te trekken , op verbeurte van haar- lied rr huure , en
boven dien na goetdunken gebeten te worden.

en het overige derde deel tot profyte van den Officier der Dlaatze , die de uitvoeringe daar van doen
zal. Wel verftaande , dat eerft ende al vooren
van
de goederen dergeener die misdaan hebben afgaan
en betaalt zullen worden alle die fc baden , hier vooren uirgedrukr.

XXIII. Den Officier zal

niet

mogen

verdra-

Eover eenige van de voorfz. fouten ofte overtreden , zonder uitgedrukt verlof en bywezen van
de Burgermeefteren en Schepenen der plaatze , ende
zullen die over een komingen zonder haar-luider
,

verlof gemaakt , gehouden worden voor nul en van
onwaerde ; ende zullen dies niet tegenftaaode de
voorfz. Burgermeefteren , of andere , daar toe
bf
der Wet gevolmachaght, de voorfz. boete op de
ovenreders mogen vervolgen en uitvoeren , ende
bet deel van de voorfz. Officier aanwenden tot profyte van de ftadt.

XXIV.

De Kapitein en der fcheepen van oorZoo wanneer iemanr bevonden wen , we- loge , dienende de Viucherye , worden by deezen
tens en willens , of regens de ordre , hier vooren ver- geyolmachtight , dat zy alle de overtredingen , die
haalt , zyn mede-vweber fchade gedaan te hebben
by ema n d t , tegens deezen Plakkate , ia zee gedaan
die zal fchuldigh zyn de zelve fchide te beteren, en zullen worden , datelyk en met authoriteit zullen
de befchadighde daar van te voldoen , by aldien zy- mogen doen rechten , ende den overtreders over
ne goederen daar toe (trekken mogen , ende zal de hare overtredinge bekeun hebbende , zullen zy gevoort 7 befchadighde bet Cu r- plus ofte refte van de nieren d'eene helft van de boete hier vooren geftclt
fchade , by hem geleden , verhalen mogen aan de te weten , het derde deel , voor den aanbrenger se-

XX.

i

.

Reders van de tcheepen , en tot aan de ingeladen
goederen toe ; ende zal den Stuurman bovendien
noch verbeuren de boete van zdtigh Ca rol ui guldens, en geftraft worden , andere ten voorbeeldt
na goetvinden van de Wet.

XXI. Wie den anderen ,

buiten de punten hier

vooren verhaalt , onwetens ofte onwillens befchadight , ofte dat den ecnen Stuurman den anderen
door quaat weêr , of anderzins , onwetens zyn fchip
quatn te overzeilen , die zal dat beteren , na goetvinden van de Rechters der plaatze daar zy af varen
de welke binnen een maandt ( na dat de partyen beboorlyke a £h e fn rechte zullen hebben ingeftelt ) de
zake zullen beflechten , 't en ware dat zy met elkanderen in *t vriendelykover een quamen : ende in

° B
j>„
i_.ir
j
j- >
fcbikt, en d'eene helft van het derde deel dat voor
de Viiicherye won behouden.
•

r,.

XXV.

Een

iegelyk Stuurman zal gehouden
zyn de voorfz. leden in druk of in gefchrifte te hebben in zyn fchip , op dat de zelve te beter nageko-

men en ooderhouden mogen worden : ende zal elk
Stuurman , ofte Mcefter van den fcheepe , ( hebbende deeze onze jegenwoordige Ordonnantie , als
voorfz. is ) ook gehouden wezen , voor *t vertrek ken van zyne verblyf-plaatze , dezelve te leezen
voor te houden , en te kennen te geven zynen gezellen, opdat zy daar van geen onkunde voorwenden
mogen , en hen-luiden alzoo te beter wachten die
te overtreden j op boete van twintigh guldens by
den Stuurman uit zyn eigen beurs te verbeuren.
Ende ten einde niemant van deeze Ordonnantie
onkunde voorwende , zoo bevelen en volmachtigen
wy den eerften Deurwaarder van den Hove, hier
op verzocht , de zelve alom me bekent te maken
daar 't van noode wezen zal , ende jaarlyks de zelve
bekentmak in* ( ten verzoeke van die van de groote

gevalle iemand hem met bet vonnuTe moghte bezwaart vinden, die zal de zake mogen betrekken
voor het Collegie van de groote V üchery e en Haring-vaan deezer Landen , de welke ter eerder aanftaande vergaderinge de voorfz. zake by aneft zullen af doen j ende by aldien eenige b wondere vergderinge verzocht worde , dat zulks by het voorfz. VifTcherye) te vernieuwen. Ende laftenvooni alle
oUegie zal werden toegedaan , mies dat den gee- Officieren , Recbteren , en Wethouders , dien dit
aen , die zoude mogen komen te vervallen , zal be, dat zy tot d'onderhoudinge van dien
goer.

i

'
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goede toezight nemen zullen , en tegen* den over
t reder s procederen , en doen procederen by execnoe
over de boeten boven gemelde.
Gegeven in den
Hage , by forme van Plakkaat , onder onzen grooren
Zegel , hier aan gehangen , op den twaalfden Mayos,
in 't Jaar onzes Heeren duizent zes honden negenen- twintigh. Onder flont , ter ordonnantie van de
Staten van Hollant en Weft-Vrieflani. A. Duik.

By

nacht zullen zy hare ankers hebben
nemen.
Die niet vifcht, vermagh niet onder de
viflehers te dry ven , maar moet zeil maken
In 't net fchicten magh men den anderen niet te na komen.
Men moet zich wel wachten van een
anders wandt te kerven.
De haring die voormaals by Noorwegen , en onder Schoonen plagh te fch uilen,
vangt men nu in 't voor-jaar op de k u ft van
Schot and i , en in 't na-jaar op de kuil van
Engeland: , benoorden de Teems , van
waar zy , in de Winter, de Hoofden door
trekken, achter Engeland t fchicten , en
tegen het voor-jaar, grootelyks vermeerdert, voor de Schotfche kuft zich weder
in tc

,

1
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Waker Rawler zeghc in zyne uitgcgev ene fchriften , dat in den jare 1 0*1 o dc
Hollanders op de Engelfchc kuftgevifcht
hebben met drie duizent fcheepen , en vyftigh duizent menfehen. Twintig Buifien,
zeght hy voorden, onderhouden acht duizent menfehen: en meint, in alles gerekent, dat de Hollanders toen ter tydt wel
twintigh duizent fcheepen in zee hadden
't geen , onzes oordeek, vry hoogh genomen is, en met de waarhert, noch toen
noch nu , wanneer de vaan te by ft er it verSr.

minden ,

niet over een fchynt te

komen.

Ter tydt, als by den laatften Engelfchen
oorlogh de haring-vangft in de Noon-zee
ftil ftondt , gaf Godt zulk en groocen overvlocdt van haring in de Zuid er-zee , dat
zommige viflehers in een maand t elk acht
honden

laft

haring voegen

,

zyndc

om-

trent tachentig honden duizent haringen,

waar van de acht honden

laft

verkocht

wien voor 1 5 6z o guldens.
Die van Amfterdam inzonderheit hebben voormaals , om den Scheeps-bouw en
vaan voort te zetten , vecle goede wetten
laten zien.
Deeze viflcherye wordt van de Neder- en keuren dies wegen uitgegeven , zoo
landers grootelyks geocffent. Men heeft rakende den Zee-luiden zelve , als de Timvoorrnaals in een jaar by de vyftien en mermans, Maft- makers, Touw-flagers,
ze ft ic n honden BuifTen, drie maal op de en ZOO voorts.
Niemandt magh Meefter- timmerman
vang 11, het gat van Texel uit en in zien
zeilen. Heden beloopt het getal omtrent worden, 't en zy hy proef-ftuk van zyn
konft
geeft, met een plank van z 5 voet te
zeven honden, of minder, ieder zeventig
laft voerende
elk laft houdt honden en floeren en in tc brengen, een nieuwe naadt
twaalf tonnen, en ieder ton omtrent negen tc dryven , en een roer met vyf haken, of
honden haringen : zoo zy nu drie maafla- wel een fpille met vyf gaten te maken.
Alle maften, en fprieten, chVer gevormt
den, gclyk mee ft tydts gefchiedt , komt
het getal dergev angen haringen opveele werden, moet men zes- of acht-kant be:

milliocnen te bcl<oopen.
In het jaar 1 590 voeren van Enkhuizen
alleen drie honden cnvyftigh BuüTen op
den haring-vangft in zee : welke ftadt zoo
fcheep-ryk is geweeft , dat , als de Koning

van Spanje de Nederlandtfche fcheepen in
beflagh

nam , men daar in konen tydt drie

honderdt groote Scheepen opgebouwt
heeft.

Op het jaar 1 163 heeft men eerft deeze
haring beginnen te vangen , 't geen by die
van £erikzee in 't werk geftelt wierdt.
Willem Beukfla, van Biervliet , was d'eerfte
die den haring zoute, en in tonnen pakte,

op het jaar 1416*: hy ftorf in 't jaar 1447 j
en Keizer Karei de vyfde waerdeerde deeze vond t zoo hoogh, dat hy, in 't jaar 1556',
te Biervliet het graf van die man ging bezoeken voor zynen tydt wiert den haring
varfch gegeten. Kon hier op is tot Hoorn
het eerftc groot haring-net gemaakt \ daar
de Heer Hmgent aldus van preekt
:

1

Heb ik van allen eerft \ groot haring-net gebreide
Van allen eerft gefpreid^vao
""

houwen , zonder dat

daar in cenige prop-

pen mogen geftoken worden. Men meet
de zelve binnen de 7 en 1 4 palmen van het
vierkant hout 6 voet, de 14 palmen van
het eindt 8 voet , en de ftik-houten van het
11 voet. Het hout, daar de maften
van gemaakt worden , moet , volgens keure , by Winter-tydt gehakt zyn.
Quade hennip wen by Keur-meefters
gewraakt. Het kabel-garen moet tweeen-vyftigh vadem lang uit een pont hennip
gefponnen werden, en het lylt-garen op
zeftigh vadem uit een pont. In regen vermagh niemandt garen uit te fcheeren , om
ftrengen of touwen daar van te draaijen,
zelfs ook niet by nacht. Alle ly ken, lynen,
en huizing, moeten geflagen zyn van gelling , ofvan fyne Rigafche hennip , zonder
daar toe ceruge andere hennip te mogen
gebruiken. De marling moet , volgens

Amfterdamfche wet, van Rigafche hen- zkt

m

Hmévtfln

nip zyn gemaakt.

De ankers worden over 't blok geftort , Z^tZ'
om proeve van haar fterkte te geven.
3^.

'
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Niemant rongh des Heeren naam ydc-

lyk misbruiken, of zwecren, de Godtsdienft befpotten, noch geichillcn om vcrn van fcheide Godts- dienden aanrichten, op

Gefprofc en heb bende in 't alge mc
net ft heep beilier op Koopvaardy-fchee- zware lira fk , daar toe gcftelt.
1 nict ondienftigh 2yn in 't korte
Binnen deeze Schecpen magh niemant
P"1 »
ain lC rocrCn n OC het op ofte in de Schce- timmeren, zonder duidelyk bevel van dc
i

pen zelve ftaat , en toe gaat.
Koopman, en Schipper.
Wanneer byzondere ingezetenen deeNicmandt binnen ie heep s- boort magh
om buit zyne toegevoegde drank-maat verkoopen,
op den vyandt te behalen , en hem afbreuk of bei paren , maai- moet het zelve aante doen , die men Kapers noemt , worden ftondts nuttigen.
Geen leeftocht magh
de zelve bemant , zoo van Bevelhebbers als overhoort geworpen worden, onder voorgemeen bootsvolk, gelyk 'sLandts Oor- geven dat verdorven is, zonder toellcmogh-icheepen , doch zomtydts meerder mingvan Schipper, en Koopman.
Ieder kryghsman heeft zyn geweer wel
in getal want haar kracht beftaat in 't enteren, dat met veel volks moet gefchieden fchoon en kant te houden , en moet het
waar mede het beftier ook ten vollen over zelve wekclyk den Gezaghebbercn vcreen komt. De Reden of eigenaan van die toonen.
Die cenige werk-tuigen van de HeelScheepen beftellen de leeftocht voor het
volk. De huur van 't volk wort gefchikt meefter, Timmerman, of Kok , verwerpt,
na de buit die'er verovert is, in welke zy ofverfteekt , wort , tot ftraflè , gelaerft.
Wie eenigh gefchut af-fchiet, zonder
roede komen te deelen of zoo men niets
beloopt , geniet het volk veeltydts geenen laft , verbeun een maant foldy.
Op de k ranken moet acht geflagen werloon.
De Koopvaardy-fcheepcn die na Ooft- den , en hen onderftandt genoden van dc
Indicn varen zyn gemeenlyk fterker be- gcene welke onder het zelfde gedeelte
mant als de Landts Oorlogh-fchecpcn , en volks befcheiden zyn.
De goederen , tot den lyve van een afkomen in de mindere bcamptelingcn over
een. Bv 't af-fterven van de Schipper ver- geftorvcne behoorende , is men gewoon
vangt de Stuurman des zelfs plaatze. De voor de maft te verkoopen.
De Scheepen moeten dagelyks, zoo
Koopman (laat acht op de lading, vent de
zelve, en verhandelt die hy heeft zyne wel van buiten als binnen , gewaflehen en
gereinight worden.
Schryven en Boekhouden onder zich.
De Schippen op deeze Scheepen heb- Niemant mag zich vervorderen te dobben 't gebiedt over het fcheeps-volk , en belen , fpeelen , of cenige fpecl-tuigen te
de befhexinge van dien als mede van zeil maken binnen fchceps-boort , op ftrafte
te maken, het zelve te verminderen of te van acht dagen in de yzen te zitten en
vermeerderen , ftreken te zetten, of te ver- het verlorene met fpcl is men niet gehouanderen. Als zy in eenvlootegezament- den te betalen.
"
Niemant vermag zich dronken te drinhun reis vervorderen , wert althans een
r- bevelhebber over de geheele vloot ken, of te plok-hairen, noch elden binclt, die de vlagge voert, en gebiedt: nen fcheeps-boort vuur te gebruiken, dan
3y gebrek van deeze hebben de Kooplui- met laft , ook geen tabak roken , dan op
het bove-nct , of in het galjoen alles op
den beurt voor beurt het opper-gezagh.
Op ieder Schip is een Raadt van vyf pcr- verbeurte van zware ftraffc, daar toe gefoonen , die als Rechten zyn geftelt , met ftelt.
Na bezette wacht moet ieder zich ftil
volkomen macht om over alle kleine misdeeze zyn de houden, cnzynbeftcldc poft waarnemen.
bruiken recht te doen
Niemant vreemds magh binnen boort
Koopman, als Voor-zitter, Schipper,
Onder -koopman, Oppcr-ftuurman , en komen , als met toelating van dc BevelHoog-bootsman. Geenby-ecn-komften, hebbers.
't zy om recht te plegen , of anderzins
Hooy of ftrooy in de flaap-plaatzen te
mogen van het eene Schip op het ander ge- hebben , of ook cenige k ooi je in te nemen
fchieden , zonder vol bevel van de Opper- buiten laft , wort nict toegelaten.
vloot-vooght.
Het zee doopen aan den onbevarenen
Des nachts moet in ieder wacht drie of wort niet geplccght > maar ter gewoonvier maal de ronde onder en boven in de lykc dooD-plaatzen wort ieder baks-volk
Scheepen gedaan worden , om alle onraar met een flap-kanne wyn befchonken.
onheil, en t*zamenrottinge van 't volk tc
Zaken die de foldaren op deeze Schecwceren.
pen aangaan , moeten by den Kryghs-raadt

zes Landt» Scheepen uitruften ,

I
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afgedaan worden welke bcftaat uit den
Koopman, Schipper, Sergeant, Corporaal , en Lantspallaat ; doch wanneer het
zaken van grooten gewichtc zyn , moeten
dezelve byden Brcedcn- of Vlooi-raadt,

de beampten vermanen zy in 't byzonder
zoo eenige mis-greep komen te begaan :
voor alle vergaderingen hebben zy het gebed c te fpreken. Het bootsvolk wert met
Godtsdicnitigc boeken voorzien en nie-

zoo daar twee of meer Schccpen by den
anderen zyn, afgedaan worden.
De Vloot-raadt dcczer Schccpen beftaat uit alle de Koopluiden, Schippers,
Onder -koopluiden, en Opper- ftuurluiden i doch in zaken de kryghsluidcn betreffende , komen , in plaats van Onderkoopluiden , en Stuurluiden , de twee cerfte gebiedt hebbende kryghsluidcn, 'tzy
Hopluiden, of minder beamptelingcn. De
eerfte Bevelhebber heeft de voor-zitting
in deezc vergadcringe , en , by ongelyk
getal, cenc Item , maar by gelyk getal twee
ltcmmen. Deezc Raadt nceft maght de

mandt magh zich uit het gebed t of predi-

,

:

katie onthouden.

De bezwcorene inftellingcn moeten den
volke maandelyk voor gelcezcn worden.
Als'er eenigh af-gcltorvcn menfeh over
boort gezet won, laat men een ftuk los
fchieten.

Als de Schippen en Stuurluiden ver-

inde (treken die men nemen zal,
zulks den Bevelhebber, of Koopman bekent gemaakt werden, om hen te

fchillen,

moet
1

,

vereffenen.

Deezc Scheepen hebben diepe hollen, of

ruimen , gelyk alle Koopvaardy-fchccpen,
verftorvcne plaatzen te vervullen, enon- zyndc achter hoog , en wydt uit gebogen
bcquamc uit den dienft te Hellen fpreckt tot lyfs berging,en ftouwing van goederen.
vonnis over zware misdadigers , en zulks De Hoogh-bootsluiden, en Schiemannen,
:

op het Schip van den Opper-bcvelhebber
beraamt ook op 't nemen van de ftreken ,
aandoen van plaatzen enz. draaght mede
zorge, dat'er geen bus-kruit noodcloos in
de vloot gefpilt werdc.
Dc Gebieder van de vloote heeft recht
om in alle byzondere Scheeps-raden te komen , en daar de voor-zitting te hebben.
De vonniflen worden aan de misdadigers ter uitvoering geftclt,op dc Schccpen
daar het feit is voorgevallen en wanneer
een byzondere Scheeps-raadt recht zal uit
fpreken over eenige kleine zaken , in welke haar zulks is toegelaten, zal dc Scheepsbevelhebber daaghs voor dc uitvoering zyn
Schip zoo dicht by dat van de Vloot-voogt
houden als 't doenlyk is , en een vlagge aan
de kralyn by de marfch ophalen , latende
die dus een uur lang waaijen , op dat dc
Vloot-voogt weten magh dat men daaghs
daar aan recht plegen zal , cn hy zelve over
komc, ofte iemant met zyn bevel zende*
doch indien niemant van zynen Rade over
komt voor de middagh op den beftemden
dagh, dan gaat de Scheeps-raadt met haar
zaken voort en indien net feit iy fzakigh
geoordcclt werdt , ftcekt men het voornoemde teken weder op , ten einde zulks
dc Vloot-vooght bekent zy , en hy beltel:

:

:

lingcdoe.

De Scheeps-raadt beveelt den Predikanten, cn Krankc-bezockcrs, niets meerder als den Kerken-dienft waar tc nemen *
doet hen in goede achting houden , en niet
beftraften in 't byzyn van het volk, 't cn
ware de misgreep tcgrovclyk was. Dceze
hebben goede zorge te dragen van het
volk ftecdts tot deughden aan tc manen
cn alle Kerkelyke twiftcn te fchouwen

!

dragen zorge dat de zelve wel geftouwt
worden , ten welken einde zy tufTchcn dc
fcheer-houten, en aan 't boort , gaten doen
maken, om de ftort-goederen daar door

bequamelyk in te ftorten. Wegens het
broeijen of heet worden der Peper, No.
ten, en Nagelen, moeten geen andere
goederen onder noch tufTchcn de zelve in
geftouwt werden > want Foelie, daartufichen gelcght , zal van dc hitte der genoemde fpeceryen zwart worden , Benjuin fmelt, Gcngbcr verheft zyn verw,
Syroop verteert, Radix China fchroeit,
verbrocit , en verdroogt : dcrhalven is het
dienftigh dat ieder van deezc fpeceryen in
een byzonder ruim geladen worden. Fardeelen , pakken , en andere ftuk -goederen,
worden op elkander tegen de ruimen der
fpeceryen geftouwt. De koftelykfte goederen moeten in de middelftc lagen gclegt
werden , om van onderen niet befchadigt,
of van bovcnen door lek kagie niet bedorven te worden. Alle waaren die het druipen of fmcltcn onderworpen zyn moeten
zoo geftouwt en gepakt werden , dat zy
met lekken geene andere waaren konncn
befchadigen. Zware pakken onder gelegt
zal den fcheepe ftyfte geven. Olie moet
boven en voor de handt geplaatft wezen:
de vaten daar de zelve in is , moeten eenigzins wan gelaten werden , de hoepen en
bodemen aangedreven, met zout, zant,
cn water, wel gewreven zynde, om alle
lekkagie voor tc komen. Men ftouwt de
Peper zoodanigh , dat die dc pomp niet
ontredden kan. Gelyk op alle Schccpen
als men zant geballaft heeft, moet zorge
gedragen worden, dat het zelve de loop
van 't water, omtrent de pomp , niethindcre,
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dcrc , cn dat die niet verfchicte > want ver- d'ingcladcn goederen , onder de naam van
fchootc ballaft, en onbequaamheit in het Sttper-cargo zonder Officieren meer decpompen , brengt een Schip in gevaar, zoo zes arrrpc is , te bezorgen dat het koop mans
als by eigene ondervindinge , in de Noort- goet zonder fchadegcloft en geladen wert
hy koopt , en verkoopt , houdende van alzec, hebbefpeurt.
De Provooft , welke aanklager van m is- les bock , cn rekening.
Op Weft- en Welt-Indies-vaarders is 'c
daden op dceze byzondcre Schecpen is,
hoort dc getuigen , ten overftaan van twee dienftigh dat de Schipper , en andere OpRechtcren, genootnen uit den Scheeps- per- hoofden te fcheep, ontzaggelyk by het
raadt. Wie deeze Schceps-rcchters van volk zyn want in die ftreken menighmaal
onrecht laftert, moet met blootcn hoofde, oproerigheit onder 't bootsvolk komt voor
geboogen knicn, en gevouwen handen, te vallen , daar dc langwylige cn ongemak Godt, het Gerecht, en den vcrongelyk- kclyke reizen, het Hecht vocdtzel aandc
ten , om vergiffenis bidden. Die iemandt maats , en de weinige magt , die dc Schippers hebben in 't oerfenen van rcchts-pledreight, wort tot vreedc gedwongen.
icmant mach buiten lalt van boort va- ging, en het (haffen der misdadigers
ren, op byzondcre ftraffe, daar toe geftelt. jgrootc oorzaak toe geven. Hierom Heeft
Dceze Scheepen worden gcmccnlyk dc gewoonte te fcheep in die gewefteninvoor twaalf maanden van lyftocht ver- gevoert, dat ftouthartigo Schippers, by
zorght , en zulks voor hondert koppen met muiter)' , of dreiging van 't fchip af tc looeen-en-twintighduizent ponden broodt, pen , het rcbelle volk zelfs aan den lyve
1 Iraffen , fchoon daar toe niet gcvolmagh( meerder ofminder na het getal van volk
waar van ieder man wekelyk vier pondt tight zyn. Men zet de ftoute maats voor
een langen tydt, tot boete, aan het pomvan
elk
vlcefch
tonnen
,
twintigh
geniet:
vyf hondert cn vyftigh ponden, waar van pen , waar mede zy de zwaarftc fchecpsdoen. Muiteryc moet in 't begin
dienft
man
drie
ieder
aan
twee maal ter weke
vierde deel pontsgefchaftwerdt: twintig geftoort , cn met zware (Iraffen, of wel
belooningcn
Van dc
, gedempt werden.
tonnen fpek , eiken ton op drie hondert en
vyftigh ponden gerekent,'t geen een maal kruit- cn geweer- kamer moet zich een
ter weke wort gefchaft en drie duizent Schipper althans verzekeren , cn gaat het
ponden ftok-vis, waarvan ieder man vier op een veghten binnen boort , hem van
maal ter weke een vierdedeel pondts ge- bak cn fchans meefter maken , ook van dc
fchaft wert. Ieder man rykt men vyf kazen luiken, cn het roer.
Als'er te fcheep ergens om geloot moet
uit, elk van zes of zeven pondt zwaarte,
voorde reize. Noch laad men veeltydts in werden , plagh zulks niet te gefchieden
met
dobbel- ftcenen , maar met zekere daar
hondert
man
op
dusdanigen Schip, daar
varen, dertigh toelaften water, waarvan toe befnedene houtjes.
Wanneer
een Koopvaardy- fchip zich
ieder man een flap-kan daaghs kryght , behalven achtien pypen water voor de Kok genoodtzaakt vindt tegen eenigh vyandt
achtien te ftryden, die hem tracht tc nemen , zoo
een tonne bier voor ieder man
toelaften Spaanfchc wyn , waar van een is dc lift meermaal zyn behoudenis , 't zy
mutsken daaghs aan ieder man wert uitge- met te veinzen van veel volk op te hebben
reikt twee toelaften Franfche wyn twee of mcergefchut als hy voert } denftouten
oxhoofdcnbrandewyn: twaalf tonnen bo- tcfpeclcn, zoo in taal alsgebacrte, wanter: vier varkens azyn: vier-en-twintigh neer niet ontvlughtcn kan ; ja zomtydts
een aam limoen-zap met zelfs recht op het vyandt lyk fchip aan
halve amen olie
vier quarteelen pruimen vyftigh zakken te zetten, op hope van het z.clve in degront
twintigh zakken graauwc erwe- te loopen * cn als hy hem van ven c ziet
gort
tcn twintigh zakken witte erweten een zich te gedragen als of zelve jaght maakte.
Als men zout laad, moet het Schip oneen halve ton
grof-ton miredik-wortel
moftert-zaat: vcertigh gerookte ham- der, cnalom, wel droogh gemaakt zyn,
men : vyftigh (lukken gerookt vlcefch en voorzien met cengarniering, of loozc
acht gerookte tongen, enz. dit alles doet wagering , en dwars fcheeps gefchot van
de Schipper , na wet cn mate , aan zyn volk gelyken als men koorn laad.
Wyn-vatcn moeten voorzightelyk gcgerechtelyk uitdeden.
Op Schecpen die na Wcft-Indien, de leght worden , alle met de fpons-gatcn na
Straat , cn elders varen , is de Schipper het omhoogh , en wel vaft met wiggen geHooft , wicn dc Stuurman, cn Hoogh- douwt , zoo , dat zy niet overdwars raken
bootsman, volght. Deeze voeren een konncn. Dc flechtfte wyncn dienen onder
Heel-mccfter, Mceftcr-buffchietcr , Kok, geleght te werden ) want hoe hooger men
cn by wylen een perfoon die acht flaat op de wyn lcght, en hoe die minder laft op
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zich heeft, hoe beter dat de zelve bewaart morgen, by beurten, boven komen,
weit. Alle bodemen moeten wel voorzien zich te reinigen, en te wallenen ; doch

zyn , eer dat men de vaten over takelt , om men heeft voorzightigh te zyn , dat zy niet
lekkagie te vermyden : en men vult de by 't geweer komen , of zich mceftcr van
zelve voor *t fluiten tot overloopens toe. het Schip maken, daar dikmaal groot on-

Dus handelt men mede met uitgegeft bier.

Hoe
wyn

heil van gezien

is.

Voor het vroog-fchaffen

hoe beter de werden de baldadige flaven getuchtight.
om is het Over ieder kot ftclt hy een zwart , tot op
dit nftigh kleine Schcepcn daar mede te ziender over zyne makkers. Deeze Scheebevrachten * want als veel vaten op clkan pen doet men onder met fteenen laden
der gcleght zyn , krenken de onderfte zeer de zwaarfte in 't midden, 't geen voor een
lichtelyk.
garnier ftrekt, om de zelve zcil-vaft, en
Indien een Schipper juweelen in zyn niet rank te doen zyn.
Schip heeft , moet hy de zelve naerftelyk
Uit oogh-getuige is my bericht , dat
bewaren , en in tydt van gevaar aan zyn lyf voor weinigh tydt een Slaven - handelaar
binden, op dat die , fchoon het Schip quam tot Cadix aangekomen is, welke by een
te blyven , met hem behouden worden.
krygh , binnen fcheeps, tegen den naakten
Wol moet dicht getart , en in een ge- hoop, die zich met Hokken , enfpykers,
draait worden , daar byzondcre werk-tui- hadden gewapent , over de twee hondert
gei\toc zyn dit gefchiedt zomtydts met flaven hadde verloorcn , die zoo door dc
zulkcn kracht , dat de Scheepen zelf daar kling , als over boort waren gefprongen.
over komen uit te zetten, 't geen fchadcIn de MakalTarcn krygh is't gebeurt,
dat zeker groot getal Makaflarcn, met haar
lyk , en te myden is.
Als men ftuk-gocderen laad , moet het vrouwen, voor flaven na Batavia gezonflechte, en zwaarfte, onder geleght wor- den, en in'tvoorfte gedeelte van 't Schip
floot en zynde, op een nacht gelykelyk
den, en het min duurzaamfte boven.
fe
Fruit moet droogh geplukt , en geladen
aar uit braken, gewapent met ftokken,
worden , ook zomtydts verlucht , en afge- en houten , daar zy fpvkers, en yzer-werk,
voor in hadden geftoken , 't geen hun van
veeeht.
Walvis-traan, en haring, wort geftouwt de vrouwen, die de vrye gang over 't Schip
zoo 't valt , en 't is onverichilligh waar of hadden , was toegebraght , van zin zynde,
hoe die komt te eggen , als maar dicht ge- zich meefter van 't zelve te maken , en alle
pakt is, en de openingen wel voorzien zyn. man te matzen, dat haar fchier hadde geMaften moeten in 't breedtfte en langfte lukt , want zy hadden reedts de man te roer
van 't Schip leggen en de ledige plaatzen gevelt : het geveght gong vreezelyk aan
worden met knuppel-hout gevult.
op de fcheeps overloop, handt tegen handt,
Papier wert nimmermeer alleen in een en duurde omtrent *4 uuren, terwyl het
Schip geladen j want het zoude de Schee* roer, en zeilen, zonder bellier, gints en
pen te rank maken : het kan ook alleen weder flingerden. Dc Makaflarcn volniet wel geftouwt worden en als men het hardeden in 't geveght, fchoon hunquarlaad , wordt het beft voor en achter in 't tier, en levens-genade, aangeboden wtert
Schip gedaan, de zwaarfte laft in 't midden zyftaken en ft ie ten als duüc honden , niet
fchrikkende voor 't bloedt , dat ftecdts neplaat zende.
Noortfche planken magh men zooveel vens haar zyde, door 'tfehiet-geweer van
laden,als in en op het Schip leggen konnen. de Chrii tenen , wiert vergooien , tot dat
Die Haven voert , behoort niet te ver- zy eindelyk alle wierden ter neder gehakt,
zuimen fchutten langs en dwars fcheeps te terwyl het vrouw-volk in de ruften van
zetten j want anderzins, by ftorm,alshct het Schip waren gejaaght, en gedwongen,
Schip zeer helt , vallen de naakte zwarten aldaar nader gehurkt, net treur-fpel t'aanfchouwen. Weshalven den gecnen, die flalichtelyk over elkander na de lacgfte zyde
'tgecn fchip-breuk kan veroorzaken hy ven , of ecnige vyanden voeren , te raden is,
fchaft
haar
eetgoede acht te nemen , dat de zelve niet geverlucht de zelve dikmaal,
bare fpyze , en reikt die gelyk-deeligh uit wapent werden,of dc hechtenis ontkomen.
Die flaven laad , moet hen beletten zout
fcheidt mannen en vrouwen , jong en oudt
van elkander, en zet haar in byzondere water te drinken : niet voor of na Zonnehokken, om ontuchtigheden te vermy- fchyn boven doen komen j want dat verden : geeft hun matten om 's nachts op te wekt ziekte: als zyt'fcheep komen, moeruften. Twee maal daaghs dient het Schip der-naakt indoen treden, om ongedierte
afgcfpoelt te werden , daar een weinign te weeren : hen wel te vreeden houden
edik onder 't water gemengt zeer dienftig want anders weten zy wiggen van hout in
toe is. De Schipper laat dc Negros alle hun lichaam te zetten, die zwellen, waar
kleinder de wyn-laft

over gevoert werdt

is ,

hier

:

:
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door zy moeten derven : ook weten zy , zwemt , te zien , en te genaken. Het walaan landt zynde, zekere aarde te krygen, vis-ipek fnydt men ( als de vis gevangen is )
die zy eeten, welke hen quynende doet buiten boort aan kleine ftukken , en bergt
fterven: zy weten ook hun tong dubbelt dat in vaten De baarden worden tegen de
zy d en van 't Schip aan geftou wt , en onder
te houden , en te ftikken.
Voor weinige jaren deede de Koning op den bodem neder gcleght , om 't minft
van Arder drie duizent flaven dooden , om hinderlyk te zyn zy worden mede wel
dat hy die niet konde verkoopen.
buiten boort tegen het Schip aan gehanOp de Scheepen die na Ooft-Indien va- gen, als het volladen is. In t harpoenen
ren ontftaan zeer zelden oproeren, wegens van de vis moet groote voorzigtigheit gede goede wetten, die op de zelve werden bruikt worden aan het touw dient vacrfehouden zulks werdt mede belet door d igh bot gegeven , als het dier de lens in 't
et gezagh , en de maght , die de ampte- lyf heeft j en debyl moet by de handt zyn
lingen over 't gemecne volk hebben. Op op dat het touw gekapt kan worden, inScheepen die na by varen gebeurt het ins- dien het onklaar raakte , en de Boot , door
gclyks zelden , door de kortheit des tydts 't we eren en getier van den groot en Waldie zy op zee zyn , welke den quaden geen vis, niet omgefmeten wordt: ook moet
men het touw , als het ten einde bot is , en
gelcgentheit toelaat om oproer te ftoken
het klein getal van mannen, die op zulke de vis te veel woedt , in tydts laten flippen-.
Scheepen varen , en het goet onthaal in Nicmantvervoege zich met de Harpoenfpys , dat van de Schippers den volke weit der in de Sloep, als die vaerdigh is in't
gedaan , (want de levens-middelen op kor- zwemmen. Als de Wal- vis, door het veelte reizen zyn veel beter als op lange ) doet voudigh bloedt laten , veroorzaakt door de
het volk mede indenbandt blyven: hier harpoenen , die hem in 't lyf zyn gejaaght
komt noch by, dat de Schippers, welke ftertt, wort hy op de zyde nevens het Schip
naby, en met weinigh volk varen, meeft gefleept , en aan ftukken gehakt, als boven
met mannen varen die hun bekent zyn , en is gezeeht. De Boots, of Sloepen, daar
van wiens deugt zy verzekert zyn j 't geen dit viflehen uit gefchiedt , worden buitenop lange reizen , onder een menigte volks, waarts ter zyden aan het Schip va ft gemaakt, of wel achter met jukken zydezoo niet kan gefchieden.
Als'er paerden in de Scheepen worden lings aangehangen: als het op een fchiegeladen, moeten bequame ftallen in der ten gaat , werden de zelve met kleed en bezeiver ruim gemaakt werden, op dat de fpykert. De Groenlandts-vaarders werbeeften elkander niet komen te raken : zy den geballaft met water-vaten, die na de
moeten zoo geplaatft worden , dat nimmer zwaarte van de vang ft ontledight , en met
op de gehecle toght leggen konnen. Het walvis-ipek gevult worden.
hooy, dat tot haar voeder wort mede geTraan- en olie-laft wort zeer goetvoor
j

.

:

:

:

voelt , zy aan groote ftrengels gevlochten, een Schip geoordcelt , om dat het hout
op dat gevoeglyk wegh geftouwt kan wer- daar door verhardt.
den. De water-leggers werden op den boEen voorzightigh Schipper draaght aldem van 't Schip geleit , onder de voeten thans goede zorgh , dat zyn lading zoo geder paerden, uit welke men het water ftouwt en gefchikt is, dat den overloop vry

pompt , als men het nood ig h heeft , en die
men , ledigh zynde , aanftondts weder met
zout water vult. De paerden moeten met
de hoofden tegen elkander ftaan , en na het
midden van 't Schip toe, daar een bequame gang tuiTchen door gaat , zoo dat men
tot alle de ftallen bequamelyk kan ingaan
De garniering onder de voeten der paerden , over de water-vaten , moet wel vaft
geleght zyn. De krebben, daar de paerden uit eeten en drinken, zyn gemeen voor
alle, ft hoon zyin byzondere ftallen ftaan.
Tarwe-meel, vermengt onder het drinkwater , is heclzaam , en verkoelt. De zieke
paerden moeten alleen gezet , en van d' andere afoefchciden worden.
De Scheepen die na Groenlandt varen,
zyn voor dik van huidt , om *t ys te wederftaan, enfeherp, om de vis, <üe voor over

en men alom de buflen kan gebruiom zich des noodts te ver wee ren
Fluiten, of Pynas-fcheepen, die na-by

blyft ,

ken ,

varen, voeren minder volk, als dicgeene
welke verre tochten doen. Spiegel-lchee-

pen zyn meerder bemant als Fluiten j want
zy zyn breeder , en brengen meerder werk
by. Scheepen die zoo klein zyn dat onder
de tien man voeren , hebben veeltydcs
flechts een Schipper, zonder Stuurman,
of ander hoogh beampteling : de jongen
kookt de fpys , en ichaft voor alle , aan eene
bak, by de buik vol, zonder *eet-maat, •
gelyk men op de Scheepen van oorlogh
doet. Schoon de Schipper meefter is van
't Schip en volk, zoo vermagh hy echter
niet de maats te ftraffen, maar moet hen
beklagen, of aan Oorlogh-fcheeps Hopluiden, zoo hy die bejegent, of wel t*zy-
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oer woon- (lede, na verrichte

rei ze

*

uit-

genoomen dat hun geoorloft is het volk
met de handt een flagh te geven, gelyk een
meefter aan zyn knecht vermagh te doen.
Den matroozen op Ooft- en Noortsvaarders is toegelaten zeker klein gedeelte
koopmanfehap in de Schecpen te laden,
zonder vracht-loon, 'tgeen by hun voering wertgenoemt: waar van te zien zyn
de bevelen van hare Hoog: Moog: (herwegen uitgegeven.
Het ftaat een Schipper toe zyn volk in
goede tucht te houden , hun dagclyks het
woort Godts voorteleezcn, en gebeden
te doen ilurtcn. Hy weere het dobbelen
vloeken , en zweeren gebiedt fteedts ftiltc in het Schip , op dat de man te roer niet
vcrbyllcre : plceght raadt met al zyn volk,
in tydt van noodt : houdt goet bcitck , en
verdeelt de nacht-wacht zoo wel als die
van den dag. Hy huurt zyn volk op maantgelt , of wel by de reis > welk laatftc hen te
beter doet oppaflën. Als hy pek , teer, of
zout voert, doet hydc pomp wel verzorgen , want by voorval dat decze genoemde ftofren fmelten , lydt de pomp groote
lift van beloopen, en onklaar te werden,
daar zomty ts het behoudt van 't Schip zelve aan hangt, zoo als ik by eigen ondervindinge heb gezien. Indien hy uit koude
landen komt , moet hy goede acht liaan
dat'er geen lekken onder aan *t Schip zyn
:

moghten vriezen , op dat de zelve,
de warmte komende, en ontdooijendc
het Schip niet te gronde doen gaan.
Doch om naaktclyktezien hoe dat het
op decze Schecpen toe gaat, laflche hier in
d'aardigcvacrzcnvan E.Herkmam.
*r Jarcnt zoo dc Zoo vertrok

die toe
in

Uit het iwecling kinder hok,
(
, na de oude wyzen zang
Weer ie gaan der kreeften gang,)
Heeft zy my, na dc oud' ge woont*
Met haar na de ftrandt getroont
Na de (handt die Hollaodt fcheit,
Daar tegen over Texel leit,
Na 't zant-duinigh Hdder-ftrandt
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Daar zoo heb

Na

ik

meê

Die,

voorgenoomen

ter

myn

Eindelyk voldeed

Zoo

Komt

ik

Loon

de

Mannen

't Nieuwe Diep
op , na zee,
op de ree

van

roept by

(

reis,

eifch.

ochteos lagh en fliep

's

*k Zie de Schipper

De

5SS
verbeidt

des wints gedienftigheidt,

ankers winden

)

, 't is

noch vloei i

Mannen op

, de wint is goet.
leder wicit terftondt gewekt;
De eenc geeuwt , en de ander rekt i
De eene ruft zich om te kleên
De ander haart zich na beneem
Decze voort na ftrandt toe vhedt
Na de komft der Scheepen ziet.

Loots die moet hem op den draf,
Die zeit , Kijn zy keumen af,
Maakje ree, en baai) je voort,
Goe wint , goe tye , wy feit na boort.
Men doet een fchey- dronk, en men telr,
Voor koft en drank , de Waert zyn geit.
Van daar men dat'lyk aan de (trant
De Pinken en Galjoten mant.
Wie dan zyn lief te zelfcbap heeft,
Die t rooft, haar, voor het laadt, beleeft:
Het kryten gaat 'er fd in zwang,
Men kult 'er vaak een brakke wang,
Van tranen , met een droeve Hp.

Het

fcheiden

is

Dan maakt den

Wegh

met

tydt

*t Is

,

een harde klip.
Loots man vaak getier,

dit lirTe-laflen hierj

het ty vergaat te loor,

En zet met een zyn rugh te fchoor;
Hang op , en torn jou m de Boot
Daar meê zoo haalt men an de feboor,
En (leekt af van de fchreijer-hoek
Men ziet zomwyl een witte doek
Sraan weiflen op een dirinoe, och
( Zoo veel gezeit ) ik zie u noch.

Aan

boort geraakt

men onder

I

dies,

Daar ruikt 'et in het eerft wat vies
Voor die de zee onlydigh haat

Om
Die

dat zy tegen 't Schip aan (laat
daar van zwaarboofdigh meê

wen

Of fpuwt van quaatheit in de zee.
De Loots terwyl zyn merken zet*
En nadert onder des te met
Dc cerft' de tweed* en derde ton
En 't Schip zoo buiten gaats bevon.
,

,

Des neemt de Loots zyn af-fcheidr dan
Daar op matroos , met alle man

Goe

reis

roept

nu zyn

;

wy

LI!.. 1Dinnen
mm ïcneeps-Doort
f Y\ mmm k#vwt
Mier
1

al gelyk
even ryic
i

Daar zoo menigh zeeman laadt,
Daar zoo menigh vreemdeling,
Met zoo veel verwondering,

De Schipper roept met beerfebappy,
Draay, man te roer, 't Schip op de ly.

Dagclyks in Hollandt treet

En

Daar men zoo veel welkom heet
Daar men van der kielen boort
Zoo veel vreemde tyding hoort

Haal op de Boot

Daar 700 menigh moeders kindt
Wacht op dtenttigh weêr en windt:
Dur zoo menigh dapper quant
Raakt met voeten 't laatfte landt
Daar men zoo veel droef heits teelt,
Als m'elkander Godr beveelt:
Daar 't zoo vaak aan 't fchreijen gaat,
Wanneer 't op een fcheijen gaat
Daar men zoo veel kuflèns ziet
Als men reizen glukken biet :
Daar m'elkaar, bedroeft te moe,

Dus wen de Boot

i, tot

Hoogh- bootsman maakt de

takels klaar,
roept het fcheeps-volk allegaar i
, fa repje voort,
Een wind-boom twee dne buiten boort,

Maak vaft, en

bys nu voor wat bet:
in *t Schip gezet.

Haal nu de zeilen van de maft.
Dc Stuurman zet de koerde vaft

Terwyl Hoogh-bootsman , met zyn Maat
*t Volk dat te roer en wake gaat
Ordentlyk in qua meren deelt.
De Schipper elk zyn ampt beveelt,

Op

dat zich elk na waerde quyt.

Daar mee zoo won het fchaflêns
Dan trekt de jongen aan de bel,
Gelyk als of m'er preken zei
Hier elk in zyn gewoooe hoek
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Zich zer

Daar

met zyn devotie-boek

,

een lof-zang tot Gods eer,
Den Lee ze r ftatigh voor hem neer
Zyn oogen Haat , en over luit
Het algemeen gebedt fpreekt uit.
Terftoodr Koks jongen , of zyn Maat

Men zingt

Gaat eeten

(

roept

)

ghy Heeren

,

gaat

Elk voegbt zich na beneden Arak

Men

brengt de grut- of crret-bak,
Een hachje mee, zoo'tvleefch-dagh

Of andert

(lok-

is,

of zoute-vist

Een boocsmans praatje dan daar by,
Van oude kousjes, üar-gety
Dat gaat er om : Men drinkt eens toe,

En

daar

meê weer

De man

te roere

na boven toe.
wert verloft,

Die vindt dan by de Kok zyn koft.
Terwyl vertelt m' elkaar een quak
En zuight met een een' pyp toebak
De jongen haalt de zwabber t'wyl
En dwylt het fpeekzel op , en quyl.
Quartier, en pomperj, wert 'er dan
Geroepen van de Stuureroan.
Eerft pompen , dat is de oude rooy,
En dan voort Gapers in de kooy.
't Quartiers-volk paft dan op de wacht,
En (laat op wint en zeilen acht.
Daar 's vaak een Waterlandriche boer
Die roept Niet booger, man te roer,
Of ook niet laeger , zoo 't dan raakt
Ka dat de roer- man gieren maakt.
Gebeurt het dat men dan gevoelt
*t Schip hellen , of wat meerder koelt',
Zet mars -zeil . roept de Schipper, (nel;
't En zy zaak dat bet hardt en fel
Begint te waaijen , dat m' op 't left
Roept : Mars-zeil , mars-zeil in is beöj
Haal in , maak los de toppen ras
Los boelyn , fchooten , en ly-bras
Gey voor de fchooten : Kees , en Fop
in de mars, die pudzen'top.
Et dies de man te roere klopt,
Hou pompers *t lefte glas dat loopt.
Het pompen gaat voor t flapcn wis,
Daar mee *t quartier verft reken i».
jtuurt
En voort zoo zingt men dan
:

Sn

I

:

Godt geef ons al bebouwen vaart ,
Op dttxt vaart , en allt vaart
Hetjomgffe varen Godt brwtart.
Het liedt en eindight niet zoo dra,
Of d'and're komen voor en na
In py en boUikvangers doft,
Met wert de man te roer verloft.
*t Quartier dat wert van wacht verruilt,

De ilaap

in ander' kooijcn ficbuilr.
ondertuflcben fcberpt de wint,
Die langs boe heftiger begint
*t Voor-mars-zeil dat leit op de rant

En

Die

trek dan vry zyn leerzen aan.
roept'er een beneén *t verdek
breng een kaersl hier is een lek
Jong'
in zeght Bet aan de Timmer- man j
Die tekent dan met kryt daar an,
En met het eerft e mootje weêr
Hy *tdryft , en wryft met pek en teer.

Dan

De

Stuurman wert terwyl gewaar

Paen Pegafuj , of Adelaar,

Of Koren-air, of Leeuwen-hart,
Of eenigh ander Zuid-geftart

zit. hy

dan

in ruft

fpriet-ooght na

Of na

een Starre

,

:

Dat

hier (chaars anderhalve ftreek

De

lelie na 't Noordt-ooften week
Daar toe zoo wraakt het ruim zoo veel
Dat maakt drie ftreken in verfcheel
'

t

Berekent : daar uit blykt gewis
Dat de ander* boegh de befte is.
Tot wenden ftemt men voor 't bef] ui t
Dan roept men , Ree , ree over luit

j

,

Goe ree , antwoorden de and'rebly.
Legh , man te roer, dan 't roer in ly.
De fok wert aan de wint gebraft
Maar

't wil niet wenden :
des belaft
, 't voor de wint te wenden om.
Beidt, dat was zeker al te dom
Antwoort de Stuurman ; want de koek*
Men langer mak en handrzaam voelt,
't Is beft "t groot mars-zeil by gemaakt
Met dies een man na boven raakt,

Men

Die

los maakt , en te mars uit ftoot
Haal an dan loef en ly mars-feboot,
Ga by, bys mars-zeil allegaar,
En maakt de fmyt en fchooten klaar
Het fchiet nu vry wat beter voort
Dies duuwt het roer in ly aan boort
Daar na zoo raakt het over ftaagh i
'

t

Laat leggen fok

Los

bras

,

, haal achter ftaagh
haal groote fchoot eerft aan,

Geef op groot' hals, laat boelyn gaan,
Moet wat , hals toe met alle man
Stouw door bezaan , haal brallen an,
Haal op de fok , en zetze kant,
Veft boelyns , en fchiet op het wandt.

Met gaat de man te roer zyn gang,
De flapers gaan te kooy zoo lang,
,

Tot dat de jongen vroegh-koft

kraait.

De
De

wint hoe langs hoe zachter waait.
Schipper op de vleugels let
't Voor-mars- zeil wert'er by gezet.
Met ruimt de wint de fchooten viert,
Klaas heeft de goede wint geftiert
Los boelyns boven en beneen
De wint is bak- ftaagh , zoo ik meen
Haal op fok-bals , maak k» de blindt.
De Koopman , op de goede windt,
Vereert matroos , of met arak
Of brandewyn , of goe tabak
Voor dat hy deeze tyding kreegh.
Mit roept de Schipper , Hou om leegh
Hals op, quartiers-volk, in bezaan,
En ryght het groot bonet dan aan.
Terwylen zyn de grutten gaar
De Kok die maakt de vroegh koft klaar,
Zyn jongen voor een Koftcr ftrekt,
Die onder des de belle trekt
Elk een zich by de weiken zet,
:

i

wert nu in de mars gemanr.
Daar na komt vaak een regen-vlaagh
Dan komt de zee-kap wel te ftaagh :
Wie met zyn voeten droogh wil gaan,

Maar 't

*t

of *t wande,
de Fomahandt,
daar hy dan
In 't boek heeft declinatie van
Op dat hy 't dan te beter vat
Zoo roept hy vaak Houdt dragend' wat)
Of is *t tn ly : Haal aan de wint,
Op dat de Stuurman hooghte vindt.
Terftoodt zoo zingt men weerom Quaart,
t'Wyl paft de Stuurman in zyn kaart,
Waar heen 't met deeze gang belent,
En of 't niet beter dient gewent.
Mit komt de Schipper voor den dagh
En vraaght de Stuurman, (die gewagh
Maakt van de trekking van 't Compas)
Hoe veel die Ooft- of Weftlyk was f
Die in den opgang heeft gepaft
En maakt het door bewys-reên vaft,

En
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Men
Eo

zingt , en doet het vroegh-gcbedt
daar meed' aan het fchranflcn weer,

Die toont m' elkaar , en roept : A vous,
A vous , benouwe reis. Daar meê

't

ftuuren ziet

En maakt zoo

groote gieren niet,
De Zoone , na onz' koers , ik gis
Dat over *t Zuid-zind-ooften is.
De Stuurman op zyn zaken paft

dat

Daar

men

zit

verr'

om

vaft,

Zuiden reilt
luik en wikt,

hy dan op 't
de but en mikt.

Of achter by

fnel

Vraaght Schipper , of noom fchafTen zei ?
bengel ( zeght hy) zegh jou maat,
Het febieteu voor bet fc haften gaat
Dat ook zoo baaft niet is gedaan
Of dat'lyk kraait de middaghs-haan

Wel

Jan-hagel gaat aan

De
*t

Stuurman

(

't

eeten

;

maar

na de tydt van

Verfcheel des

*t

jaar

punt

paflers

Befte k

op zyn

en Rukje kryt,

,

,

fchavidr u fok.

het ftil , de wint loopt fchuil
Daar meê zoo vangt den uil een uil.
Daar na zoo komt 'er brui me : Knap,
Zet toe fokk' hals, haal zeilen febrap,
Blind' in , blind' in , bezaan weer by,
Haal boclyns uit , bras aan in ly.
Daar komt een kaak , met mottigh weer
Laat loopen bey de mars-zeils neer,
Gey op , met eenen in de mars
Haal in het ziet'er uit zoo bars,
Als of het katten fpouwen wouw
Zoo dat m'er fchier van grauwen zouw.
,

T'wyl deel-dagh , fchaft de Bottelier,
Daar na zoo gaat de Kok te vier.
Qtiartiersvolk , roept de Schipper ftraf,
boven , haal nonetten af
dies een zee voor over fpat,

Houw

,

wits , die roept : Een zeil
ander weer , Geluk en heil

los,

Het volk won uit de kooy gepon,
't Gebed t terftondt gefprooken wort,
Daar mee* zoo zet hem ieder fchrap,

tydt-verdryf %

Den een klimt op den ander neer.
Dan ziet'er een daar ginder veer
Een

:

roet een luide klok,

bals

Belegh dat zoo , zet aan u tros.
wint die maakt verbolgen zy.
't Schip lei t gelyk een krab op zy.

men dan i

Wat

men

De

De jongen draaght het eeten an.
De gatten hebben 't maal in *t lyf
Die zoeken boven

roept

Watlaegernu, mars-fchooten

gegifte wyt*,

En fchrvft de hooght' van ieder dagh
Dan achter in zyn Almanach.
Kajuits-gaft' zetje, roept

Dan

quaat teken

Matroos die won zyn rokje nat *
Duuw op u roer, wat lichter g3,
Zet by de groote- en fokke-raa

,

Met

is

Met

s

,

*t

Dat

Kom

Zonnen evenaars

Hy tot zyn hoogte al is die ah aai
Of af, of toe doet daar mee vaart
Hy voort te ftcllen in de kaan,
{

fchtet

Met wou

't

Koks jongen komt aan loopen

gaat elk

volght

Dan

Zet toe groot

Die kryght Quadrant en Graad-boogh
Of Aftrolabe , zoo 't vereifcht

Na

Zoo

Dus

weer zyns weeghs door zee.
men "t oogebaaode fpoor.
de dyning han van voor,
onder dies
Zoo biedt de goede wint verlies

ftaande windt bekleedt
t'fcbcep den tydt befteedt.

op

:

:

Een ander 't

roer

fff

Zoo dat vaan wel : Van waar de reis }
Van Dantzig Waar hebt gby uw' eifch
Jan-hagel weiflélt

De flaper daar

wen
Nu man te

Deel.
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Heen ? Na Mofcovie Dat » gpet.
met den boet
T'wyl komt de jongen met de kroes,

Elk bootsman dan vcrftrckt een beer.
ieder dan weer heene gaat
zyn kooije Haat
Van wakers d'eene marling windt,
En d'ander Schiemans-garen fpint
Hier ftaat'er een die ferving vlecht,
De Timmerman daar kluift en Hecht

Een

Aldui

v

,

een

vaft

de bak

Ghy 't zou t- lok
zeil

Waar is 't ?

i

, en bot er-nap
zet uw* voeten pal

Wel Kees waar henen won
Hy rolt na ly gelyk een kloot.
,

,

ghy mal

?

voor uit , of van icr zy ?
In ly voor uit , hy nadert vry :
Indien het dan de Schipper hoort,
Die komt dan met zyn kyker voort,
En fpriet-ooght dat hem *t ooge traant»
De lucht is dan te bruin getaant
Of 't Schip dat hobbelt al te veel
Dan komt de Kok , en kykt wat fcheel,
Zeit , dat hy voor ons over wil
Dat zie 'k (zeit byl) wel zooder bril,
Het is een Kruifler , of een aar
Die graagh in 't Vlie of Texel waar
Konftapel , zeit de Schipper , gaat
Ontfteekt uw' loot-ftok , roept u Maat,

Klaas kryght de granen in zyn fchoot.
't Waait hardt , goe mannen , "k wed het maakt
Dat haaft de fok op fteven raakt.
Terftondt men boven over luit
Roept , mannen , over al , her-uit
Fok in , duuw 't roer te loefwaart aan

En

Die (makt

haal d'wind-vering ftukken

Wat

weet

men of het waar

uh j

een guit

Voorzightigheit die kan niet fchaan,
't Is haaft weer uit de wegh gedaan.

Een ander, van
Roept

:

die zelve flagh

Mannen ,

een Prince vlagh.
Jongen repje vry
"k zie

Terftondt is 't ,
Gaat zet onz' Prince vlagh daar by.

Hy nadert 't wyl men maakt gewagh
Of 't ook van kennis wezen magh
't

Woon holla ftaat elk op de Up

En datelyk , Van waar bet Schip ?
Van Amfterdam , daar hoort het t'huis
Van waar het uw' t Van Macjlant-üuis

't

Bezaan

eerft in

,

't

zal beter

gaan

Voor wint , op dat men makkelyk
De fok met drachten neder ftryk
Haal in , zoo luftigh , licht u roer
Een rabandi , jongen , voort jouw loer
Loef man te roer, jouw gang weer ga;
Laat dryven nu op Godrs gena.

Met

komt'er een vervloge zee,
ras het galjoen

om wee,

Dan is 't ga by , houw en belegh
Maar al vergeefs , 't galjoen is wegh
Een ander , die wat verder gaat
Geheellyk over 't Schip heen flaat}
die niet kan om loopen rat,
Die ziet als een verzoopen kat.
Quartieren , roept men , droogh jou doft.
De plat-voet wen van 't roer verloft.
En daar meê dan de nacht begint
uit de ly een ruimer wint
Komt barften, g'lyk een donder- vlaagh
En fmakt het Schip heel over ftaagh
Her tót terftondt , dan is 't 'er drok
Aaaa 3
Haal

Wie

Wen
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Haal om 'c groot zeil , maakt by de fok
'c Stampt dan voor eerft te hardt in zte,
Was dat gedaan, 't groot man-zeil meê,

Dus

hyft

men op ,

dus haalt

men

neer,

is fchier alle dagen veer.
Hier wert de zee-man toe gewendt,
Die meelt zyn tydt op 't water endt.
'i Schiet over fteven dapper in
Ter Noort-kaap , 't Kol , of Keizerin \
Wie 't heozen dan niet af en koopt
Wert van de raa in zee gedoopt.
Dit gaat'er om , en meerder dan
Ik t»zefrenswd bedenken kan i

Dat

Tot dat men komt

Men

ter plaarze daar

wert van de (leng gewaar

eerft

Een toren waerder duin , of kerk
Een Lootsmans-lchuit , of baak , of merk
,

,

Van
Van
Dan

d'inkomft , of de havens kuil
daar men op was uitgeruil.
zet men 'tanker van de plecht,
De boey-reep by der handt gelegbt
Het touw komt door de kluizen uit,
Ter wy 1 zoo naakt de Lootsmans-fchuit

Zoo

niet

,

men neemt de merken

De Boot wert over boort gezet
Men roeit voor uit men peilt
,

net,

Daar is 't dan welkom uit der zee.
Dan loll men rondtom 't grof gefebut
De vlagh bromt achter op de hut
,

Na

landt vaart

of

,

Commys,

volgens d'oude wys

,

Zoo 't ook matroos eens beuren magh
Komt dan , landt-gangers voor den dagh
Hey, Kees die tooit hem op zoo knap,
En kaes dat is zyn koopmanfehap
Die draaght hy meê na landt te koop
En Klaas met kaes vermeert den hoop
,

Is

dat 'er dan wat over fchiet

*t

Dan

men op

een kleintje niet»
Matroos die zoekt een mooije Tryn
En deeze bier , tabak , en wyn.
Dus wert aan landt het geit verfpik
De winbare handt is ryk en milt.
Matroos gelyk een Koning (treeft
Tot dat men weer de lading heeft.
ziet

,

Terwylen doet m' elkaar de weet,
Her Oorlogh fchip dat leit gereet,
En toeft de gantfche vloot voor zee
Daar maakt men Admiraalfchap meê
Den Admiraal , voor d'Opper-macht,
Vice- Admiraal , en Schout-by nacht,

Met

d'and're Schippers allegaar,

Bcfchryven dan deSVin-brie?da
onder des de wint wert goet
i

kavelt ty

,

en met de vloer

Maak los bezaan , het touw om
Met dies Jan-hagel op den dril
Het anker voor de

De

fpil,

kluizen windt}

en haal de lebooten aan.
placht men zeewaarts t'zeil te gaan.

fok

Dus

,

Men wacht voor gaats de laarile man,
Wie aan de grondt zeilt helpt m'er van.
In

*t

En

eerile vuurt

den Admiraal

d'and're volgen allemaal.

Verachten iemant al te zeer,
Men fmyt op ly , en wacht hem weerj
En 's avond s loopt den vuu r- man by
i

Den

Wie
De

alderlaeghften
niet en volget

man
,

tn ly

heeft verbeurt

boete, die de Schout

,

Dat zdt : Indien ghy met te taf
Wat van myn eifchr , zoo haal 't hier af.

En voort zoo ruft men om

te liaan,

De ketens

vangt men om de raan
Mars- ft hooien valt en water by
De Hukken , 't zeil dan in de gey
Maakt valt dan boven 't boeve-net
Steen- Hukken voort langs fcheeps gezet,
Is 't tydts genoegh , fchans-kleeden aan.
Zoo niet , het moet'er zoo op ilaan.
Dan fpringt men lufligh in de bocht,
Het bus-kruit geeft de kogels locht
Geeft vuur Conftapd , neem hem wil,
En raak wat , ziet toe, fchiet niet mts:
Los talie , zet *t rampaen wat om
Draay in de wifleher , buigh wat krom,

Man

aan lantarens

,

kogels hier

Geef aan kardoezen , nomber

vier.

Met treft beneên *t verdek een feboot,
De fplinten quetzen meer dan 't loot t
Voort

tufleben wint en water komt
eens gepompt 5
Terflondt beeft byl een prop gevat
Vlieght na beneên , en flopt bet gat.
Daar na den roover klampt aan boon ,
Waag- halzen over, rept u voort.
Daar liaan zy, *t Schip is boven dicht,
En worden voor en na gelicht
Steen-ilukken fchroot en fteenen braakt,
Dat boven op haatl ruimte maakt
uur- kift en ( voor en achter op
Die barden uit haar zwang're rop
Oudt vzer , fteenen , fpykers , roeft,
Dat alles daar omtrent verwoeft.
Den roover des ontziet de bah,

Een ander , daatlyk

V

En

En

Men

Maar wie med' wat voor 't vragen heeft ,
En 't ban , die liever Hagen geeft
Dan buit die biedt zyn zwanger fchut,
De bloedt- vlagh achter op de hut,

,

de groot

Dus komt men door der haven moot,
En ankert ter gewenfehter ree

De Schipper Koopman

Dan beurt bet veelt y des onverwacht,
In mift , of harde (lorm , by nacht,
Dat deeze iets aan fl ukken zeilt,
T'wyl geene 't anders over peilt j
Schoon dat men al in 'i wenden fchiet,
D'een wendt , en d 'ander boort bet niet
Dus dwaalt de vloot, deez'ooft , die weftj
Die dan alleen is doet zyn beft.
*t Gebeur r ook veel tydt s dat men wel
Vindt d'een of d'andcr med'-gezel
'r Zy vriendt , of van de vloot
, zomwyl
Is 't ook een fchelms of roovers kiel,
Een fnege wd bezeilde Fluit,
Stoot bram-zeil , llagh- en ry-zeil uft,
De voor-loop vry den looper maakt,
Die anders wel in klem geraakt.

rept zich voor de

wede r- ft ui c.

Wie m'aanvalt dat 's niet even veel j
Want flaauw en hardt beeft groot vc
Zoo dit

Signoor van daagh behaaght
Dat hy 't zy n Donna morgen khught.
Daar mede heeft de ftorm een endt
Des ieder na zyn koenTe wendt.
Scbevid, matroos, u zalen dra,

Tr

En man

te roer jouw garv»
ga.
Daar na paffe en men *t Doggt»*- zandt,
Daar fchiet een Dogger uit zyn wande
Die geeft dan voor een hachje vleis
De varflche zood' , op Schrppen dfch
En daar med' zuidwaart aan gezdlt
De wint die wert noordweft gepeilt j
Het vlieght door 't water als een pyl,

Ved

harder dan

men

gift

,

terwyl

I

Maar
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Maar weten niet wit dat beduit
Dies werpt men 'i loot , (fchoon ftom)

De

grondt op twalef vadem

Dan
Her

leit.

Ree , ree , het roer
met alle man , ga by,

is 't ,

uit

dat zeit

in Iy \

om de zeilen , zet u paJ
dat men 't wende vin de wal.
des de tomelooze wint

Haal

a>et

Zyn krachten t'eenemaal ontbint
En dondert tegen 't vlakke (trant,
En roert het ondergrondigh zant,
En buldert, blixemt, woed, cn raait,
Dat al de zeilen met der haaft
(Door dwang) geraken in de bandt,

Én

't

Schip dryft voor de wint na landt

Help tuy- en dag'lyks anker, houw,
Een fleept , en 't ander breekt bet touw.
Help Godt hier is men t'einde raat:
't

!

De
't

doot eik-een voor oogen Saat:
Plecht anker dan ( naait Godt) gewis

De laatfte hoop des levens is,
Dat moet dan eind'lyk buiten boort,
En, mits het krachtigh fling'ren, voort
Met axen , en met bylen , vaft
Gekorven

Daar

groot' cn tokke-maft

men

nutteloos , en laf,
op zyn anker af.
Daar na des wints verbolgen kracht
Allengskens meer en meer verzacht:
Het anker wert gewonden op,
Men rech t de groote raa in top
Op d'afgebouwen maften (lomp,
Geukelt toe, al (laat het plomp,
Het ft rekt maar voor een noodt behulp

En

leit

rydt het

Om uit deez' woefte barning-gulp
Te

zoeken beter haven aan.
Daar op dan weerom t*zeil gegaan.
*i Groot mars zeil , dat behouwen was

beflier.

Deel.
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Die geen er werelt Korangs Kroon
Doet dav'ren in haar Burger-trooa.
Galjoots, enBoeijers, varen met vyf of
man , meer en minder, na haar grootte,
Schipper het Hooft van is : deeze
flaat acht op de lading, en gebiedt het volk.
In BuüTen , en Pinken , is een Stuurman
s

d'eerfte, die

ook zelfde rocr-ftok meelt

den tydt

in handen heeft: hy gebiedt de
netten te fmvten, en op te halen. De Buisluiden houden zich te vreeden met gort,
en varflche vis, die zy vangen. De maats
zyn verdeilt in wandt-arbeiders , kakers,
en leggers, ieder loon trekkende na zyn
arbeidt. De Pinken voeren vier man , behalven de Stuurman , cn blyven zelden
boven een nacht of twee in zee* doch de
Bu iflen voeren meerder volk. Het volk op
de Buiflèn vaart mceft by de tocht.
Binnen-landtiche Scheepen worden beftiert door een, twee, of ten hooghftcn
drie man.
De Water -vis-fcheepen zyn begonnen zhtJtcbngetimmert te werden in Zcelandt , in den wfkvmZtt1 500.
In het Jaar

Jarc

1 * 3

8

,

den

1

7*» van Slacht-

maand t, heeft de Konineinne Maria van
Hungarien, toen ter tydt Beftierfter van
deeze Landen , onder Keizer Karei, haren
Broeder, tot Amfterdam, cn de omleggendc Noorder-quartieren , de Heer van

oflu , en andere , afgezonden , om aldaar
zoo bootsvolk te lichten , als Scheepen te
huuren
, en in beflagh te nemen , ten dienVoor wint , in 't drie- en vierkant ftaan.
de van den Keizer, om in de Levant teHet landt genaakt, men keen en wendt,
Men wert by Kykers-duin verkent.
gens de ongcloovigcn tc werden gebruikt.
De Loots (terwyl komt over-rat,
Tot deeze tocht zyn de ingezetenen zeer
Men ziet de eerfte ton in 't gat
onwilligh geweefr ; tc meer , dewyle weiEn zoo men by de derde komt.
nigh tydts tc vooren , in den zeiven dienft
De vlagge van 't kompanje bromt.
voor Tunis zeer qualyk zyn onthaalt geDe Koopluy , en Commyzen , (Irak
Landt- gangen aan , met brief en zak
weeft. Zy braghten voor, d'onmaght van
Na landt roe varen , daar men weer
in de Winter- tydt de Scheepen t'zce te
( Voor 't laatft' adieu ) zeit , Welkom Heer.
konncn brengen , omdat de zelve alle op
Daar eet m' en drinkt , en maakt wat moets, het drooge
ftonden gehaalt, cn dat zonder
De paerden fpant men voor de koets
hoogh water niet vlot te brengen waren,
Kom voerman , eens gedronken , dan
't
geen,
naar
alle blyk, voor de Winter
Zit op da voort nu als een man.
*i En wraakt niet in de wagen-ftreep
niet zoude komen. (Waar uit te bcfluiten
De wint die heeft men in de zweep
zoude zyn , dat toen ter tydt alle de ScheeDe voerman paerd* en wagen ment
pen tegen landt, en op'tdroogh gehaalt
Tot Beverwyk of Purmerenr
wierden j die men nu vlot laat leggen, en
Van daar in fchuit te water bly,
palen meert ) Zy hielden mede voor
Tot over 't fcheep-ryk fwalpena' Y,
Belandt men aan het Veen moeras
dat, zyndc voor deezen in de Levantlche
Dat over al om 's werelts as
§eeweften geweeft , alle hare Scheepen van
Met zooveel macht van kielen zweeft
e worm waren verdorven. (Waaruit te
Daar in de kracht van Hollandt leeft
befluiten ftaat , dat toen ter tydt in deeze
Dat niet alleen by d'Africaan
Landen noch van verdubbelen , noch van
Geroemt wert maar by d'Indtaan ,
In *t Ooft en Wefter Indien beid'
werk, of iets anders, tufTchcn het fchcepsDaar zoo veel zee- vaarts tut lenen leit
hout tc leggen , om de worm te wedcrDaar laatft myn zee-vaan landen quam,
ftaan , geen kennifTe zy geweeft.) Welke,
Ik meen ten Amfttl aan den Dam:
en
andere zwarigheden , alle by de afgeDie werelt , die byzonder heeft
zondenc, cn gcvolmachtighdc , wiercTcn
Dat aller werelt wonder geeft i
wedcr-

Komt

hier voor

't

fchover-zeil te pass

Voorts fok , voor mars-zeil

,

en bezaan,

)

,

:

,
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Item retulit nobis beau memoria Pontifex
wcderleght,enhenbevolendcndienftaan
te nemen ; gclyk gefchagh, met vyftigh \Adalbertm in diebus Antecefforis fut ejuofdam
no
btla
eigede Frijta virot camfa pervagandi maris
de
gebleken
uit
Scheepen. Dit is my
ne brief, gefchreeven van de opgemelte tn Boream vela tetendiffe, eo auod a7> tncoUs ejsts
populs
dscttur, Wsrraka fiuminis direSo curfu in
afgezondenen , aan de Koninginne MarU,
uit Amfterdam zelve , thans beruftende aautlonem* nufUm ter ram occurrere , prater slonder den Heere M'tllem, Grave van Hor- lud mare auod Liberca dscitur. Cujus rei novines. Uit welke brieven mede ftaat te zien, ute pervefhganda conjurati fodalts a litore Fredat toen het getal van Scheepen , bequaam fonum Uto celeumAtefitnt progreffi. Deinde re
om zee te bouwen , zoo in 't Noorder- imijnent es hinc Dantam inde Br tan mam perquartier, als tot Amfterdam, omtrent is venerunt ad Orchadas. Qnibus a Uva demiffts,
geweeft drie hondert en vyftigh , dewyle cum NordmAnniAr* in dextris haberent , long»
de afgezondene in haar verdag-fchrift zeg- traflug/acialem In' wd coUegermnt. A yuo loco
laten hun noch een getal van twee of mar sa Sttlcantes in ultimtm feptentrionts axem,
gen ,
I

,

,

)

t

,

drie hondert Scheepen

,

dte nutgeprefi werden.

Wat nut de Scheepvaart geeft.

poflijuam retro fe emnes de quibus fupra dal urn
efi iupslas

Deo

vide) .tr.t , omnipotentt

Cf Sanflo

confeffori , WtUebrado fuam commendantes amhet gebruik, en de nuttigheit der daciAm, Cf viAm, fubito coUpfi funtinilüsm
Schccpcn , behoeve niet veel tc zeggen, tenebrofam , rigentis Octant cahgtnem , qua
dewyle zulks bekent is. De Scheep-vaart vixoculss penctrarivaleret. Et ecce tnfiabslss
brengt tot ons al wat op uithcemlche bo- Oceani Euriprn , ad mttta quadam fontis fmi
dems walt , cn in vreemde landen valt. Arcana recurrens , infelites namatjam de f era-

Van

nacrftigh en

Het

bequaam Scheep-bou-

wen , en belticrcn ,

in Hollandt lange tydt

gcpleeght , heeft die landtaart veel eew ellen voor haar tydt onbekent zyndc,
doen zien. Aan de Nederlantfche Scheepsbouw is toe te fchryven het ontdekken der
landen in de Zuidt-zee : Nieuw Guinea
de doortocht , zee , en eilanden achter Magellanes engte, opgedaan by Brouwer , en
U Afm re de onbekende gé wellen in het
Noorden, als het noorder deel van Nova
,

.-

Scmbla, Corea, Noordt America, enz.
En wat onbekende firandt des werelts (zeit

tos

tmo de morte foU cogitames

,

mo

ad

impetts traxit

voragmem

fama

efi

,

vehementiffi-

Hanc dtcunteffe

chaos.

in qu»
omnes maru recurfus , qmi decrefcert
abyjf.

illud

,

profundum ,

vtdentur abforberi t Cf denuo revomi, quod

Tune

flutluatio dici filet.

fericordsAm tmplorantibus
fitfeiperett

filam Dei mi-

ut

ammas eormm

tlle recmrrentü pelagiquAinavei abrtputt etteras Afstem
,

exetsrfst Iongo ,

JtA

repulit.
lis

Ut s

impetm

dam ficiorum
revomens,

t

,

tilt

ab atterts pofitergé

ab mflantt periculo ,

tjttod octt-

v id'trant opportttno Dei astxilio hberati , tof

nifit remorum fiuïlus adjuvarunt. At j*m pe,
Strada) ofte wat eindt des werelts ü'er, dat rictilttm CAÜginü evaden t es, Cf provin aam
de Nederlanders niet en hebben onderzocht fiigoris , ad auandam infttlam alttfjimu in cirhoe enger dat hun landt-palen ujn , hoe nttmer ctsitss (copmlu ritss oppidi mmnitam , infperdte
dezee ts, dte x.y bewoonen , en tonder Appulernnt. Qnamvtfendorstm grAtiA locorstm

brengen.

Aggrefjt, repererssnt

nyfdam van Brem en

,

die omtrent het

hommes

in antris fttbter-

raneis mertdtano tempor e latttantes pra quo-

060 heeft gclccft , zeght , dat de Fre- rum foribsss infinita jaeebat copia VAforssm ««(3 ejusmodi met allor urn tjSSA rara
fones , ofte Vriezen , de Noorder geweften r tor urn
te fcheep gongen op zoeken. Onder de mortahbus & pratiofiipmtAnttsr. ItAatse fismpt*
Vriezen , of Frefones , werden de Hollan- partegazjtrum , quam fublevare poterant , lati
ders mede verftaan j want van deezen zei- remiges feftive remeant ad navet. Cstm fmbiven AdAm , oudt Kerkelyk Schry ver, wort to retro fe vensentes contemplati fssnt hommes
het Dorp Noort-wyk gezeght in Vries- mirt Altttndints tjstos ntftri cj dopes appellant
jaar

1

,

t

,

,

landt te leggen: 'tgeen Salvtanus insge-

tjssos

antecedebAnt cAnes mAgnitssdinem folitam

lyks bevcftight , welke zeght , dat het volk excedentes.

aan de Maas ,

Rhyn , en Schelde , de naam

hebben gchadt

zoozyn ook
Tiel, Utrecht, Flaerdingen, en Rhynsburgh , in oude fchriften voor Vrielche
ook Nimwegen zelf,
plaatzcn bekent
daar de Vriefchc Koning op de poort deede zetten, Hucufque regnttm Stavrsa : dat
is, Tot hier toe het Rjkvatt StAveren. De Latynfchc woorden van den Schryver Adam
van

Frefones

:

:

die

om

de vreemdigheit van
, zyn als volght

invloeijen

ftyl hier

doe

raptus efi,

Quorum

incurfs* tsnsu

& in moment* co ram

relsejuivero fufiepti,

ets

de focus
lamatus ,

ad naves tvaferunt , gt-

(utferebant) pone in altssm voctfeTaH fortmna comttatt Frefones Bremam perveniunt, ubi Altbrando Pow
2 antibus

rando

fetjuentib/tt.

tificiexordinecunïla nArrantes Chrifto Cf pi*
confeffori ejsts WsUebr»M reverfionü ,

Cf fatsttst

fua hofiias smmolarunt.

Dat

is:

Van gelyken heeft ons verhaalt de Priefter AdtUbert zaliger

geheugenis , dat in dc

dagen

Digitized by

Google

II. Deel,
C 6*i
Scbeeps-bouw en
zyn voorganger zekere Edele Reuzen noemt, voor welke honden lieVnefche mannen het zeil ophaalden, om pen, grooter als gemeen een van de maats
de zee na 't Noorden te door loop en, de- wiert hier van gevat, enaanilondts, in't
wyle van d'inwoonders wier: gezegt, dat gezight van de reft , verflonden > de anderecht uit ten Noorden van de rivier Wir- re , in de fcheepen genoomen zyndc , ontde Reuzen (zoo zy zeiden)
raha, geen landt (in zee) t'ontmoctcn was, quamen't
en niets belui ven de 7 cc die Ltberc* wiert volghden hun dicht op de hielen , luidgeheten: om welke nieuwighcit te onder- keels geweldigh fchreeuwende. En naar
zoeken, eenige gezwoorenc metgezellen deeze bejegening quamen zy te Bremen
met blygcfchal van dc VriclTche itranden weder aan » daar zy alles den Pricfter Alezyn vertrokken. Daar na , aan deeze kant brandm verhaalden, offer gevende, voor
Denemarken , en aan die Engclant latende hare wederkomft en behoudenis, aan Chrileggen , zyn zy by de Orchtdej gekomen ftus en den godtzaligcn Biechtvader MiUwelke zy ter linker zyde lieten leggen , en brudm.
Noorwegen ter rechter. Maar na een lanUit dit verhaal ( fchoon met eenigh verge fVrcek varens quamen zy in Yslandt aan dichtsel vermengt gclyk mceft alle hifto,
van welke plaats zy na den uiterften Noor- rien van dien tydt) is
wel klaarlyk tc beder As zeilden. En al» zy nu alle deeze ge- fluitcn,
:

,

:

dat de Vriezen, voorby Yslandt,

noemde Eilanden achter zich zagen, haren de zee, naGrocnlandt toe, verre zyn opweg, en koenhcit, aandenalmoogendcn gezcilt, en daaronbekende landen onderGodt, en den hcyligen Biechtvader VlilU- zocht hebben. Dat 'er draay- en maalj

bradué bevelende, zyn zy fchielyk verval-

frroomcnbyGroenlandt , en Noorwegen,
worden gevonden, zeggen onze hedendaaghfche Schippers ecnncllig. Hctblykt
doorzien. En ziet! den ongeftadigen zeeinfcclyks , dat de Scheepen, op deeze togt
flind-kolk (£*r//>i«), hcrloopendc na de

len in de donkere duiiternis van den kouden Oceaan , daar men naauwlyks konde

gebruikt

ftille

vcrhoolcntheden zyns oorfpronks ,

De

en

fteedts

wanhoopendc matroozen

,

die

om de doodt allcenig dachten. Men zegt,
dat dit den grondloozen kuil des afgrondts
is. Dit zy het diepe hol, waar van gezeght
wert , dat de zee, als hy ebt , daar in feb iet
en waar van hy, by het vloeijen, weder uitgefpoogen wert. Toen baden zy alleen
Godts barmhertighcit aan , op dat hy hare
en de kracht van
zielen wilde ontfangen
het tc rugh loopende water nam eenige
(checpen der mede-gezellen wegh } doch
andere wierden verre uitgefpooeen , die
zich , met alle kracht tegen de drift van het
water roeijende , hielpen : en zoo wierden
zy van het tegenwoordige gevaar, 'tgeen

,

roey- en zcilvacrdigh waren.

Wirraha , daar deeze Schryvcr
gewag van maakt , vermeine ik , dat aan de
Noortfchc , Hoifteinfche , of Neder-Saxifche kult , ofwel by Bremen in de Noortzee uitgeftort heeft: welke Noort-zee
oulings, by de Noorder volken, met de
naam van de Zee Wirraha, naar het toe-

|

trekt tot zich , met een fterke drift , in den
verwarden poel (CA<w), de ongelukkige

I

I

:

!

vliet

fchynt, bekent is geweeft} gclyk zekere
brief wil melden , waar van het af-fchrift
my , aan't hof van zyn Zaarze Majcfteit,
Alexei Mtchailvwtti, Aller Rujfen tjtlft Erbomderycm. uit de geheime landt-fchriften, is

medegedeelt welken brief de Moskoviten dryven , dat by Alexnnder ie Groot aan
de SlavonifcheRuflên, in het jaar des wereldts 3727, gclchrecven zoude zyn j waar
aan te twyfclen is, zoo om de taal, (want
de brief is in *t Slavonifch gclchrecven ) als
de ichryf-trant, die meer na een Tartcrfche als Macedonifche handt zwymt. Dit
is echter zeker, dat de brief oudt is , en by
hun , tot bewys van oude Heerichappye,
werdt bewaart j 't geen ons genoegh tot
Late de brief,
het vereifchte bewys is.
fchoon hier een weinigh buitenfpoorigh
komt , om zyn vreemdighcit , vertaalt,
:

,

!

zy met hare oogen zagen , door Godes
hulp, vcrloft. Maar nu, het gevaar der
du ternis, en de plaats der koude ontkomende, zyn zy onverdacht aan een eilandt
rondtsom met hooge
fc komen', 't geen
lippen, als fteden, was bebolwcrkt. Hier
landen zy , om de geweften te bezien
en vonden daar menfehen in onderaardtfche kolken , op de middagh zich verfchuivolgen.
lendc; voor welker deuren veelegulde en
mctalc vaten, die de menfehen koftelyk ALexander , Koning der Koningen Heerfiber boven de Koningen, dienaar van de
houden, gevonden wierden : derhalvcn
de roeijers een gedeelte van den fchat , zoo hobghfte Godt Beftterder vnn de geheel* weveel zy dragen konden, medenamen, en reldt , de maghttghfte Heer van *Üen ondtr de
bs0voeren aan de fcheepen. Tc rugh ziende Zon, den ongeboorzjunen tot een wen
( in 't wegh gaan ) zagen zy menfehen van fltgh uwderx en febrik,: de éldergeëerdfte howonderlyke hooghtc , die men by ons ven de geèerdtn op de gebeelt wereldt.
Bbbb
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j% hitAt
leen

V E. ttuivigh htyl over vttlt Vol-

afgelegen

,

(3 EpifcopaUm flatnimtu catbe-

Ecclefutm

onbekende Van onze Majt- dram, (Sc.

, ttt

Dat is
Vervolgens heeft men het gantfche gevan biedt in landtfehappen verdeelt , en onder
oordrr gede Wirrahafche tot dt Cafpifcht ttt , onz.e vette Biflchoppen uitgegeven het
en beminde Arab.mus Welikofuno, tn
jdceltc, (te weten der Saxen) dat zeer visdt gtlnbj^gt Ha ryk is , en bcquaam om vee te voeden , aan
vcflanus.
Chnftm, enden Prins der Apoitclcn S*. PitDoor dien ik^ E. in 't tjxjn nitt omhtlxje , ter, godtvruchtelyk opgedragen , tot teicp dat ib^
E. ontfangt gtljk.ah vnendtn, ken cener dankbaar heit > en men heeft in
volgens myn hert , uit ttn edelmoedige dapper- Wigmodia, op een pIxitsBrcmon gehehttt van mjn xjel, Kegge ibJU E. Httrfchappyt ten, aan dc vliet Wirraha, een Kerk, en

jleit

,

VE.

eere

,

vree de

tn gnnfi

,

Z.J

SUvomfche

kryghshafttgt

u heden, tn

tutte, glorie-

rjkt Rujfcbt /lam, Prtnjftn en Btflitrdert

:

i

N

V

V

dttxjt

gunfi tot, dat

alle

dt

volleer tn

tn af- Biflchons zetel gefticht , enz.

,

komfte, dtt van dt li irrahafcht ztt tot dt Cafpi-

V E.

Prinsdommen btwoontn , t.yn VE.tnV E. Nazat tn , met ttn
gtduurtgt ditnfi ondtrdamgh nochtt zj zjtüen
mogtngehaalt worden van umandt uit of bnt-

fcht ute dt aardt van

'

;

ttn dit landtpaltn.

V

Dtt pryuetyk^ uttrl^ malen wy
E. btlttnt ,
met ttn britft ondtrfihretvtn van onzt Komnlrlykt boogh gehtvtnt handt van gtrtchtighttt , tn btvtfttght met het z.egel van onxjet gtJUchtt Httrfchappyt , gtbonden mtt ttn gondtn handt.

Gegeven

,

V E. tot ttn gedttrnrige

ttr, in groot Altxandrta , dt

bottwt
ter

,

Vcnus

tn dt Godinnen

,

maandt

Stadtvanonsgt-

door wil van de Goden

Mars en

1

u pi-

tn Pal las, inde

den ttrfltn dag».

Priniofft, op

Hetopfchrift, in goude letteren,

De Ooit -zee wert anderszins mede by
de Rullen farttgilioy mort genaamt. En
dc Varcgcn zyn volkeren gcwccll , aan de
Ooft-zce gelegen. Waarom miflehiendit
dc zelve zee is,daar in den briefvan Alexandtr y aan dc RuMuchc Vorftcn, gewagh
van werdt gemaakt.
Met Schecpcn vciligen en befchermen
wy ons landt voor uithcemfchc vyanden ,
en bewaren door de zelve onze vryheit,
zoo dier gekocht} gelyk zulks dikmaal
heeft gebleken.
Wat lof-tuitingen men de Nederlande- Hetdm-d*ren ten tyde der Romeinen toegevoeght ^'7^*^
heeft , uit oorzakc van hunne grootc ervartJ.
renthcit ter zee , en kon ft in 't zwemmen,
ziet by Marunut Schoktw in'tbrcedc.
L.iAMaiMj tivitu een opreenten rioiiander , nam dc wapens in dc vuift , tegen het
woeden der Romeinen , voor d'algcmeinc
vryheit
die zedert wel verdrukt , doch
echter nimmer onderdrukt is geworden.
Hy dryft dc Romers dan ten lande uit , en
verovert vicr-en-twintigh hunner Scheepen. Hytrotftc ook den Romeinen, aan
de mondt van dc Maas, met een aantal
overwonnen vaartuigen , daar hy zeilen op
zette van Roomfchc paltrokkcn , die vcclverwigh waren : en het hielp niet , fchoon
Ctrtalu, met grooter Schcencn , zync water-macht meindc tc vernielen.
Als Ottho heerfchte, zyn de Romeinen
infgelyks te water van dc Hollanders zeer
dapper gcflagen.
Onder Keizer CUmdiut is zeker Ganafcm,
Noordthollander, te water zeer gevreeft
geweeftj want hy fchuimde de gehecle
Franfchckuft.
,

luidt dus.

]\ Alexander, Koning der Koningen , en
boven dt Kontngtn Zoen van de htmtlfchc
rooit Goden Jupiter tn Vcnus , maar voor
ftt aardtfche van Philippus, dit maghtigt
Koning , tn van de Koningin Olympias, heb,

bt dttvtrxjektrtinttnwtgbtit , mtt myn boogh
opgthtvtnt handt van gtrtchtigheit.

Dat dan de zee Wirraha de Noordt-zec
betekent, hier uit fchynt te blyken, om
dat der Ru den gebiedt al van oudts tot de
Noordt-zec was {trekkende, en, by gevolg, dat de vliet Wirraha in deeze Noortzce heeft uitgcloopen.
Van deeze naam Wirraha werdt ook
gewagh gemaakt in zeker gefchrift, van
Karei de Groott aan de Kerk van Bremen
; 't geenc aldaar tot'op heden is te
zien, zoo in het boek Monumtnta Pattrbomenfia wen verhaalt , luidende als volgt :

verleent

•,

Wanneer rtfpaftanmt heerfchte , hebben
provinciam rtdtgtntts , CS de Nederlanders een Britfchc vloot , die
Limit
e
duttrmmantts , ophaarkuftenzworf, overvallen, genoointer Epifcopot certo
liüim p ar tem, qtutfi pifcimm men , en tc gronde doen gaan.
te ditifjim* , (5 pecoribm alendis habeTot verwondering is by Tacitmt ver-

manomm more

imr epttjfima

rmn

,

,

in

pit Chrifio

principi Pttro

devote obtmUmm.

,

& Apofiolorum fno-

pro grattarttm aüiont

Ij*. 4

M

haalt, hoe onze Batavieren het cilandt'*-

Mona, nu Mon, of Anglefey geheten,

Stbujut in Wigmodi*, in tufTchcn Engelandt
>

.

fnptr Rttmtn

Warahorn gen
.

,

geleen Schotlandt gelehebben overwonnen » daar zy met

een
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S6)

een Scheeps-maght voor ten anker lagen, rornm , (3 beiatomm,

zwemmende alle aan landt , met de zwaarden in de vuift.

tfui k frincipio pradieationü erncü pofi generale ctncilmm trecen-

naves magno ftmdio

tai

Onder Keizer Probwi in het iaar 280,
zyn zestien duizent mannen uit deeze lan,

den t'fcheep geflapt , en na de Zwarte zee
gevaren , daar zy het alles hebben omge-

'"grejfi

funt,

m vota

fua peregrinatunis exfoherent ermafixo.

Dat

is:

Omtrent

die dagen is'er, uit de Keulen Vriefche landtfehappen , een grooben zy ook gedaan in Grieken , en Sicilien, te beweegine , en optoght van wapenmannen gefchiedt , die , na de algemeine
vol buit, en lof, te rugh keerendc.
v4*w».vmt meldt, hoe de Hollanders Kerkelyke verzameling, en de predikinimmer de zee overgeflooken, engroote ge van het kruis, drie hondert Scheepen
verwoeftinge in Britten hebben aange- bevolkt hebben , op dat zy de geloften van
hunne kryghs- vaart aan den Gckruiüen
recht.

keert , geplundert en gcrooft. Zulks heb-

Plmtarcb.

n Otbtm.
L

16.

& iv

Vandedapperheit onzer oude voorvaderen getuigen zeer ecnhellig Plmtarchus ,
AmmiAtiMSy Soxjmuj, en andere.
Carolus Magnus fchonk de Vriezen hare
vryheit, om dies wille, dat zy zich zoo dapper in den oorlogh ter zee hadden gequeten > hen noemende dappere mannen, en van
eep wonderbare Jhnthett. Dit gefchagh in
het jaar 802.
De oude Deenfchc Chronyk verhaalt,
hoe dat, ten tydevanden heiligen O/**/,
Koning in Noorwegen, cenige Vriefche
bootsgezellen zich verftouteden ,

om naar

fc he

zouden volidocn.
Godefnd, Monnik van S'.Pantaleo, die
tedier tydt leefde, fpreckt van deeze Vloot
aldus : Wilhelmus, Comes HoUandta , iS Georgms, Comes dt Wiedt , eum aliis ermee fignatis
Temonia ad : erram SanElam navtgit profi"
,

ei/éi

defideranübms

,

fmper

bns terra flmviis , jimvimm

unum de nobthoriMofam cengregati

fmnt , apud Flerdtnga.

Dat is
Wühelm Graaf van Hollandt, en foris.
Graaf van Wiede , met andere kruis-getckende van Hollandt , begeerende te fcheep
naar het Heilige landt te reizen , zyn vergadert op een der edclfle vlieten van den
aardtbodem , de rivier de Maas , by Vlaert

Grocnlandt (toen verboren) over te Heken j en hoe dat zy op die geweften , door
ftorm naar landt gedreeven, zekere haven
beliepen , daar zy aan landt traden , en zadingen.
gen eenigc qualyk gefielde holen onder de
aarde , omzet met fteenen , '1 geen goudtIn het jaar 1 205. dreighden de Vlaminen zilver -mynen fcheenen te zyn uit de gen , den Hollanders en Zeeuwen t'huis te
glants hier van vulden zy hare zakken j willen komen vinden : doch deeze toefden
maar wanneer zich meinden weder fcheep niet, decden een inval in Vlaanderen, verte bcgeeven , wierden zy achtervolght van woeden het landt , wonnen fteden , verwanlchape ruige menfchen , zeer onge- floegen de Vlamingen t'eenemaal, en zondaan, voorzien met pyl, boogh, flinger, den de gevangenen naakt naar huis : waar
en groote jaght-honden eenen zee-man van te zien is by Tlsjfim, en andere. Dit
achterhaalden zy, welke zy ook aanftondts gefchagh onder 't geleide van FUris, Graaf
van Hollandt.
verfchcurden , in 't gezight van d 'andere
Mnerus meldt, hoe dat Willem , Heer LH. 10.
die naar het fchip de vlucht namen.
Op Nova Zemla werdt noch heden zant van Öeftervant , zoon van foan van Hene- nal.FlamL
gevonden , 't geen aan zilver niet oncelyk gouwen, de tweede Graaf van Hollandt,
Ichynt : en de Samojeden zyn ruigh ge- een zeer grooten zegen tegen de Vlaminkleedt, en plaghtenzelf menfchen te ver- fen te water behaalde , in 't jaar 1 2 04. op
Laurens dagh , in 't ontzetten der ft ad
Hinden , en te eet en ook is het woordt
Samejeed , zclf-ecter, of menfeh-ceter, ge- Zierikzee. Tien duizent Vlamingen wierzegt. Diergelyke menfchen werden mede den in den eerften flash verflagen , bchalin 't Wcfler Grocnlandt gevonden.
ven dat hy een ontelbaar aantal Scheepen
tJMatthaus Partfienfis zeght , dat op het veroverde, 't geen zommige tot op elf
drie
honden Scheepen ten oor- hondert brengen, (onder welke de Chroiaar 1217log uit deeze landen wierden bemant , om nyk , met zyne divizien gebynaamt , mede
voor 't geloof ten ftryde uit te trekken, is) daar zonder twyffel veel klein vaaronder Willem , Graaf Fltrü jonger Zoon tuigh is by geweefl : en de oude Chronydeeze vloot wiert te Vlaerdingen toege- ke , Fafcicutui lempomm geheten , voegt'er
ruft. De woorden van Matthams Partfienfis by, dat'cr negentigh Paviljoenen, bchalluiden , in 't Latyn , aldus Circa dies iftos, ven deeze Scheepen, wierden verovert»
cx
lo fit ttijttt $9$
fjfotso m&sctft&A
't geen ik geloove Galeyen geweefl te zyn.
j i.Ei
N a den eerften flagh viel een tweede voor,
Fnfonnm (idefl Batavorum) Provtnciü ,
:

:

1

:

.

:

:

-i

y

y
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Met

twee gchcele dagen duurde , bchalven
dat de nacht het gcvcght deedc ftaken.
Met yzere weerhaken floegh Wtlltm zyne
Schccpcn aan elkander , op dat die door dc
ftroom niet wegh dreeven , of in wanfehik
geraakten. Maar de Vlamingen bonden
hare Schecpcn flechts met touwen aan
een i die by nacht van de Hoüanderen aan
ftukken wierden gefneden, zoo dat hun
vloot , op het waflen van de zee, tegens een
botfte, en dreef zonder bchouw : waar
door de zelve t'cenemaal in M'tlUms han-

dufent armborften ofte mere,
Scoet men wel wt 's Graven bere.

die

Daer wort gheworpen menigen fteen
Van den ' kokeuen nedcrwaert.
In enen Ca ftc el op enen mafte,
Ende in top fo waren gafte
Die 'r Hollamfch volk ferc quelden,
Ende menighen man neder velden
Want fi worpen menigen fteen.
Ten leften male fach men re een
Dar hy van den Caftele fpranc
In den watre, ende eer iet lanc
Viel

't

koket altemale

Van den fcepe neder tc dale.
tc vallen \ ja dc Vloot-vooght
Gutdo, of Geje, Biflchop tot Uitrecht,
Si deden maken grote viere
wiert in Hollandt zelf gevangelyk opgcVan drogen houtc , die bamden fere:
Die dat ben et wifte mere.
braght. In dit geveght quam den Hol la nAls 't was in den beften branr,
deren veel tc baat, dat zy de maften , en
Slogen fi daer an haer bant,
dc touwen daar de maft-korvcn aan vaft
Ende worpent d'andere jegen 't hoeft.
waren, zeer aardigh willen te vernielen
In 't jaar 1 198. hebben de Hollanders de
waar door het kryghsvolk dan , 't geen op
de maften llondt, of in zee, of op 't ver- Ooft-\ biezen , voor Monnikkcndam , in
dek tc pletteren quam te vallen. Men een groote Scheeps-ftrydt verflagen , by
wierp brandende houten over 't boort van wien zich dc Uitrechtfcne BiiTchop hadde
elkanders Schecpen, opdat het vuur, en gevocght, die het meteen boot, tc naauden rook , dc krygers verhinderen moght. wcr noot, ontquam.
In *t jaar 1 3 5 1 is' er in deeze landen , op
Met nat leder wiften zy toen het vuur , uit
de vyandtlyke Scheepen geworpen , af tc dc Maas, een geweldigen Water-ftrydt
weeren. De Vlamingen hadden een zeer voorgevallen , tufichen Margriet , Keizegroot brandt-fchip tocgeftelt, 'tgccnby rin , en Gravinne van Hollandt , en haar

den quam

.

hun ontftooken, enopdc Hollanders afgezonden wiert ; doch dc windt dreef het
te rugh , en 't vernielde veel van hun eigen
Scheepen. Zoo men de oude Nederland tfche Chronyk , die by zyne divizien, of
afdeelingen, bekent

ecloof

is,

mach ge-

zoon, Hertog H$lUm van Bey eren. Decze flag , en bloedtftortingc, was zoo groot,
( zeght de Chronyk ) datdc Maze drie dagen lang daarna, ebbende en vloeijcndc,
noch root van menfchen-bloet was. Daar
worde (gaat zy voort) eenvrcezclyk geluidt inde lucht gehoort, van roepen, en
eekryt, van barftcn der arm-borftcn , geklank derzwaerden, breken derlancicn,
werpen der ftecnen , cn (choeren der lchilden i want het was ccn dagh des toornighcits ende des wraaks. Dc wederzydtfche

ven , zyn in decze tweede flagh duizent
Vlamingen gcbleeven , zoo verdronken
als gcvelt
doch de Vlaamfche Chronyk
maakt dit getal zeer klein. Dc RymChronyk fprcekt, in'toudt Hollandts,
van dcezen flagh , op ondcrlchcide plaatHoofden zyn in
zen, aldus:
digh gc weeft.
50 waret fekerlike al 1 ufe
:

•'Ohm.

Die Sccpe groet

als

Vier Cogghcn namen
51

namen daer

hufc
's

Graven dranc.

ren felven male,

Vor

Bridorp, dar weet men wale,
ln enen fcepe , vive min

dit

gcvcght tcgenwoor-

In 't jaar 1370. is'er zeker verbondt van
handel opgerecht, tuflehen het Ryk Denemarken en de Hanzefteden , waar onder
Amftcrdam , cn andere Hollandtfche Steden , begrepen zyn geweeft gelyk uit het
af-lchriit der brieven , daar over , by Bexhorniut ter neder geftelt , te zien is. Hier
•,

Dan bonden

vate bier waflër in,

Ende fouten (alme ende

vleifch.

DieVIaminghe hadden volx
Dat fy 't waende al te fpele

fo vele,

Metten lopen hebben ghewonnen
Hierom was 't dat fijs begonnen

Want
tfjhndi

ml
r

c Grtttt
y$tt b*gm
dn mtn $f

btnkntf

b
fi haddeot harde fiene
"eghen enen man hadden fiere tiene
p ten watre ghereit te ftryde.

Ende men

fcoet ten felven ride

X L Oeftelen ende Springale,

Met
Die

'

banc Armborften weet

men wale

Scorer rwee honden ofte mee
Die pile vloghen aft ware face,
Hier mede fcoet men met 1 ghenende.

uitftaat tebefluiten, dat den koophandel
over zee , cn Schecps-bou w , te dier tyden
dceze geweften gcweldigh heeft gcwakkert. De Koning van Denemarken
gaf, tot verzegeling van dit verbondt , aan
de verknochte Hanzefteden groote landtftreken te pande voor vyftien jaren: welke
by hun, naar eigen landts wyzc, wierden
beftiert , zich zelfs Rechters uit hunne
al in

landtsluidenftellendc, diegefchillen rich-

teden

,

welke zoo

te lande als te

water,
'tzy
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2y onder de haring- vangers , ( want toen
wiert den haring onder Schoonen gevangen) of andere, quamen te ontdaan. Dceze
Rechters droegen de naam van Voogden j
als blykt uit het volgende Voor-recht.
Aalbrecht, by Codti genaden Taltsgrave
op den Rhyn Hertoge rn Beyeren , Gr ave van
Henegouwen , van Holland; van Zeelandt
ende Heere van VriejUndt doen kpndt , allen
luiden dat v>) gegeven hebben , ende geven
met deezen open brief, voor ont en onze nakomelingen , aan den Rade onzjer ftede van Am-

een Vloot van vicr-en-twintigh Scheepen
ter zee , om een Franfche roof-vloot het
hooft te bicden: dien hy daar mede zulk
een fchrik aanjoegh , dat zy niet do r ft c zee
kiezen maar zich liet trotzen voor hare
havens, ende Hollanders mcefter blyven
van de zee.
In het jaar 1475. 200 Ba <fr Engel fch
Schryvcr , verhaalt , wierden Eduard , Koning van Engeland t, vyf hondert Scheepen , uit Holkndt en Zeelandt , toegezonden , om volk na Vrankryk over te voeren.
fielredamme , dat zy tot eeuwige dagen , jaarDat in de (leden Dordrecht , en AmfterIjkt eenin rooght zetten moegen , ende zullen
dam , de koop-handel , en , by gcvolgh , de
op den lande te Schoonen , op baren vitten ende Scheeps-bouw, van voorlange heeft gelandt , dat zy nu daar hebben ofnamaals daar wakkert, blykt uit de vacrzen van zeker
verltrjgen moogen van den Koning van Dene- onbekende Poëet, die in 't jaar 1450 heeft
marken , alle zeiken ende recht van onzer Stede gclccft \ welke, c hoon na den beften trant
wegen te bedryven ende te bewaren , ah zy niet zyn gemaakt, echter, zaaks halven
daar te doen hebben. In oorltonde dcexjen brief, late volgen.
Dordrecht befchryvende,
bezegelt met onzen zegele , gegeven op den zeght hy :
zeften dagbin Aprille , tn't jaar onzes Heer en
Congrua vendenti varia* res (£ ementt
't

,

,

i

;

,

,

,

,

.

i

,

es

duizent drie hondert een-en-tnegenttgh, na den

Non longe faljis namque jaces ab aqnis,

hope van onzen Hove.
Cramztns vermeldt, dat de Hollanders

Ad te mille ratet venmnt

in

't

jaar 1422.

,

variü onerata

Merci bus, innumeris rebus,

met grootc Schecpen de

& ingenutt.

Dat is;
Ooft-zce bevoeren en in het jaar 1439.
Ghy leght na by de zee , en by de zoute baren,
krygh te water voerden tegen de OoftcrVan alles wat men vindt dat is by u te k 00 pen
fene Zce-ftcdcn , daar zich de Venctiancn,
en S pan aarts, hadden by gevocght, om
loopen
de Hollanders de zee te doen ruimen, en
Ziet men, die zyn gelaèn met alderbande waren.
haren vryen handel te verhinderen. Een
geheele Óofterfche Zout -vloot , nevens Van Amftcrdam fpreckende, zeght hy
veel andere koftelyk geladen Wefterfche
Oppida mercanda fuperare proptnquu vi~
Schecpen , en drie Kraijcrs, wierden overderis.
wonnen. Hier mede hieldt de dapperheit
Vnde tibi gafa copia multa fluit.
der Hollanderen geen (randt > maar fpatte
Efl mans tngenuus partus übi, namque feuit , met hare zec-magten , op den Oceaan,
en Middcllandtfche zee , daar zy de havens
te diverfis quo bona multa locis.
harer vyand^en bcfloot , en alle het vaarDat is
Naar
dempen
dcchielt.
het
binnen
tuigh
Ghy hebt een haven , dicht gelegen aan de zee
zcr ryanden , zuiveren van roovers , en het
Waardoor, van wydts, bet goet gebraght wert
viy maken van d'onhecrbarc zee, Haken
in u fteê.
cn voerden toen de Hollanders den bezem
De c Jen in u buurt verwint gy met den handel.
Veel fchatten brengt u toe de overzeefchen wanop de maft : waar van my tekeningen , na
del.
de wezentlykc Scheepen , met de bezems
In het jaar 1 6*04. was' er zulken grooten
die uit de marlfcn ftaken, of in manden
aan de toppen hongen , afgeraaalt , te voo- vaart van Amftcrdam op Ooften, dat men
daar vier hondert Oofter-vaarders te geren gekomen zyn.
Vrouw facoba , Gravinnc van Hollandt, lyk , in een vloot , voor de palen heeft zien
Scheeps
grootc
ankeren) welke alle binnen veertien dahadde in 't jaar 1 427. een
vloot op de Zuider-zec doen tocruftcn, gen gcloft, geladen, en weder zeil -ree
om zich met gewcldt meefterfche over het lagen.
In het jaar 1649. is de Heer Admiraal
echcele landt te maken die van d'Amfterdammers, en d'andere Hollandtfche Zee- Tromp uit Texel gcloopcn, met vyf hondert
Scheepen , alle om de Wcft befcheihet
Wieringen
wiert
eilandt
,
deden, by
verdelgt. Dit gevegt gefchagh uit Schec- den , onder de befcherminge van zes begcpen , die door zee gerocit wierden * gelyk lcy-fchcepen.
In 't jaar 1 47 7. ruftcden die van Amftcruit de oude Hollandtfche Chronyk te bcdam tien Schecpen ten oorlogh uit ; waar
fluitenis.
In het jaar 1 47 1 braght Karei de Stoute mede zy een geheele Oorloghs-vloot, die
Bbbb 3
het
:

j

h

ft

:

.
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het op deeze Landen had gemunt , binnen maant, ftak Thiltt, Koning van Spanje,
Graaf van Ho Handt , over, uit deeze Lande Franfche havens hielden.
In 't jaar 154?- wanneer Kérel de vjfdt den, naar Spanje. Men heeft aangemerkt, Ziet de eb»,
2«*over deeze Landen heerfchte, verftouten dat in zyne vloote vyftien duizent hoenzich ecnige Zeeuwfche en Hollandtfchc ders, tot fpyze, wierden mede gevoert:
Scheepen van oor log h , de haven van Bor- wcshalven men van de grootheit der vloot,
deaux in te zeilen, en daar een gehcclc en menighte van menlchen, zoo daarop
vloot Koopvaardy-fcheepen te vernielen} zyn geweeft, oordcelen magh.
waar van de Zeeuwfche Chronyk aldus
Verhalens waerdigh is het gevcght

„In'tjaerMCccccxuii op den
„eerftendaghvan Mey, heeft die Admi„ rael, HeOf Maxtemltaen van Bomrgoingnen,
„ Heere van Beveren , Capiteyn Gemt van
„ Meeckere t fanuidt Gans , ende meer an„ dere Capiteyncn , met zes Scheepen van
„ oorlogen , wel toegeruft , in zee gezon„den op haar cygen buit, om die Fran„choyfen te krencken, die op dien tydt
„vyanden der K.M. waren: ende in zee
Bekomen zynde, hebben zy noch drie
„Scheepen van Middclburgh gevonden,
fpreekt:

,, die Heer ferommm Sandehn , Rentmec„ ft er van Bewefter-Scheldt te Middel„ burgh , toen haddc uitgezonden. Dcc„ ze Scheepen van der Vcerc ende Mid„delburgh gekomen zynde, (benefTèns
„ecnige Hollanders) zyn te zamen in
,

„ Vrankryk in de

riviere

van Bord eau lx

„ gezeik , daar zy alle die Franfche Vlootc
„fchadeloos gemaakt hebben met haar

„ Scheepen , ende hebben

alle die

Fran-

„ (the Scheepen , die met wynenvan Bor„ dcaulx quamen, om in Nor man dien te
„ ze y en , verbrandt , uitgenoomen zeven.„tien Scheepen met wynen ende weet,
r> die zy in Zcelandt ter V eer e in gebroght
„ hebben : ende dat meer is zoo zyn zom„ migc Capiteyncn daar op 't landt ge„ weeft metten Schippers ende Bootsge„ zeilen , ende hebben die kloeken uitter
„Kerken mede gebroght ter Veere, tot
„eenteecken ende getuigeniflc, datzein
„Vrankryk in vyanden Tanden geweeft
„waren.
In het jaar 1 5 5 5. is 'er een geweldigh
zee-gevcght voorgevallen tuflehen een
vloot van vier-en-twintigh Hollandtfchc
Vracht - fchecpen , en zes-en-twintigh
Franfche Oorlogh-fcheepen, op de hoogte
an Diepe. De Franfche , beter op den
ftrydt voorzien als de Nederlanden , welker Scheepen ieder Hechts met vyf-cntwintigh mannen bevolkt waren , klamp1

,

in

den jarc 1571. tuuchen de Chriften bondtgenooten en den Turk voorgevallen |
't geen niet ontydigh hier magn worden
ingelafcht, alzoo een Zoon van 't Huis,
't welk deeze Landen toen beftierdc
, Opperfte der vloote zy geweeft, en de Nederlanders een groot gedeelte der vkxxelingen uitmaakten. Uit plicht dan van het
verbond t , 't welk de naam van Heyligh
gegeven wierdt , maakte de Paus twaalf
Galcyen toe , onder Mare Antemt Colonna •
dc Vcnetianen hondert en veertien Galcyen, met zes Galcaflen, en twee Hulken , onder Sebafttaan yenier ; dc Koning
van Spanje een-en-tachentigh Galcyen
en twintigh grootc Scheepen, onder Don
fohan van Ooftenrjk^, zynen baftaart- broeder, dien dc ftaat van Hoogh - Admiraal
weidt opgedragen \ de Groot - Meefter
van Malta , en andere Vorften , dcedcn'er,
elk na zyn vermoogen , het hunne toe,
derwyzc, dat'er twee hondert en negen
Galcyen, zes Galeaflen, vyf-en-twintigh
Koggen, en veertigh Jachten, nootdruft
van mondt cn oorlogh voerende, in zee
gebraght wierden. Boven de Schippers,
bootsluiden , en zwermen der r ie m (laven,
waren zy voorzien met twaalf duizent Italiaa niche , acht duizent Spaan l'che , en drie
duizent Duitfche foldatcn : hier hadden
zich noch by gevocght drie duizent goedtwillige , van vencheide land aart , en daar
onder vecle Nederlanden, zoo ecdel als
onecdel , die 't leven, hun anderzins vruch-

t

teloos, midts d'ellende des Vadcrlandts,
zochten tot welftandtdcrgemceneChri-

ftenhcittcbcftcedcn.

Niettemin, gclyk
zoodanige t'zamenipanningen , midts de
verfcheidenheitderbezondere inzighten,
traaglyk voltrokken worden, en de zware
toeruftingen vecltydts boven giffing aandragen , was het , eer alles tc hoop quam
met Famagufta omgekomen : daar de
Chriftenen van gcduldtenbcftendighcit,
de Turken van mein-eedt en wreed: heit,
d'uiterfte proeve bewcezen.
echter
met het ledigh laten van alzulke krachten,
zich tot geen fpot te maken, verzaamde
men dc zelve, in 't laatft van Herftt-maant,

ten hunnen vyandt met enter-dreggen aan.
Dus voght men een langen rydt twyfclachtigh , tot dat vecle der Nederlandtfche
Koopvaardy- fchcepen , zorgende dat zy
te kort moghten fchieten , het vuur in het
buskruit wierpen, en zoo gelykelyk met by'teilandt Corfu. De Turken daar-entegen lagen by Lepanto, met twee honharen vyandt tc gronde gongen.
In het jaar 1559. den 16*» vanHooy- dert en zeftig Galcyen \ maar hadden niet

Om

half
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half zoo veel vechters als de Chriftenen : was, raakten de Vlooten aan eikanderen.
ook waren zy, naar hun gebruik , licht ge- Den eerden aaniloot leed B*rb*rtgo , die
wapent op het befchadigen , niet altoos op drie Galeycn verloor , en zyn oogh aan een

het befchutten : de Gal e yen zonder borftweeren , om in vryheit de booge te hande-

flits,

zulks hy het des anderen daaghs be-

maar de zes Galeaflen maakten een
vzelyke opening , doende kryghs-volk ,
banken en (laven , door de kracht van hun
gefchut , overhoop tuimelen al de metale buizen gaven tot vyf werf toe vuur,
en weinigh Tcheuten die mis taften > daar
dievandenvyandt, mits de hooghtc hunner Galcyen , doorgaans , zonder treffen
over d'onze heen droegen. Don fohan, op
hebbende vier hondert uitgeleeze foldaten , klampte zelf den Turkfchen Admiftorf:

len) daar de onzen, meeftgehelmtengeharnaft, hoogeftyvc boorden te baat hadden , om tcfièns 't ly f te bergen , en de buffen te onderfreunen , die in toereiken , en

:

wisheit van wonden , de pylen verre te boven gaan. Hun Admiraal was Hah B*fa
zyn Stede-houder OchUis , of yi*f*lj , een
Italiaan , die t Chriftendom verloochent
'

had: Portho»B*ff* geboodt over 'tkrygsvolk. Het anker gelicht hebbende, qua
men zy, op den zevenden van Wyn-maant, raal Hdj aan boort , die met drie hondert
den Chriftenen , die hen zochten , by het Janitzers, en hondert boogh-fchutters,
eilandt Cufelay , in 't oogh. Deeze , der- bemant was. Toen verhief zich 't geveght
daar veel doorhalven , 't zelve eilandt verlatende, winnen aan verfchcide kanten
de ruimte, en verdeden zich aan vyven: luchtige mannen zich met ongeloovelyke
ter rechter zydc had Jtn Andre* Deriét , van vroomigheit queeten voornamelyk M*Genua , het gezagh ter flinker Augmfitno tmrin van tEfcmt , RemegM , een Ridder van
Barbarij , van Venetië Don foh*n hieldt Malta, had derwyze de fchrik in dien ganthet midden Don Alvarex. Btffkn de ach- fchen oort» dat noch heden de Turkfche
ter-hoede. D'eerfte praalde met groene, moeders, om hunne kinderen eene verde tweede met geele , de derde met blaau- vaertheit aan te jagen , niet dan zynen
we, en de vierde met witte vlaggen. Aan naam in den mondt noemen. Voorts floede waerdigftezydc had Don Joh*ns Hooft- gen niet alleen de foldaten handt aan het
galey den Room (c hen Admiraal > aan de geweer , maar ook de flaven , op hoop van
flinker zyde den Veneedfchen \ vervolgens vryheit te verdienen , en toonden grootc
den Genuefchen, daar de Prins van Panna \ dapperheit. Het bulderen van 't gefchut,
en den Savoyfchen , daar die van Urbin op het dreunen der kielen, de rook en vlam,
was. Den lalt der voor-toght hadden de ten hemel wellende, deeden ieder hooren
zes Veneedfche Galeaflen , die een gewel- en zien vergaan. Ten laatften wert H*lj
digh gefchut voerden : het achterfte was verflagen, en zyn Galey bemaghtight \ angegordt met de Hooft-galey van Malta ter dere verbrandt , of in de grondt gefchoorechter , en de Lomcliner ter flinker zyde, tenj ettelykeopftrandt, en het overfchot
in hebbende Pm*U fercUén Vrfm. De Jach- op de vlught gejaaght , waar onder ook die
ten wierden van der handt gezonden , om van Ochi*U: en men meent , dat'er in alles
ieder de hoope van vlught te beneem en. niet meer dan vyftigh ontquamen. VyfDon fjh*n , in een boot getreeden , deed cn-dertigh duizent mannen zyn'cr door 't
zich van boort tot boort roeijen, om de water , vuur , ofte fcherp , verflondeh j van
gemoederen ten ftrydc te wekken * 't welk de Chriftenen tien duizent, van deTurken
daar-en-tuflehen van de andere Hopluiden vyf-cn-twintigh duizent , en drie duizent
hondert en derniet verzuimt wiert: eindelyk , in zyn Ga- vyf hondert gevangen
ley gekeert, en raamden den vyandt goe- tigh Galcyen wierden genoomen , en wel
lyk binnen fcheuts , doet hy een der groot- twaalf duizent flaven verloft.
Niet weinig heeft de Hollandtfche dapfte ftukken afbernen, trompetten klinken,
• !n ttnt en de v echt-vanen opfteken *. Daar op perheit te water uitgeblonken in de wree{«* «" P- volehde het kryghs - gefchrey , 't welk ae flagh , die in 't jaar 1 ƒ 7 3 , op de Zuidervan 't woe- zee , tegens Tleffm is voorgevallen. Des
V'miï» gwnnwlt onder het gedruis
d^t'Z, Mf- lend boots- en oorloghs-volk , in de lucht vyandts Admiraals Schip, £ IinjMifitie , hadrinettUt. ftcegh.
De Turken, over den anderen de een dubbelde kiel , cn twee bodemen ,
kant, rechteden hun fpits inde breedte, op dat het niet in de grondt gefchooten
gewoonte, zon- konde werden. Deeze vermaarde flagh
ér w^T- rechtuit, buiten hunne
**ttn.
der vorm van halve maan. Pert hem had het werdt by den hoogh-geleerden Heer P. C.
Hoeft aldus verhaalt : ,, De Graaf, nu fterk
beftier van 't midde , Halj van de rechter
en OckuUs van de flinker zyde. In 't eerft „ omtrent dertigh zeilen , zoo kleine als
ging
de hof-ftaat , en twee
mede
daarna
hy
j
was hun de windt
,, groote , zynde met
leggen, en, weder verheffende, liep hun „ hondert foldaten , in zyn Admiraal-fchip
Als de dagh omtrent ten hal ven |„geftegen, dat den hatelyken naam van
tegen.
1
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:

:
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en twec-en-dertigh mctalc „ gen te deizen, en 't roer van Boffk met
„dukken voerde, lichte, den derden van „vreeden te latenu Klecn voordeel nochhet anker van voor Am- „ tans was dit den Grave , die , al veghtenWyn-maant,
„
verdam , dan kon, mits het gcwcldigh „de, roet de drie andere neder dreef, en
voor
niet
den vyfdcn over Pam- „ achter de Nek , by Wyenes , aan den
waaijen,
„
„pus raken. Toen ftrecfd' hy na de Noort- „ grondt klemde. Een Konings fchip
„ hollanders toe ; in opzet evenwel van „ daar-cn-tuflchen , dat onder iUiUm ftftt
„handtgemecnfchap te fchuwen, en het „vanEnkhuiz.cn, dondt, werdt door de
„voordeel van zyn fcheepen en gefchut, „ bon d tg en oot.cn bemaghtight ; maar het
„bet bezeilt entoelangende, niet tever- „ was zoo lek gefchooten , dat men 't volk,
„ waarloozcn. D'andercndaar-cn-tegen, „en gefchut, te weten vier metale, vier
„wel zoo kloek in getal , fteldcn al dc|„yzere gootelingen , en ecnige boffen,
„ kund der boots- en duurluidcn te werk, „ daar qualyk kon uitlichten , eer 't wegh
„om tot aanklampen en enteren te ko- „zonk. Vyf kleener, aan zekere zanden
„men. Met dit toe- en ontleggen , en „verzeilt, werden bcnoodight zich op te
„dwers door elkandre zwieren, liep die „geven, fan Sm«nsz.oon Rel, met het over„ halve en de gcheele volgende dagh ten „ichot, nam de vlught, totover Pampus,
„avondt j zonder dat 'er meer dan twee „Daar hielt men 's avondts kryghs-raadt
„ van de zyne achterhaalt en aangerand „ en befloot, des volgenden morgens BtJJ»
„ wierden. Op het ecne voer Hopman „ te gaan ontzetten , of het leven daar in
„ SchniUnburgh , zwager van Hoshutzjcn : „ te lchieten. Ende was f t» Stmonsz.oo» ,
„dien viel Hopman /.ic^Ti/totdriemaals „met het krieken van den dagh , onder
„ toe aan boort , en overwcldighd' hem „zeil: de red insgclyks, wanende dat het
„ ten laatden. SckuiUnbrnrgh , met noch „den vyandt golcf Maar hy zette zyn loop
„ zes , werd na Hoorn gezonden * d'ande- „ recht toe naar Amderdam. Aan d'an„ ren , omtrent vyfrigh , doordeken , of in „ dren , die verwondert waren wat het be„ zee geworpen. Ti/ verloor boven twee „ dieden moghte , nochtans gehouden zyn
„ mannen niet : maar alzoo hy zelf en noch „vlagge te volgen, gaf hy thans te ver„twintigh van de zynen gewond waren, slaan, dat hem de Spaanfche knechten
„wert hem 't veroverde fchip weder ont- „gedwongen hadden dien wegh te nec„ noomen. Hopman T*ams Gehuil^, van „ men. Zoo liet men Bofu in de y : doch
„ Medenblik , ranzde het tweede fchip „de zelve daarom niet zich ridderlyk te
„aan) dan kon des geen meeder worden. „weeren) maar, beide foldaats en Hooft„Zeden droegh zien niet byzonders toe, „ mans plicht bctrachtende,dondt geplant
„ tot op den elfden der maant. Toen quam „ by de mad, in vollen roer-fcheutvry har„ men elkander weder onder 't gefchut „nafch, met de rondas aan den arm , het
„'t welk van de Boflufche zydc zoo vrec- „ zwaardt in de vuid. En duurde 't ge„ zelyk donderde , dat het voor de bondt- „ veght de gantfche nacht door, of fchoon
„gcnoor.cn onmoogelyk om verduuren „de N oord t hollanders 't behulp hadden
„fcheen. Zy joegen 'er echter op aan, „ van verfcheidc water-fchecpen, die gc„trachtende door alle wegen aan den „ (Vadigh af en aan voeren , met dooden en
„vyandt vad te raken ; die hun t 'cl ken „ gequetden, met voorraat en verfch volk
„ male ontworftelde , en zyn oude gangen „ waar onder zich vcclc burgers van Hoorn
„ging. Maar hun Admiraal Ctrntlu Dirk*- „ mengden, uit brandenden yver voor vry„ zoon , van Monnikkendam, inhebbende ,, heit , en Vaderlandt. Ende daat hier
„ Hopman Ku^hai cr, van Am lkrdam, met „niet te verzwygen, deruftige koenheit
„ een deel foldaten, pynd' het zoo lang, dat „van hunnen f*nH*rtng die 's morgens,
„ hem eindelyk gelukte , 't fchip van Bof» „ met de twee-licht , bv de takels van
„ in te zeilen , en t zyne daar aan te hech- n f**t fchip opklauterde, de vlaghvande
„ten. Hy had in de mars leggen etlyke „deng rukte, en daar meê nederdaalde:
„rapfchc gaden , die potten met onge- „ hoewel het hem *t leven kode j mits hy,
„ leichte kalk, en verfcheidc vuur- werken, „ door een luik , in zyn bord gefchooten
„ van boven neder in 't gezight der Spaan- „ wiert. Eindelyk , als 't nu aan den mid„fchen deeden duiven. Met een quam „ dagh ging , na acht-cn-twintigh uuren
„Hopman Tieter 3*1^, van Hoom, zich „ drydens , en 't verlies van al zyn kryghs„aan 'tander boort werpen: faobTrpujes, „ volk , op veertien ofvyftien mannen na ,
van Enkhuizen, voorde boeg: Hopman „ tradt Bojfm , geen ander uitkomd ziende,
flw, van Schcllingwoudt, aan d'achtcr- „in handeling, en gaf zich over, enz.
deven. Doch dcez' , ftaande , miu zyn'
Niet ongerymt zal 't hier zyn , het dub„ laeghte , te zeer aan de vuur-potten , uit belt van zekeren brief in te lade hen, gen Bojf**i fchip, ten doel, werd gedwon- (chreeven aan den Hccrc Prins Willem v*m
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zoo excejjivegroot en zwoer vollen , en
het platte landt by den vyondt overal bedorven
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beflier.

by den Staat en Regccringc in
Noordt-Hollandt , tot Hoorn, over dcczen zegen my ter handt geftcldt van den
r
eelecrden Heer
tAdnaan Weflpbalen ;
Oranje

te

.

volght.

,

en langer niet en vermagh eenige contributie

doen, en ons by
,

V F. G. een boope gegeven

van fubftdte van penningen

quartier, bidden

uit het

Zusder

V

wy

F. G. gelie, dat toch
ven zal, ons metten eerfien fubfldie van geit te
Oor luchtige hoogh - gebooren VorSl en doen ; want het ons onmoogetjk. u, de laflen
He ere , wy gebieden ons in allen onderda- voorfchreeven zonder hulp te moogen fupporteren , aengezien bet landtje Itlein , en de armode
nigheit in
F. G. goede gratie.

Den i^O&obcr,

1573.

D

V

My moogen niet laten V

G. te adverteeren ter zee, behalven

F.

te

lande , zoo groot

is

,

als ooit

die groote wonderolie viflorie , die ons den ol- by Keizers ofte Koningen gehouden en gefufl en-

magb zyn.
Inde Bock erve van wylen den achtbaren en geleerden Heer M'. Floris Flortszoon,
Schepen tot Enkhuizen , bcruft een oor-

moogenden Godt nu , den twaalfden deezes
matntt , verkent heeft ; by welke ons niet alleen
viüone van oenwmninge van een fchip ofte
twee gebeurt ss; moer hebben
F. G. hooftvjandt % en bederver onzes Vader landt s , den
Grove van Hojfu, met zyne familie, en den
Heere van Groningen , met anderen Adel, als
Weldam uit den Hdge, Jooft van Werven
uit den Srtele, Gerrit Pinzcn , Ghercbout

teert

V

fpronkelyk fchrift, cnlyfte, van 't meta, ( behalven de yzerc ) op den
vyandt , onder Boffu , den twaalfden van
Wyn-maandt 1573. verovert > 'tgeen,
door zyn Ed. bezondcre gunfte, hier late
van Wartwycke tn Vlaanderen , Rotnery volgen.
van Quefnoy, Numan uit den Hage , BlyenEen Slang , genaamt Hopman onverburgh van Dordrecht , Hans van Molen van zaae ht, met het Wapen van Geldcrlandt.
len gefchut

Een half* Kartouw, gemerkt met een
Lubek^y Kamerling en Corquera een Capitem van de Spangiaerts, dsetn des Graven fchip Uil , en het Wapen van BuTchop David
waren

hoorn gevangen uit den Al- van Utrecht.
: daer
Een halve Slang , met een Uil , en WaGodt olmaebtigh hooghlyken ponder pen als vooren.
ophouden loven en danken ,enV F. G. ^onderNoch een halve Slang , met een Uil , en
linge te gr ai uier en hebben: daer by hebbende Wapen als vooren.
,

alhier tot

bantfchen Admiraels fchip ingefereegen

wj

tver

noch groote menightt van foldaten

,

Een half Kartouw , met het Wapen van

zoo Duit-

fchen, Walfchen en Spangiaerden , ingevanlee- NafTau.
Een halve Slang,
ntffe, tot omtrent twee bon dert toe; dan zyn

met de Hollandtfchc
van baer Tuin , en 't Wapen van Dordrecht.
Admirael ontfangen olzoo
Een Quarticr-flang, met het Wapen
aden hen onder in den fcheepe begeven had- des Konings van Spanje.
r' en in meeninge waren tot den leflen man Noch drie Quartier-flangen , met het
toe te vechten : 't welkjniet ponder groote bloet- Wapen van Spanje.
florttnge van den onze gefchiedt zoude hebben
Drie Quartier-flangen, gekomen van
dan die Ficc- Admirael Boshuizen, met de 't Huis te Buuren, met het Keizers Waandere armade ziende de ammofiteit van on- pen.
zjen Admirael, en andere fcheepen , en de beVier Quartier-flangen, met het Wapen
zettinge van hen-luiden Admiraels [chip , ga- van Rotterdam.
ven de vlucht , xjonder eenightjns te pogen beuDrie Valkonetten , met des Keizers
ren Gr ave affiflenüe te doen ; ende zin noch Wapen , als op een kloot verbeeldt.
drie ofte vier van de grootfie fcheepen omtrent
Twee dubbelde Valkonetten , met het
Pump Hé , die door die drooghte niet wegb bon- Wapen van Leiden.
nen komen , daer na eenige van onut klemt
Twee dubbelde Valkonetten, met des
fcheepen gezeilt zyn, op hoope, die mede in han- Keizers Wap en.
den te kfygen , zulks dat zy op gifleren zeer teDrie dubbelde Valkonetten , met het
gen: den anderen gefchooten hebben , niet we- Wapen van Amersfoort.
tende hoe dat bet vergaen magb zyn : ende x.00
Een achtkantigh Valkonet, met een
zonder groot peryket dse bewaringe van den Wapen daar een Kruis in ft aar.
Grove, en zyne familie, nietgedaen magb worEen Valkonet, met een Draaks-kop,
eenige van de zelve , onder favemente

lyfen leven , by den

,

,

,

,

\

den

,

bidden en begeer en

V F. G. gelieven zal,

wy

ootmoedelyk^ dat

ons te overfchryven

V

F, G. goeden wille en gelieven , den welken wy
tn deezen , en alle andere zaken , bereidt zyn na
te Itomen en te volbrengen.

en onkfjlen van

Dan zoo die

laflen

deeun armode te water, en te

en een ledigh Schilt.
Twee Valkonetten

,

met des Keizers

Wapen.

Twee Valkonetten, met

het

Wapen

van Delft.

Een

Quarticr-flang
"
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Wapen dy-man. Weinigh Hollanders quamen te
in cu velen, waaronder Opfie een was \ die
van Amfterdam.
waarop
S'. Jo- tot Portsmuiden , den laatften van BloeyValkonet,
Een dubbelt
maant , van zyne vlootclingen ( by toe 1Vaan
ris ftaat , met een Voet-boogh , cn Schilt
van deEnecHchen) zeer zeeghaft igh, na
daar een Kruis in ftaat.
Noch ccn dubbelt Valkonet, ten hal- kryghs-gebruik , wiert begraven.
Het zoude te lang vallen, op te halen,
ven na vooren met een (charperugge, en
wat de Water-geuzen (dus genaamt) maneen Schilt zonder Wapen.
De Vloot der Nederlandtfche bondt- haftigh hebben uitgericht, en al de bloegenooten , die de Spaanfche Vloot onder dige zee-flagen , met groote zegen uitgeBoffk verfloeg , beftondt uit acht-cn-twin- voert, zoo wel in Europa, als in de verre
tigh Hooft- oorlogh-fcheepcn , bchalven afgelegene Indiaanfche zeen.
In 't jaar itfoo.verftoute zich ccn Holhet kleine Vaar-tuigh , dat een groot getal
uitmaakte. Drie maanden foldy, voor des land s Schip tot voor Antwerpen te zeilen,
Admiraals fcheeps-volk, beliep 1148 gl. tuttellen alle des vyandts fterkten heen , en
en 1 5 ftuivers. Voor het fcheeps-volk van den Admiraal daar te beltrydenj welken
den Vice-Admiraal TieterB*^ moefte in hy ook in Zeelandt binnen bragt , in w<
den zeiven tydt zyn 143 1 guld. en 1 5 ftuiv. wil van veel duizenden menie hen , die
Voor de volgende Schcepen, dewylc min- landt Honden , en het aanzagen,
In *t jaar 1 $07. hebben onze landtsluider bemant waren , liep de foldy niet zoo
hooghi alzoodatdeeze acht-cn-twintigh den de ryke Spaanfche vloot, onder GiScheepen al te zamen , in ieder drie maan- braltar vernielt.
In het jaar 161 3 floegen acht Nederden, voor foldy noodigh hadden de fomme
van 346*30 guld. z ftuiv. en4penn. gelvk landtfche Schcepen, die naar Indien voetny uit aeoorfpronkelykeMonfter-rolle, ren, tegen zeventien groote Spaanfche
getekent den 7 December 157?, by de Galjoenen» daar zy'er dertien van namen,
handt van den Admiraal Remter Fetnts en en te gronde deeden gaan.
In het jaar 1 629. verfloegh en verjoegh
de merken van Symon de Cent , Hern de Hef,
Pieter Hem alleen den Duinkcrkfchen Aden Cornelts fauc NeeUoe is gebleken.
De moedt en dapperheit der Zeeuwen miraal , en Vice-Admiraal.
Hoe heldtdadigh de manhafte Tremt, xutbn
"heeft zeer helder geblonken, alszy, in't
jaar 1573, by Romerswaal, de vloot der met dertien Scheepen, een Spaanlche****'
**
Spaanfchcn, die Walcheren meenden af vloot van z even-en- zeft igh groote ScheeJjjt
te loopen, t'eencmaal verfloegen. Toen pen , daar vyf-en-twintigh duizent manter tydt ftaken die van Hoorn en Eukhui- nen op waren, aantafte, is noch in gcheuzen , niet t'onrecht , weder den bezem op genis van menfehen en hier van wert by
Meteren, Hoeft , en veele andere Schry vers,
de maft.
In't jaar 1 599.ruftedendevereenighdc in 't breede gewaaght.
Geen kleine pacrcl is aan d'eeren-kroon
Staten een vloot van zeventigh Schcepen
toe } die met acht duizendt mannen was der Nederlandtfche bondtgenooten , de
bevolkt : decze braght toen den vyanden loflyk bevoghtene zegen , desjaars \666.
zulken fchrik aan , dat vcele van die gcene, in een bloedigh Zee-geveght van vier dawelke na aan zee woonden, hun, met het 'gen, tegen hctmaghtighRykvanEngenaderen van dcezc vloot , op de vlught bc landt, behaalt: de welke by Smmmm, en
Brandt , in 't breede werdt befchrecven.
gaven.
In den jare 16*05. heeft Spanje de Ne- De Staatlche Vloot , die toen door Comederlandtfche dapperheit te water kracht- Us Hitfe», Oudt-BurgermeeftcT tot Amdadelyk beproeft, als een kleine Scheeps- fterdam, en afgezondene ter Generalivloot , daar den Edelen H*mltMtn Opper- teit (myn Vader), benevens *s Landts
en H*rm*n Comelxz.. Offie (myn Over- Voorfprceker de Wit , met eenige andere
groot-vaders broeder, van myn Moeders- gevolmaghte uit d'Algemeene Staaten,
vaders zydc) Onder- Vloot-vooght over wiert bezorgd, afgevaerdight , en uit gewas, veele ingehuurde Spaanfche Schee- pre ft , beftondt uit een-en-ncgentigh
pen , met krygs-volk geladen , om in dec- Scheepen van oorlogh, elf Branders, en
ze Landen te loflen , verwoefte. Deeze twaalf Jachten, was gewapent met 471 6
toght ftondt den Spanjaart duur 5 want ftukken, en bemant met 1 9 1 49 matroovan twaalf benden kryes-volk quam geen zen , en 3 3 1 j (bldaten.
zeven honden man te lande. Men fpoelZoo men al de loflyke daden , die te wade de Spanjaarts toen veel de voeten, in ter by de Nederlanders zyn gepleeght,
wecr-wraak van zoo menigh over boort wilde ophalen, hier zoude plaats te weigeworpen onnozele vifleher cn koopvaar- nigh wezen om alles te ontvouwen.
hooft aan
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de kuiten van America , tegens Portugal ncn ophalen, de zoo zeer vermaarde Zecals ook in Ooft- Indien, en elders, is zulks ilagen , en daden, welke onlangs , in de
meermaal gebleeken : gelyk ook in de laatfte oorlogen, zoo tegen Enge landt alMiddeUandtfchezee, tegens de Turken | leen , als met Vrankryk vcrcenight , loflyk
want de Holland tfche dapperhcit ter zee zyn voor- en uitgevallen als mede , wat
in de Zont , en Ooft-zee , is gebeurt : doch
is onlangs aldaar wel hooghlyk gebleeken
wanneer op den i7 tcn van Ooghft-maant vermidts zulks oroftandelyk door Attsm*,
des jaan 1V70. d'Arafterdamfchc Admi Zu/mu de Mtrcnrim , Valkenier Schryraai van Gent vol moedts , zeven Algier ver van den Batavifchen Romein , Brandt ,
fche Roof - fcheepen aanranzde ; welke en zeer veel andere meer, is gedaan , zal
hy eerft met drie Scheepen het fcherp' zulks, konheits halven, achtor laten, om
bood , deede vlughten , en eindelyk , tcr- dat dit Werk reedts te groot is uitgefpat.
wyl zyn overige Schecpcn vaft naderHet is door toedoen van koophandel ter
den, zoo teyfterde, dat zes van hun de zee geweeft , dat Koning Soloman de
lt rand: koozen , en dc Scheepen , met al wyftc die ooit op aarde heerichte, het gout
den laft , aan d'ovcrwinnaars ten beften en zilver zoo dccde overvlocijen in Judea
gaven : hier onder vondt men de drie eer- dat het fchicr niet geacht wiert.
itc Vloot- vooghden van Algiers , als Affan
Het was door den koophandel, en zeeRau Btfcain Admiraal Braybtm Rats , Vi- vaart, dat dc oude Prinflcn van Tyrus, cn
ce- Admiraal > en Aroutchj , Schout-by- Sidon , een onftcrfFelyke naam behaalden,
nacht : dc namen van twee andere Kapi- en een fchrik voor geheel Afia waren.
teincn zyn Abf Rats en Achj Cajf*. Het
Hier door was het , dat die van Athenen,
Schip van den Admiraal was lang 1 5 2 voet Laccdemonicn , enByzantien, fchoonzy
8 duim, breedt 36 voet: het Schip van zeer kleine Rcpublyken zyn geweeft , het
den Vicc- Admiraal was lang 150 voet hooft boden aan dc maghtighfte Monar8 duim , breedt 3 5 voet : het Schip van chen van Perfien
cn dat dc laatfte, by
den Schout-by-nacht was lang 1 j o voet vcrvolgh van tyden , onder dc naam van
6 duim , breedt j 5 voet : de twee volgen- Conftantinopolcn , is geworden dc Hooftde Scheepen zyn lang gewceft 135 voet, ftadt van het Romeinfche gebiedt \ en
breed 3 1 voet : het kleinfte Schip was lang noch is van het Ottomannifche Ryk.
Karthago verkrecgh zich hier door het
1 3 o voet , breedt 3 o voet. Zy waren alle
zeer net toegetakclt op zyn Turks , en gebiedt overeen groot gedeelte van Afrirondtsom met fchans-kleedcn bezet. Te ca , van Spanje , en een groot gedeelte van
zamen hadden zy op 1 590 Mooren, en I talie } ja Rome zoude haargewcldt niet
284 Chriften (laven : voerende 204 Huk- ontweken hebben, indien Hanml>*l> na
ken grofgefchut, en z8 ballen.
zyn eerfte overwinning , zich tot Capoua
Niet lang hier natoonde Schipper fatêb met had opgehouden, maar op Romen aan
VëUpmt- tocgenaamt dc Kaper , zyn dap- getoogen, gelyk men hem riedt.
perheit tegen zeker Roof-lchip van AlHet was daar door, dat de Romeinen,
giers , 't geen 400 mannen , en z 8 ftukken na dat zy Karthago hadden vcrdelght, zich
droegh , den Dadel boom voor teiken voe- bykans meeftcr van dc gchccle wcrcldt
rende. De Hollander had geen meer als maakten.
Het is insgclyks doonde zelve maght ter
1 8 builen , en 3 o mannen , om tegenweer
te bieden. Hondert en vyftigh Turken zee, cn koophandel, welke op het water
frncct deRoovcrovcr, diemeeft naar bo- wert gedreeven, dat de Vcnctiancn , die
ven vloogen | om rondthout, touwen, en in 't eerft een r/zamcnvlocijing van verDrie uuren lang jaaghde viflehers waren , ter tydt van Atnketings te ontredden.
duurde dit geveght binnens boorts, uit U , zich meefters hebben gemaakt van veevoorden Ie landtftrecken cn dat zy noch maghtigh
bovcn-fchip
het
fchans en bak,
vyandt blyvende , tot dat eindelyk de Bar- zyn , zoo zwaare oorlogen tegen den groobaren moeften wyken dieniet verflagen tcnTurk tc voeren.
wierden, moeften over boort in zee fprinDoor den handel , cn vaart ter zee , is het
gen cn verdrinken. Een Moor , die de de Spaanfchc Koningen toegevallen , dat
vlagh af-ftreek , wiert met een kogel van de Zon nooit over haar gebiedt onder gaat,
boven neder gelicht: gclyk men mede de
Texels Haven-bouw.
reft aandicgcencgaf, welke zich hier en
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Het gebeurt zomtyds, dat binnen duins,
daar verborgen hadden. En aldus braght
deezen heldt zyn Schip behouden binnen, en in dc haven van ons landt, het Texel , by
roem
een
braaf
den
van
groot e ftorm , Schecpcn, hoe hecht zy ook
wceh dragende
zulks tc beletzyn , tc gronde gaan.
foldaat.
Men zoude hier nu wydtloopigh kon- ten , zoude miflehien niet ondienftigh zyn,
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een bcflootcn haven tc bouwen j die, naar nooden hebben drie duizent p al en, en fluithet gevoelen des Piloot* Marien Zwam» balken. Staat aan te merken , dat men ter
hetalderbeftc gemaakt konde werden by plaatze daar 't meeft op aan komt , als ook
het nieuwe Schilt eerftelyk , om dat daar daar de ftcrkfte palen van nooden zullen
een vlakte bevonden wort, over de zes- zyn , eyke palen neemen zoude en vooren-zeftigh morgen begrypendc, en overal ders behoorde men alle moogclyko midtuflehen de 10 en i j voet diep, bcquaam delen aan te wenden , om wel verzekert te
om omtrent de duizent Scheepen in te zyn , dat alles ftork en beftendigh zy.
leggen : ten anderen, om de weinige ftrooVolght hier , tot meerder verlichting
men die daar gaan» want de ftroomen die van het werk, dricderhande geftel van
tuflehen Texel en de Helder in loopen paalwerk } gelyk in de plaat oog-blykelyk
worden vernietight door de lt roemen die is te zien. In de eerfte uitbccldingjs A B
tuflehen Texel en Eyerlandt in loopen j een dichte regel palen , lang 1 1 voet , C
zoo dat de ftroomen daar zwakker zyn , als zyn lang 3 z voet , van welke om de tweeop ecnige plaats daar omtrent als mede, de een moet ftaan , en E F 3 6 voet lang
om de harde en vaftc grondt , die 't gerei- ftaandeomdederde of vierde een, om de
de vlak heeft. Ook ftaat aan te merken, wier daar tuflehen te zetten, indien men
dat deeze vlakte aan een hooger wal is , als het zonder wier niet fterk genoegh oorde windt uit den Noordt-wcften, of uit deelt j hoewel het anders zeer iterk en
denZuidt-zuidt-weflen waait * zynde be- vaft is.
noorden en bcooften met drooge zanden
In de tweede uitbeelding zyn A C en
twee regels palen en van dc paal E F
voorzien , cnin't Noord-ooftcn met vlak- B
ke gronden , daar weinigh ftroom gaat. moet men 'er om dc drie palen een zetten
afgepaalt
deeze
palen zullen ieder 5 6 voet lang zyn.
Deeze vlakte dan moert rondtom
worden , om de ftroomen noch zwakker Tuflehen A C en B D zal men onder aard,
tc maken , en om de ys-gangen te weder- en daarbovenop wier werpen j en aldus
ftaan Als hier een bequame naven was ge- zal men met dc tydt vaftigheit van wier
maakt, zouden de Scheepen t'allen tyden bekomen , zonder welk dit model niet bein en uit konnen loopen , en zich teeen het ftaankan.
Indederde uitbeelding is
Heen dichharde wcér verzorgen j 't welk duidelyker
te regel palen, lang 36 voet, desgeh/kt
aldus wert vertoont
Laat , by voorbeeldt, op de nevenftaan- ook EF, hier tuflehen wert onder 't wade plaat,
de haven zyn voor 't nieuwe ter aarde in gedaan, en daar boven op wier,
Schilt: deeze haven dan diende rondtom om de palen meer ftand te geven A B zyn
wel vaft met palen verzorgt, en daar de eyken palen, lang 40 voet, waar. van om
tneefte ftroomen op aan komen , het mee- de drie een ftaan
I
zyn fchooren , of
fte voorzien te zyn. By A zal 't genoegh ftutten, lang 2 5 voet , ook om dc drie een \
wezen een regel palen te zetten by B zoo maken deeze drie , te weten A B , l K,
twee regels , om dat daar meerder ftroom en I , t'zamcn een dichte regel : C
is
tegen ftaat : om de zelve reden zoude men een dichte regel palen, lang 36 voet, wiens
vier regels pa- eindt C 1 voet boven 't water is. Ditlaatby C drie regels, en by
len moeten zetten, met wier, en andere ftc paal-wcrk is het vaftc en dienftighfte
aard -11 ofte wel voorzien. Voor de gaten tegen harde ftroomen en ysgangen.
Behalven deeze opgehaalde vondt van
zoude men krap-hoofden dienen tc maken , om de ftroom en ys-gang te beletten, Texcls Haven-bouw, willen andere ervadie anders daar in zoude loopen: van bui- rene Loots-luiden , dat men niet wydt van
ten zoude men de zelve met vier regels pa- het Schilt, na buiten toe, zeer bcquaam
len en wier behooren te voorzien, van bin- een haven zoude konnen maken, mits men
nen met een regel palen , en overal met pa- de Pierre-veldcn, welke daar liggen, en
len verzorgen , daar 't noodigh zal worden ieder zes uuren droogh loopen , groot zynbevonden} gclyk aan't afbeeldzel, hier de zeshondert morgen, wederzydts, tot
nevens , is te zien. Men behoort twaalf aan de gr 00 te Kil, bedykte, en in dien
palen in een roede langte op een regel te dyk een goet aantal fchot-deuren ofte Huizetten , en de zelve boven met gordings tc zen leide, die met wanend water moeftcn
fluiten , om de zelve vaft te m aken: deeze geopent, en met vallend water geflooten
gordings, of fluit-balken, behooren twee zyn > als wanneer de deuren in de dyk , die
roedenlang te zyn. Binnen in de haven zal tegen de Kil aanquamen, geopent moemen insgelyks palen (laan , drie in een roe- ftcn werden , zoo , dat al het water, 't geen
de langte , om de Scheepen daar aan vaft met dc vloedt op de velden was gezet,
te maken.
door de Kil in zee zoude moeten loopen:
Tot dit werk zoude men omtrent van t welk een geftadige fchüuring zoude
hou,
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hoofden dienen zoo wel tegen ebbe als
vloet geleght te werden \ want een te
mgh komende ebbe doet het landt te wederzydu aan de zee-gaten , in 't gemeen,
meerder fly ten, als een vloet dien volgende verwekt zulks meerder en grooter ingang voor het water uit den Oceaan , en
maakt binnen hoogcr water.
Met plant inge van flrooy en riet kan
men is. De weinige drooghtens , die daar
in zyn, kennen zeer licht wegh genoomen men aan de oevers van zee-gaten , die vlakworden. De dyk kon binnew aarts van aar- te en zant-gront hebben , fchuttingen made, en buiten van wier gemaakt worden. ken , waar door de gront by ovcrflrooHet zoude niet noodigh zyn dat deeze dyk ming, wertverhooght, de zee-gaten verboven zeer zwaar wiert gemaakt, dewyle engt , en vervolgens een invloeijend of
het vaflc landt wcdcrzydts leghc, en daar, overftroomend water L
Men kan niet tegenwerpen , dat , door
wcinigh aanloop van water te verwaghten
is.
Het is niet noodigh dat men zorgt voor verkleining der zee gaten , het water, opdrooghtc tegen den dyk aan, om dat de 'geflopt, te fnclder loopt, gclyk zulks in
zee, in het gat vallende, de zelve dyk zou- de rivieren gefchiedt) want, bchalvcnde
de ftryken , daar by langs fchieten , en wei- tcgengellelde ondervindinge , zoo is klaar,
nigh aanfloot doen lydcn. Met kleine ko- dat men de groote Noort-zec moet aanflen zoude de dyk konnen werden onder- zien niet als een gemecne of loopende rivier , gclyk als den Rhyn , de Maas , of anhouden gclyk alles uit de kaart c blykt.
In 't Nicuwc-dicp zoude insgelyks, en derc, die altydt af loopen , begin en oormifTchicn met veel minder kollen , een be- fprong hebben , maar als een water, verfloot en en veilige haven te maken zyn, met mengt met de groote Spaanfchc- en Ooflhet weghnecmen van den drempel , en an- zee , dat nooit uil Haat , maar altydt is loopende van d'cene na ó' andere plaatze.
derzins.
Den oever, die de natuur gelee ht heeft Indien dit groote water dan meteen wefle
tegen het Pierc-velt, voor het Schilt, zou- of noordelyke windt (daar doorgaans de
deflrekkentot bewaring van den dyk, en hardtfte (lorm-windcn, in deeze landen,
weering van den grootcn aanloop des wa- van daan komen) naar de kullen van dé
ters. By E zoude een (luis konnen geleght Nederland tfche zee- gaten werdt gedrcewerden , door welke, by winter-dagh , net ven, zoo zal immers, doordien den aanklein vaar-tuigh na de Kaagh-haven varen pers van achteren, wegens zyne onmeetckondc. De dyk B, na aan de duinen, be- lyke wydte , zoo groot is , dat , of het een
hoefde van weinigh flerktc te zyn, alzoo of meeropenftaande gaten vindt, de zee
het daar vrv ondiep is , en op 't Piere-veldr evenwel van buiten even vol en hoogh
zelden veel water flaat. De dyk
zou- blyft, in even veel tydt, minder water door
de wel tot aan het Schilt konnen werden een kleinder als grooter gat in komen.
geleght maar om dat het Pierc-velt tuf- Zoo nu de (h andt der zee gaten wen verIchcn letter S en E zeer diep is, zoude engt , moet'cr in even veel tydt minder
water binnenkomen, dan als de gaten zoo
dat een geduurige kom vol water maken
wydt bly ven als die waren : dat wy mec't geen onnoodigh is.
Deeze haven diende met een bcquame ncn onwederfpreekelyk te wezen want
fterkte voorzien te zyn , voor een vyandt- door ondervindinge kan men het zelve
lyke aanloop: gclyk men insgelyks tegen met dit voorbeeldt bewyzen, door gehet Mars-diep aan zeer dicnflig een flerktc wifTc peilinge in de twee hooge vloeden
zoude konnen zetten, die het geheclc gat als in 't jaar i66j. en 1675. wanneer het
bewaarde. By de Galge-duincn is zekere water in den jare 1 67 5 op de Helder en
lacge plaats of opening, welke aangev uit Huisduinen 1 voet, cnaandeMcdenblikdiende te werden , 't zy door aanfluiving , kcr dyk 7 duim laeger heeft geflaan als in
den jare 1665 , en evenwel noch fchaars
of anderzins.
Tot betemming der zee-gaten , om het 5 voet laeger als op de Helder , daar het in
igc bin- de ftadt Hoorn in t jaar 1 67 j 6 of 7 duim
water van den Oceaan buiten ecnigc
ncn-zee, of haven, te houden, leghtmen hoogcr was als in 't jaar 1 66 5 volgens onhoofden welke tc landewaarts vaft ver- dervindinge van den Landt -mectcr }»*n
bonden dienen tc worden. Men doet me- Twjver, mzyn leven Secretaris van beide
de flecncn , met rys doorvloghten, zinken, de Égmonden de reden hiervan is, dat in
op dat de llroom , en ingang van 't water den jare 1 66 ƒ de ftorm maar een etmaal
werde geftremt, en afgeweczen. Deeze en in den jare 1575. by de drie etmalen
Cccc 3
duur-

houden, dat de Kil niet alleen diep , maar!
hoe langer hoe dieper, cnwyder, zoude
maken. De diepte in de Kil heeft reedts
bequaamheit om vry diep gaande Scheepen te zetten zync breedte is, jus inde
kaart, hiernevens, werdt vertoont, volgens de maat , die by Jtet b Bot , vernufteEng, en Landt mectcr, daar van genoo-
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duurde. Waar uit dan blykc , hoe langer
een harde windt duurt, dte het water op
dryft, hoe hooger water het in een binnen
zee maakt : en daar uit volght klaar, dat
hoe de zee-gaten naauwerzyn, hoe minder water men binnen kryght.
Wat voorders de havens in 't algemeen
beu c ft , men maakt of vindt de zelve. De
zulke zyn de befte, inwelkedefcheepcn
veiligh zyn voor vyandt , weêr en wint
konncn wederftaan ; wiens toegang niet
te eng , of te gevaarlyk is , door drooghten
en klippen daar men met veele winden
kan in en uit komen. In 't verkiezen der
zelve (laat dan te letten, van waar de gevaarlyk fte winden waaijen , en of de fchecpen onder hoogh geberghte , ofte hoofden , tegen de zelve winden konnen fchuilen. Men heeft ook acht te 11 aan op de drift
van het gety en droom, en te bezien, of
de fcheepen , driftigh geraakt zynde , door
'tfpillen van anker, of anderzins, tegen
gevaarlykc rotzen , of drooghten , zouden
konnen afvallen , en fchade lyden. Wat
de grondt belangt, klev-grondt is de befte.
Men moet letten , of de flagh van 't water,
dat inde gaten valt uit ccn openbare zee,
hinderlyk kan zyn. Als mede , of men bequamelyk landen kan, zonder van eenige
barning verhindert te konnen werden.
Als ook, dat platte ft randen , en een ondiepe wal, verhinderen de kleine v aar-tuigen tegen het d r oog e te mee ren. Of men
drooghs voets op d' aarde kan fptïngen,
en waaren ukfeheepen. Of men zich , des
noodts , kan verweeren tegens landt-vyanden en , of men fchielyk overvallen kan
werden. Plat landt , of zoo , dat men van
zich kan zien, kieft voor heuvels of bergen.
Rivier-havens behooren zoo ruim te
zyn, dat de fcheepen bcquaam keeren en
wenden konnen. In alle enge vlieten leg
gen geen fcheepen veil , tegen uiterlyk
|

mak te wc eren. Op ieder aankom ft te lande zet men wel een kryghs-matigh aarde
of fteenC\bolwcrk , na de kunft, tot befcherming voor de wal. Hoofden dienen
om de fcheepen te vervangen , en te fluiten) alsmede, om de havens mondt veideeze konnen onderligh te doen zyn
fcheidelyk gebouwt werden , zoo van geftalte, als (toffe , na den eifch des geweits
't zy van ingeflagen palen alleen , en die of
recht neer, *t zy enkelt of dubbelt, ofte
over dwars, met bouts aan een geklonken
en met dwars-balken ge floot en , met kley,
:

wier, zant , (chelpen,en rys-boflen gevuft,
ofongevult. Oulings wierden de hoofden
wel gevult met gebrande hout, of kolen,

men meende het water te wederllaan.
Wierwederftaat beft dcperflïng des waj maar takken, de flagh van het zelve.
Men vindt deeze hoofden gebogen , recht,
of kring-ftukkigh , alles na gelegcntheit
van de plaatzen daar die gebouwt zyn.
Men maakt dezelve mede van enkel fteen,
kley , mortel , en puin j 't zy voor met een
borft-weeringopgehaalt, of niet j geheel
van fteen een er aart , of flechts met een
zoom van vooren , en althans met een
drempel onder aan de voet , tegen 't water
nevens zware fluit- en dek-fteencn
boven op. Het gantfche werk werdt ook
wel met geftagen bogen , of uit loutere
fteen gemaakt ; waar van het laat fte het
fterkfte is, om dat het ge weidt van ter zyden , en niet van o m hoogh komt. In oude
tyden wift men een pap, van zeker hars,
(ulfcr, en aluin , t'zamen te klenzen , welke
hun tot de haven-bouw voor kalk ftrekte
en de fteenen onder water zoo by een hielt,
dat de (lukken onafTcheidelyk van elkander (cheenen te zyn. In 't dam-leggen , en
grondt-flaan van hoofden, werden onder
palen in geflagen , zoo de grondt weck , en
't werk niet zwaar is , van Maft- of Elzenhout, om dat die 't water en d'aardebeft
gcweldt , van uit het landt.
Havens die men met voordacht maakt,! verduurenj en men bekringt met houtwerden, des moogclyk, met ketings ge- werk hetgeene dat uit het water op te haflooten , 't zy dat die geheel over reiken , len ftaat maar zoo de grondt va ft is , laat
of wederzydts aan ecnigh paal- werk , of men flechts fteen -klompen, of zant, en
dam , te midden in de mont , vaft gemaakt vafte aarde, inzakken, gebriezeldepuin,
zyn, 't geen de ketingen korter, en, by en bak-fteenen, in korven, zinken : ook
gevolgh, fteviger doet wezen welke dam kan men natte kley daar toe gebruiken»
ook dienen kan om de flagh van 't inval- doch dan dient de plaats afgefteken, en belende water te breken. Men (lelt méde zet , op dat de kley niet wegh en vliete.
wederzydts wel een kryghs-tooren , aarde Deeze hoofden dan , of Moetjes , worden
of fteene fterkte. Men (laat ook houte Techtoffchuinsopgehaalti van welke het
hoofden te midden in de grondt , en maakt laat fte maakzel den aanval des waters
ringen of palen aan de wal , om de fchee- mee ft breekt , voornamentlyk als zy , zoo
pen daar aan te vertuien , en vaft te maken. verre het water op loopt, gedekt zyn met
Men maakt ook alommc wel fchiltwacht- takke- of rys-boften , de welke in een gehuisjens, en zet daar mannen in, om de gordt, en met pennen vaft in de grondt
fcheepen gade te daan , en brandt of onge- ge ftok.cn moeten zyn : want wanneer wadie
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hulp van buiten , en behoeftigheden , zonhet al zyne kracht > en tegen fchuins op* der gevaar kan toebrengen.
al{raaode hooghte klimmende, geeft het
Havens die diep landtwaartinftrekken,
engskens iets over van zyne beweeeing hebben zelden fterktens van noode, om
of verlieft zyn gewelt, zonder dat fchade dat men , eer men tot dezelve komt, geofte inbreek kan doen daar-cn-tcgen als meenlyk vecle beukeryen voorby moet,
water tegen een loot-lvnigh fchutzel komt en geen vyandt zich lichtclyk verre landtaan te flaan , befteedt het al zyn geweldt te waart in derf begeven.
Havens die aan de mondt van een rivier,
gclyk en tegen eene plaats > waarom zulke dyken dammen , of hooiden , dikmaal welke in zee loopt, of aan cenige andere
zee-boezem , welke een naauwen uitgang
werden verbrooken, en van een gerukt.
De inkomft der havens, alwaar het wa- heeft, leggen, zyn zeer lichtclyk vaft te
ter fterk vloeit , of daar men een uit zee maken, metkafteelen, toorens, kettings,
komende wint vrceft, wert dienftigh voor- Vriefchc paerden , 't geen lange houten
zien van een dam , te midden in de mondt. met yzere pennen zyn , enz.
Waar het landt fchadclyk af-fpoelt , fteekt De haven van Conftantinopolen wordt
men waterwaarts kribben , of d wars-hoof- zeer gepreezen , om haar diepte , en welden, dwars voor uit, in de grondt, van gelegenheit j ja men zeght , dat de fcheeenk ck of dubbelt paal-werk , en die zullen pen daar zoo veiligh zyn, dat bykans niet
het landt daar doen aan groeijen. By nacht noodigh is het anker te werpen. Zy is ommoet geen haven van vuur-baken ontbloot trent een myl wydt, (trekkende van die
zyn > 't zy dat men, op verheveneplaatzcn, Stadt tot Galata , en wordt met zeer licht
in wippen, ofoptoorens, kaerflen in lan- vaar-tuigh , de Venetiaanfchc Gondolcn
t acre as daar toe gebruikt, of vuur en en niet ongelyk , Per ma geheten , in korten
tydt over gevaren.
aar d t - k ooien brandt.
De haven van Joppe is oulings zeer
De ondiepten moeten fteedts wel afgehaakt werden, en de diepte bepaalt, met roem -ruchtbaar gewceft gelyk ook die,
dryf-tonnen , of iets diergelyks. Men laat welke de Joden eertydts aan de Roodc zee
ook merk -tekens uit het water opfteken hadden , te weten Ailath , en Afiongaber :
daar de gront tot ankeren goet of quaat is. van welke drie in de heilige Schrift fteedts
Wat de groothei t der havens betreft gewagh wert gemaakt.
Heredei fchepte luft om een zee-haven
bc pal c daar van niets f want die moet zyn
na men veel fcheepen daar in wil bergen, aan de ftadt Cefarea , Schafte genaamt,
en elk fchip moet ten minden zoo veel met groote koften te doen opbouwen)
plaats hebben, dat, omzwaaijende, den doch om dat deeze meer door konft als uit
ander niet komt te raken. Roere mede natuurlyke bequaamheit was gefticht, is
geen havens in'tbczonderaan, kortheits zy vervallen, en vergaan.
De haven van Alexandrie overtrof voorwille.
Eiken haven heeft zyne onderfcheidely- maals alle havens ter werelt, in bequaamke geftalte, zoowel aangaande de fterk- heit, en koftelykheit van gebouw gelyk
tens, die men, tot haar verweering, aan m ede de haven van A thenen , daar meer als
de wallen rondtom de zelve zet , als wat vier hondert fcheepen veiligh in konden
de hoofden en Moeljes betreft > desgelyks leggen , zeer vermaart is geweeft.
ook de paal- en dyk- werken welke din-j De haven van Specia, eertydts Lu na ge
gen alle na de gedachten van de Meefters heten , niet wydt van Genua gelegen , die
en gelegentheit van plaats , gemaakt moe- ik tweemaal heb bezightight, gaat vecle
ten werden , zonder dat men daar toe vafte andere , wegens zyne bequaamheit , te bowetten kan geven. Stelle alleen, in ge- ven. Van de zelve fpreekt Strab» aldus
dachten, op de nevenftaande uitbeelding, Lnn* po rt hi nuueimm jnxta ac pnkberrimm ,
onder letter Y, drie voorbeelden van ha- pbtrit ftlttAtnt pertm , •muts prof c littm provens ten toon, met hunne bolwerken en fundos qttaU nmmno coxvtntt ejfe recept deugraften * welke graften beter vol water als kt» bemuutm <f*t tanü nutrit, tanto tempor»
droog zyn , tot befchutting voor de fchee- demininmêbtinnermnt. Datis: Lnna u et*
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Am het

touw houden. Werdt gezeght
wanneer men ten anker komt , en touw*
genocgh geviert is : Homdt Mn het touw ,
zeght men dan , viert niet meer.
Aanboorden. Een Schceps-tim- Aan heogerwalzyn. Oneig. Goede zaken
ncoocn.
ns woon , en gezegt van het maken der bovenfte deden aan de fcheeps Aanhouden. Na landt , of na eenigh fchip

A.

!

Anbeeren.

'

Met

alle zeilen zei-

en zyn beft doen om
voort te komen. Aanloopen.

len

,

zeilen.
zyden.
Ueger wal zyn. Onder leggen. Iets
Aanboort k°men. Iemandt by komen.
verlooren hebben.
boort komen i Mn boort leggen. Oneig.
Iemant aanfpreeken , om tegen hem iet- Aanleggen tegen temMdt. Dc bocgh tegen
iemandt wenden.
we» ft aan d c te houden } of wel enkelyk
Ueven. Wat meer in dc wint fteken.
Ij , ij waarts.
rt leggen. Het eene fchips zydc teNa die zyde, daar de
wint
na toe waait. Hier van daan komt
zydc
fchips
aan
leggen.
gen het andere
het fpreck- woort , Wacht u voor de Ij.
Aan haffen. Dc bras aanhalen.
Aan de grondt raken. Oneig. Schadclyden. Aanneemende koelte. Een windt, die tOCnccmt , en vermeerdert.
Zich bedroogen vinden.
de vaart met iemandt KJM : of, fcheep met Aanrjgtn. Het bonnet aan 't zeil vaft maken.
iemandt zyn. Oneigentl. Met icmandt

Am

Am

Am
Am

Am

AmJUm. De zeilen aan de rondt-houtcn,
of rees, vaft maken.
langs zei- AMjfroomen. Met de ftrcom ergens aan

bezigh zyn, of in gclyken handel, en
werk.

Am de wint gaan.

W

int waarts

gedreeven te werden. AMvlieten.

len.

Onder zeil
ie wint hangen. Dat is
zynde, niet voort zeilen i maar de neus
na de wint zetten, zoo, dat het dc voortgang belet. Of anders : Niet afvallen
of van de wint af zeilen.
Aan de wint leggen. Het fchip doen ftil leggen , zonder voort te gaan : met dc bek
na de wint toe te zetten.
Aandiepen. Met een fchip naar landt toe
zeilen , zoo , dat men ftccdts de diepte
meet.
een krank, touwt/en moet men zachtjent
treken. Oncigcnt. Zwakke zaken lyden geenporren.
Aangaan. Het gaat Ooft of
ft aan
dit wert gezeght van dc ftrcek des Compas , waar langs het fchip zyn voortgang
neemt.
Aan

:

Am

Wc

AMgang maken. Voort zeilen.

Am grondt vetten.

De fchcepen op droogh
varen, zetten, of halen dit gefchiedt
met de voor-fteven na landt toe , ofte
ook met de zyden ; het eerfte aan zwakke en (malle fchcepen, het tweede aan
breede en ftevige : met half gety gefchiedt zulks, als mende fcheepen wil
fchoon maken» waartoe zandt-grondt
debequaamfteis.
Aanhalen. Harder waaijen als voor heen.
Toeneming der windt.
bet roer zitten. Oneig. Het bcwindt
:

Am

Het

zelve.

Am

'tfirren.

Aan den

aan den arbeidt,

om

arbeidt : of liever ,
iets

geheel vaft te

maken.

Aan waai; en. Met de windt ergens aan gedreeven werden. Hier van zeght men ,
oneigentl Hetxjdm zoo niet oMwaatjen.

Dat is

Het zal u zoo, zender m toedoen ,
:
aann aai' en.
Zeewaarts in zeilen,
zonder wenden.
Aan zee loof en. Zeewaarts in fteken.
Aan zee wenden. Zeewaarts in wenden.
Aanzetter. Een ftok, met welke men kruit
en loot in de ftukken aan p erft : op deeze fteekt men de wiflehers.
niet

Am zee Ut en /laan.

Aborderen.

Athter bakt

Aan boort
iets

deen.

leggen.

Oneigentl. Bedekt,

ofte geheim, iets doen.

Achter de maft raken. Oneigentl. Verlooren raken : niet geacht werden.
Achter de maft ft om. Oneigentlyk.' Voor
iemandt borge blyven. Iemandt befchuttcn.

Achter dtuart-touw. Een touw, waar mede
het fchip van achteren , ter poorten uit
vaft gemaakt

Achter-eb.

wert

Hetlaatftevandeeb, ofte van

het vallend water.
Achter in zeilen. Oneigentl. Iemandt te

boven komen.
Achter, ofvoor , vooreen teken zitten. Zulks

werdt
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een fchip achter of AfvaÜgh fchip. Een fchip dat niet wel by
de wint houdt, of wintwaarts.
Achter-fchip. Een gedeelte van het fchip, Afwerpen. Schielyk en onverdacht ergens
van af zeilen , ten aanzien van een ander.
(bekkende van achter de bczaans-maft
Ook wordt in 't enteren gezeght , afgetot het eindt toe.
worpen werden als men niet aan boort
Acbter-fchtp of Schans, en Achter-kaftcel
van den vyandt komen kan.
is het zelve.
Achter mt xjetlen. Iemandt laten (ban , en een vlagb Afwerpen. Een vlagh opzetten ,
by wyze van verandering.
achter laten, *t zy aan landt, of op eenigh
fchip , 't geen achter blyft. Oneigent- Al afwaaien water op U. Eigentlyk: Dat
alle zeilen , en maften , van boven neder
lyk: Achter uit teeren. Verarmen.
Acbter-vUet. Het laatftc van de vloet.
waaijen. Oneig. Het uiterfte gevaar
lyden.
Achter- uetUn. De zeilen, die tot de groote- en bezaans-malt behooren. Deeze Al den vleet. Eigentlyk
Al het fcheepf
touw- werk. Oneig. Een geheele zaak.
houden het fchip te loefwaart : waarom
het bezwaarlyk valt, de fcheepen met Algrooter tee oover gevaren xjn. Oneig. In
deeze zeilen alleen te bellieren , als het
meerder gevaar geweeft zyn.
voor de wint is , ofeen bak-ftaaghs wint Alles ksmt af, behalven het pompen. Een
waait. By een voor-wint geid men het
(preek -woort te (cheep, als men wil
fpreeken van iets , dat altydt duurt.
fchoover-zeil en de bezaan op. Als het
fchip voorlaftigh is , doen de voor-zei- Alle teilen blankmaken. Isgczcght: Alles
aantaften wat'er voor komt , zonder onlen, en als het achterlaftigh is, de achterderfcheidt van vriendt of vyandt.
zeilen de meefte nut. De voor-zeilen
doen het fchip een zedigen loop nemen, AU de Ehü geen haring vangt is de Stnnrman
eenfchelm. Oneig. Dat men veeltydts,
en men zeilt gemakkclyk daar mede.
Admnatüfchap. Het verdragh dat 'er gemet de hondt, op de ficcn , en niet op de
werper, ziet.
maakt werdt onder een vloot Schecpcn
wie de Opper-hoofden van de zelve zul- AU de inhtmen verrot v/n , moogen t.J geen

werdt gezeght,
voor vsüt zit.

als

,

,

:

,

len zyn.

Afen aan leggen

,

of houden.

Af en aan zei-

len , tot verfcheide malen toe.

Afguren. Schielyk afzeilen.
Afbonden. Wanneer het anker ingewonden werdt» het zelve vandeboegh afkeercn , op dat geen fchade aan het fchip
gefchiedc. Anders , ruim wints zeilen.
Ook , van landt zeilen. Als het touw
over een braat- fpit gewonden werdt, is
daar een man , die het touw, dat gewonden is , afhoudt , en te rugh haalt.
Afzeilen.

Afloopcn.
Afloopen.

Een (chip met behend ighcit ver-

breeuwen veeUn. Oneigentl. Die vuil is
magh geen aanroeren lyden.
wj wier
een gat vol.
Dat is : Als de wint opkrimpt , zoo zal het weder regenen»
waaijen , nat, en vuil worden.

Als de wint meer opkrtmpt, coo krjgen

AU het tn de kajuit regent

,

druipt het in de hut.

iets krygen
mindere mede iets over.
Oneig. Als het'er

Oneigentl. Als de grooten
valt'er voor de

AU het loot te grondt gaat.
op aan komt.

AU het overft uurboort niet wil

,

moet het over

Oneig. Als
het op d'eenc wyze niet wil, moet men
't over d'andcrc wagen. Anders: Over
bakboort gewaaght werden.

meefteren. Anders: Een fchip van de
alle boegen wenden.
werf in het water doen glei jen. Hier
van daan komt het zeggen : Hoe tal dat Als het zjeü fcheurt dan heeft bet een gat.
afioop in.

vallen

;

On-

eigentl. Niet ongelukkig voor den tydt.
Dat i«: Zal t wel of aetaljkjaitwant de fcheepen werden in 't AU Kokjn Bottelier laatft eens te tarnen k?vent

Toen boord*

ik, onder wien de boter wat gebleven. Dit wert gezeght , als iets verholens aan den dagh komt.
Als 't dtep verhopen te , vertet men de baken.
Affchakfn. Bot geven, vieren.
Af-fcheepen. Eig. Te fcheep iets af- zen- Oneig. Zich na den tydt (chikken.
den. Oneig. Iemandt wegh zenden Al wederfcheepen voor de boegh. Oneigentl.

afloopen dikmaal befchadight.
In zee aan anker leggen , tot dat
een ftorm overgewaait is.

Afryden.

of quyt maken.
Afflaan.

Een vyandt doen wyken.

Daar is weder ongemak.
Anker. Dit woort beduidt , oneigentlyk

hulp en toeverlaat. Dus zeght men,
Aftoppen. In tegen-ty het anker werpen
Hj te het anker van mjn hoop.
en by voor-ty wegh vorderen.
Afvaüen. Ter zyden af wegh zeilen, en bj ie x.00 vet alt een Spaant Anker. Dat is
niet

zoo dicht by de wint houden, als
is : 't geen met wil , en ook te-

doenlyk

Hy is

zoo mager als een hout , 't geene
de Heer Wmfchooten oordeelt oorfpronkelyk te zyn, vandatdcPortugeczen,
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op zandige plaatzen , de ankers fm eerden 't geen zy oordeelden , alzoo beter Baal;. Dit
•,

te houden.

Ankeragie.

Geldt , dat betaalt wordt voor

B.

een teken , dat den Schip,
pers de droogt cru , en plaat en , aanwyft. Hier van zeght men: Een wrakste
is

een baakjn zee.
het recht van't anker werpen.
Ankeren. Het anker in de grondt werpen. Baar. Een zee -golf. Ofte: Een groote
vloedt water, die uit zee in rivieren, of
Anker-grondt. Grondt , die bequaam is om

baaijen , loopt. Dit woort komt van het
Portugeefche woort Barra : en hier van
Dat is : Het touw is van
daan komt het fpreck-woort , Hy meent
het anker geraakt. Of: Deboey, die
dat hem geen baren te hooghg.tan.
op het anker dryft , is wegh , zoo dat
men niet zien kan , op wat plaats het in Baar.. Een zant -bank, die voor een rivier
leght , op welke de zee breekt , en een
de grondt leght.
gevaarlyke overtoght maakt.
ten Anker koomen t voer Anker leggen : op
Anker retjen , heeft byna alle eenbetekc- Baertzje. Een aard van fchecpen , eertydti
in Hollandt gebruikelyk, die men ten
ning.
van zyn netu een Anker maken , betekent :
krvge toeru ft ede, zoo binnen als buitens
duins. In het jaar 1 480. verbond t zich
Niet verder te willen zien als zyn neus
het Doele Gilde, of de Schuttery, tot
lang is.
Amfterdam , twee Oorloghs-Baertzen,
Anker-oogb , of Neut. Het gat in de ankermet al hun toebchooren , ten dienfte van
deel daar de ring door komt.
die Stadt, te onderhouden. IndcnGel't Anker opzetten.
Het anker, als het gederfchen krygh , op 't jaar 1518, wiert
wonden , en voor de kraan geheift is
by die van Hoorn , en d'omlcggcnde
vaft maken, met anker-talien , en porDorpen , een gewcldigh groote Oortuur-lynen.
loghs-Baertze gebouwt, omdekuft te
Anker-fcboen. De bus , of het hout , dat
veiligen : deeze was zeer hoogh op verals een fchoen , aan de anker-handen ge-

'tanker te vatten, en te houden.

het Anker ü bhnèt.

,

daan wert ,

om de bocgh niet

te

bdcha-

digen.
*/

Anker fpiüen. Het anker verl iezen.

Dat is : Zeer
mager.
'/ Anker t'buü balen. Het anker opwinden,
en innemen. Anders: 't Anker lichten.
't Anker toe laten gaan. Het anker laten valzoo vet nis een Ankfrftolt.

len.

tuint , en zeilde melder als alle andere
fchecpen van dien tydt \ konde, by ftilte,

met riemen werden gcrocit j waslicht
na zyn grootte , en voerde veel zeils.
Het verblyf van 't fchip voor op den
overloop. Deeze zyn open , of gcflooten. Het wulf van de geflootene komt
tot aan de ftcven toe : is gelyk van hoogte, en plat, of daalt voor met een tree
weinigh neder. De opene hebben voor
een fchilt, waardoor men op 't galjoen
gaat. Hiervan komt het zeggen: Ach-

Balt.

Het anker, t geen buiten
tegen het fchip aan hangt , met yzere
kettings, of touwen, valt maken.
ter bakj hebben.
Anker-va/l zyn. Oneigentlyk: Ergens aan
geraakt zyn , daar men niet wel af kan. Bakboort. De flinker zyde van 't fchip , als
'/ Anker voor de boegh vieren.
Als men anmen met het gezicht na v 00 ren ftaat.
keren wil , het anker redden, en gereedt Bakenen. Dat is Met bakens , en andere
ftellen, met het zelve een weinigh te
tekens , de ondieptens te kennen geven »
doen zakken.
waar van men zeght i\weet wel hoe dat
'/ Anker werpen.
Oneigentl. Zich ter nehet daar gebakent u. Dat is , eigen tl. Ik
weet wel waarde bakens ftaan. Oneider zetten.
Antwoorden tn eigen jpraak. Oneig. Schiegentlyk : Ik weet wél hoe dat het daar
ten op iemandt , die cerft gefchooten
gefchapen is.

'/

Ank<er vangen.

:

:

Bakenen. Ziet Seinen,
Een fchip arbeidt in zee, de Bakent verzetten , en verpUdtz.cn. Oneig.
het veel flingert, en rolt, 'tzydoor
Een zaak veranderen.
ftilte of hol water \ of ook, als men by Bakjtelejen. Slaan, veghten.
of voor de windt recht tegen de zee aan Bakftaghs-wint. Een tamely k harde wint,
zeilt > ofte , als men leght daar een ftcrzoo, dat het touw, gen aam t de Bakheeft.

Arbetden in xjte.
als

ftagh , daar het zeil tegen komt, ftyf
ke ftroom tegen de windt op gaat.
Avegaar. Een zware boor, in net Scheepsftaat , en niet labbert. Als men ruim
t im meren gebruikelyk ; waar van gehalfwint zeilt.
zeght wert : lemant met een avegaar door "Balandre. Zekere aart van fchecpen ia
de nem boortn. Dat is : lemant grovelyk
Vrankryk.

Een tobbe, of bak.
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Baüaften.

mede bekleeden of woelen , genoemt
gelyk het kabel, in de kluis, mede met
dun touw wert bekleedt , of omwonden. Als de maften, of raas, omwoelt

om

werden, dan flaat men veeltydts hoepen

Balie».

tobbens water uit het fchip

gieten.

Oneig. Iets dat onnut is.
Zwaarte inde fcheepen laden,
het (chips zwaarheits middel-punt
naar omlaegh te krygen. De fcheepen
ftevigh , en bequaam tot het zeilen te

Bailafi.

maken.

De ballaft verfchokt, en
na d'anderc.
drooghtc
in zee.
Bémkt Een
Bark; bonten. Dit zyn de groote houte zoomen, die langs fcheeps in de zyden (laan.
Deeze werden van drie of vier ftukken
gemaakt , en met haken aan een gevoeght. Men ziet'er veeltydts twee onder, en twee boven 't gefchut of ook
wel alleen twee onder, zonder eenige
boven. Bark-houten, die dicht aan een
ft aan , worden zomtydts uit een Huk gemaakt. Dat de bark -houten buiten
doen, dat doen de lyf- houten binnen
in het fchip
beide binden zy het zelve.
Hoogh op getimmerde fcheepen voeren
de mccllc bark-houten , en zulks ftcvigdeBallaft fchUt.

valt van d'ecne plaats

:

,

met fpvkers

in het hout, daar het woeom het touw van aflehicten te weder houden. De anker -ring
werdt insgelyks bekleedt.

len ophoudt,

Een touw aan het een of ander
hout, of yzer, vaft maken.
Ziet Ophopen.
Beloopen y» van een wint offiorm. Wert gezeght , als men onverdacht van het quaBeleggen.

Beloopen.

dc wcêr overvallen wert.
van 't fchip. Het fatzoen , of gedaan-

Beloop

te , en geftalte des zelfs.
Benarren. Den vyandt bezetten.

Werdt

mede gezeght, als men zoodanigh op
een laegerwal verzeilt is, dat'er wcinigh
kans is om daar af te komen.
Benden. Het zeil met bantzels vaft maken.
Beneden wint y». Aldaar zyn, waar de wint
na toe waait.
Benepen tjn. Wert van een fchip gezeght,
hcits halve , ook om dat het boven-werk
wanneer het niet vlotten kan , of over
niet te veel zoude fchyncn uit te fteken.
drooghten geraken , wegens fchaarsheit
Baming. Dit wert gezeght van het water
van water.
dat tegen Ibrandt , of eenige drooghtc, Benfelt. Touwtjens daar men iets mede
bindt.
aan ftoot , zoo , dat het op fpringt.
Beddmoen. Dit zyn houten, die onder de Bermfelt. Beflommert zyn te fcheep met
bufien en rampaerden geleght werden
veel ongewoone beletzelen, zoo, dat
als de zelve niet wel in de poorten gemen zich niet redden kan.
fchikt zyn.
Befcharen. Kryeen.
Bedreven zyn. Oneig. Bekent zyn.
Bejlaan. De zeilen bcflaan ofte aan hare
Begjneree. Deeze ree komt onder de berondthouten binden.
zaans mars : heeft geen val- of draay- Beflagh-ljn. Een touw, om iets te bcflaan *
reepj maar is aan de zalen vaft gemaakt
gelyk'cr een aan de nok van de bezaan
met een ftrop , om de fchootcn van het
is , om die te bcflaan , of te bewinden.
kruis-zeil daar by uit te halen.
Beflooten ree. Een baay of ree , daar men
Behouden koen zeilen. Dat is : Derwaarts
geen volle zee kan zien.
zeilen , daar dc ftreek of koers na toe Bejievenen. Dc ftcven ergens na toe wenden.
ging > of daar men gifte te zullen koBejlillen. Sril werden.
men.
Beter welgelegen, als tjstaljl^gevaren. Oneig.
Bejagen. Achterhalen.
Beneis. Zeker aart van fcheepen, op binncBeter met zachtheit , en zonder gevaar,
:

,

iets gedaan, als met gevaar groote winft,
of eer bekomen.
of ander hout, dat zich niet wel fluit, Bettng-hms. Dit zyn korte yzerc ftaven,
of voeght , aan het fchip.
welke in de beting-balk geftoken werBelgen. Het galjoen van 't fchip tegen dc
den, tegen *t afwippen, en ontflippen
baren zetten. Ook , wel op dc windt
van het touw.
leggen , en niet veel afvallen.
Beting- en Boeghjpriet-fltstten. Dit zyn houBekleden. Het buiten-werk van *t fchip
ten , die , tot meerder vaftigheit , tegen
met lichte planken bedekken , zoo lan't onderfte en bovenftc verdek vaft aan
ge als het fchip noch niet ten vollen gegeftelt werden. De beting is een zwaamaakt is , op dat hetzelve niet gequetft
rc dwars-balk , die dwars-fcheeps ftaat :
werde gelyk men dc kromme boeghhier aan bcleght men de kabels : zy ftaat
bekleedt,
terwvl
geboogen
zy
planken
in 't gemeen onder het verdek j doch op
worden. Als men om net dik touw
zommige laft-dragers, gelyk ook de fpil,
bovenop, om onder plaats te winnen,
dun touw rondtom windt, werdt zulks

landtfche vlieten gebruikelyk.

Bekaait komen. Dit wert gezeght van 't een

:
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cn dan moeten de kluizcn,daar het touw
door gaat , mede ryzen. De boeghfprict

is

geflootcn

met yzcre beugels,

die door den overloop ftcken, cn gelloo-

ten werden.
Bev.dlen.

Weit gezeght, als het water een

fchip ontloopt

,

zoo , dat het op droogh

aan kleine fchcepen wert gedaan) wierden blaas- balgen gebruikt, met welke
men wint in de fcheepen blies , de zelve

boven dicht gemaakt zyndc , of wel
omgekeert op 't water leggende , om te
zien of zy dicht waren : waar van dit
woon zyn oorfpronk heeft.

"Blikken , of blikj- vnnren : blik^vmmr maken.
Een plaats te fcheep , waar in vifch
Het een of ander vuurigh of brandend
levendigh kan gehouden werden.
teiken op en neder halen: of ook, met
Beurs -vaatje. Een tonnetje, daar boven
kruit haaftigc vuuren maken.
een lederen zak aan is, om bus-kruit in Blmde klip. Eigcntl. Een klip onder wa*
te doen.
ter , die men niet zien kan. Oneig. Iets
'Seu'eeren 1 beweert ty«. Ergens zyn , daar
daar men fchade van kryght , zonder dat
men , om het quaat weer , niet van daan
men 't befpeurt.
kan.
'Bijven : een fchip blyft. In zee vergaan.
'Bez.etenz.jn. Met een (chip, offchuit, op Bochttgh yzer kan men rechten ; Maar geen
droogh zitten.
harde windt bevechten. Tcgcns Codes
Betjtt z.yn aan laeger wal. Na aan 't landt
werken is niets te doen.
zyn , daar de wint heen waait , zoo , dat Boegen. Zeilen.
men'er niet van af zeilen kan.
Boegh. De borft van 't fchip : deeze wert
Bier aan boort krjgen. Oneig. Tegenftandt
rondtachtigh , jawel kringftukkigh gevinden. Dc'oorfpronk hier van is my
maakt , waar toe het hout met nevels
onbekent.
geboogen wert : de hevels moeten met
Binnen de wal, of kj*T, en 't boort vallen.
yzcre ringen in d'inhouten vaft gemaakt
Vcrlooren gaan , of fchade lyden , zoo
zyn i welke gaten namaals geflopt werdat men ter eenre noch ter andere zyde
den : hoe meerder het hout geboogen
niet weet wat te doen , of hoe men zich
werdt , hoe dichter de hevels moeten

raakt.

Bcttn.

voegen
"Bit.

zal.

flaan.

De fcherpte voor aan 't fchip
Het hout ,

:

anders, Boegh-kruijfen. Ziet Laveeren.

geen buitewaam Botghlegger. Dat fchip 't welk het cerfte
voor onder tegen de ftcven gezet wort
varen zal na de beurt- man, op gefielde
wert mede Ba- of Loef-hont genaamt.
vccren.
Van de fcherpte achter werdt gezeght Boegh-tomw. Een touw , daar men het anHet fchip is wel, of qualyk, gefchort.
ker, als 't voor de bocgh is, mede reddet,
Bitter-einden. Stukken van kabels , die onzynde een partuur- lyn.
nut zyn, en afgehakt werden, als men Boeghzjertn. Met een boot het fchip voort
een fchip toemaakt , gclyk als de einden
rocijen , in ftil wéér dit gefchiedt met
achter een knoop , of diergclyke.
een touw vooruit of wel met boot en
Hlétas-balk. Vulling van hout, 't geen van
floep aan wcderzydts boort vaft gemaakt , en dus roeijende met dubbelde
de knie , die buiten tegen de lteven en
't bark-hout leit , afgaat , tot op de huit
rocijers.
van 't fchip. Dit werdt tegen de flagh Boetten. De hooghfte fchceps zyde-planvan 't water gemaakt.
kentoczettcn, die het bocifel genaamt
'Blaanw tn zetten. Yzer in het fchip zetten,
werden.
Boelyn. Een touw , 't welk gebruikt wert
of flaan.
om
de mars-zeils vallen , en de grootc
verre
Van
tegen
den
vyandtlchie"Blaften.
kardeclen, van malkander klaar te houten , alzoo, dat men hem niet raken kan.
'Blafteren. Dit wert gezeght , als het fchip
den , cn dat zoo lange als de zelve nieuw
zyn i want als zy gerekt zyn
met de neus in de wint Haat, en de zeiboelyns niet gebruikt.
len los leggen , of flaan.
het Snee.

't

:

-,

om, met Boeten. Vuur aan leggen.
netten dicht maken.
branden , tot zwart
wordens toe \ 't geen tegen het door- Boeve-net. Tralie - werk , 't zy van hout
ofgefchooren touwen , over de opening
booren der wormen wert gedaan.
van het fchip, 't geen den geencn, die
'Blank^fchip. Nat fchip. Schoon fchip.
'Blank^zeil bj maken. Isgezcght: Wcgh
enteren willen, afweert.
Boej. Een langwerpigh blok , 't geen men
zeilen.
"Blazen of Opblazen. De fchecpen op de
met een touw, dat aan 'tanker vaft is,
zyde halen , om te kalcfatcn , of fchoon
laat dryven , op dat de plaats , daar 't ante maken. Van oudts (gclyk noch heden
ker in de grondt zit, althans gewecten
Het

'Blaken.

fchips huit buiten

aangeftoken

riet

,

,

magh
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tnagh werden hier toe worden mede 'Boffen. De gaatjens in de fchyvcn , daar dc
anfpilletjcns door fteken.
weldichte tonnetjens gebruikt.
neer geen boey op 't anker dry ft , dan Bot geven. Vieren, ofte meerder lengte
van touw van zich geven. Oneig. Toemoet men een dregh uit de boot op de
geven.
grondt laten dalen , om zoo het anker te
Botloef. Een ftok , daar voor aan een gat in
vatten.
is, alwaar dcfbkke- hals, of fmyt, door
'Sagen. Ronde houtjens met gaten , die
vaart-, onrydt.
over de bocgh-fpriet leggen, dienende
om het touw- werk daar door tc laten Bett-grondt. Grondt die paste peilen is.
:

gaan.

W

"Beu-touw.

Twee (hitten , die wederzydts in de vieren.
ruften geftelt worden, en boven teza- Bove-net.

Een touw , om

iets

mede

te

Beli

Het hooghftc verdek achterin

't fchip.
gewoelt zyn , om maften in de
fcheepen te zetten , en groote zwaait en Hoven de windt bijyen hangen. Niet afkomen zeilen na iemandt toe , (choon men
in te heüTen , ofook om het fchip tc kie-

men

goede windt heeft.
Niet wel ryzen tegen de golven. Bovenhalen. Te boven zeilen. Oneigentl.
Ecn zwarigheit tc boven komen.
Een yzere haak , die ter wedcrzyde van de rampaerden v aft gehecht is. Bovenwater*™. Oneigentl. Geen gevaar
hebben. Behouden zyn.
Bol-boken. Een baken daar een mandt of
ton op ftaat , betekenende , op deezc Bovenwint kju. Aldaar zyn, waarde wint
van daan komt.
ftroomen , een hoog uitftekende droogTomjent. Vierkante lappen zeils, die tete , in 't gemeen boven water ftaande.
gens de lyken aan gezet worden , alwaar
"Bellen : de beuun beien. De bezaan korhet zeil , om de aangeflagen touwen,
ten , en minder zeil ter windt-vang (lelfterkte van nooden heeft.
len.
Tol maken. Iets rondt en breedt te fcheep Bonts. Touwen , die men gebruikt om het
wandt te voorzien , als het verbroken is.
uit zetten.
"Belfier. Een klos , daar de bocgh-fpriet op Brueu-frtt. Ecn werk-tuigh tc fcheep, daar
men mede windt. Deeze werden ook
leit, nevens de voor-ftevcn, op dat hy
in dc boots gebraght , als men het anker
niet over flingere aan deezc of gecne
winden zal.
zyde.
Bol water. Hol water. Niet te zeer on- Bram beven bram voeren. Eigentlyk : Vier
zeilen, op een maft, boven elkander voeftuimigh water.
'Bonnet. Ecn zeil , 't geen aan de onderren. Oncigentlykgczegt: Zich groots
zeilen vaft is , 't welk af en aan geregen
kan werden , daar dikmaal noch een Brum-ejttU koelte. Zulk weer , dat men bequaamlyk de hoogfte zeilen voeren kam
tweede bonnet aan gezet wordt.
'Boogh , of Speel. Ecn lang hout , daar men Brandarü. Een v uur-baak
'tzy dooreen
dcfpil mede omdraait.
lantaerne, of vlam , opgerecht aan de
hebben.
Oncig.
Klaar
k/uirtgereedt
zee-havens,
op
en
(Iranden,
Boogh e»
om dc voorby gaande fcheepen tc lichten, op dat zy
zyn , om ccnigh werk aan tc vangen.
verkent moghten werden. Van deeze
Boo'gh en kaart hebben. Oneigentl. Gerecdt
Brandariflen , of Faret , is vinder ge weeft
zyn: gelyk een zee-man met de graadtAbraham DulkarnaintfXXXiy Koning van
boogh , en kaart , door zee kan komen.
Gelukkigh Arabia: hy deede de eerfte
Zoomen. Met ecn boom voort duwen.
oprechten aan den Arabifchen zee-boeBoerden. Aan boort leggen.
Bioren : een (chip tn de grondt boeren. Een
zem, of Weder zee.
Branden. De fcheepen zengen met b ranfchip zoodanigh fchieten dat het zinkt.
den t riet , om de worm te wederftaan.
Beer*. Dit woon wcrt,oneigcntlyk, voor
Branden tn zjee. Dit wcrt gezeght , als het
het gehcele fchip genoomen.
3oot af houwer. Eogentl. Een matroos te
zee- water op drooghten , of tegen het
fcheep , die onbequaam is om iets veel te
landt , hardt fpat , lpringt , en aan floot
doen. Oneig. Ecn bot, ofluymenfch. Brmffen. Touwen , waai mede men de raas
Bordtge ejtlen. Zeilen die plat ftaan , als zy
en zeilen om haalt : welk om halen, aanbraden gaioem t wert,
de windt vangen: deeze zeilen beft by
Breedt-beegh. Ecn fchip dat een breed en
de windt.
boegh heeft. Men oordeelt, dat, hoe
Betding. Zeker vaar-tuigh tot Koningslanger dc (cheepen zyn , hoe breeder de
bergen.
boeg h behoorde te wezen , om dat lanBerfi aan uetten. Zyn uiterfte beft in den
ge (cheepen de meefte vaert hebben, en,
arbeidt doen.
len.

Bokken.

Boks-oor.

,
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by gevolgh, het water daar harder tegen
aan ilaat , 't geen zwakke boegen zwaar lyk wederftaan. Oncigcntl.

menfeh.

den , tegen een ander fchip aan leggen.
Breegang. Het hout aan de fcheeps zyden
tuflehen het ree-hout en het bovenftc
bark-hout, daar het gefchut door (leekt.
'Breeuwen. De reeten , en voegen , roet
werk of moft floppen. Moft is het dicnftigfte tuflehen planken in geleght , om
zync onvergankclykheit j doch werk is
beter tuflehen de naaden , om zyne langdraadigheit. Met graauw papier kan
men de fcheeps reeten zeer dicht krygen , 't welk , nat zyndc, zwelt , en , met
pek befmeert, fterk houdt. Als de planken fchuins naar omhoogh gehakt zyn
valt het (chip gemakkelyk te breeuwen.
Brie. Kleine koelte , die ongeftadigh is.
Bril. Een uitgefneeden hout op den overloop, ter plaatze alwaar de kolder-ilok
door gaat , of in de draay-klos ftaat anders ook wel de klos zei».
Bril-g*t. Het gat daar de kolder-ftok door
:

gaat.

Gceflclen

:

't

ftellen.

geen voor de maft

met een touw, gefchiedt , zonder dat de
kleederen werden uitgetoogen , doch
jongens worden ontbloot, en met dunne touwtjens gekaftydt.
Bmddingen , ofte Beddingen. Planken , die
over de kiel, door 'tkolfcm, gearbeid:
2yn.

Zich fo-

bcr behelpen.

Een groots Bjdewtlomueslen. Oneig.

Brtedt lt£gen. In de breedte , of met de zy-

Brstzen.

naauwer noot konnen

Stillckens zyn

zaken doen.
Bj de wint blyven leggen. Geen voortgang
maken , fchoon men goede wint heeft.
By de wtnt bonden. By de wint zeilen.
iemant te ontzeilen is het dienfligh zoo
veel by de wint te houden als men kan i
't geen met dikmaals wenden, of omleggen, gefchiedt.
"By de wtnt kruipen. Zeer fcharp zeilen.
Bj de wint over x.eilen. Zoo fcherp zeilen
als'tdoenlyku, mits de zeilen niet leu-

Om

teren.

Bj de wint fmjten : bjfteken. De neus van
het fchip na de wint toe ftellen. Icmandt
in wachten.
Bj halen : bj uetten. De zeilen by brengen
en ter wint-vang ftellen.
Bj het anker op komen. Van uit de grondt
omtrent het anker boven komen.
Bj kalmte fplttfi men tonw. Dat is, oncigentlyk : By ledighcit doet men zaken van
weinigh belang.
Bj laten komen. Meerder dat heen zeilen ,
daar de wint van daan komt.
Bjleggen. Niet vorderen in den loop.
Bjlegger. Een tegen- wint, of dusdanigen
harden wint , dat men geen zeil voeren
kan : als dan maakt men het roer aan ly
valt , en aldus zal de zee op de boegh
en breedezyde van 't fchip, breeken.
Bjftaan. De zeilen by halen, en uit zetten |
waar vanher zeggen Laat bjftaan.
Bjfteken. Het fchip met de neus eenigcr
mate in de wint zetten , om 't zelve zyn
loop te doen vertragen.
Bj ftorm ftaan dei.es/en keft vol. Ofte: By
ftorm vollen de zeilen keft. Dit werdt Clgcntlyk gezeght by harde wint , die niet
ondienftigh is. Öneigentl. In troebel
water is 'tgoetviflehen. Ofte: Byquade tyden, en verwarringe, doet men
dikmaal de meeftc winft.
Bjvoet. Een touw , buiten om de rakken,
dienende om de zelve toe te forren.
:

Dit zyn touwen om de
gorden
Bmkyan 'i uetL De holte van 't zeil , weinigh beneden het midden.
Bnifch wéér. Dampigh, nat, en donker
*Bm\- gordingen.

zeilen voort te

weêr.

Het fchip in zee fpoelen, en fchoon
maken.
Bun en. Kapen , roovcn, buit maken.
Bui'k- hoefden. Dit zyn fchotten , die men
dwars fcheeps , in 't hol zet , op dat de
ingeladenc waaren , of ook welde bal-

Bntjfen.

lalt, nietverfchiete.

Ziet Rmft-hn.
Haaftigh en ichielyk onweer.

C.

'Bmrgb.

Buy.

CAix.

Zeker aart van fcheepen in Tur-

villen. Oneig. Een zaak
kyen.
Camalie- wondt. Koks gereedtfehap te
fcheep.
veranderen van wil.
'By de wal bomden. Oneig. Zich nederigh Centen. Latten, die gefpannen werden,
om 't fchips beloop na te voegen.
houden.
Bj de wal langs vaart men xjtkfrft. Dit is on- Cingel-ftrandt. Keiachtige, of fteenige
ftxandt.
eigenth/k gefproken, en wil zeggen:

By de reef neder

laten gaan, fchiely k daar van af ftaan

dat
"Bj de

men zyn

Combaers. Een deken , waar mede zich de
matroozen dekken.
Dicht by de Campagne. Dus werdt de plaats achter op
Oncigcntl. Zyn zaken ter
't fchip genaamt.
ftaat niet te

wal om krnipen. Ei gen 1

wal zeilen.

hoogh moet

1 .

D. Daar

Digitized by

Google

Scbeeps-bouw en

beftier.

De

D.

DAar duiten geen

tivee groote maften ep

Oncig. Een moet mce-

een fchip.

Dbel.

De

een ft room als een ferpent.

gaat een hardt

Dei

de boegh febikkfn.

bakent v/n verzjt.

Daar

ty.

Daar « een goet uee-man aan 't fluur. Oneig.
Daar is een wysman aan de regeering,

Oneig.

De

zaak

is

verandert.

De bakjeebt bomden.

fterzyn.

Daar gaat

II.

anltert op

winden , en voor vaft maken.

Is

een fcheeps woort

geleent van de fchotels , daar men te
:heep de fpvs in doet , die met de handt

moeten reent gehouden werden. OnDe zaken wel fchikken.

cig ent lyk

:

Da befte boegh voor vetten. Met voor- windt
Daar is geen gebrek.
zeilen. Anders: Het laarile wagen.

of aan 't werk.

Daar ié geen courang.
Daar ü geen touw aan te beleggen. Daar is De befte ftmnrlmiden xsjn aan landt. Oneig.
niet aan te doen 't is een wifpelturige
Die van buiten een zaak oordcelcn , gczaak, of menfeh. Oneig. Dat, of die
mcenlyk verkeert oordcelen.
De boegh-ftagb vottht achter been. Dat is:
perfoon , is niet goet.
Daar is geen touw om te beleggen. Oncigentl.
De windt cn (boom zyn voordeelighv
Men kan daar mede niet te recht ko- Alle laveeringen, cn dwars-zeilingen ,
:

gelukken , en zyn voorfpoedigh.

Daar u wat op ftapel. Oneig. Daar is wat De beeijn legbt over de ree. Dit werdt o ne onder handen.
gentjvk gezeght , als men ky ft , en overDaar kpmen z.00 goede fcheepen aan alt' er af
hoop leit. Urtc: Een zaak is vcrwardt,
i

varen.

Oneig.

By vcrwiflcling kryght

men miflehien beter.

enontftclt.

De boot af honden. Zich led igh houden: het

Daar komt een k**gh met zjuure appelen. Daar
werk my den het werk daan aanzien
komt een leclykc buy aan.
*t welk zyn oorfpronk fchynt te hebben,
Daar komt wel water daar water geweeft it
om dat die de boot in 't overhcuTen af
Oneig. Dat gebeurt is, kan weder gehoudt , den minden arbeidt doet.
beuren. Dit 1'preck-woort wert meeft De derde maal houdt kfibel. Oneigentl. Een
:

,

zaak, de derde maal gedaan, zal goet
voor fcheep komt , m9et men voor
zyn : daar van gcleent , dat een kabelOneigentl Ieder moet doen dat
touw , drie maal goet bevonden , vecltydts proef houdt.
hy aangenoomen heeft.
Daar ftaai water in betftagb. Daar is water De derdeftreng of knoop houdt kabel. Onte ly, of aan de laeghfte 2yde, in het
eigentl. Voor de derde maal een zaak
fchip.
bezocht , gelukt veeltydts wel.
Daar yn roovert op de kjfft. Oneig. Daar is De derde ftreng maakt de kjbel. Dat is Alle
onraadt.
dingen moeten haar eifch hebben.
Dagen: by het landt dagen. Des morgens on- De eene wint eet den ander op. De ce ne wint
voorziens landt op doen , en verkennen.
verjaaght den ander.
*Da^h. Een kort dik eindt touw, daar men Defoltmu houden. Onci. Iemant verduuren.
Degreep van 't fchtp. De ruimte en fcherpte
de fchecpclingen mede kaftydt.
van de ft even onderwaart* j wiens goeDalen. Buizen, waar door het water uit
de geftalte veel tot het wel zeilen doet.
de pomp in zee loopt deeze komen tuffchen d'overloopdoor, en zyn van bin- De haring over 't hooft tjetlen. Oneigentl. De
zaak miflen.
nen met loot bedagen.
Dam. Een ftuk houts, 'tgeen ergens in De hoek^ te boven zeilen. Oneig. Een ged re igh t ongeluk ontgaan 't geen daargezet wordt, om iets tcilutten, ennavan daan her komt, als men m zee de
maals weder wegh genoomen kan worhoeken , of punten , van uitftekent landt
den.
Dam-looper. Een klein fchip, dat men over
voorby zeilt , dat men dan daar van geen
dammen kan trekken.
gevaat meer te verwaghten heeft.
Dat u geen xjetl voor t,ulk^ een fchip, Oneig. 'Deiningen. Zee golven.
Dcint.cn. Het ftortcn Van de zee-golven
Die zaak voeght die man niet.
Dat kan titet vloot en of vlotten. Oneigentl.
omtrent het landt , ofop de banken.
Deinen. Zoetjes te rugh zeilen, vlieden
Dat kan niet gelukken.
Dat men beft ev ent , bexjttlt men. Daar de
of te rugh dryven. Wanneer het fchip
voor-fteven na toeftrekt, als het fchip
wendt , en dan komt te deizen , leit men
met uitgefpannen zeilen vlot is , daar
het roer over , of op de verkeerde zyde
kan men met de zelfde wint na toe zeiop dat het fchip dies te beter over ftaagh
len i te verftaan, by goedt wcêr, en geen
gerake Net deift op yn gat zeght dan
de zee-man.
grootc zee.
in ongevallen gebruikt.

Daar men
varen.
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Deixjghweer.

Dek^ FMUkt

De ftevent komen bj een. Dat is': Het fchip

Dikke lucht.
Welfzels te fcheep, daar

vergaat.

men over loopt. Men zeght mede , Hatf De ftorm

Ofte: Dexje
Oneig. Dequadetyden
en
,
ftil zitten.
De
Dekoejlekyare*. Oneig. Onbequaam ma- De ftroom breekt tn. Dit werd t gezeght als
lt en om in zee te varen.
het ty harder begint te gaan.
Hier van zeght
men: De Schipper heeft de ket) lekg'va- De ftroom kentert. Dit wert gezeght als het
ren.
ty verloopcnis, en de vloedt begint te
k>it ks*gt.

laten over waaijen.

laten evergaan.

verdek^, Tierde dek.

De kiel is neder geboogen.

Delaatfte en befte kabelgaat te heting.

laten voorby gaan

Dat is

gaan.

De Stnmrman ejtilt van de plecht af. OneiMen waaght het laat li.
gentlyk gezeght: als iemandt , die meeDe laatfte kabel gaat' er na tee. Dat is , oncifter is , t'onder raakt.
gentlyk Men waaght het uiterfte.
De Undi-uce werpt. De zee is ongeftuimigh De talttls febeeren. De takels fpann en , om
:

daar mede te arbeiden.

tegen 't landt aan.

Eigent lyk De Devlaggen leggen voor geel. Dit werdt gezeght, als het doodt ftil is, en de vlagwint iemant af- winnen : boven iemant
gen niet uit waaijen : 't geene daar van
zeilen of, aan die zyde van iemant heen
fchynt te komen, dat by ftiltc de vlagdaar de windt van daan komt.
zeilen
gen tegen het gcele hout van de maft
Oneig. Iemandt een voordeel afzien.
aanhangen.
De Uoxje. Een boght touws , dat los hangt.
De vlagh laten waai/en. Oneig. Zich veel
meefters maken.
men , af doen
Ir vlagh ftrjken. Oneig. Vcrlooren geven.
Demaftiemj. Dat is: De maft is zwak, DevL
Anders : Vlagh ftryken, en 1
en drcight te vallen. Het een of ander
werk-tuigh te fcheep, dat zwak is , wert De vlagh waait van dt kajuit. Dat is Het
is feeft te fcheep : menis'ervrolyk.
ook gezeght van luihcit te vallen.
Demp- gordings. Touwen, die de zeilen De voor-voet hebbe r. Voor-uitzyn.
gorden , om de zelve gemakkclyk te be- Dentelen , of Arken, Kleine pennetjens in
de houte nagels daan, vaftigheits halven.
flaan : deeze zyn aan de mars-zeils van
In Engeland t dry ft men werk in de hougroote fcheepen.
te nagels, endat in driehoekige gaten,
Dennen. Het dak , verdek , of wulfzei des
die met een beitel daar in geuagen worfchips, op binnelandrj- vaarden: ook
den, en dit is hun deutelen: 't geen pryde buik.
Den roode» haan in't kruit fielten. Het kruit
zelyker is, als het doen hier te lande}
want het werk, nat weidende, zwelt,
inde brandt fteken.
en houdt de fleuven dicht.
De plecht it va» het fchip of van de fchnit.
Oneig. Dathetgeenpleeghtegefchie- De wal , of het landt, geert om de Oo/f, ofWcjt.
Dat is: Het zelve loopt zoo heen.
den , nu niet meer behoeft.
De plecht is mt het fchip of mi de fchnit. On- De wal geven. Na de landt-zyde toe wen-

De hef iemandt af-fteken.

:

:

,

:

,

,

cigent y k
1

:

Die het gezagh heeft

is

niet

raas tn de kaay tetten.

Dat

is

De rees

:

dwars zetten , en als buiten dien it

De

reet in

't

kruis zetten.

den.
wint boeght dm of
De wint waait
aan deeze of geene zyde.
De wint breeds. De wint wert meerder ten

De

tegen woordigh.

De

De

rees

dwars

dienft van den zeilder.

De wmt doodt loopen. Zoo hardt zeilen , dat

fcheeps ter windt-vang zetten.

De reet langt fcheepsftrjken. Dat is De rees
:

de wint niet volgen kan.

De wint doodt fchieten.

om laech doen.

Als twee vloot en te§ens elkander Haan, gebeurt het, dat,
Wanneer
oor
't vcelvoudigh fchieten, de lucht
hoort. Dat is :
omtrent de fcheepen ftil wert ; 't
avondts root onder gaat , zulks is een te»
aldus wert genoemt.
ken dat het de volgende dagh goet weêr
De wmt doodt , of blindt, geilen.
zal zyn.
vaert hebben, dan de wint waait.
De Schspper it van de plecht gereh. De SchipDe wint draait door 't Ooft en , ofHeften enz.
per is ontfehippert.
De wint waait Weft, of Ooft, doch eerft
DeJleek. Het eindt van 't kabel-touw, daar
voor een korten tydt Noorden , of Zuide ring komt.
den ge waai t hebbende.
De flengen , of reet , ftrjlten. De ftengen
Dewintgemft. De wint verandert.
of rees, neder doen.
De
wint baalt oum. Het begint hardt te
evens
De fl
aan elkander varen. Het fchip aan
waaijen.
itukken varen.

Des avondts

wtêr aan
de Zon des

roet, des morgens goet

,

De
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De wint

houdt met het tandt af

.

Dc wint

bejiier.
is

II.

Deel.

De uee ie tender water. Oncig. Daarover*
vloedt plagh te wezen

van landt.

, is

niets.

De wint houdt met het landt in. De wint is na De zee kookt.

Als dc wint (chielyk om , en
tegens de baren aan loopt.

landt.

De wint

in zrn zeil hebben. Oncig. Voorfpocdt hebben.
De wmt ie ons zeil. Het gaat na wenfeh

m

en voorfpoedigh.

De zee

loopt

hoogh

:

bol.

De

voorden dagb.

De

fchtet bol t

of

zee gaat onftuimigh.

De zee-mannetjes komen
Sterren komen op.

De wint u op en neer. Daar is geen wint.
Deoreravelt. Zulks wert gezeght , als het
Dewmtuwaauw. De wint is goet.
water rondt draait in ftilte: dit is een
De u/int is wieuw. Dc wint is quaat.
teken van drooghte.
De wint krimpt tn. De wint waait weder al De zee rolt. De baren gaan langzaam.
langzaam uit of naar dien hoek, daarzy De zeefchtet bol. De zee Üort niet veel.
De zee fchiet hol. De zee gaat met grootc
te vooren van daan quam.
wint kruipt naar du of geen geweji: Dc
baar en, en (lort veel.
De zee vuurt. De zee werpt 's nachts wawint verandert langzaamlyk.
langDe wmt kruipt of. De wint (cherpt
tcr-fpranken omhoogh , die , vermits de
ziltig hek, vuurfchynentezyn.
zaamlyk, en 't werdt minder voor wint.
Of mede: De wint gaat tegen het com- De zeilen afbrafen. Maken dat de zeilen
pasom.
voldaan.
De wint loopt doodt. Het wordt allcngskcns De zeilen affcheppen. De zeilen zoo (tellen
dat zy dragen.

De

De
Dewintopltnypen.

De wint winnen

:

ofte,

boven wint komen.

zeilen leggen blindt.

geen windt ,

Dc

zeilen vatten

belet zynde door andere

zeilen, die de zelve vervangen.

De zetten leggen op de (leng. De wint komt
van vooren in de zeilen , zoo , dat zy niet
wint draait van de hooft en dragen.
(treek af, daar hy naad aan was.
De zetten opgeijen. De zeilen met de geyDe wint van vooren hebben. Oncig. Tegentouwen oplchortcn.
fpoedigh zyn.
De Zon gaat tot God*. De Zon gaat onder.
De mnt van vooren ingeven. Oneigentlyk :
Dit is een oud t Hollands viflehers woort,
oorfpronkelyk , myns bedunkens, uit
De wmt vcrfeifi. Dc wint vcrfchiet , 't zy
d'oude onwetenheit, en onkunde van
hy goet ofquaat wert.
de plaats daar de Zon in onder gaat.
De wint vuurt. Wert gezeght, wanneer De Zon fchjnt de wmt doodt. Dat is: Het
het roode zich aan den hemel vertoont
wert (til } 'tgeene op de mxüagh, by
daar de wint dreight van daan te zullen
fterkc zonne-fchyn , veel gefchiedt.
komen j 'tgcen de zee-luiden vooreen Dicht aan de wmt knypen. Dicht by de wmt
gewis teken houden.
De wmt wMit in z/n zeil. Het gaat hem Dicht fUgh voor en achter hebben. Dit wert
gezeght van een fchip , 't welk dicht gcwel.
(chooren is met eenvinke net.
De wmt waait met zengen. De wint waait
Die aan de ft eng Ito* karnen , zat de vlagh wel
met buijen.
De wmt waait rondt om 't compat. De wint is
krjgen. Oncig. Die het meerder heeft,
ongeftadigh.
zal 't minder wel erlangen.
De wmt waait uit en in. De wint is veran- Diep gaan. Zwaar geladen zyn.
Diepgaande fchip. Oncig. Een perfoon die
derlyk.
De witte lammertjens weiden. De baren veel verquilt , en veel noodigh heeft.
gaan wit voort gemcenlyk een voorDit fpreek- woort is genoomenvanden
teken van wint.
arbeidt , die diep gaande fcheepen na
De uiteengaan voor de wint. Oncig. De Zazich fleepen , om te behecren.
ken gelukken wel.
Dtep-loot. Een (tuk loot , 't geen , aan een
De zee barnt. De zee fpat , en fpringt touw gebonden , over boort werdt gehoogh , op drooghten.
worpen , om de diepten der zee te peiDexjebrandmgt. Dc zee ftoot tegens onlen > het heeft onder een gat , daar men
diepten aan.
ongel indoet, opdat, door het aangeDezeedemft. Als
kleefde (tof, men oordeele van de gelen zonder ftorttn.
(talte der grondt.
wert
gezeght,
Dit
als
de
ba
Die
te fcheep vaart en na het etmpat niet ziet t
zee
De groeft.
zttlt gemaklik.
Oncig. Die buiten beren tegen de grondt

Dewtnt fchietutt. De wint ruimt, wordt
meerder Ooft, of Welt, Noordt, of
Zuidt.

De

:

,

Eecc

Aaloude en Hedendaaghfche

5 Z6
ftier

van landt-zaken

is, is'er beft

aan, Doodt water.

cn onbekommert.
Die tjtilt boven windt , Ziet wat hj vindt.
Hier mede wertverftaan, dat tc hoogh
zeilen ongemak baart.

Die Keilt met een Uuge /friet. Kleine wint en
deert hem niet. Oneig. Die een te hooge
ftaat niet zoekt , zal niet te laegh vallen.
z.yn tytje weet te giffen , En zyn touwtje
weet te Jphffen , En zjn ghu te roere ftaan ,

Die

Magh wel voor een boonman gaan. Dat is
Een naerftig man is tot v celen bequaam.
Dobberen.

gen>
Doeken.

Innet water op en neder fprin-

De zeilen aanflaan op kleine

zec-

fchecpen.

Het draaijend water

,

't

geen

achter het roer op komt , als het fchip
vaert heeft: dusgenaamt, om dat het

fchynt

ftil te ftaan, ten aanzien van het
water dat voorby het fchip gaat.
Doodt geilen. Van winden, komende te gelyk uit verfcheidc hoeken, of wel tuffchen bergen van daan , derwyze gekeert en geflingert te werden, dat het
fchip onmaghtigh is voort tc zeilen > of
vaert te maken.
Doofen. Iemandt van de nok van de ree
laten loopen , voor zoodanige plaatzen ,
alwaar dc doopeling nooit te vooren geweeft heeft y welke plaatzcn van oudts
her, onder de zee-luiden, daar toe verkoorenzyn. Zelfs fchcepen, die nooit
dusdanig doop -plaatzen voorby zyn
Sezcilt , zyn het recht van doopen oncrworpen cn de Schipper is gehouden, bydcczen voorval, de maats met
een drink-penning te vereeren, zoohy
niet wil lyden dat de fnuit , ftilzwygens,
van het fchip af gezaaght , of eenigh

Dttn op werf en : doen ofzwaaijen. Een fchip
ergens doen afwenden , met eenigh anker te laten vallen, t zy als men een enge
rivier op zeilt, en dat de boot voor-uit
roeit meteen werp -ank er, 't geen vaft
aan 't fchip is, ofte wel flechts met het
anker uit net fchip te doen vallen. Wanneer een fchip te na aan de grondt, of
wal, komt, en de wint het zelve daar
fcheeps-declverduiftertwcrt. Die het
niet kan af brengen , laat men het anker
niet luft in zee te vallen , koopen het insgclyks met geldt af. De jongens woruit de boot vallen, en dus windt men,
den, in (lede van doopen, onder een
daar by, het fchip af. Ebcnvloedtvermande gezet, en dan met tobbens vol
loopen zynde , zwaait het fchip van zeiwater over't lichaamgegooten.
ven op.
Door de wint douwen. Zoo fcherp zeilen ,
Doften. Roey-banken.
dat men gelyk als tegen de wint op zeilt.
Doth-fchuit. Kleine fchuitjens , die de
Door de wint fieken. Derwaarts varen daar
Dogh-boots volgen.
de wint ter zy d en van daan komt , cn
Dok. Een kom , ofte afgeflootene plaats
half tegen wint.
waar in men fchcepen maakt, of herftelt deeze zyn tweederley j met fchot- Door dreggen. Dit werdt van 't anker gezeght , als het niet en houdt.
deuren , die geheel droogh gemaakt
Konnen weraen orte wei open weiKc Doorgaande koelte. Een harde geftadige
wmt, zonder ftorm.
laatfte zachte en modderige gront hebben , en met de vloeden droogh ofte vol Door laten ftmm. By harde wint voort zeilen, zonderzeil te minderen. Ofte ook:
loopen.
In plaats van iemandt te waghten , voort
Dokken. In een dok het fchip vaft aan de
'

:

:

.

;

grondt zetten.

zeilen.

De fcheepen merken , van wat
inhoudt zy zyn.
Dol-boort. De bovenftc bandt van 't fchip Doffen. Voor een eigen naam genoomen ,
Dotten. Houte pennen, daar de riemen tezyn ronde houte ringen , die op den
overloop, of tegen 't boort, om zekere
gen aan komen.
Dompen. De ftukken achter oplichten , om gaten , daar touwen doorvaren, geleght
laegh te konnen fchicten : 't geen gcwerden.
fchiedt , wanneer men zvn vyandt na de Dorfligh fehif. Een fchip dat lekachtigh is
en veel water in zaignt.
grondt wil jagen | of als het fchip hooDraaijen of de
gerleit, dan dat van de vyandt.
Dit gefchiedt, als men
ty.
de fteven na die zyae toe zet, daar de
Doodt jfroom. Stroom tuflehen volle en
wint van daan komt, om het fchip zyn
nieuwe Maan , als het water m in ft walt.
fncllcn voortgang te beneem cn , en te
Ook: Een ftille ftroom tuflehen eb en

'Doktghweêr.

Donker wéér , betrokken

Doffen.

lucht.

toeven.

vloedt.

Doodt éumfium. Dicht aanflaan.
Draaj-reef. Een touw, waar aan de ree geDoodt loopen. Voorby zeilen. Harder zeihangen werdt , om bequaam ly k te kon'

len als een ander.
Doodt mant oogh. Ziet Hane-fovten.

nen draaijen hier op komt het kardeel,
oradc ree te haffen, ofop tc zetten.
:

Dra~~
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Dragen. Dit wcrt dc zeilen toegefchree- Dutvel-jagen. Met ftecnen over de 1
rollen, om die des tc beter tc ft ouwen.
vcn , die de wint als dragen. AiU unltn
dragen. Dat is
Alle zeilen hebben den
Ook Het inperflen van wol -zakken
in de fcheepen: 'tgcen anders Traven
Dragende houden Het fchip daar heen zetwcrt genoemt.
ten , alwaar de wint na toe waait : zulks Dukdalf. Een hooft van zware palen, in
't water geflagen , waar aan men fcheezeght men , om dat de zeilen dan vol
pen beleght , en vaft maakt : t eeen zyn
ftaan, en het fchip fchynen te dragen:
naam behoudt van den Hertogh van Alals dan haalt men de halzen na achteren
va, wel eer Gouverneur, wegens Spanje,
toe, tegen dc voorde hooft -touwen»
in deezc Landen , die insgelyks hardt en
ofte men haalt de halzen , met een loefonverzee telyk was, als dit paal -werk.
haak , it v f neder, tot aan het dol-boort.
Anders werdt het een Taap geheten.
Oneig. Zich in de zelve ftaat houden
daar men in is \ doch zoo, dat men zyn Durk. De plaats daar het vuil water in
loopt- Anders: DeZoodt.
middelen eerder vermindert , als verDuurt fcheepen blyven aan landt. Oncigentl.
meerdert.
Dreggen. Aan dregh-ankers vaft leggen.
Te duure waar wcrt niet verkort. AnDregh. Een anker met drie of vier handen.
ders : Koftclyke dingen fchroomt men
te koopenDrift hebben. Diep genoegh zyn om te be:

:

.

'

Duur te zyn ü

varen.

onver/landt

:

Duurt

Schipper

Dit werdt gezeght , als het
blyft aan landt. Die het alles wil , alles
anker niet vat , of houdt , maar na fleept.
verheft.
Drooge ftroom. S t room daar weinigh water Dwarr el-wint. Een draay- wint.
is.
Oneigentlyk gezeght, van fobcren Dwars draven. Oneig. lcmandt tot hin*
toeftandtvan deeze of geene,
der en inde wegh zyn.
een drooge ftroom.
D wart- helling. Ken werf, daar de fcheepen
Druif. Dc knop boven aan de haken, of
dwars op gehaalt werden : g ely k reeht$riemen , om vaftigheit in de handt te
of lan
geven.
defcl
Drmt. Een zeer klein zeiltje , 't geen achden.
ter aan'tftuur, by de vlagge-fpil, ge- Dwars in 't water. Eigen tl. Als het eene
fchip dwars tegen het ander aan komt.
zet , en ter windt-vang geitel t wcrt , als
het fchip aan anker lcght, om het zelve
Oneig. lcmandt in de wegh en hinderop de wint te houden, en minder tc doen
lyk zyn. Anders : In *t v aar-water van
flingeren j of wel , als men het fchip wil
ieroandt zyn.
doen kenteren: h cc weit meteen hals, Dwars-firoom. Een ftroom die by het landt
die tegen de bczaans-mars aan komt,
heen gaat.
opgchaalt ook wcrt het wel onder aan Dwars vertmjtn. Het cene anker aan d'eede bezaans-maft opgeheift.
ne zydc, en het andere anker aan d'anDruif en. Het anker , of de dregh , voor de
dere zyde van de ftroom leggen , recht
boe gh laten vallen.
tegen elkander over cn dus dragen de
fcheepen gclyk, over eb en vloedt.
Dryf-ueiL Een zeil , dat onder water uitg ei t re kt wcrt, zynde wederzyds fchceps Dwars xjes loggen. Met de zyde van het
fchip tegen de flag van de baren leggen.
vaft aan zyne fchooten, om het fchip,
by ftilte, met de vloedt voort te doen Dwars zjtesxjeiUn. TuflTchcn de baren zeilen.
dryven. Dit gefchiedt mede in groote
ftorm, om het fchip, als het zeer dingen , recht te doen leggen op zvne fte'gcpleeght, Ebbe. Het afloopen van *t water» tegen
Noch wen dit mede

Drtftightyn.

2W

:

:

om een anker uit te dryven.

vloedt geitel t.

Met moft, of werk, de naden Ebbe en vloedt. Oneig. De ongcftadighcit
derrykdom; hier van zeght men: Det
en fpleeten , aan een fchip vullen.
werelts goedt n eb en vloedt.
Dryvendt. Dit woon wcrt veel te fcheep
Een
aflegger. Een wint die van landt waait.
gebruikt , voor haaftigh , en vacrdigh.
Dryven laun. Oncigentl. Ergens af fchei- Een anker tot laten gaan. Een anker in de
grondt werpen.
den , gaan laten , geen zorgh voor hebEen baftaart fchtp. Een fchip van tweederben.

'Dryven.

,

ley hout.
Dryvcn
met neder gelaten mars-zcils.
Dit zyn de yzcrs op d'achter- Een beter gety waghten.

'Dryven met vattende mart-tjeils.

Dutmlsngen

.

ftcven , alwaar dc roer-haaks hangen.

gentheitafwaghten.

Eece
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Het fchip te Een fchip nis een hout. Een dicht fchip.
Een fchip nis een tol. Een wel bezeilt fchip.
koop (lellen.
Een kUnkj.eilkjt.etten. Oneig. Vertrekken. Een fchip kevrjdtn. Een fchip met pompen
droogh houden. Of ook: Een (chip van
Een Boeiier ü een tse-kuoeijer. Een Bocijerden v y and t verloflên.
fchip gaat ongemakkciyk door zee.
Een kjtegger. Een fterke wint , met welke Een fchip drillen. Een fchip voort winden
door een touw , dat aan een naai vaft is ,
men niet vorderen kan.
en op een lichter , die voor 't fchip leght,
Een -dekt [chip. Oneig. Een menfeh van
Een ketem aan

de maft tenen.

voort gewonden wordt.
weinigh kennis.
Een dicht fchip maken. Oneig. Zyntyfvol Een /chip m xjee bolwerken. De goederen
of laft , in een fchip verleggen. Ziet
eeten en drinken.
mede een andere betekenis onder het
Een die? gaande fchip. Oneig. Eenmenfch
woort Werken.
die veel van doen heeft.
Een
fchip niet mnghtight.pt. Een fchip, door
Een Me ijn tjeti te kooge fielt , Werdt licht'
ftilte, niet te konnen bewegen.
van de wint gevelt. Van te hoogen ftaat
In 't La- Een fchip onttakelen. Een fchip zyn (taande
valt men dikmaals teer laegh
en loopende wandt aflichten.
tyn: Toimntur >» alittm ut lapfu graviort
.

Een fchsp op firandt , een kaaletn ute. Dat is
Men fpiegelt zich aan een anders fchadet
Een goet vifcher ontglipt wel een 4*1. Men
Een fchip over boort varen. Het zelve verkan licht een feil begaan
teeren , en zoo veel onkoften maken , als
Een gaet txe-man vult wel «ver hort. Dat is
het fchip niet waerdigh is.
Het mislukt de befte wel. Ofte De
alderverftandighftc begaat wel een mis- Een Schipter maghgeen wint verleggen. Oneigentl. Men moet zyn zaken niet verflagh.
zuimen.
Een goet tte-man wert wel eens nat. Oneig.
Een fchip verhoren een boot keheuden. Het
Een voorzightigh man mift wel eens.
groot
verliezen , en 't klein behouden.
Een
zaak
Oneigentl.
vteren.
Eengroot fchip
Een fchoot onder water kngen. OneigentL
van gewight by de handthebben.
Hardt
aaqgetaft werden met woorden
Moet
inde
Een groot teil opeen klein fchip.
die krenken , zonder dar/er veel geroeps
grondt, of op een kjip. Oneigentlyk gegemaakt werdt.
zeght : Die zyn ftaat naar zyn maght
Een flagh-tyde. Dit wert van een fchip geniet zet , geraakt in ongeval.
zeght, dat met zyneenezydeflingert,
Een Irahel ie haa/l ontwonden. Oneig. Die
als niet wel gebouwt zynde.
maar een gefchil heeft , kryght licht
Eens loeft : eens loeft dten. Iets doen zonder
zam melen $ ten eerften, en zonder beEen klaar fchip maken. Oneig. ZynZaken
raadt. Dit heeft zyn oorfpronk van het
redden.
Een mam kuiten koert , een etter te minder.
Een
Een tydt van veertien
ff rmg. Dat is
Dit wert oneigentlyk gezeght , als men
dagen.
iemandtmift, aan wien niet veel geleEen fielxjeilen. Alle de fcheeps zeilen te zagen is , en die men wel mifiên wil.
men werden dus genoemt.
Een natte want : een noem dis een natte want.
Een vliegends xjte-wcer. Een hardt onftuiEen onbequaam en bot menfeh.
mighweér.
nieuw
fchip.
Een men we nagel. Een
Een enkevaren zje-fchip. Oneig. Een bot Een vee. Een golf waten.
Een teil kjxjetten. Oneig. Vertrekken.
en grof menfeh.
Een oplegger maken. Oneig. Een zaak laten Een zjeil met een gaffel hekken. Oneig. In
goeden doen zyn , en voorfpoet hebben.
beruften. Eigentl. Een fchip ftil doen
Een xjü op den dj*. Een zeil op een fchip
leggen, en niet gebruiken.
'twclk zoo ftcvigh is, dat het niet beEentjmdMzjte-fcbtp. Dat is: Een fchip dat
woogen wert.
ongemaklyk door zee gaat.
xjeiite kloek. Harder zeilen als eens zeils
Een
water.
Ongeftuimigh
Een rollende txe.
kracht is.
Eenrnghopfieken. Dit wen gezeeht , als de
z_w*ar anker op te lichten. Oneig. Een
Een
de
midden
fcheepen, dooroudtheit, in
zaak van gevolgh te verrichten hebben.
zich te veel verheffen , of voor, ter zyden, en achter zakken. Ook, als de Eerfi in de boot keur van riemen. Oneig.
In alle voorvallen heeft hy, die eerft
fcheepen te hoogh gebouwt zyn , en by
:

,

:

,

komt, voordeel.
onweer achter te vècl lichten.
Een feheept borfi-Up. Dit is een houte huit Eindt voor eindt t.rn. Dit werdt gezeght,
wanneer de kabels , en alle het loopende
voor aan 1 fchip \ 't geene aan Groenwandt , ten einde toe uitgeloopcn zyn :
landts-vaarden veel wert gemaakt.
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om tegemaklykertc

zonder bak , achter niet hoogh opgcbocit zynde , zeilaadjes halve.
zjn vaar-water. Oneig. Fuftjtfit. Vat-wcrk.
,

aan te van-

G.

gen.
Etkjvifcht of kjh gety.

Oneig. Elk ziet na f~^aaltjens. Zacht windeken.

Gaan. Dat is : Zeilen , varen.
Van buitenen over het fchips Gaande houden. Voort gaan op de zelve
wyzc, als men begon, 'tzy in *t zeilen,
boort fpringen: 't geenc, door vyanden,
ofaan anker te ryden.
achter op de billen , aan de hooM.- touGaande raken. Dit werdt gezeght als de
wen , of voor de boegh gefchiedt.
fchcepen van haar ankers ipillen ; of als
Enter-tmkfn. Luiken, die voor in dc bak ,

zyn voordeel.

by onwcêr , dc lofle goederen in 't fchip
of achter in dc kajuit gemaakt werden
omver gefmeeten werden.
op dat men, by noodt, als het bovenGaande jcheeft tett doen. Oneig. Iets haaichip door de vyanden ingenoomen is
ftigh
, en als in 't voorby gaan , doen.
daar door op den overloop kan komen,
om den vyandt van onderen te weeren. Gaar-boort. De eerfte plank die aan het
fchip gebraght wert, naaftdckicl.
Ergens op xjed gaan. Ergens op laten (laan.
Gaar u«. Gcbrandt , ofte gezengr , na den
Ergens op geruft zyn.
eifen ; 't geen men dc planken doet , om
Evers. Kleine vüTchcrs fchuiten tot Enkdc zelve te buigen. Hier by is aan tc
huizen
merken, dat men dc planken, d egeEz.els-hooft. Een half-rondt blok , boven
boogen moeten werden, langer neemt
op de maft , daar de llcng in gezet wert
als dc maat m de langt c uitwytt , om dat
onder aan het zelve zyn twee yzerc oohet geboogen hout binncwaarts vergen , daar takels door geftoken werden,
kort: het gebrande werdt binnewaarts
om de ftengen op en ai te laten , en voor
gezet) want het hout buight daar heen
aan zyn duit-houten, met yzer bekleedt,
waar het gcbrandt is. Hier van daan
welke dc rees fluiten het is met fchazeght men Een flank g^ar *""ks n
pen- vacht bekleedt, tegen 'tflytcn van
de zeilen , en wederzydts vol kleine fpy- Gaffel. Op Boeijers , en Smakken , wert
dat hout , daar het fmakkers geflagen , fterktens halve.
maakt wert , aldus gen aam t
Gaingt. Dus wierden certydts de Fluit*/*/». Zeilen , die, des noodt , om meer
fcheepeninHollandtgcnocmt) welke,
zoo Velt* zeght , in 't jaar i $95. tot
wint te vangen , onder aan dc groote
Hoorn eerft dcrwyze zyn gebouwt , als
zeilen, of aan dc bonnetten, werden
men die heden ziet : men maakte deeze,
Sereegen ; welke bonnetten zelve aan
(zcithv)vier, vyf, of zes maal zoo lang
e groote zeilen gehecht zyn.
Fitten. De diepte peilen van de geboorde
alswydt.
gaten , daar men nagels in flaat : in 't Galdery. Het gecne men achter ter zyden
booren deczer gaten dicut dc boor vet
aan de fchecpen ziet uitfteken. Aan Engelfche fchcepen ziet men die groot , en
gefmeert te werden.
:

:

:

-

F

de Fok. aan ttmandt uithouden.
Icmandt niet ontzien.

Oneigentl.

prachtig: aan Hollanders klein , enonkoftelyk : aan Ooftcrlingen ziet mcn'er
geen, of zelden.

Dit werdt gezeght , wan
neer het voor dc wint gaat , om dat de Gang. Een plank , over welke men in en
fok dan geen of weinigh wint kan vanuit het fchip gaat: waar van het woort
Gangbeort of H'aertngen , komt.
gen , zynde belet door de groote zeilen
Gang : een gang. Zoo veel ze es , als een Iadie dwars fcheeps ftaan.
veerend fchip over een zydc zeilt.
Tok^e kardeel Een touw 't geen dc ree ophaalt , 't welk aan een draay-reep vaft is. Ganue vleugel. Een boom, waar mede men
de fchoot-hoorn van de bezaan uithoud.
Ftkhfn. Langzaam aan zeilen ) gelykmen
met een fok, zonder zeil, doet : hier Garmeren. Het fchip binnewaarts, van onvan heeft het woort Aanfok^n zyncn
deren, en ter zyden, met planken beoorfpronk.
fchicten, tot bewaring der ingeladene
goederen j welk dekzèl een Garnicr gede Fok of fieven , of boegh. AU de fok , by
naam t wert.
hardt weer , met ree cn al van boven neGebakent tjn. Eigent Met palen , en teder komt.
kens , die opgefteken werden , afgeFregat. Een fchip, 'tgeen lang cn laegh
merkt landt hebben, opdat de voorby
gebouwt is , met een (pi egel , hebbende
varende zee -luiden zien waar zy zyn.
weinig hout voorfcheens, enveeltydts

de Fok. * tt*»dt.

,

1.

Ecee

3

On-
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en maft. Men zeght : Hoogh , laegh
Oneigentlyk wcrt dit gezeght van hoe
flecht of wel getuight zvn.
een zaak bydeeze of gcencn opgenoomen wen, en hoe't<daar mede gefcha- Getj. Tocftandtvanebotvloct.
Gevelen i een fchip gevelen. Zout , of koornpen is.
laft , binnen fchceps ft u wen , en affchutGeboge fpitgtl. Een ronde fpiegcl dcczc
werden net fterkfte geoordeclt.
tcn.
Geen kfl>el mede te beleggen. OftC : Da Ar U Geveltngen. Binnen-garniering.
g^etn k^bel mede te beleggen. Oneig. Met Gevloogen feboot : met een gevloogen fchoot
ïemandt niet te rechtkonnen komen.
xjtüen. Als men voor de wint zeilt , tufGeenfcbeeptverftaan. Oneig. ünkundigh
fchen twee fchoot cn in, en als alle zeilen dragen.
in een zake zyn.
Geen twee groot e maften dienen op een (chip. Gom. Een vlagh , die boven van de boeghfteng waait.
Geen twee konnen gclyk hcerfchen.
Regeering in regeering is ondicnftigh. Getujtn. Dewtntrenfl. De wint wcrt goet
Geen wtnt over geven. Dicht by de wint
welk zeggen fchynt her te komen van 't
heen zeilen.
hervormen der Godts-dienft in deeze
Geen xjte komt ont te beogh , of, te na. Oneilanden.
Gewendt xjn : o^gewendi leggen met iemant.
gentlyk: Niets kan ons deeren.
Geen uotn bieden : het btedt geen zoen. De
Een ftreek met iemant zeilen. Oneig.
onftüimighcit des luchts luk niet het
Een ftreng, een lyn met iemant treknoch
niet
bedawéér fchynt
te willen
ken» of, eens willens zyn.
Gewint t.jn. Waaijcn.
ren.
Geerlof Tong. Stukken zeil -doek, die Gewojfen bont. Hout dat niet gezaaght is
men aan de zeilen zet, om haar onder
maar aan de fcheepen gezet wordt zoo
als 'tgewoflên is , 't welk het fterkfte is.
breeder te maken als boven. Ook Een
op
de
ftrook
dieplanks
zant
ftrook
,
Gtykt ErarK)utcfp»k,diemenbydcrees
nende om te vullen.
uit zet , om zeil aan te doen.
Gegeert. Styf vertuit , zoo , dat het fchip Gejkgn , of Spieren. Stokken , waar mede
men de ly-zeils uit voert.
niet zwaaijen kan. Dit gefchiedt op diepe, cn niet op ondiepe wateren \ want Geyn , of fejn. Een blok met drie fchyven,
waarmede iets over gchaalt of gewon10 ondiep water fchuuren, by deezen geden wert.
val de touwen te veel tegen de kiel aan.
Gejp. De houte roede die de bezaan-zeilen
Gei/en. Opheizen.
uithoudt.
Gek. Een werk-tuigh inde pomp. Men
vindt driederley pompen te fchecpi de Gejptn. Het onvoorziens, en by vlagen,
zommige met een gek en mik » andere
overflaan der zeilen op d andere zyde.
zyn flagh- pompen, die met een ftok Gexjtkix.jn. Dit werdt van de fpiegcl gerecht op en neer gaan t beneftens ketenzeght , als zyn rondte laegh komt.
pompen , die met een rat , of wiel , om- Geuondt fchip. Een fchip dat wel wil by1 eggen, ofaan de wint houden , en o vergedraait werden de laatfte geven het
flaag h loopen kan » daar lange fcheepen
mee (te water op.
het bequaamftc toe zyn. Een fchip zonGekorftt.pt. Dit wiertoulings gezeght van
der letzei.
de fcheepen , als zy ter haven gereedt lagen om t'zeil te gaan: 'tgeen hiervan Getjondt tomw. Sterk en gaaf touw.
herkomt, dat men toen korven op de Gbykondt met dien geen halve wtnt xjtilen.
Dat is : Men kan met hem niet voort
maften plagh te zetten, uit welke gekomen.
ftreden wiert.
Gelde tjee. Een zee zonder fcheepen.
Gbjmoetenderftrekfnyn. OneigentL Dat
Gemaniert *jn. Streek houden, cn recht
iemant behoorde (UI te zwygcn.
Gby weet boe bet getj ftaat. Dat is
door zee gaan.
Ghy weet wat van de zaak is.
Geroett x.yn. Dit wert gezeght , als men van
Gieren. Schiely k heen en
rocijen ophoudt.
met het fchip , of zwaaijen.
Gejlooten baJt. Open bak.
'

:

:

:

,

'

-

:

Gejprongenfchoot.

Gejprongen

t.jn.

: een plaats gieren.
Een plaats in zee
aanloop en, of, dicht aankomen.
Wenden tuflc hen de ba-

Gieren

Ziet Gevioogenfchoot.

Dit werdt van maften

er

rees gezeit , als zy gefcheurt ofte gebor

ftenzyn,

Met planken gedekt zyn.
yn. Dit wert gezeght van fcheepen die wydt van een leggen.
Gemgbt vm. Voorzien zyn van touw, zeil,

Gieren onder xje.

ren

in.

Geftreken v/n.

Gierigh gemaakt .

Gefireki

Gier-flagh.

het kabel
't

Te klein gemaakt.

Een draay , of kink , welke in
komt , door het zwaaijen van

fchip.
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Ha ken. Scheve einden van planken, dut
Een zydclings kenend tv.
Een hoos -vat tc Ichccp. Hiervan
fehakt, om te beter te voegen met dc
eclen.
zeght men Hj uet'er mu alsof by uit een
gtetergedronken badt. Dacis: Hyziet'er Halfwnt xjeilen. Oneig. Zyn zaken tamelyk wel doen gaan.
q ml y k uit want die te fchcep zout water uit een gieter drinkt, kan niet wel Haü-kjamp. Een klamp buiten boort, daar

Gier-tj.
Gteter.

:

de hals door vaart : deeze is zomtydtt
verciert, en befneden.
HaU-tahe. Een talie, om, als het hardt
noodigh.
Gilling. Eenigh hout , dat fchuins na orawaait, by de hals in het zeil te zetten,
tot een burgh vandefmvt, en ook , als
laegh af gezaag ht is half ronde ncdcrmen de hals niet wel toe krygen kan , of
geboogen ftyltjens. Het gilling -hout
als men de fchoot beter inbinden wil.
komt achter boven 'tftuur: iswydt, na
het fpringen der fcheepen : dient om het Hals toeejetten : bals opgeven. Anders : De

Giet in de nek, 'tüfcbarpewint. Oncigcntl.

Komt te hulpe ,

't is

:

De bals , of dc
van het zeil Hellen , en v aft maken )
geen gefchiedt als de windt van ter zyden komt, om de zeilen beter tcdocn
bakjen aan Xjngat baken.

fpicgel- wuift op te houden , op dat de
roer-pen bewegen kan: wert, cieraats
halven, befneden.
Goede loep hebben. Gladde voert hopen Dit
wert gezeght, als het fchip wel na het
ihiur Ruften.
Golf. Een baar. Ofte : Een zees inham.
Gorden. Bark-houten. Ook touwen, aldus genaamt, aan fpriet- ofgaffel-zeilen,
dienende om de wint uit de zelve te krygen.
Gotelingen. Kleine fchiet-buficn.
Gril. Het af-fcheidtzcl in het hout, tuffchen 't pit en buitenfte.
Een zee , als de baren hoogh
Grof-zjee.

tip

't

.

dragen.
Halver zee.

Half wegh tuflehen heteene
en het andere landt : te midden in de
zee.

Hallen op.

Dit wert gezeght , als 't fchip
voorwint zeilt.
Handen. Dit is, op zyn zee «mans, over
reiken gezeght.

Handt over handt. Meerder en meerder,
of minder en minder. Men zeght: Het
ftormt hardt, en handt over handt meerder. Ofte : Het weêr bedaart handt over

aanfehieten.

Grondt. Het landt onder water.
Grondt breken. T'zeil gaan : of,

anker Handt- /paak;

Een fpaak , die met de handen bewoogen, en waar mede het braatfpit opgewonden wert.
een
ebbe, die zoo laegh loopt, dat men de HandttAam weèr. Zulk wéér, dat zeil en
touw wel te handelen zyn.
grondt bykans ziet.
Grondt-inboitten. De fcheeps inhouten naaft Hanen. Vierkante ftukjes koper, of metaal , dewelke midden in de fchyven van
aan de kiel.
de bloks komen , daar een gat in is , en
Grondt -feboot geven. Oneig. Met reden
een nagel door gaat, over welke de fchyf
iemand t doen zwygen.
loopt.
Grondt -feboot krjgen. Eigentl. Ecnfchoot
onder water krygen. Oneig. Iets ver- Hane-pooten. Zes , acht , of tien fmallc
touwtjes, die van elkander gefcheiden,
liezen. Of: T'onder gebracht werden.
en door bloks, Doodt mans oog en geEen windt die de
Grondt-fiorm. Dat is
naamt, gedoken werden doch dit gegrondt beroert.
fchiedt tot pronk : men voeght die aan
Grondt- zee. Een golf, of zee-water, dat
de bram-zeils ftengen en bezaans ftagh
van de grondt af naar omhoogh opgeook op de bezaans roe, en onder dc mars.
worpen wert } 't geen zomtydtt gebeurt
Hangmap Een lap zei ls , lakens , ofgewemet aard en fteenen te gelyk.
ven fcheer-touw, 'tgecn tegen de zolGroot e viffen, groot e netten, Oneigentl. By
dering van het fchip werdt gehangen,
grooten ftaat heeft men veel van doen.
dienende den fcheepelingen voor rfaapGroot febtp , grofwater. Het zelfde.
plaatzen : die maar twee einden hebH.
ben werden de bequaamfte geoord eelt*
in de veilen , op dut men de blinde klip
want die met vier einden zyn fchudden
niet op''tljf unit. Datis: Zytvoorte zee/.
't

lichten.

Grondt-ebbe.

Een

zeer laegh water

:

!

Heul

De plaats , in eenige Fluit*
fcheepen , daar de man te roer ftaat.

Hang-plecbt.

zightigh.

Haaltfokken fchoot as». Oneigentl.

Doetu

Harpuit.

uiterftcbeft.

Héudtutjeti niet tehoogb. Oneig.

Werk, om dc

mede te vullen

Voert u

fcheeps- reeten

wert vecltydts van
oudt en verüctcn touw bereidt , 't geen

ftaat niette hoogh.
!

:

dit

ont-
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ontwonden geklopt, gekookt , en daar
na in de zon gedrooght moet zyn , dan
los en bol omgelponnen tot de dikte van
een menfehen arm. Harpuis is mede
,

een t'zaam gekiende pap, daar mende
icheepen mede bedry kt, tegen het door
eetenvande worm. Heden heeft zeker
Engelichman een nieuwe vondt van harpuis bedacht, die zoo valt houdt, dat
nimmer een ge fpringers daar door kon ncneeten , ia men zeght, dat de zelve
zoo hecht , dat de (chccpcn geen gefpyker noodigh hebben.
Hart tr4»'/yfi»y.Hetmiddelftevan tfchip:
hier zyn de planken het aldcrdikdei
doch achter aan bet fchip zyn de planken het alderdunde, omdat het fchip
daar het minft te lyden heeft
Havenen in bebinden haven komen. Oneig.
Wel te recht zyn: behouden zyn.
Haven ki'titn. Oncig. Zich tot iemand ts
hulp begeven. Icmandt om hulp aanzoeken.
Havtrje. Een verdeiling over 't behouden
eoct , wanneer het geworpen , of fchiporeuk geleden is.
Hetft Gedt wat gegeven. Dit , in Holland
ccvraaght aan een vuTcher die uit zee
komt , is gezeght Hebt ghy wat geTangen. Men zeght, dat de vifTchers,
die uit Holland t op de k abc au w - vang it
i

,

.-

:

Ij

uitvaren, zomtydts op haar boegh een
ton traan gebruiken , die zy by ftorm
zachtjes laten uitlekken in zee, geloo-

vende, dat daar door de baren

(tillen)

doch dit doen zy niet lichtveerdig , maar
alleen in noodt j ook niet als zy icmandt

(tuur- boon helt, dan wanen eenige
overgeloovige zee -luiden, dat de reis
langwyligh zal zyn \ doch zoo *t na bakboort 'heft , betekent zulks een goede
en voorfpoedige reize. Scheeps-laden
worden gemeenlyk aan bak -boort in

na

genoomen.
Timmer-werf.

Heibng.

Helm-fiek. De dok die het roer beweeght.
Hem ml menigh xjee- water over't hoeft ge-

u

gaan. Oneig.

Hy heeft veel gevaars uit-

gedaan.

Met voordacht ofen aan zeilen.
Een touw onder de mars-zeils ree,

Hengelen.

Hengtl.

dienende voor de bootsgezelten , om op
het zelve te ftaan , als zy 't mars-zeil beflaan.

Htnne-gat. Hert gat waar door de roer- pen
in 'tichip

zeil

doek

gaat

om

hier is een kraagh van
gefpykert, om het water
:

te weeren.

Hmne-fihot. Het fchot in dc bak dat
(ëheep waart in ft aar hier in zyn poortopeningen , om (tukken langs fcheeps
in te leggen die op de hoek komen te
(taan , worden , des noodt, buiten boort
:

gerukt.
zstten. Dit is , OOop zyn zee-mans gezeght,
zooveel te hebben, dat men aan landt
kan blyven : niet meer behoeven te varen , of het anker te gebruiken > wordende voor een kat verdaan , gefyk de
Heer Wnfcbeeten zecraardigh heeft gevonden , een paal aan landt , daar de
fchcepen aan gebonden , of beleght
werden.
Het anker dreght. Dat is: Het anker gaat
mede.
Het a*kfr druif t al. Dit zeght men , als het
anker aan 't water is , om te vallen.

Het anker achter de kat
eigentlyk,

naar zog n, ot ac n ter naar zi en , om aat
zy gcloov cn , dat , fchoon de traan , of
olie, de baren wel (tilt, echter na weinigh tydt dezelve te onftuimiger zyn,
en dat, gevolgeh/k, wie achter haar op He: onteer dryft veer de boegh wegh. Het anker houdt niet in dc grondt van voor het
die plaatze quam te zeilen , des te eerder
fchip.
zoude vergaan: hierom, doen zy dit zelden. Van welke zake, die oulmgs by Het mnltrr in de kjt fmjten. By goet wéér in
zee ankeren, om dat men niet voorder
de Romeinen mede gebrui kclyk is gcweed, müTchien reden te geven zoude
zeilen wil.
zyn } doch zulks deezes plaats niet zyn- Het anker m blmdt. Het anker leic zonder
dc , zal daar van zwygen. Gclyk mede,
boey.
dat het diepe water groote baren geeft, Het anker kentert m v/n xjtling om. Het anen drooghte , ofondiepte , effen water.
ker keert in de grondt.
Heet (chip. Een (chip dat wel voorzien is Het anker pft. Het anker raakt los, of,
gaat door. Het kabel loopt de kluis uit
van mannen en oorbghs-tuigh.
en het anker is niet te houden.
Heffen. Een wyze van planken te meet en
Ha ankerjfringt al. Het anker gaat uit de
by het fcheeps-timmcren.
grondt.
Hef of de vnitng. Neemt maat van de vulHet anker i'hnit halen. Het anker opwinden.
ling-planken.
He,jen mxjk. Met het fchip zeer diep in 't Het comfoe houdt geen (treek. Hetcompasis
water zakken , als het voor anker rydt.
niet wel aan de zeil deen gedreken.
Heien. Over een zyde leggen. Indien het Het compat u van de pen. Oneig. De zaak
U ontlede» or ontreddert.
lecr-tocht inneem t,
i

Het
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Het sompas mis xjtilen. Oneig. Dwalen , en Het isrjoo hardt weer als de pomp droegen kan.
Dat is : Het water komt van bovenen
misverftandt hebben.
Het compu rond: woonen. Vervolgens uit
zoo ved in'tfchip, dat men hetqualyk
alle hoeken waaijen.
uit kan pompen.
Het composverxjtten. Oneig. Veranderen Het kan daar aan diepen noch droegen. Eig.
Daar is weinigh aan gelegen oferveel
van doen.
Het dtep it verhopen. Oneig. Dcgclegcntmodder of zantleght. Oneig. Daar is
weinigh aan gelegen.
heit is verandert. Men zeght mede
Nut alleen hettjf, moor het geheele dtep is Het kj» met altydt over een boegh varen. Dat
is : Men moet zomtydts eenigc zaak
verhopen.
Het dnft ach: er utt. Oneig. De zaak gaat
veranderen.
te mg h, ofverlooren.
Het kerft nut op. Het wint niet.
Het laatfle fcheepje gaat af. Dat is , oneig.
Het dryft tegen de waL Hetzelfde.
Het getj gaat zynen keer En het wacht na
Men waaght noch eens voor de laat ft c
Prins noch Heer. G odts fchikking in zymaal: het laatftc middel werdt aangcne werken is door ons wenfchen niet te
wendt.
Het landt is geleidt. Buiten het gezicht van
veranderen.
Het heet Schipper xjet toe. Dat is : Elk moet
't landt zyn.
Het landt verturt of verteert* Het landt
zyn zaken wel gade daan.
Het hoekje te boven zyn. Oneig. Zwariflheit
nadert.
overgekomen zyn: oorrpronkelyk van Het Inwt. Oneig. De zwarighdt gaat over.
het te boven zeilen der uitftekende hoevoort.
ken in zee , dat zeer gevaarlyk is.
tfio
Het u bj de boeljn over. Dit zeght men,
beft dóet.
wanneer men niet meer, of ter naauwer
,

,

Het moeten hoogt maffen zyn du by't t,\verk\_
noodt , iets bezeilen kan.
vilten zeilen. Dus fpreekt de zee-man
Het is een bevaren man , dte een bevaren man
van een onmoogelyke zaak.
uit de wegh kan ftaan. Dat is: Het is een
wys man , die weet waar voor hy zich Het moet' er op den dubbelden hals in. Het
moet met groot gevaar in komen , of de
te waghten heeft.
zee-gaten in zeilen.
Het ü een krap vaar-water. Het is een gevaarlyk vaar -water, daar het eng en Het moet zomtydts een rakjn de wint zyn. Oneigen tl. Men kan altydt geen voorfpoet
naauw is.
hebben.
Het
et is een ongemakkjfyk. zee-fchip. Dit wert
gezeght van iemandt die korzd-hoof- Het naafte landt btfi. Oneig. Zich redden
zoo men beft kan.
digh is.
Het ts'er een doodt (Ir oom. Oneig. Daar Valt Het net ontwarren. Onrig. Een zaak redderen en klaar maken.
niets te doen.
Hetisgoet havenen daar't luw is. Dit fpreek- Het oogh in 't zeil houden. Wel toezien.
woort kan , oncigcntlyk,op veeldcrhan- Het plecht-anker moet jpillen. Of: Het plechtanker is voor de boegh. Dat is , oncige n 1 1.
dewyze gebruikt werden, als: Het is
Het laat ft c en uiterfte wagen.
met rykegoet doen hebben. Of: Daar
men gewin van trekt , en voordcel by Het plecht-anleer moet jf ringen. Ondg. De
laatftc hulp wert aangewent
ziet , is 't wel mede om te gaan. enz.
Het is houdt en belegh. Daar is veel te doen. Het roer in 't water honden. Oneig. Zyn ftaat
gaande houden.
Dus fpreekt men , als het te fcheep drok
werk is. Dit werdt ook gezeght , als Het roer m'tzwakhonden. Het roer in 't
water derwaarts douwen, daar de minmen in gevaar is : 't geene daar van daan
fte t cgenftand t is j 't geene onder de
komt , dat men by ftorm de touwen wd
wint is , of ter pkatze daar de wint heen
vaft moet houden , en ftyf aan binden.
waait , of daar het ichip van daan komt 9
Het is lootsmans vaar-water. Water daar
aanly.
veel gronden te ra yd en zyn.
Het
roer is omgeltit. Oneig. De zaak is verte
is
gebrek
Daar
toe.
ü
te
haken
Het
fcheep
andert.

fcheep.

Het

is

tydt dat

men de

fchip raakt op de wal.

bakens verzet, of het
Oneig. De VOOIÏ-

ge zaken verbeteren ,
ongeluk op volght.

Het roer Uit'er na. Oneig.

De zaak is'er na

geftdt.

men *t binden
Oneig. Zyn zaken daar heen fchikken , daar men die na houden wil. Eieentl. Het roer na deeze of geene kant
neen wenden.

eer dat 'er eenigh Het roer over boort leggen daar

Het is voor wint enjtroomgoet flieren. Dat is
By zegen en vreede is dcregecring gemakkelyk.

wil.

Ffff

Hn
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Het

roer recht houden.

Oncig.

Zyn

ftaat

recht maken.

dat het fchip zoo veel (treken van 't
pas af gaat.

Het roer is ml het water. Dit werdt , onei- Het fchtp zadelt. Ziet Een rugh opfteken.
gentlyk, van een ontredderde zaak ge- Het fchtp zetlt, als een brandtheut, over dwars.
Oncig. Het zeilt qualyk.
zeght.
Het rondt-hout kaal maken. De maften van Het fchtp zeilt als een tonjn. Het fchip is wel
bezeilt.

touw-werk ontblootcn.
Het rukt lufttgh aan een kabel -garen. Dit
zeght men , als het wakker op het anker
en touw aan komt.
Het fchtp giert onder zee. Het fchip wort
door 't anker- touw, of ftroom , onder
water gints en weer getrokken.
Het fchip giert op zyn zyde. Het fchip loopt
op zyn zyde.
Het fchtp haalt over. Dat is: Het fchip blyft
in eenerley toeftandt en wezen.
Het fchtp houdt geen poftmur. Dat is: Het
fchip luiftert na zyn roer niet.
Het fchtp it bekaait. Het fchip zeilt een an-

Het fchtp

xjtight toe.

fleept het

Het

fchip zinkende

omherdryvende hout, raen-

fchen , enz. na zich onder water.

Het floot 'er op , als of het op een djk^ftondt.
Zulks zeght men, als het hardt waait,
en het fchip onder 't zeilen ftyf is.
Hetfiuur ruik) grondt. Dus fpreekt men als
de fcheepen op droogh komen , en wanneer zy naar het ftuur niet luiftcren.
Hettouwtndenekjlaan. Het touw afkappen.

Het touw fcheeren. Het loopendc en ftaande

wandt

te fcheep fpannen.

Het touwtje M aanftuk^en. Oneig.

dere ftreek als het behoort.

Hetfchtp is een koe. Het fchip is traagh in 't

De zaak

verdorven.
Het ty breekt den hals.
is

Het water begint op
te houden van ebben ofte vloeijcn.
als of het in de Maas
Dit wert gezeght , als een Het ty gaat op zyn beenen. Het ty is op zyn
ftcrkft in 'tvlocijcn.
fchip niet opgcruimt, maar reddeloos is.
Hetfchtp lean xjeüen noch dryven. Het fchip is Hetty houdt geen ftreek^ Het ty vloeit niet
na gewoonte.
onbequaam.
Het fchip leit tn zu-;m. Dit zeght men , als Het ty ü verhopen. Oneig. De gelegentheit is voorby.
het fchip van 't water overftolpt is , en
Het ty vergafi. Het is ftil water, ebt noch
dreight te zinken.
vloeit.
Het fchtp Utt kaai. Het fchip leit zonder
Hetty waak. Hetty keert.
mail en touw.
De ftroom doet de modder,
Het fchip leit flaaghs-wys. Het fchip leght Hettr
of het zant , van de grondt boven koom aanvang tot zeilen te maken.
men.
Het fchip leit voor mal. Dit WCrt gezeght
Het valt hem in zyn net. Oneig. Het geluk C
als het (chip in (tilte of harde wint leit
hem.
en na roer noch zeil luiftcren wil.
Het fchip lett zooftil als een meeuw. Het fchip Het voor ankerfmyten. Oneig. Ruften, en
zeilen.

Het fchip

is

zoo klaar,

lagh en dreef.

leit

ledigh zyn.

heel ftil.

Het fchip

ontzeit geen water.

Dat

is:

Het Het vuil van de reep vegen. Het

groffto

en

zwaarfte werk voor-afdoen.
fchip fnydt niet wel door 't water.
Het fchip op zyn gat zetten. Het fchip met Het waait zoo ftyfals maft en fteng terfen kan.
Dat is : Het waait een groot e ftorm,
zyn achter-fteven op 't droogh zetten.

Dit heb ik inzeebygewoont, met het
aldcruiterftc gevaar van te vergaan.
Het fchip rjdt gemakkelyk. Het fchip leght
by hardt wéér gemaklyk aan zyn touw.
Het fchtp fioelt zyn neus. Het fchip fteekt
van vooren in 't water.
Hetfchip treedt veel, of weinigh. Het fchip
zakt veel , ofweinigh , in zee.
Het fchip vak af, of het komt bj. Het fchip
gaat van de wint af : of, gaat aan de wint.
Het fchtp wil niet deer't water. Het fchip

zoo, dat de rondt -hou ten ter naauwer
noodt blyven (bun.
Het weer btedt geen zoen. Het weer bedaart

Het weer Uit om de Weft, of Ooft, enz. Het
waait dus of zoo.
Het weer neemt hardt af. Het wcér bedaart.
Het wil op de korte beting aankomen. Oncig.
Daar is gevaar aan vm.
Het zeil in den bands houden. Het zeil bedwingen.
Het zeil $* top zetten. Oneig. Zyn ftaat te
wil niet zeilen.
hoogh ophalen.
Hetfchip wil niet vallen : of, wit zyn neut niet
neer/laan. Het fchip wil niet wintwaarts Het zeü in trekken. Oneig. Zyn ftaat verminderen
afdryven.
Hetfchip wraakt een jheekjdrie of vier van de Het zeil ophalen , of, op *t hooghft zetten. Zich
groots en koftclyk houacn.
wint. Dat is: Het water fchiet zoo hol,
Het
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Heagers.
lyk.

Het xjet'er mit of bet latten ffuwen wiL Het Haogh of luegh mit heden , of nitgehnnlt xjn.
Dit wert gezeght van de waard y en gelwil buijen en ftormen.
Hei x,jn kontngs fchcepen , huul de vUgh in.
ding eens lchips , als het gebouwt is.
Dit fpreck-woort komt her , van dat ou- Hoof-looper. Een onbevaren zee-man : du»
die
ter
koopmanfehap
genaamt, omdat hy als op de hoop toe
lings de fchcepen,
loopt.
uit deeze landen voeren , voor de krygsfcheepen des Konings van Spanje , ter Hoos. Iets dat zich in zee vertoont , opgaande na bo venen , in de geftalte van
tydt als hy Graaf van deeze Landen was,
een zeer lange fmalle rys- buffel , met
in zee de vlagh ftreken. Oneigentlyk is
voor
fyne
minder
meerder
takken , zynde onder en boven
het gezeght, dat
breedt \ ofte als een boom , met won el
wyken moet.
en takken : dit is water, 't geen fchynt
Heveh. Houten, of handt-fpaken, waar
als of het uit de zee door een pomp opmede de planken ter zyden aan het (chip
getrokken wert, en valt dikmaal plotzegebraght werden , als men timmert.
lyk terneder.
Hel. Het onderftc gedeelte van de maften.
Houdt en belegh. Oneig. Paft wel op u zaDe hielen van (lengen zyn vierkant.
IJteUn. Het achter te veel neder zakken
ken \ ziet naauw toe : zynde oorfpronkelyk van het vaft maken, en houden
der fchcepen. Of: Op en neder ryden.
der fchceps-touwen , by hardt wéér.
Hof-fi ede. Een zwaar anker , 't geen in de
grondt lcght , daar een houte dobber op Houdt hem m de bek. Dit is gezeght , als het
hardt waait , de fpil wel vaft te houden,
dryft , waar by de fchcepen uit- of opdat het touw niet los fchiet.
gewonden werden.
Holt' er te fM , ofte , te f*i g*un. Dit roept Houdt het kjtbel. Oneig. Staat voor de welvaart.
een Loots in 't peilen , als hy effen gront
Houdt midde watert. Dat is; Houdt maat.
bereikt.
Homber-gaten. Gaten in de toppen van de Houdt wel beet. Dat is De kabel largo wel
af houden.
ft enge/i , daar de draay-reepen door looHutbertt letten. Dit wert gezeght van tfl anpen. Anders: Tmn-gnten,
ken, ofbalken, die aan het fchip ftaan,
Henden - einden , of Bitter - einden. Einden
fchuins na omhoogh loon en , en dan wevan kabels, die gefleeten zyn, en geen
der weinig dalen : of ook van een fchip,
ander gebruik hebben als om gepluift te
dat overdwars van u lcght j het lcght
werden.
h Luberts af, wert dan gezeght.
Handen buit. Een houte kap, dat op de
Buizen tegen de luik-gaten gezet wert Hutdt-dichten : anders, Planken. Planken
op dat de zee daar niet in loopt.
in hetfchips huidt zetten.
Honde- pinten. Dubbele einden van tou- Hutken. Al willens niet zoo veel voor wint
af-zeilen als men kan 5 maar allengskens
wen , om tc feizen , ofte iets vaft te made fchoot ruimen , of de zeilen ook wel
ken, waar toe daar zwiepings aan kolaten zakken. Hiervan komt het zegmen. Voor de grootc beting ziet men
gen Met huikendc (dat is , met geftreveeltydts wederzyds vier ftevige hondeken) zeilen loopen j 't geen ook gezegt
pintcn ftaan , om het kabel aan te flaan.
wert, als men het niet durft in top zetZy zyn onder en boven aan y zere ringen
:

:

vaft.

Hutken en guiten. Het kry ten en razen van
de wint.
geen dikmaal gebeurt na groo- Huizjng. Ziet Marltng.
Hmxing.
verandert.
Het boven ft e getimmer aan een
te ftonn , als de wint fchielyk
fchip \ gclyk als 't bovenfte bark-hout
Anders: Maer-x.ee.
het ree-hout , de kajuit , enz. Als de
Haoft-xjetlen. Die zeilen , welke behooren
fchcepen te rank zyn , en te zeer flingetot de fbkke-maft, en boegh-fpriet:
xen, wert het boven-werkzomtydtsaf
deeze houden de fchecpcn uitdc wint,
genoomen y doch zulks beneemt veel
en doen de zelve af-vallcn.
ruimte in het fchip , en men kan de halHaager baart. Dat boort welk het hooghfte
zen zoo wel niet toezetten. De Scheeis , wanneer het fchip op zyde leght.
pen worden mede boven wel breedt uitHooger beert henden. Aan haager baart x.yn ,
gezet, die onder aan 't water ingetrokof henden. Oneig. Aan een groot man
van
te
ken zyn , en zulks om flaghvaerdiger te
nut
houden , en betrouwen , waar
wezen gelyk de fchcepen onder water
verwachten is. Ook : Moedigh zyn , cn
ook wel gebroken cn uitgezet werden,
zich groots tooncn.
Ff ff »
ft*

Heeft en ftnert leggen. Al verlooren geven.
Hooft-x.ee. Een zee die tegen de wint aan

komt >

't

:
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ftevighcits halven

j

doch dit hindert den

als men wendt , en beneden de
komt daar men begonnen heeft.

gezeght
plaatze

loop.

van oudts in dccze lan- Hy zjet zoo bang , ets of bj te Wtertngen in
wouw. Dit wert gezeght , wanneer ieden gebruikelyk , en wel de erootfte van
die gecnen , welke na verre landen voemandt in noodt verlegen ftaat , of elders
ren daar zyn 'er geweeft die omtrent
in moet daar hynoode komt: gelyk de
iüo Uitvoerden. Gelyk ook de KogSchippers met hare fcheepen zeer noode
gen, en Hcvers, al in den jaare 1 300.
aan dat cilandt in loopen.
bekent waren.
I.
Hut. Het achterfte en bovenfte verblyf tc
fcheep *t geen zyn naam behoudt van JAgen , ofte jegbt meken. Een ander fchip
vervolgen.
dat men eertydts zeil-doekc hutten , of
tenten, fpande op't verdek der fchee lement tn'tveer-weterzyn. Oneig. Iemant
in de wegh en hinderlyk zyn, 'tzymet
pen , om daar onder te fchuilen.
woorden of anderzins : gelyk als wanHy beeft de Kelt^gejproeken. Hy is half dronneer het eene fchip het ander in zyn
ken.
vaar- water volght, zoo wert het voorftc
Hy heeft geleden dear hy mede over moet. Een
in zyn loop verhindert.
fpreck-woort , geleent van de zee-luiment op zyn eigen nemen leten dryven. Onden , en gezeght : Hy heeft
eigentlyk : Iemant laten gewerden.
die hem wegh fleepen zal.
Hy beeft gefcheept deer by mede voort moet. lementi grondt peilen. Oneig. Zyn mei nmg
nafpeuren.
Oneig. Met iets beladen zyn , daar men
Iement t\ee helpen. Oneig. Iemant voort
niet van ontflagen kan worden.

Een

H»lki

fchip

,

:

:

,

Hy

heeft niet gekreegen det hy befievent hed.

Oneig.

Hy

heeft zyn

ooghmerk

helpen.

niet Iement voorbyzjeilen.

ven gaan , en overtreffen.

bereikt.

Oneig. Hy is verftanheeft fchmt op.
digh, en wel ter taal.
heeft wei een kebel doch 't is of xjolder.
Dit zeght men , als iemant eenigh nootzakelyk werk-tuigh vergeten heeft.
Hy ié deer mede ttenemeel utt het hkgeflegen.
Dit zeght men te fcheep , als iemandt
iets over komt, dat hy niet wederom kan
te boven komen : *t welk hier van zyn
oorfpronk heeft j als de zeilen uit de lyktouwen zyngeflagen, dat zy dan wegh

Hy

Hy

,

In boegen.

In zeilen.

In de grondt ryden.

Dat

is

,

eig.

leggende te gront gaan. Oneig. Iemant
verderven. Anders: In de grondt hobbelen.
In de hut Kitten.
ftilte zyn

On ei gen t

.

Niets doen : in

gemak hebben.

In de krnl vengt men de vis. Oncigentl.

te vinden is.
In de luwte voelt men geen wint.

zyn.

Hy u wel z,ee-zjek meergeeft niet over. On,

eigentlyk

:

Hy is ryk , doch gierigh.

Hj u

Men

moet daar een ding zoeken, alwaar het
Dat is Die
:

buiten 't ongemak is, kan daar niet te
recht van oordeelen.
In de wel douwen. Oneig. Een zaak opge-

z.00 verre txjee , dei niet hebt weder te
weit , oneigentlyk,
ven , ofte verderven.
gezeght van iemant diens zaken bedor- In de wel loopen. Oneigentl. Een zaak verbrodden.
ven zyn.
Hy reekje echter de puttings over boort. Dat Indewelfiuuren. Hetzelve.
is : Hy was zeer ongelukkigh > om dat In de wint op klauwen. By ftilte zachtjes tedcezc touwen te fcheep vooreen borftgen de wint op zeilen.
In de wint ven ument zyn. Zyn daar de wint
weering verftrekken.
Hjfckuurt. Hy verlaat zyn werk, en loopt

ütndt xjd komen . Dit

daaraf, luiheits halve.

der.

Hy jpeelt louries. Hy is ledigh cn luy.
Hy (peelt fiorte-bol. Dit wert gezeght,
iemandt

,

Zonder fatzoen
zeggen of doen.
Zulks wert gezeght , als de

In en uit t els een oude fchuit.
als

de waght heeft , en aan
het glas omkeert, eer het

die

of tul,
J

iets

In en uit k]rjten.

wint met buijen hardt waait.
Een fchip dat van een ander fchip gcfleept wert.
zeght, als iemant in noodt zich wel quyt. Ingetrokken zyn. Dit wordt van fcheepen
Hy fteet of hfer mei t'xjetl zjouwgeen. Ongezeght, alszy, voor of achter, boven
eigeml. Gereedt ftaan om voort te gaan :
1 mal zyn
zy
taal
haaftigh tc willen vertrekken.
ingetjeilt zyn met iemendt.
Te
HyxjUzyn wet er ntet bewtnden. Dat wert
iemandt ingewikkclc zyn.
'troer ftaat,

uitgeloopen

Hy jprtngt

Ingefpennen fchip.

is.

lufligh in

de boght.

Dit wert ge-

In-
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In-houten. Schccps-ribbcn, die van elkan- Juffers.

der ftaan na welgevallen , volgens bevoor aan
fprek van den Bouw - heer
zet men deexe het dichtftc , en zy moeten gebogen werden na het beloop van
:

Dit zy n blok s zonder fchyven,
yzer beflagen , daar men de hooft-touwen en i biggen mede aanzet : door deeze zyn hane-pooten gefchooren.
i

K.

'tfchip.

Achter iemant zei- XTuuijen: dertetkaaijen.

In temnntt water varen.

(lellen

len.

Op klein zee-vaartuieh de zeipalmen , en over d'andere zyde
, wanneer 't fchip wenden moet.
In kalmte leggen. Dit wert gezeght wanneer het fchip, by groote (liltc, (til leght.
klampen.
In een klamp zetten. Met
hou te klampen wert het anker, op de
boegh leggende , vaft gemaakt.
In klampen zetten. Het een of ander (cheeps
los werk-tuig voor een tydt met houtjes
aan 't fchip valt daan , om niet te waggelen ofte bewegen.
Inkomen rooken. Inkomen zeilen met een
Inkeken.
len in

zetten

,

h

harde wint.
Oneig. In 't onderfpit zyn.

In.bjK.yn.

Inzeilen.
bi raken dukjnet temant gaande bonden.
te gelyk

Met

by, achter, of voor iemant

heen zeilen.

In 't tandt-water xjetlen.

De

rees fcheef

en vaft maken , wanneer het

; 't geen gefchiedt,
op dat zy niet te zeer flingeren, of te
veel wint vangen, en de touwen kren-

ken.
Kaak. Een opkomende harde wint.
Kaalt boegh. Een boegh daar geen ankers

opleggen. Ofte; Een fchip dat zyn ankers quyt is.
Kaalt ft eng. Een (leng zonder mars , als op
Kat-fchecpen.

Hoogh op getimmerde gevaerten
van houtc palen , die de zee-luiden voor
baken en ken-tekens dienen.
Kuaydraatjen. Met klein vaar-tuigh aan
groote fcheepen varen , om waaren te
Knapen.

venten.

Inperfj'en.

alle zeilen vol,

,

fchip in de haven legt

Kabelen.
lot

Dat is , oncigentlyk , looten

Dat is Onder landt
:

zeilen.

Eigent 1. Het zeil zoo hoogh
ophalen als het doenlyk is. Oneig. Zich

In top trekke»-

:

het

werpen.

Een

kamer,
op om mi ge fcheepen voor, op zommige in 't hol , op andere in 't verdek , of
op de koebrugge, daar de touwen in be-

Kabel-gat.

afïchutzel, ofte

7,

waart worden. Op de fcheepen die naar
Indien varen dient het kabel-gat voor
flaap- plaats der foldaten
de kooi) en,
welke daar boven elkander in 't rondt
ftaan , zyn zeer eng en naauw.
't Kabel m de MÉ; ftaan. Het kabel kappen
winft te doen.
waar toe , by tydt van noodt , gewoonIn 't wol hakken. In de gezengde planken
lyk den eerften flagh door de Officieren
hakken, die, om te beter te buigen, op
wert gegeven.
't Kabel tnfleken.
't vuur gelcght zyn.
Het kabel aan de ankerIn 't zjogh varen. Wanneer het eene (chip
ring vaft maken.
het ander, in de lange water-ftrcek , die bet Kabel u welgeleit. Het kabel is wel gemaakt.
alle fcheepen volght, en 't zogh genaamt
wert , kört op de hielen volght en vaart. */ Kabel korten. Het kabel t'huis halen , of
om de fpil winden, als men van zin is het
Oneig. In een anders vaar-water komen.
In , of hu de wmt petten. Een zeil ter wintanker te lichten.
Kabel larga t of largo: anders, Kabelaring.
vang zetten , ofte in nemen.
Een zwaar touw , zeer hecht geflagen
In waan bouwen. Eenigh timmerwerk te
'tgeen om de fpil en maften gaat, diefcheep na den eifch houwen, zoo, dat
nende om 't kabel , 't welk daar aan cehet niet verzet.
In zwaluwen. Planken in een voegen.
feift wert, in te winden: als men dan
In zyn zetl waaijen. Oneig. Voorfpoedt
windt , gaat dit om de fpil , en wen wehebben.
der los gemaakt , als het tot de fpil (om't fok. op 't ft uur petten. Taliën op de roerSewonden wendende ) gekoomen is
pen zetten, indeKonftapelskamerj of
aar na bindt tnen het by de kluis weder
ook wel een touw al leen ig aan het einde
aan , en zulks, om dat men met dit touw
van de pen maken , waar mede de man
beter winden kan 't gaat voor tegen de
(leven binnewaarts over drie rollen heen.
te roer, by hardt weer, geholpen wert.
Kubelem. Windt het anker.
fordanen. Pompen.
Ij dit een haven om voorby te zeilen. Oneig. 't Kabel om de ft>,l leggen. Dat is ! 't Anker

gedragen boven zyn (laat.
Oneig. Zyn (fout hooger zetten als het vermoogen y den magh.
In troebel water tt'tgoet viffeben, Oneig. By
verwarde tyden, of zaken, is de befte

In toppetten.

:

1

:

Men moet daar in gaan.

lichteu.

Ff fff*

Ka-
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Kabel van drie firengen. Oncig.

dieflerkcn
't

Een

zaak

vallis.

't Kabel nuflelten.

Het kabel bot geven.

Kabel veer 't hooft hebben, 't Kabel U tg c
worpen hebben.
Het veroude aan een fchip hcrflellen : hiervan komt het woort KaUi

Kalefaten.

/***»&•

De huidt vaneen fchip met kalk
beftryken , tegen de worm * 't welk veel

Kalken.

om de Wed gedaan wort.
Kam. Een fmal ft uk hou ts , dat onder aan
den uitlegger komt , daar twee gaten in
zyn, die het zelve gebruik geven als dc
hals-klampen , 't geen is , de groote hals
daar door toe te zetten: gclyk ook de

planken , of balken , met haar kanten
over elkander fchietcn : gclyk veele rivicr-fchcepcn dus werden gemaakt, en
ook zommige zee-fc heep en om de Ooft.
Kat. Een werp- anker.
Kat. Een blok,
per, door vaart,
mede te doen.
Kathalxjtn. By vlagen hardt waaijen, en
flormen.
Kat-rmtgen. Dit werdt van een fchip gezeght , als het zyn kiel binnewaarts ge'

bogen

voert.

By hardt weer , als men vree ft dat
het anker niet houden zal , een licht anker, met een wel gefmeert oogh van
touw, om 't kabel daan , en aat na de
grondt op 't groot anker zenden , 't geen
het zelve helpt houden.

Katten.

fokke hals daar mede toe gezet wert.
Twee lange houten , daar ronde
gaten in komen , zynde onder de rees
vaft gefpykert , waar aan dc zeilen gere- Katten op 't landt , offtrandt. Op *t landt
of ftrandt, palen voor d 'anker- ft ok flaan,
gen werden.
K*p -Uiten. Geit, dat van oudts de bevrachop dat die niet los güppe.
ters der fcheepen aan de Schippers Kat te -/f oor. Balk -banden, die op den
fcheeps-bodem, of boegh , binnewaarts
fchonken, om een rok, daar een kap
leggen, flerktens halve.
aan vaft was , te koopen : ook wert noch
heden dusdanigh geit aan de Schippers Koelen. Smalle einden van breede planken,
dus gehakt , om bequamer te voegen.
by de bevrachtinge , eefchonken.
Kardeel. Een touw , daar men dc zeilen Keep bomden. Eigentl. Als men kapt , of
in eenigh hout hakt , in de zelve opening
mede opheifl.
Kardoes. Een bundclken papier , of leder,
of fplect flaan, daar men ecrfl in geflagen
't welk men
heeft. Oneig. Zich wel en eeriyk drabuskruit vult, zynde
de maat tot het een of ander gefchut.
gen : geen keep houden» zich te buiKardeet-fcherp. Veelder hande klein yzerten gaan.
werk, 't geen in kardoezen gedaan wert. Keering. Het gat, of koker, daar de maft
en zoo in de (hikken geftok en.
in mat op de Haering-buizen.
Kardoei-Jlele,. Een vorm daar men de kar- Keet-Ottet. Sterke binne-zee-fcheepen tot
doezen op naait , 't xy van linnen, paEnkhuizen, waar mede van onder water
pier, of perkement.
kanon, zilver, en andere zwaarte, boKarren. Dit werdt gezeght , als het fchip
ven genaak wert , en daar men ook melangs de grondt fleept.
de viicht. Welke konfl aldaar onder zekere luiden beter is , als elders in de weKarvtel-fchip. Dit zyn van oudts fcheepen
ge weeft, die met dubbelde nagels waren
relt > konnende zy geheele fcheepen uit
de grondt boven halen : hunne werkgemaakt, een groote met een kleine op
tuigen houden zy geheim
malkanderen geflagen , met fmalle boenicmant vreemts by den
gen, en breede achter-einden, der geit al te als een beitel. Van deeze fcheepen Keggen.
Wiggen te fcheep.
Kenten.
Een icheeps- timmerman s kun ftzyn
befchryving
van
zeght D. VeUw , in
woort, en willen daar door verdaan hebHoorn, het volgende: In 't jaar 1460.
werden hier (te Hoorn ) de eerfie Karvielben eenige latten, die zy ter wederzyden van d'inhouten fpykeren , tot een
fcheeten gemaakt , daar men, te vooren niet
badde dan //«%«, Raax.etlen enKrajert,
fchett, om het beloop van 't fchip daar
en die allemaalgewrocht Krap-fchniti wnje,
nateleggen.
met de planken op malkander. Deeze Kar- Kenteren. Het fchip op zyde halen tegen 't
viel-fcheepen hebben haar naam van Cadrooge aan , om fchoon te maken : ook
keeren, en wenden. Als de fcheepen
rabus, 't geen van oudts, by de Latynen,
lange in zee zyn , zonder fchoon gezeker aart van fcheepen is geweeft. Het

Kammen.

ma

;

eerfie Karviel-fchip dat i n Zeeland t was,

Zift di

Cbrmjk

va

wierdt te Zierikzee gemaakt van een
Brittoen, Tnliaan gen aam t, nawienhet
fchip

ook Juliaan genoemt was.
, waar van de

maakt te worden , groeit daar gras aan,
*t welk de vaart verhindert: en my gedenkt , gras aan Engelfche fcheepen gezien te hebben , 't geen de lengte van
tSduimhadde.
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minder het fchip flingert. Anders:

Boti-

touw-gat.

en , wanneer men een fchip toetakelt. Klnü-hent. Dit is het hout daar de gaten
Ktel-balen. Het fchip over een zyde by de
door welke het kabel -touw fchiet, in
komen. Dit hout wert nu zoo dik gemail neder halen , om fchoon te maken.
noom en als het gchecle boort is , op dat
Anders : Iemandt , tot ftraf, onder door
het water niet tuffchen de planken en
de kiel halen.
Kim. De kromte van de ftcven.
houten in zype.
Kim- bedden. Dit zyn de planken en bal- Klatf-zakken. Langwerpige zakken , gevult met werk , die men , by hardt wcêr,
ken , daar de kimmen , of het fchips eerin de kluis-gaten fteekt, om het water
fte rondigheit , op ruft.
Kimmen. De planken , daar het fchip onte keeren.
der zyn boght kryght, buitewaarts aan Kimden. Stormen.
zetten, welke kim-gangen werden ge- Klutsen. Iets te fcheep aan 't hout-werk
naamt. Oneig. Iemandt quellen, beherftellen.
Knapen. Klampjes, in het timmeren genaauwen, hekelen, of bek y ven.
Kinl^. Daar is een k*nk_ tn ie kabel. Oneig.
bruikelyk , om by voorraat iets vafttc
,

Daar is onraadt. Eigentl. Een draay,
flaan.
kreuk , of flagh. Hier van komt het Knechts. Dwars overeindt ftaande houten,
fpreek-woort , Staat hu de kinken. Dat
daar men de grootc en fokke kardeelcn
is, eigentl. Wacht u, dat ghy met uw
aan beleght.
voeten niet inde kinken van het touw Knie. Een krom hout, gelyk een knie:
flaat. Oneigentl. Wacht u van ecnigc
dceze ftuttcn alle de verdekken , en legzaak Staat ruim, op dat ghy geen fchagen aan de balken.
Knte-hals. De boght die in de knie is.
dc kryght.
Kltat. Een nyp-tang, daar men de plan- Knikjiagb. De bande ftagh die aldus beken mede buight en dwingt.
naamt wert , om dat het fchip , als het
Klameijen. Dit is een fcheeps-timmermans
ftoot , daar gelyk als tegen knikt.
woort, dat omtrent het breeuwen, en Knitt, o£KnittjeU. Touwen, van twee kabel-garens gemaakt
deutelen , te pas komt.
Klampen : aan boort klampen. Aan boort Knjpen. Al prangende in de wint op zeilen.
Hier van zeght men : rij kpepen by de
komen met een ander fchip.
wal langs.
Klaver. Dit zyn drie kringen , die men
achter boven op het roer trekt, wanneer Koe. Een fchip dat traagh zeilt.
het gemaakt zal werden , om het zelve Koe-brngh. Een tweede verdek op zommige fcheepen , 't geen zeer ondiep is , diedaar na uit te houwen.
Kleeden: bekjeeden. Het zware wandt , als
nende tot berging van plunje , en flaapftaggen en hooft - touwen , omwinden
laats der fchecpelingen. Dit verbindt
S
cn woelen, om des te fterkcr te zyn.
e fcheepen , cn maakt de zelve vaft.
Wanneer het fchip aan anker leght,
Het gaat over 't gchecle fchip, of ook
wel ten halven alleen. Het betekent
wert het touw inde kluis insgclyks beook een tralie-werk , 't geen boven over
kleedt , op dat het niet ftukkent ryde.
het fchip gefpannen werdt, daardefolKltm-fiagh. Een touw, bv 't welk de maats
daten op ftaan , als men flaat : verfchilvoor op langs de bocgh-fpriet klimmen.
lendedaarin vaneenvinke-net, dat dit
Klinkt Het krom omgeflagen eindt van
alleen het midden van 't fchip bedekt,
een fpyker, of bout.
en't vinke-net het geheele fchip.
Klmken. Stukken hout aaneenflaan. De
Koelt
de ft tikken. Oneig. Ruft nemen, na
daan.
der
fpykers
om
Iets
buiten
einden
gedaane arbeidt.
boort toe dryven.
KUnk^werk. Hout-werk , van *t welke de Kogel-baklien. Bakken die tegen boort aan
komen, tuflehen het gefchut, om fcherp
planken, of balken, met hun kant op
elkander leggen.
in te leggen j doch meeftendcels leght
vaarKloeten. Klein
tuigh met een boom
men het zelve , in touw-kranflen , op
voort douwen.
het boort neder , om te minder fchade te
Klomven: anders, Slaan. Oude fchcepen
doen, wanneer een vyandtlykc kogel
herftellen, breeuwen, enkalfeten.
daarin quam.
Ktmif-fok. Een tweede fok op binnelandts- Kogb-oom. Schecps-boekhouder over Buif.

:

vaarders.

fcn.

Het gat daar 't kabel door gaat Komen. Korte ftukken houts , zynde voor
fcherp, welke men te fcheep tulfchen de
dcezc gaten zyn twee of vier in 't getal
vaten leght , om die va&gheit te geven.
zy aan de fteven ftaan , hoe

Kitst*.

Koksje.
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Een kleine vifTchcrs fchuit.
Kolder-gat. Het gat daar 't bovenfte

en

Hedendaaghfche

Koksje.

eindt

ne zyde te halen, 't zy om een gat te ftoppen , of wel om een ander rondt-hout op

te zetten.
van de kolder ilok door gaat.
Kotfem, ofte Ktltwi* , en Zaat-hottt. Een Krikkemik. Een werk-tuigh van drie palen , die op de grondt gezet werden, ontcgcn-kicl , die oinnen het fchip komt
der wydt van elkander , doch boven te
dceze werdt verdubbelt , daar do maft
ftaat.

Kombuis.

De kook

fcheepen

i'taat

plaats

die in

:

't

opOorloghs, dwars

ruim

zamen loopende, daar men blokken in
hangt , om zware balken te heffen en op
te winden.

fcheeps: ot> Koopvaardy-fcheepen on- Knmpen. Dit wert van de wint gezeght
als zy afneemt, of als het meerder tegen
der 't verdek , en achter , of wel midden
wint wert: dan neemt men de blinden
fcheeps , roet den haert na achteren toe,
in , en zet de halzen toe.
en ook wel boven ra de bak , ter Zyden
of in de midden tegen 't fchot aan j want Khntper. Een wint, die weder dat heen
fch iet , daar zy van daan quam.
ieder plaats heeft zyn bczondere nuttig-

Krom- /teven.

heit.

Konkjl-firoom.

Een draay-ftroom,

die te

midden naar omlaegh trekt.
Kont- wachter. Een langwerpige klamp ,
daar de blinde ibhinkeldoor gaat , om de
fchoot, of wel de fchinkel zelve, klaar
te houden van d 'ankers.
Koerda it. Alle foorten van touw zoo kabel-touw , als poort-touw , puts-touw,
zwabber-touw, gcy-touw, for-touw,
plecht - touw , rak - touw , haak-touw
boots-touw , enz.
,

Koeren.

Met

fleep- netten langs ftrandt

viflehen.

De kajuit,

offtuurmans-kamer, op
Haring-buizen.

Koot.

Oneig. Een onbehouwen
menfeh. Eigentlyk: Een gedacht van
fcheepen,op de Maas gebruikelyk, zynde breed tachtigh , voor hoogh , en hout
voor fchcens hebbende , wiens maft boven krom , en 't roer vry breedt is : zyn
niet zeer lang , doch ftvf op het water
de fteven is gcbogchelt en wanfehapen
gemaakt.
Krom-wmJf. Het gebogen wulfachter aan
het fch ip , boven de fpiegel en onder het
vierkant wulf. Achter uit de hut wort
zomtydts , doch zelden , een tweede
krom- wulf gemaakt, daar een wandeldreefop uit getimmert wert , die boven
met yzere hoepen vaft is.
Krompen: een fchip kroppen. Een fchip voor
lichten , zoo, dat het aldaar ry ft.
Kruipen : Je wint kruipt. De wint veran-

Kom/ut. Een touw , waar mede men kleine zwaartens binnen 't fchip heift.
Korten , inkorten , af korten. Nader aan komen met het fchip, 'tzy door de wint,
dert al zachtjes.
Kruis houten Houten , waar m cd c men dc
of boegzeerende.
KottêzjetUn. Ingebonde zeilen.
halzen , fchooten , en braflen beleght.
Kom. Een Iedere fchecde tefcheep, daar Kruü- poorten. Poorten in dc Konfrapcls
men kabels, en touw- werk, tegen het
kamer.
Krnu-fcberp. Kogels, daar overdwars bouts
(chuuren, infteekt.
om
of
prc7.cn
touw,
ning
dik
Een
gaan , die veel bewonden werden
door
Kraagb.
om niet te fcharopen , of de (hikken
de lieven, en om de top van de groote
zelve te quetzen: dceze werden mede
maft , ook om de ftag die de maft houdt.
knuppels en tangen genaamt.
Anders: Houte latten, om de vüTers,
Kuit of keuring-omhebben. Oneig. Zooniet
tegen de maft aan.
fchip,
by
de
in 't geheel, ten minden een gedeelte
Kreukt Een groot
bekomen : ontleent van de vifTchcrs
zen en Spanjaarts gebruikelyk.
Kreun of Kraan-batk. Een hout dat voor
die, zoo zy geen haering vangen, ten
terzyden de fteven uitfteekt, daar een
minften kuit, welke gefchooten is, in
fchyf voor aan is, over welke men het
als
'top
en
neer
anker ophaalt en redt,
is: dit is binnen boort gelyk een knie
gemaakt.
Leut pompen die kpnw betben. OneigentL
Krabber. Een aart van kleine zee- fch ui ten.
Laat arbeiden wie wil, ik blyf 'er
buiten.
Kraf ge/lagen të*u>. Touw 't welk ftyf gedraai t is.
Ltutfibeepkfmen. Oneig. Laat aan eenige
Krap va ar -wat er.
zaak komen.
Laat vatten. Dus fpreekt men, als het fchowel te bevaren is,
Krengen. Het fchip op en aan een zyde haver-zeil , de fok , en blinde los gemaakt
len , om iets te herftellen ) 't geen in zee
wert, en de rees omhoogh ftaan j maar
kan gefchicden , met de buflên aan d'cevan de top -zeilen wert gezeght, ftoot
.

,

,
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u top- zeilen j co van de bezaan, haalt
de bezaan by : dat is , ftelt hem ter wint
vang.
Laat vliegen defchooten. De fchootcn laten
loopen : 't geen by hardt weêr, en onverdachte ouijcn gcfchiedt , uit vrees
dat men de zeilen moght verliezen j of
ook als het fchip te zeer held t , en de
breegang onder water ftaat.
Laat joetjes glippen het teuw dat ghy niet langer beleggen kond:. Oncig. Ecnzaakdie
men met verhinderen kan , moet men
voorby laten gaan.
Lobber koelte. Sulachtige wint.
Laeger wed. Het landt daar de wint na toe
waait. Oneigentlyk wert van iemand c
die in ongelegentheit is , gezeght : Aan
uit

Ueger

wal X.jn.
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Landt xjen. Ooeig. Een goede uitkomft
van eenigc zaak bemerken. Ofte ook
Een zaak maghtigh te konnen werden.
Langs /hoom vertmjem. Een anker recht
voor-uit, en een ander recht achter-uit
leggen i 't geen gcfchiedt, wanneer
men vrceft aan landt te dryven.
Lapzalven, Een fchip herftellen, en fchoon
maken. Ten ruwen iets aan een fchip
vermaken.
Lafch aan fleven. Een ftuk houts , 't g$en
veeltydts buitewaarts onder tegen de
ft even gezet wert , daar de ft evens veeltydts met koper beflagen zyn.
La/iaadje. Een timmer- werf, of plaats daar
men fcheepen bouwt.
Laten loepen. In een harde ftorm het fchip

met klein zeil laten loopen,

De fcheepclingen

kaftyden met Laveeren. Overdwars heen cn weer zeilen,
om wegh te fpoeden, wanneer men in
Lam kabel. Een ontreddert kabel. Men
de wint heeft.
moet altoos de bequaamfte maats aan Leggen: of, GeUghtijn. Dit wert gezeght
van een fchips at - Handt , ten aanzien van
het kabel-fchietcn zetten , om dat een
een ander , féhoon het zeilt.
kreuk in de kabel de zelve zeer verzwakt , cn de draatkens, verleght ofver- Legger. Een plank , die men uit het fchip
aan landt lêght, om daarover te gaan.
draait zynde
licht knappen. Hierom
kan men de pis-bakken niet wel boven
Anders : Een vaar-tuigh, of vlot , dat
maken > want de fpillen , cn het redden
nevens een ander fchip leght , om het
zelve om te halen , op dat het vernieuwt
van 't kabel , zoude daar door verhindert
werde, en fchoon gemaakt.
werden : waar op ten hoogJhften ftaat te
Legeert. Water- vaten deeze werden zeer
letten.
Lammeren. De zjee lammert. Dat is De
dien High gepekt , en met yzere hoepen
omflagen.
golven fchieten of ftorten over, zoo, dat
dier omval, of ftorting, de vacht eens Leght u roer aan Ij. Dit WCrt gezeght , als
het fchip tegen de windt om wenden
lams , door het fchuim , gel yk is.
Landt met iemandt btxjeilen. Oneig. Met
iemant over wegh konnen : met iemant Lengen. Touwen uitvieren en bot geven.
Anders Touwen daar men iets mede
terecht komen.
Landt teilen. Afzien na wat ftreek eenigh
over neemt.
Lens. Ledigh.
landt afgelegen is.
Landt-fiot. Een beflooten haven, of ree, Lenflen. Uithalen.
Lens cjtA Dit wert van de pomp gezeght
van omleggende bergen.
als hy geen meer water ophaalt, en het
Landt vaümg. Landt - opdoening. Indien
fchip droog h is : doch een weinigh wamen landt opdoet na eigen gilling en

Lterjjen.

een dagh , of touw.

,

:

:

:

ter onder in 't fchip is niet fchadclyk,
meining, dan wert gezeght, Een goewant het beneemt de ftank.
de landtvalling : en wanneer men onbekent of bekent landt, buiten vermoe- Leuteren: De xjeüen leuteren. De zeilen
worden zoodanigh bewoog en , dat men
den, opdoet , dan zeght men , Het is een
niet kan befpeuren werwaarts zy zich
quade landtvalling.
wenden en over flaan zullen.
Landt-watmng. Eigentlyk : Uit zee landt
Leuven
Oogcn in het lyk , om de einden
zien.
Oneigentlyk : Vryheit te kry
of fpruiten vandeboelyns daar aan vaft
, om binnen het landt te moogen
fen
tc ms-ken.
omen.
Landt-wmt. Een wint , die op gezette ty Lichting. De kring of draaijing van het
touw rond torn de fpiL
den uit het landt in zee waait.
Ltllen. Styf zeilen.
Landt-z.ee. Zee die van 't landt af, of om
de Loef affielten , afwinnen afknypen. Ontrent het landt fchiet.
eigentlyk: Iemand t overtreffen ofte,
Landt-zjcht. Een ftuk zees , zoo lang , dat
iemandt onderfteek doen.
men even uit zee landt kan zien ; waar
van gezeght wert : Binnen, of, buiten Leef geven. Oneig. Toegeven: iemandt
toegeven , over geven , om dat , die een
landt-ziebt.
,

,
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fchip aan dc loef laat

komen ,

veel voor-

decis over geeft.
Ltef.gurtgh. Als een fchip tc zeer

genegen

tegen 't roer aan , in dc wint op te
loeven , ofte de voor-lieven wintwaarts
heen te ftcken \ daar de oorzaak van is
is,

wanneer een fchip te voorlaftigh is. Hoe
meerde zeilen achterwaarts ftaan, hoe
meer een fchip loeven zal : hoe meer zy
voorwaaru ftaan, hoe meer ha zal af-

bevoolen is, toezien: gelykalsmen te
fcheep , van verre fchcepen ziende, niet
kan weten of het vriendt of vyandt is.
Lootten. Met een loot de gronden pylen.
Looxj Mtht er-ft even. Een achter-fteven tegen d'andore achter-fteven aan 't geen
gefchiedt, als het fchip kort en onder
breedt is, zoo dat het water niet vacrt
J
genoegh heeft tegen t roer, om hec
•,

fchip wel tc beftieren.
Lootje kiel.

vallen.

Aan

de Loef hebben.

die zyde zyn daar de

wint van daan komt.
Loef houden. Dit wert van de fcheepen gezeght, wanneer zy wel by de wint zeilen, en niet zeer afvallen : hierom gebruikt men zwaerden , en werden de
breede voor-ftevens gemaakt, 't zy van
onderen tot bovenen , of wel onder met
een bocht alleen.
Loeten. Dat is, volgens Mnfchooten een
fchip onder water Ichrobben, en fchoon
maken.
Loeven. Tegen de wint inkrimpen. Het
fchip daar heen laten loopen , waar de
wint van daan waait : ofte, dicht byde
wint houden. Die een fchip wil doen
loeven , haalt de bezaan by die het wil
doen afvallen , de blinde.
Logh zjn. Zulks wert gezegt van een fchip

Een

kiel die

onder de andere

om dat het fchip minder zal afdryven, en beter aan de wint
zeilen : hier toe zet men mede wel alleen kloflen aan de kiel/t zy voor of achter, om tc loeven of af te vallen.
kiel geleght wert,

Looz.e poorten.

Borden, waar mede mende

fchut-gaten vult , als de builen te boort
ftaan , en men des niet noodigh heeft
,

om wint en water uit de openingen te
weeren.
Looze voor-fleven. Een ftevcn buiten tegen
d 'andere fteven aan j 't geen gedaan wert
om beter zee te fnyden, by de wint tc
houden , en minder af te vallen.
Lording. Een dik touw, daar de kabels
mede verzorght werden.
Los feherp. Ketting-kogels.
:
Lot fchtp. Een fchip dat door hardt w c ér
of ftorm , niet vaft van inhouten is.
Lucht-gMtn : anders , Logh- of Legh-getttu.
dat traagh in 't zeilen is.
Loodtn. Het loot uit werpen , om te zien
Vierkante gaten, van 3 duim wydte,
benevens het kolfcm , door de zitters en
hoe diep het is.
buik - ft ukken , daar hec pomp -water
Loof-fiiL Zecrftü.
Loom ge/ponnen en xjubt gtdrtuut, Oneig.
doorgaat. In de buik-denningen werGeen goet werk zyn.
den mede lucht-gaten gemaakt , om het
Leoprr aan ten uket. Een touw, dat men in
water, dacdaar op ftaat , te doen fchichanden heeft als het goet over geheift
ten.
Luchtje. Een kleine koelte , of wint.
werdt.
Loot-lyn. Het touw daar men de diepte der Lmjen. Touwen op en neder halen.
zee mede peilt : dit is in 't gemeen niet Lumteren. Dageraden.
boven 200 vadem lang) want dieper is Luywagen. Een dwars -hout , of yzcr, op
groote fchcepen , daar dc roer-pen over
in zee, met een gemeene lyn , zelden
loopt. Op Boeïjers is het dat hout, waargrondt te werpen: het is op de tweede
langs de zeilen over en weer gaan.
vadem met een zwart leder gemerkt, als
onderfcheidt,
Lmjt.jn.
Niet genoegh gebogen zyn.
derde
met
dit
aan
de
ook
,
dat het leder daar gefcheurt is : aan de Ljf-houten. Planken , die op de verdekken het naaft aan boort leggen.
vyfdc vadem is het touw met een wit
lapje gemerkt, aan de zevende met een Ljks Het touw dat rondtom aan het zeil
vaft is.
root leertje, en aan de vyftiende met een
wit leertje. Die het loot fmyt , daar dit Ljft-tjnen. Touwen, waar mede men de
bonnetten aan de zeilen ryght. Bonnettouw aan v aft is , (raat in de groote ruft
ten zyn lappen zeik, die men zomtydts
en als hy werpt, draait men het fchip een
aan de groote zeilen ryght , om beter
weinig op de ly.
Lootsmuns water. Water, of zee , dat quavoortgang te maken.
lyk te bevaren is , wegens de drooghten. Ljwaath ty. Als wint en ftroom een zelve
wegh gaan , 't geen ftil water geeft.
Oneig. Een zaak die quaryk , en niet als
,

,

met verftandt te doen is.
Loottmem uit , ebur komen fcheepen é*n. Oneigentlyk: Daar gevaar is, of fchynlyk

moghte komen , moet hy, dien dc wacht

Lj-xjetl.

Een zeil dat ter zyden aan d'ande-

re zeilen wert vaft

gemaakt,

om

meer-

der tc vertieren , of voort te zeilen. De
Turkfchcly-zeils zyn beft van gcftalte,

Scheeps-bouw en
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onder brecdt , en wel gegilt , boven fmal Matten. Dit xyn t'zatnen geweven kleedenvan platting, en einden van dunne
toe gaande , met lange tippen. De Netouwen deeze worden op de grootcderlandtfche ly-zeils fchicten boven te
enfokke-reegeleght, en opdraay-recveel achter de groote zeilen. Van kapen , op dat zy tegen de maften niet aan
toen maken dc Turken mede zeilen.
itukken wryven als ook op de bocghM.
fpriet, en dol-boort van het fchip , by de
Ondicpwater.
water.
groote halzen, op dat de zeilen niet aan
Mal m zee leggen. Dat is ; By ftiltc
ftukken fchuuren.
door het fchokken der baren, bcwoo- Mede gescheept zyn. Oncig. Mede beladen
gen werden , en zoo draaijen , dat men
zyn.
niet zien kan werwaarts.
Méégaan. Door dryven , aan komen , verMuilen. Dun gemeden planken , na de gedryven , of na fleepen. Dus zeght men
Halte van fcheeps-deelen , om voor vorHet anker gaat meé. Ofte Het anker
:

:

MAgn

:

men te dienen.
Mannen

:

of, Bemannen.

gaat door.

Dc fcheepen met Meeren of maren. Een
,

fchip binnens ha-

fcheepelingcn voorzien.
vens vaft maken.
Mans-kop. Zeker blok voor in 't fchip , om Méér-touwen. Touwen, waar mede men
iets aan re beleggen.
de fchecpen aan landt vaft maakt.
Mantels. Takels , die in 't fokkc en groote Meer zeil by zetten. Oncig. Al zyn kracht
wandt varen, of zyn, dienende om zwaar
infpanncn.
werk daar roede in te zetten.
Melken. Ziet Luijen.
Man te roet kjm bi 't ft uur. Dat is gezeght Men bezeilt met altjdt dat me» beflevtnt.
dat in noodt de bcquaamfte lieden byOncig. Het lukt altydt niet.
ftandt en hulpc moeten bicden.
Men kjn aan de w»l met ftuuren. Oneig.
Man te roer wacht u voor de Ij. Die het be- In afzyn kan men van een zaak niet oorftuur van een zaak heeft , moet zich voor
dcclcn.
al van ongeval wachten.
Men kjn het fchtp even Oen doppen. Dat is
Marlen. Touwtjes aan de zeilen hechten,
Men kan het fchip even zien op en ne-

waar mede men de zelve inbindt. Dc
der gaan.
lykcn worden om de zeilen gemarrelt.
Men meet by harde vinden zoo wel weten een
Dun fterk touw, gcbruikclyk
reef in te btnden als by fttlte eentgh bot uit
om kleine blokken mede te binden, en te geve». Datis: In alle weder waerdigde einden van zware touwen te takelen.
heden moet men zich knikken.
Morrel-reep. Een dun touwtje, daar het Men moet roetjen met de riemen die men heeft.
onderfte lyk van de zeilen mede opgeOneig. Men moet dc zaak nemen zoo
houden wert, als men recht voor wint
als die leght.
een
hanemede
met
gefchiedt
Men mort zeilen terwjl de wint dient. Oneig.
zeilt dit
poot.
Geenc goede gelegenthcidt moet verMars boven mart. Twee marden boven
zuimt werden.
Men vifcht achter het net. Oneig. Men doet
elkander op een maft.

Marlsng.

,

:

Mars boven mars voeren. Oncigentlyk wert

verlooren arbeidt.

gezeght van iemant , die zich trots Met de b»> op 't hooft thuis komen. Een veren grootmoedigh draaght.
looren reis doen.
Man-vellen. Dit zyn vellen daar men de Met de Isutfte fchcepe» t'tfil gaan. Oneig.
marflen mede bekleedt, voor't fchuuTe laat komen , en te zeer femmelen.
dit

rcn.

De mars- zeil* om»
laegh , op dc mars , boven 't ezels-hooft
hebben.
Mars- ucils ter halverft eng. De mars-zeilen

Mars-zetls op de rant.

Met de raas

in

*t

kruis leggen.

Dat

is

:

Zon-

zeil leggen , als wanneer de raas
dwars fcheeps en gelyk een kruis ftaan.
Met de zeilen voor de maft leggen. Oneig.
Onklaar zyn. Ledighzyn. Anders: Ie-

der

't geen gefchiedt
mandt in zee wachten.
om iemandt in te wachten, ofint vrees Meteen Admiraal t' zeil zyn. Oneig. Onder
voor te harden wint. Ook werden dc
befcherming van vermoogende Heeren
mars-zeils wel tegen de maft aan gehaalt
te zyn.
Met een druil tets doen. Ictweslangzaamlyk
als men iemandt wacht.
Manx.ttls-val. Een touw, waar mede men
doen.
Met een hutltendefokjitilen. Met een laegh
het mars-zeil opheift.
geftreeken fok zeilen.
M*ft kerven. De maft omver hakken.
Maft-fpooren. De gaten maken daar dc voet Met een nat zeil loopen. Oneig. Dronken
zyn.
van de maft in komt.

ten halven opgcheift *
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Met een

opgaande

teil

eoet fchynt , doch in

temandt aan boert k»-

Met haaft , en toorn ,
it igh , of onprofytelyk is.
iemand t aan komen
Morten. In 't fchips ruim arbeiden in dondeen.
Dryvende iets deen.
Met een vaert tets
ker , en by den taft.
men. Oneigentl.

Haalligh

iets

Motvengh

doen.

hout.

Hout , aan 't welk hier en

Met hals en k»*k.*fhalen. Ecnigh gevaar ter

daar plekken zyn, na de gedaante, en

zee ontkomen.
Met heen loepen. Eigentl.

verw,

de vederen van motten: dit is
Een ftrcek in 't
onder water onbequaam , doch goet bozeilen houden, üneig. Op eene wyzc
ven water.
iets doen.
Mo*fon. Een wint, dieeengezettentydt
Met temandt heen leggen. Een ftrcek met
uit eene hoek waait , cn een gezettcn
iemandt zeilen.
tydt uit een andere hoek.
Met temandt op- of tngefcheept tjn. Dat is Mmten. Toegedraaide touwen, op de kaTegen iemandts luft , wil , of zin in zyn
belaring, cn elders.
als

:

,

gczclfchap zyn.
neig.
Met umant te havenen of te tinken.
Zuur en zoet met iemant uitftaan.
Met iemant t'tctlgaan. Oneig. Met iemant

O

iets

Mjn haertng braadt daar niet. Een viflehers
woort, betekenende, dat mcn'cr niets
zeggen heeft.
tj u verloopen.
Oneig. Myn tydt is

te

Mjn

ondernemen.

by.

Met om teilen. Oneig. Met iemandt eens

N.

gezint zyn.

Met open halzen teilen. Voor wint zeilen.
Met Jlaande teil tets doen. Dit wert in 't Latyn gezeght Velo Uvato agere vel jm dt-

Lange

aat-pretenning.

N'

fmalle zeil-

doeks zoomen, die men, gepekt,
,
en geteen , gebruikt om de fcheeps voeeerec en is een fpreck-wys in rechten.
gen te dekken.
Met flaande teil ten anker komen. Oneig. Nacht -huit. Een klein huisken, *t geen
Met gevaar , in haalt , iets doen.
voor de man tcroerftaat, zyndc zonder
Met twee of drie loeven gaan. Ofte Een tj
yzer tezamen gezet, daar het compas,
dat met twee of drie loeven g**t. Dat is
als ook een lamp , in hangen.
Een ty dat zoo veel maal voordeeligh Na de eb komt de vleet. Oneig. Naar ongekomt.
val komt vreugde. Alles is veranderryk.
Met veie teilen op de wal loopen. Oneigent- Na de helm-ftok^ taft en en tien de hoek^ te boven te teilen. Oneig Men moet een zaak
lyk wert dit gezeght van iemandt, die
zich al willens verderft.
aan 't rechte eindt vatten, en zyn beft
Midden fcheept het roer. Dat is gezeght
tot het wel gelukken doen.
Stiert zoo , dat de roer-pen , of kolder- Nagelen. Het fchip onder met kleine fpyftok met de fteven in een ftrcek zyn.
kers bcflaan.
Mmmt-ljn. Een dunne lyn , aan welkers Nagel-geh. Geit , om het fchips hol te bou eindt men zomtydts een plankje, met
wen.
een weinigh loot , vaft maakt : het ge- Na hooft vloeden laege ebben. Dat is Alles
neemt een keer. Niets is beftendigh.
bruik hiervan is, gilling te maken hoe
veel men gezeik heeft \ doch, dcwyle Nat tn top , too tn/tghr Schippers dochter hebben. Oneig. Die vlytigh is , zal het befte
het zelden gebruikt wort, late na 't zellot verkrygen.
ve te verklaren.
Muverflandt van flreek^ Dit zeght men te Nebben. De boven-einden van de knies,
zyn , wanneer men niet weet hoe het
die tegen de balken aan komen.
Neer. De kromme boght van een draaylandt van zich leit.
Moedtgh fchtp. Een fchip dat cierlyk uitkuil in 't water.
gebouwt is.
Neer. Het afzakken van 't water in de riMoer-z.ee. Een zee die zonder wint onftuivieren. Hier van komt het zeggen: Zy
migh wert. Men zeght, dat zoodanigh
droeven met de neer wegh.
een zee alle 7 , ofom de 1 1 jaren eens op Neergaan. In zee gaan af- (leken met het
decze kuften komt , en dan groote fcha(chip.
Neer (c houwen. Af dryven.
de doet.
Moeten. Zachtjens opduwen , of lichten. Netten droegen. Oneig. Zich wachten , en
:

,

,

:

:

Moet

Duuwt

het roer

De beting-ftutteo ,

die recht

Dat

foberzyn.
Nem-kjkfr. Een man , die voor op 't (chip
uit ziet na klippen en ft ran den
opftaan: anders, Speenen.
Nemt. Een kruisje op het eindt van de anMooy wen, en geen haertng. Oneigentlyk
ker-fchacht, daar de anker -ftok zyne
wen zulks gezeght van iets dat uitcrlyk
vaftighcit aan heeft.
Niet
het roer.

zachtjens.
Monntlejen.

is:

Scbeeps-bouw en

Nut hooier. Dat is:

beflier.

Zeilt niet nader aan dc

II.

Deel.

6b ƒ

ten aanzien van een ander, die boven de

wint is.
wint, of daar heen alwaar de wint van
Ondtr door rydtn. Zulks weit gezeght , als
daan komt.
Niet kannen opveilen. Oneig. Niet te bomen in ftorm aan anker leght tc tomme*
len, en dat de Ichoftcis, of zee- baren,
ven konnen komen niet konnen uitover 't fchip vliegen.
voeren
Nut Ueger. Dat is : Zeilt niet meerder daar Onder een goet tj gott xjnlen. Met ru ime wint
zeilt men fnel.
heen alwaar dc wint na toe waait : laat
Onder ten fim*nde Xjtil u bet goet reetje*. On het fchip niet afvallen.
Nut Ung op ttn fchip : evtr ten nndtrt botgb.
Seigentlyk : Die een vatte (laat, of zeker
cwin heeft , kan licht iets anders , zon Dat is : Verandering is zomtydts goet.
Nut nader het rotr. Dat is Laat het fchip
er gevaar van te vervallen, by der handt
necmen.
weinig afvallen na die zyde daar dc wint
heen waait , ofna ly. Nadert niet meer- OnderUftigh, of Onderfialligh fchip. Een
fchip dat te veel neder zinkt in zee.
der met de fteven na het geweft daar dc
Onder- of overfiryken. Met planken dekwint van daan komt.
Nut vttltt zeggen, Métmr bouwen enbtltgken, of befchieten.
gtn. Dat is : Het is beter zyn zaken te Onder fchemt tyn. Zoo na zyn , dat men iets
doen , als veel fprecken , cn niet doen.
befchieten kan.
Nut wtl gtmtmtrt zyn. Dit weit van een Ondtr z.tt gtltgbt zyn. Anders, 'ByUggen.
fchip gezeght , als het zeer helt fpringt,
Wanneer men in ftorm een bylcgger
heeft, cn zonder zeil dryft, zoo dat de
en niet na het (tuur luiftert.
Noch ttn ty over't kjbtl Uten looptn. Oneig.
golven op de fteven en zyden breeken
dan wen het roer vaft gebonden , of wel
Wat wachten noch een goede gelcmet veel mannen gehouden , 't geen het
gentheit verzuimen.
dc
of
touwen
om
zekerftc is.
Nokgordings. Rccpen ,
,
nok tc be h eer cn , cn te beftieren. Dc ly Ondtr zetlgAan. Beginnen te zeilen.
nok-gordings werden cerft in gchaalt Ongtmnnurt tn zet ttggtn. Zeer fchudden
cn beweegen.
op dat dc loef nok-gordings te gemakOngemsniert zyn. Dit wert gezeght van
lyker volgen.
binden.
fcheepen die niet wel na haar roer Imnok
vaft
Nokken. Dc zeilen by de
Nok^otren. Ziet Scboet-hoornen.
iteren , en niet vaerdigh in 't wenden
Notrdvwtfiertng , cn Nttrdtoofieting. Dit
zyn , of zeer ongefchikteryk door zee
wert van de compas-naalde gezeght , als
gaan.
zy na die geweftcn afwykt van 't Noor- Ongtzontfship. Een fchip dat niet gemak:

:

,

:

iyk wendt ofte overftaagh wil

den.

Zul k s wert gezeght
dc Lootsman geen grondt peilt.

Not-fcbtt of feboor.
als

O.

OM

j ook dat
wel by de wint zeilt : van welk katkorte fcheepen de meefte noodt hebben.
Onklssr *nker. Oneig. Een ongereedc en

niet
fte

Anders, Boxen of Btxen.
verwarde zaak.
Iets zwaars met koevoeten, of hant- OnkJ**rzyn. Dit zeght men van touwen
die warren , ofte met dagen zyn.
fpaken, omzetten.
Ombrnfjftn. De zeilen van het fchip met Ontrakjten. De bexjum rot ontrrnJtletn. De
bezaan j roe ( welke met een rak aan dc
bras-touwen om halen , als men wendt.
Om de 03fi y of, Hifi leggen. Datis: Met maft vaft is) van zyn maft los maken, cn
overdwars zetten, of doordeken : 'tgcen
de fteven derwaarts heen leggen.
Om halzen. Met de halzen de zeilen om gefchiedt by voorwint, ofte als alle de
zeilen trekken konnen , om fpoedt te
halen in 'twenden.
Om/Uotjt*.
zwikken.
maken. Staat te weten, dat de bezaan
Om-worp. Een werk - tuigh , waar mede
by zoo een geval , zonder deezen tocftel,
wcinigh dienft doet.
de fcheepen omgehaalt werden , als men
de zelve opblazen wil , cn zoo dicht ma- Ontfebeepen. Iets uit een fchip doen.
ken.
OntJUsn. Het een of ander zeil , als het anOnder de blinde krygtn. Een fchip van vooker gelicht is, los maken. De bezaan
wert gemeinlyk eerft om Hagen
ren recht uit in'tgezight krygen, zoo
Ontw*rdt*wmndt. Datis: Reddert u eidat men het beftevcnen kan.
Onder de wint Uten loepen. Het galjoen in
gen zaken.
Ontwtmptltn. Eig. De wimpel los doen.
de wint zetten: wachten.
Oneig. Iets , dat bedekt was , openbaar
Onder de wint zyn leggen of reken. Dat is
Aldur zyn waar de wint na toe waait,
boxen.

,

Om

,

,
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en bequaam, of ook gemaklyk , een zaak
gat in de ankcr-fchacht. Op
den overloop zyn yzercoogen, daar de
verrichten.
Op een barre ree t,jn. Dat is , oneig. Elders
boots aan getuit werden.
Oogbtn'tx.et/honden. Oncig. Wcloppafzyn daar het ongcmakkclyk is
icn , en op alles acht flaan : voorzightigh
moedt is.
Op een boegb iett krtgen. Tc gclyk krygen.
zyn.
OorUm. Een oudt en ervaren zee - man.
Op een boegb zeilen. Dat is : Een ftreek
Oor-jxjeri : anders , Bokihoorens. Yzers ter
houden.
zyden aan de rampaarden , om die te b c - Op een eiken geb oen zitten. Op droog zitten.
meren , en te bedwingen.
Op een ^oet anleer te landt komen. Oneigen tl.
Wel te recht , of wel ter zeet komen.
Oofte mnt met fmont , H ert geen drie dagen
oudt. Dat is : Oofte wint met regen Op een ff ring leggen. Aan anker leggen, met
een touw voor en achteruit : dus geduurt niet lang.
Opboei tn Iets te fcheep hoogh op timmc
zeght, om dat, als het voorfte of achren. Als Ca/ar met Cleopatra (treedt
tcrite touw gekapt of gewonden wert
het fchip dan aan een zyde om dry ft , of
waren hare fchecpen te hoogh opgebocit, en daarom onbruikbaar, en te
fpringt. Hier van zeght men : Eenfpring
op 't kabel maken. Sprengleels op de tornt/en
logh : zoo Ftorm getuight.
Op centen arbeiden. Dat is De fcheeps infielten.
houten in zetten , na opgefpannen lat Opengaattz.pt. Zoo ge plaat ft zyn, dat men
een zee-gat bezeilen kan.
ten.
Opdagen. Met den dagh te voorfchyn ko Open bonden. Het landt , of een fchip open

Oogh.

Het

:

Dat is : Zich met zyn fchip zoo danigh aan de wint, of te loeven van een
ander fchip, houden , dat men het landt
buighzaam wert.
of fchip, bezeilen kan.
Op de Ij leggen , fmjten , verpen , of draaijen Op en neder gaande tjen. Vloeden , die van
buiten af in de binnen-wateren komen
Aan de ly-zydc van eenigh fchip zich
en weder te rugh gaan.
vervoegen. Het fchip met de neus in de
wint zetten, om ie mant in te wachten. Op en neer (taande anker. Een anker , welkers kabel zoo na gekort is, dat het recht
Oncig en tl. Zich , luy en moede , om te
op ftaat.
ruften ter neder leggen.
Op den baU rjden. Aan anker leggen in Op en neer zyn. Dit zeght men van de fcheepen , als hare zyden recht op gaan ook
groot gevaar.
Op de wint leggen. Het fchips voorfte in de
van 't anker , als het by 't fchip hangt.
Open wtnt. Een wint waar mede men ruim
wint zetten.
Opdtepen. Oncig. Te boven komen
bezeilen kan. Voor wint , of zoo goet als
houden komen. Eigentl. Een fchip op
voor wint.
Opgearmd. Dit werdt gezeght van de behet diep-loot aanbrengen.
zaan , of van de fok , wanneer zy op een
Opdoeken. De zeilen t'zamen vouwen , en
zonderlyke wyze ter wint-vang ftaan :
wegh leggen.
vertooncn.
verre
Opdoen. Zich van
van 't cerfte, als men by leght van 't anOpdouwen. Tegen wint op , ofte in ftilte
dere , als men voor de wint zeilt.
langzaam zeilen , met laveeren , het an- Opgetjen. By halen: ophyzen.
ker werpen , of dryven. Anders : Een Opgeven als een gieter van xxven voet. Dat is,
oneig. Pogchen.
haven zoeken , gevaars wil , en zich uit
Opgnappen. Schoon en klaar maken.
zee begeeven.
Op dregh leggen. Uit de boot een dregh Op goede wint xjil maken. Oneigentl. Geen
auaat achterdenken hebben.
ankertje werpen, en daar aan dryven
't geen gefchiedt als men 't anker zoekt, Ophalen. Als men te laegh vervallen is met
het fchip te rugh zeilen.
wanneer daar geen bocy op is, en an
Op halt en lenokjn xjitlen. Met gevaar in koderszins.
men.
Op droegb, of, Op hoogh zjtten. Oncig. In

men.
Op de loogh

honden.

het bont leggen. Het hout over
'tvuur leggen, en zengen, opdat het

:

:

:

gevaar zyn.

Op halt en kraagb tn komen.

Het

zelfde.

droegb varen , of zitten. Oncig. Zich Opharden. Een touw- flaeers woort, en
gezeght, eenigh touw by het wiel opverderven , en fchade aandoen.
draaijen.
Op een andere boegb wenden. Zyn ftveck verEen wyze en benaaming van
anderen.
Opheffen.
Op een anders compae t' zjttl g**n. OncigentL
mecten by de Scheeps-timmerluidcn.
Op hoogh tjn. Op droogh vaft zitten.
Een anders raadt blindelings volgen.
Op een anker te landt komen. Oncig. Zuiver Op keepjes nemen. Op fchoudcr dragen.
Op-

Op
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voort zeilen. Oneig. Ergens op betrou-

wen, en zich verlaten. Zyn oogwit er»
gens op hebben.
Planken die buiten tegen het
gefpykert, om de Opvoeten. Dit wert gezeght van 't opzetten der mail in kleine fcheepen.
laden daar by langs in 't fchip over te
Opwaart aan. Na die plaats toe daar men
trekken.
Opiaveeren. Oncig. Allengskcns te boven
heen wezen wil.
Op water- feboat vertnijen. Niet langs noch
komen.
Opleggen. Dit wert van fchecpen gczcght,
dwars ftrooms, maar tuflèhen beide vertuijen. Op een open ree wordt beft dat
die 's winters (lil leppen.
Ophopen. Inzeilen , ofte vernuTchen.
heen vertuit daar dc wint van daan komt.
Opmeeren. Een fchip verder of dieper binZomtydts vertuit men met vier ankers,
nen een haven brengen.
twee voor en twee achteruit: ook met
Opper-wai. Het landt daar de windt van
twee ankers, een.voor en een achter uit
ofte met uitgebraghte touwen , om padaan komt.
Opruien. Dit wert van de buflen gczcght,
len geflagen , of aan landt vall gemaakt.
als men hare laad-gaten reddert, en klaar Opwerpen. Het anker met de boot voorwaarts brengen en laten vallen , en dan
maakt.
Op (choken. Iets op binden , of op (leken.
daar by het fchip voort trekken , of winden.
Duszeghtmen: Het takel op fchaken.
Opfcbteten. Het touw binnen fcheeps boort OpxjetUn. Oneig. Opbrengen: te berde
fchikken.
brengen : te boven komen : iets uitvoeOpfcborttng. De verenging cn fiiyding van
ren.
het achter onder-fchip.
Opletten. De fcheeps-verdekkcn voor of
achter, als ook de bark-houten, doen
Opfiapelflaan. Dit wert van fcheepen gezeght die op de werf ftaan, en getimryzen j waar van het zeggen Hoogh
mert werden. In Engelandt zet men de
of laegh opgezet zyn.
fchecpen op ftapel met het achterfte na Op KJt/k^ een bodem gefebeept te z.yn. Oneig.
\ water toe , en daar lacger als voor , of
Met alzulke menfchen in gedoe n te zyn.
Op t.jn brnk^etlen. Op zyde leggende voort
aandelandc-zyde.
zeilen.
Opfttks». Dat is : Vaert maken, ftreek
Op zj» gat zetten. De begaan op vrn gat zst~
zetten , en wegh zeilen.
ten. Iets achter op zetten. De bezaan
Opftelttn. Di wintfietkt op. Het begint harder te waaijen.
ophalen.
Op ftevtn hepen. Zulks wert gczcght , als Opv/ngr—tfchtept. Oneig. Iets groots en
het eene fchip het andere te gemoet
koflelyks doen , of maken.
Op Kjn vaar-u>at er zjn. Oneig. Een zaak
komt. Inzeilen. Achterhalen.
Op firandt
om handen hebben daar men kennis van
Oneig. Ineevaarzyn.
Oplangen.
(chip

open neerzyn

:

Opjintten.

De ftuttcn in 't fchip aanzetten.

heeft.

Op 't landt waatjen. Dit woort wordt ge- Orenbaar. Een jong zee-man , die noch
onervaren is.
bruikt , wanneer iets t'ondeegh is ge
fchiedt, daar ftnüTc op volgen zal: oke, Orkaan.

wanneer men iets zal aanvangen te doen,
daar gevaar, onluft, en moeite van te
verwachten is. Het heeft zyn oorfpronk
als dc wint fterk naar landt
waait, de fchecpen dikmaal komen te
verongelukken.
Op toe bonden. Na toe houden.

hier van , dat,

Derceshoogcr

Optoppen. Dereesoptoppen.

ophalen.

Op tomen. Dit wert van 't kabel gczcght
als het anker geworpen is , en het Ichip
daar voor valk bh/ft.

Op twee baken
komen.

tn.

Dat is

Een

zeer harde ftorm-wint, die

zoo gewcldigh aan komt , dat het gantfche water daar van bewoogen wert , en
op ftuift, dryvende het compas rondt,
werpende dc fcheepen om, en doende
het water over landt vloeijcn.

O nb ukken xje-man. Een

zee- man die lang

of op zekere plaats niet hem
geweeli
Onde dotten. Oncig. Oude vodden.
Ondt (chip , ou di x.eü. Dat is , oncigentlyk
uit zee,

gczcght: Het eene is na 'tander.

Dus roept men , als al 't fcheepsvolk moet boven komen.
alle boegen wenden.
Oneig. Op alle

Overal.
:

Met

gevaar in

Op'tzjntrakfn. Oncig. In gevaar geftelt

Over

wys verzoeken.

Over boort. OneigentL Verloorcn , verdurven , of te niet.
Opt\eÜ gaan. Eigcntlyk: Naargenoomc
hooghte , kundtfchap van gewed , zee, Over boort raken. Onci gcntl y k : Verlooren gaan.
cn ttreck, het fchip onbezorght doen
Over
zyn.
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O ver Seene en d' andere bteghgaan.

roeijen met tien paar riemen. Dat
Met groote maght zyn eigen verderf

Lavee- Overftnnr

rcn.

is

O ver dien boegh geen Undt bezeilen. Dat is
Op zulk een wyzetot zyn meining, of

:

zoeken.

Overtyen. Het fchip met de dienftighfte
ft oom cn voort laten dryven , en het tewil , nier komen.
Overdwars dryven. Eigentl. Als het eenc
gen -ty ftoppen , of 't anker laten vallen.
fchips fteven tegen de zyde van een an- Over ty zeilen. Met een coct ty zeilen.
der ichipdryft. Oneig. Icmandtinden
Derwaarts zeilen daar het water heen
wegh zyn. Ook: Icmandt beknorren,
loopt.
en bekyven.
Overzeilen. Als het eene fchip het ander
Over eb en vioet leggen. Een anker eb- en
zoo op 't lyfzeilt , dat het zinkt.
i

vloct

w aarts leggen.

P.
andn* boegh zeilen. Oneig. Van
andere zin en wfl zyn. Anders werken Paaijen. Het fchip , van onderen op tot
aan het eer ft c bark-hout , harpuizen.
als men plagh.
Over een boegh tets doen. Oneig. Iets te ge- Paaijen. Een viflehers woort , en wert van
dc vis gezeght, als zy teek.
lyk achter een doen, zonder ophouden.
Over en weer leggen. WederzydtS over- Paerde-tjnen. Tou wen , dienende om een
fchip op tc korten , of ergens heen te
dwars zeilen , om wegh tc fpoeden. Laveer en met korte gangen.
halen.
O vergeworpen zyn. Dit wert gezeght van Pai^zeü. Alle de zeilen tot een fchip.
een (chip dat aan grondt gebraght is Pal. Zeker yzere of houte ftutzel van het
om fc hoon gemaakt te werden , 't welk braadt- fpit, enfpil, dienende, als men
windt, om te ft ut te n , opdat zy niet te
men dan over een zyde doet vallen.
Overheen van zeilen. Zulks wert gezeght
rugh draai je.
als het zoo hardt waait , en de wint zoo Pal ftaan. Vaft ftaan.

Over

een

de zeilen (laat , dat men die niet Pape-naat. Een platte naat in de zeilen.
Pappen. Werk , hair en mofch, te zamen
kan innemen.
gemengt , tuflehen de fcheeps-huidt op
Over landt zeilen. Zulks wert gezeght , als
men in zee, buiten gilling , verre van het
verfch geteerde planken zetten.
landt af is , daar men gemeint had landt Paftaren. De Schee ps - opperhoofden op
te moeten zyn.
het fchip van den Admiraal vergaderen.
Ofook : Als een Schipper zyn volk , dat
Overleggen. Het fchip naar een andere zyde wenden.
aan landt is , door eenig teken aan boort
Over nagelfchieten. Zulks zeght men van
roept. Anders Te zamen (preken.
het voor uitftck.cn der fteven , en hier Peezen. Touwen aan de haering-netten.
van , Het [ch>p fchiet veel, of weinigh over Peezing. Dunne touwtjes , en lyntjes.
nagel. Hoe langer de fcheepen voor uit- Peilen. Dit wert gezeght van het neemen
fteken, hoe beter zy water fnyden, en
derZons hooghte, en des (chips afgelegenheic van eenigh ander fchip, of landt.
(helder varen » doch korte fcheepen
Peil
wenden beft, en zyn bcquamer tc beHet getal der voeten , ca
, of Peiling.
maat van de diepte die het fchip gaat»
heeren. Anders: Wegh fpoeden.
't geen , wanneer men aan geen merken
Over oor bonwen. Het fchip boven wydt uit
ziet, men bei 'peurt met een lange ftok
bouwen 't geen bcquaamte geeft in 't
by het roer neder tc (leken.
flaan , doch maakt ranke fcheepen.
Overfrangen. Met kracht van zeilen ach- Peil-grondt. Grondt die men peilen kan.
Peil hoogh , of peillaegh water. Dat is : Het
terhalen.
hooghfte of laeghfte water.
Overfiaagh loepen. Oneig. Buiten noodt
Penter- baalt. Een talie, om 'tanker achter
de hooghte zoeken.
op te zetten.
Overfiaagh loepen fmyten of werpen. Tegen de windt omwenden : omkecren. Petm. Een klein Spaans vaar-tuigh.
Als men 't over ftaagh werpt , dan moet Pieken. De raat pleiten. De raas op en neer
zetten , ofomhoogh tegen de maft aan.
het roer aan ly leggen. Oneigentl. Een
zaak op een andere wyzc aanvangen. Piloot. Loots-man.
Pit-bak. Dit is een groote bak, ruim voet
Terughgaan.
4
hoogh , die onder, op den overloop van
Overfteven hangen. Dit WCTt van het VOOT
uitfteken des fchips gezeght.
't fchip, voor tegen de kluizen aan komt,
O verft roemen. Oneig. verboren gaan.
of tegen de gaten daar het anker-touw
Overftnnr, ofte Over boort. Teleur, bedoor gaat , dienende om het water te
dorven j als of men zeide : 't
vaneen , dat daar zomrydts door (laat
in zee , en zoo onthand igh.
cn dewylc het inflaanvanovervlocdigh
fterk in

:

-,

,

,

wa-

Scbeeps-bouw en

II.

bejïter.

water , by hardt weer , te fchecp groote
ongelegentheit maakt, en dat de ankers
niet hooger als tot aan deeze kluis-gaten , of pis-bak , opgewonden werden
zoude (zoo eenige Meefters oordeelcn
in zware Oorlogh-lcheepen deeze bak
konnen wegh genoomen werden , en
de kluizen geftopt , als wanneer men de
ankers zoo veel hooger konde opwinden $ dat in zwaare fcheepen , die veel
en dus
volk voeren , kan gefchicden
zoude veel uitgewonnen werden. Ecrftelyk , zoude men dit ovcrvloedigh water, dat zomtydts in 't fchip ftort, quyt
zyn. Ten tweeden , zoude men daar
plaats vinden om meer volk te bergen,
cn de boeg-Hukken zouden meer plaats
krygen om tcfpeelen: de ankers zouden, hooger hangende, geen ongemak
aan 't fchips bocgh toebrengen , gelyk
zy dikmaals doen en wanneer het anker boven wiert gewonden, zoude meer
volk aan de fpil , die mede boven moefte
gezet werden, konnen gaan , en den arbeid in 't winden verlicht werden hoewel andere oordeelen , dat dus het kabel
geen bot, of berging, genoegh binnen
boort zoude hebben.
Pü-potje. Een touw , waar mede men de
bczaans roede optopt.
Plantzjer. Het bovenfte van de galdery.
Plating. Dikke kleeden van gevlochten
touw, of anderszins , die men op de rees
lcght, om het wryven der zelve tegen
de maft te beletten.
PUt-lttit.en. Een foort van licht opgcflagen
:

:

:

Deel.
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Eenige van elkandere opgeflagene
planken , die van de wal op het fchips
boort geleght worden , om daar over te

'Poft.

gaan.
Ziet Hang-pfecht.

Pot-huis.

Als men alle de zeilen voert die
men kan by zetten , zoo , dat het rondt»

Prangen.

hout te naauwer noodt blyft liaan , dan
zeght men, Het prangt.- of, wanneer
men ook zyn uiterfte beft doet om voort
te komen door zee.
Prei; en. Verfpreekcn 't geen achter af gefchiedt, wanneer de fcheepen elkander
voorby gaan.
Preften : van oudts Engen, of Angen. Schcepen, of mannen, door bedwang in ge:

meen c dienft t'zee brengen.

Getem zeil-dock 't geen gebruikt wordt om het een of ander daar
mede te bckleeden.
,

Prezjenmng.

Dat is geit 't geen gegeven
wert aan de bootsgezellen , over eenige
gedaane dienft.

'Priem -geit.

Prtem-jz.er.

Een lang yzer ,

't

welk men

in

de laad-gatcn fteckt, om de kardoezen
te doorbooren.
Punter-balk, Een lang ftukhouts, (doch
heden zelden in 't gebruik) 't geen dient
om het anker te redden, uit te voeren,
en vaft te maken : dit wert voor by de
hooft -touwen uitgevoert. Heden zet
de ankers tegen de vullingen , en
haalt de zelve met takels op.

men

Het anker met zyn armen en
handen, dooreen punter-naak, op het
fchips boort leggen. Anders, Opzetten.
Putt. Een (cheeps emmer, waar mede men
turf-fchecpen in Vricslandt.
water fchept.
Plat voor 't Uktn zeilen. Met een voorwint
"Pjper.
Zekere plat -bod cm de pont, of
zeilen.
Plecht-anker. Het zwaare anker, 't geen
fchuit , daar men rivieren mede over
vaart.
men niet gebruikt , als by groote noodt.
Plecht- touw.

Het plecht- ankers kabel.

Qi
C\ Vade loop hebben. Dit werdt gezeght

Plemp. Eenviflchcrsfchuitje.
Pluggen.

Ziet

'Punteren.

^r'f£tn.

Icmant de kleedercn, of plunje,
uitfehudden , en ontneemen.
Pomp-k[eeden. Kleeden, met welke men de
pomp bekleedt , ofte omwindt , vaitighcits halve , op dat zy te minder barftc
waarom zy ook wel met touw omwonden werdt : *t geen men onder aan de
maften mede zomtydts doet gelyk ook
de rees met touwen omfpykert werden
tegen 'tfplyten. Anders , Kragen.

Plunderen.

^

als

het fchip niet wel na zyn roer lui-

ftert.

Zulks wert gezeght
wanneer een fchip op droogh gezeten,
en daar van eenigh ongemak behouden

Qualjk.g*xjtttn Kjn.

,

;

Pomp-fteken.

Pomp-ftoks bewegingen , als

men pompt.
Vierkante gaten daar de buflTen uit
leggen: deeze moeten niet te veel zyn
want zulks verzwakt het fchip.

Poorten.

heeft.

Quartier-k*gtlt.

Loodc kogels,

in vieren

gcfneden.
Quartier roepen. Lyfs genade bidden.
Quoinen. Groote houten wiggen , met
handtvatzels aan *t een einde, om die
daar by onder de Hu k ken te ftcken , of
uit te halen ,
laegh zet.

als

men de zefve hoogh of
R.

Die geene wakker maken , welke "D M-roef: of, Ree-roef. Dief- ftal die op
*^ een reede aan de fcheepen gefchiedt,
te wacht, en boven moeten komen.

Porren.

Hhhh
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welke in dceze Landen zeer zwaar wcrt Reef' of Rif-gaten. Benaaide gaten in de
geftraft. Vanoudts, in den jarc 1987.
zeilen, waar door men banden fteekt,
heeft Aalbrecht, Hcrtogh in Bcijeren,
om de bonnetten en fatzen aan te rygen,
als Grave van Hollandt , aan de Stadt
ook om de zeilen, by hardt wcêr, in te
Amfterdam, Amftellandt, en te gclyk
binden.
aan Gooylandt , veele voor-rechten ge- Ree houten. De bovenfte zoom , of bandt
lchonken , en onder anderen , hare eigeom het fchip.
ne zaken te richten , uitfluitende moort, Ree , ree. Dus werdt te fcheep geroepen ,
moort- brandt, vrouwen verkrachten,
als het fchip wenden zal.
raa-roof, enz. zoo dat eenrecdete he- Ree-nngen. Kleine ringetjes, zynde met
fteden , of van ccnigh fchip iets te neekrammen op de groote en fokke-ree gemen , in die tydt al voor een der grouflagen, om de fcizingen, waar mede men
de zeilen beflaat, daar aan vaft te maken.
welykfte feiten is gehouden geweeft.
Rom vangen. Loozc kettings , of touwen
Seizingen zyn gcvlochte touwen , gely
om de raas flaan , die de zelve houden
als tuiten.
by voorval , als de gewoonlyke touwen Rees tn 't kruis z.etten. De rees dwars over
moghten begceven.
het fchip ftellen , zoo , dat men de zeilen
Raa-vangen. Kettings daar de rees mede
kan aanilaan.
Regelingen. Dit zyn de latten die men boomvangen , en aan gehangen werden.
ven achter aan het (chips boort verheven
R*ki Een ftreek zees of weghs tuflchen het
ecne en het andere landt , of hooft.
ziet, daar men met de armen op leunt.
R*kzklo«ien. Bolletjes, die kettings- wyze Reggen. De maften, op kleine fcheepen ,
om de maft zyn . tuflchen de fleén in koneder leggen.
mende, en zulks op dat de ree te beter Relden. Een mars-zeil opheizen waarvan
:

men mede zegt ,

ftryke.

Rab^tros.

Een touw, dienende om 't

rak

overloop.

toe te halen, zynde in de by voet gehaakt

Reprefalie.

opene brieven, die men geeft, om icmant vyandclyk aan re taften : dceze zyn
aldereerft tuflchen die van Athenen en
Lacedemonien in gebruik gekomen.

Rammen. Als men een nieuw fchip te water doet gaan , met lange balken de ftut-

wegh

tcn en onderlagen

ftooten

:

Het val rebjten langt den
Anders: Het mar s-t.eil ophopen.
Brieven van reprefilie. Dit zyn

ofte

ook wel, andere houten onder het achterfte van 't fchip dryven , op dat het zoo Reven.

Zeil inbinden.
Ribben. Kleine balkskens , die tuflchen de
ryze , en van landt loope.
dikke balken in leggen, twee of drie
Rank. Dit zeght men , als een (chip geen
hallaft in heeft , en al te licht , en los is ;
tuttellen ieder.
ook , wanneer het fchip , door te veel Riemen in leggen. Oneig. Een zaak laten
water in 't ruim , en graan of zout dat
beruften: ophouden.
gaande is , te veel fchudt en bewceght. Rum-talen. Dus wierdtvan oudts hier te
Raveltngen van flroom of water. Dwarrcllande zekere laft van rocijers genaamt,
welke men aan den Graaf van 't landt
ftroom , die geen ftreek houdt , en tegen
fchuldigh was te leveren op zyne vaarelkander loopt.
tuigen , zoo ten oorlogh , als anderszins
Recht door nee en wraakt niet. Dat is , eig.
waar van zich verfcheidene Dorpen vry
Als ecnigh fchip op een rechte ftreek
gemaakt hebben, mits het maken, en
zeilt, dat het dan niet ter zyden af valt.
onderhouden , van 's Graven vyver in
Oneigentl. Dicecrlyk handelt , behoeft
!

,

niets te

den Hage.

wyken.

Recht door meegaan.

Oncig. Oprecht han-

delen.

Recht dotrz.ee , Vindt de befte rei. Dat is,
oneigentlyk : Met cerlyk te handelen

Rif.

Een gedeelte aan het zeil.

Roept geen haertng eer z.y tn

Van geen
voert

net ü.

Oncig.

is.

komt men het veerft.
roer. Houdt de helm-ftok om-

Roer-ganger.

hóogh , en het roer te midden fcheep».

Roer-hart.

Recht het

't

zaak oordeelen eer die vol-

Een matroos diefoer- wys is

en ftuuren kan.

Zulkswett gezeght, wanneer

een fchip zich bezwaarlyk laat beftieren
Met de neus van het fchip
en dan zet men twee taliën op de roertegen de golven fteigcren.
pen , onder in de Konftapels kamer j of
Touwen , by welke de zeilen
men flingert een enkel touw om 't eindt
aan de rees vaft gemaakt werden.
Reeden. Scheepen uitreeden. Schccpentoevan de roer-pen, en trekt zoo gmts en
ruften, en in zee brengen.
Reeden reiden. Schcepcn bereiden , ofuit- Roering. Het touw dat om de ring van 't
ruilen.
anker ge woelt is.

Recht xjeet x.yn.
Ree-banden.

.

Roer

Google
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ormurn.

,

vyncil'.

ten

zaak

der botzen , en van geh/ke kracht
zyn
geen de fcheepen zeer doet ftingeren
j
doch dit komt niet vcef op 't kabel

gaande houden.

't

Een ftrop , door 't roer en

Roer-firtp.

ftc-

venvaftgcfplitft.
Ritten.

De fchecpen buitenwaarts met riet

branden

j

't

geen

fterktens halven cc-

fchiedt.

Roey-htrde.

Rocy-boot.

RttKtmtetjen. Platen

,

:

'Roojlerj.

Smalle latten , zynde kruis-wys
door malkander gefpykert , die men
lucht te fcheppen , als luiken ge-

om

bruikt.

Rmm. Het hol van 't fchip. Scheepen die
met ftuk-goederen varen , maakt men

om

dat on-

derfchcidene pakkaadje niet wel te Hou-

wen

is.

Rmmen.

Wanneer men meer voor wint
, dan zeght men , Hei rmmt : en
dan breedt men de zeilen.
Rmm-fiheotj geilen. Met goede wint zeikryght

len. De fchoot is een touw dat het zeil
houdt | alsditruimoflanguitgcviertis,
dan ftaat het zeil dwars over 't fchip , en
komt, bygcvolgh, de wint van achteren hier van zegt men , Een rmme wint.
:

RnbjWtnt. Buijigc wint.
R*ft. Het uitrekende hout ter zyden aan
de fchecpen, daar de hooft-touwen aan
vaft zyn , by welke men na boven klimt.
Rtift-hn of Bnrgh. Een touw dat ;dc ree
,

houdt, wanneer de andere touwen
bcgcevcn
ook een korte keten, gehecht onder de voor-mafts ruft , dienende om het anker vaft tegen de boegh te
houden.
Ryden. In ftorm ten anker leggen.
Ryden dwars ryden. Dit wérut gezeght,
wanneer de ftroom tegen 't fchips zydc
komt en duilydt het Kabel weinigh.
Ryden : gekrmft ryden. Dit doet men, als de
groote en fok ke-ree opgezet zyn , tot de
humber-garen , of top toe , recht op getopt , en recht op gebraft.
Rjden met de rees otgetopt. Dit gdchiedt als
men onder veel fchecpen rydt.
vaft

:

:

Ryden op de halt. Met gevaar ryden.
Ryden over twee turen. Twee golven te gelyk beflaan

> 't

:

de

fokke-fchoot dicht aan haalt
fchip beter te doen vallen.

,

om

het

Rytm.gh.

die kiel en (leven te

zamen houden.
Rogh-kaert. Het bovenfte boort van 't fchip.
Rokken. Lappen van prezenning, die men
om de mallen of pompen doet.
Rondicm temants fchip geilen. Dat is Ie mant
hoon aandoen.
Rondt febmen. Eig. Het touw rondt neder
leggen. Oncig. Een zaak effen maken.

wydervan ruim als andere,

aan
en dan lcght het fchip dwars zees.
Ry-tomw. Een touw, waarmede men

geen van lange fchecpen

gefchiedt.

Ryden txffchen wint en frroom. Aan anker
leggen , als wint en ftroom tegen elkan-

Ankers, en touwen, daar de
fchecpen in zee op ryden.
S.

C

^

atkf.
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Dit m een aart van fcheepen , zoo
de Middelandtfchc 7.cc , als Griek -

fche eilanden, enZwartezee, gebruikclyk. De Ridder Cbardyn befchryft
de zelve als volght: „Met het krieken
„ van den dagh , trad ik te fcheep. Ons
„ fchip was alrccdts onder zeil. Meer als
„tachttgh fcheepen, van verfcheidene

„grootte, liepen ter zelve tydt in zee.
„ Op het onze waren in 't geheel twee
„ hondert mannen dc Bevelhebber van
„ Azak , en zyn gevolgh , ten getale van
„ twintig perfbonen , hondert Janitfcrs,
„dartigh matroozen, en vyftigh pafla„ giers. Ik had drie kamers : myn mak„kcr en ik bcflocgen'cr twee , en onze
»bagagie de darde. Ons volk fliep op
„ den overloop. Deezc kamera zyn zeer
:

„ongemakkelyk. De onzen waren in 't
„ voor- fchip. Daar waaren'er twee-en„ dartigh in de Saikc , roet de kamer van
„ den Kapitein , die ruim en zeer zindc„ lyk was. Tien perfoonen konden 'er
„ zeer gemakkclyk in flapen. Maar dit
„is gcweldigh ongemakkelyk op de
„ Turkfche fcheepen , dat men'er voor„ raad moet opdoen van alle de noodtza,, kelykheden tot het leven , tot hout en
„water toe: de reft gaat heen. Ieder
„ heeft dc vryheit van twee of drie maal
„daaghs te kooken. De kombuis is op

„den overloop in 't achter- fchip. Als
„ men iets wil kooken , brengt men'er
„centreeft, hout, en water. Ikhebby
„ wylen zeftien of achticn potten te gc„ lyk zien over hangen. De gemakken
„ zyn buiten het fchip aan 't achter ka„fteel, op de manier van kooijen: zy
„ worden wegh genoomen , en vaft ge„ maakt , zoo als men begeert.
„ De Saiken hebben maar een over»
„ loop , en twee maften , met een boeg„fprieti te weeten, de groote maft en
„dcfokke-maft. Dceze maften konnen
„elk maar twee zeilen voeren, en gc„ meenlyk voeren zy'cr maar een. Daar
„ zyn geen wevelingen aan de hooft
„ touwen , of elders , Dehalven een klci-

„nc

ladder van wevelingen, _
die boven aan dc groote
,

„ fprecken

Hhhh
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cn tot beneden toe reikt. SchaheUren. Ontfnappen. Wegh vlicdert.
„De mallen hebben geen marflen: de Schaken. Vieren: botvieren. Als het touw
in 't vieren wel volght , en niet wardt
ook geen , en kan
hccft'er
„ bocg-fprict
dan zeght men , Het tou-w fchaakt wel.
„ ook maar een zeil voeren. Men kan
„daar uit wel afmeeten, dat de Turk- Schaken jchrjven. Perken af-fchryven om
tc breeuwen.
„ fche bootsgezellen niet in de mailen
„ klimmen , om de zeilen in te halen , of Scha/J^n. De luiken vaft maken, opdat zy
door het hobbelen niet gaande raken »
uit
te
zetten
is
ook
niet
van
noo:
't
„
't geen met looze klampjes gefchicdt.
„ den , vermits de rees altydt op den
Anders: Touwen, door Ichyven, met
„ overloop leggen. Als men onder zeil
handen voort halen.
„ wil ftcken , maakt men het zeil los , cn
„menhcitt de ree, daar het aan vaft is, Schamp- dekken. Dckskens over de kanten
van de poorten.
„ omhoogh. De zeilen van de fokke„ maft worden aan de rees gebonden Schandek. Het hout dat het boort dekt.
„ t'clkens als men 'er zich af wil dienen j Schans. De fchans van het fchip is achter
aan de ftuur - plecht , daar men , des
„ cn als het zeil vaft is , hcift men de ree
noodt, uitvecht.
„ op met een katrol , 'tgcen boven aan
- klecden.
Scham
de
fokkc-mait
hangt.
Men
kan
uit
Klccden , die , wanneer
dit
„
men flaaghs zal gaan , boven rondtom
„alles wel oordeden , dat het ree- werk
de fchecpen gefpannen worden , om vry
„ van deeze fcheepen zeer qualyk verbaan wordt , en het malt-wcrk niet voordes vyandts gezight te zyn: deeze
werden ook dikmaal fchoot- vry ge„ beter.
maakt : ook fpant men wel klceden om
„ Men gebruikt op deeze fchecpen
de marden , daar men uit fchiet. Voor
„ noch pompen om het water tc loozen,
dcczen gebruikte men fchilden hier toe.
„noch fpillen om d 'ankers op te halen.
„ Men fchept het water uit met emmers. Schar y ot Krapz.es/en. Eigcntl. Dicht by
de wint zeilen, zoo, dat de zeilen ter
„ De ankers worden aldus opgchaalt
naauwcr noodt dragen. Oneig. Met
„ In ': voor-fchip zyn twee kleine kabczwaarnis door een zaak komen. Zich
„ trollen , daar het anker - touw door
ter naauwcr noodt redden.
„ loopt : twintigh of dartigh mannen
„ vatten dit touw , en trekken 'er uit al Scherpen. De wint fcharpt. De wint wert
meer tegen.
„ hun maght aan , tot dat het anker om„ hoogh is. Als een geladen fchip in de Scharp fchip. Een fchip dat onder , voor en
achter , fmal is j 't geen om het wel zei„haven komt , leght men het aan vier
len gedaan werdt. Doch al te fcherpe
„ ankers , twee voor , en twee achter.
fcheepen zyn in deeze landen niet goet
„ Ziet daar het byzonderfte van 't gecne
om dat al te diep gaan , en ongemakke„ ik opgemerkt hebbe , noopende het
van
deeze
fchecpen
lvk
op onze drooghten zyn. Van deeze
maakzcl
,
en
het
„
fcherpre kan men qualyk regels of maat
„ touw-werk der Turken.
„Hun zee -vaart heeft noch konft, geven: het buigen moet na het oogh en
wil van den Meefter zyn.
„ noch zekerheit. Hungaauwfteftuur„ lieden , Turken of Grieken , hebben Schavielen. Redden, cn uit de weg maken.
Anders
ervarenheit
zonder
blootc
maar
de
,
: De zeilen na de wint zetten.
„
„ eenige grondt van regelen. Zy ge- Scheep-baar. Dit wert vanecnzee, of water gezeght , daar men met fchecpen va„ bruiken geen kaart , en flaan niet
ren kan.
„naauwkeurighlyk gade, gclyk onze
„zee-liedcn doen , den wegh dien zy Scheepen be/latn. Schccpen arrefteren, of
in 's Landts dienft nemen , tegen wil der
„afleggen, om door deeze rekening
eigenaars , doch voor ccn redelyk loon.
„ ieder dagh te weeten hoe na zy aan de
Scheepers.
Menfchen die goederen uit en
„ plaats zyn , daar zy wezen willen. Zy
in dc fcheepen plaatzen.
„verftaan het kompas zeer qualyk, cn
„ weeten alleenlyk dat de lely zich na Scheep helpen : of, lemant i'zjeii helpen. Oncigentlyk gezeght : Iemandt helpen in
„ het Noorde keert. Als zy op reis wilallerley zaken.
„ len gaan , verwachten zy ccn goeden
Scheep
nemen. Oneig. Iemant met zich ne„ wint , en goet wéér en dit nu gekomen : in zyn gevoelen brengen , enz.
„ men zynde , ftcken zy niet terftondt in
„zee, maar wachten noch acht of tien Scheer-beet. Een fchip in Ooiten , dus gc„uuren, om zich van het weêr cn den
„ wint te verzekeren. Zy regulcercn Scheer-htuk- Een yzere haak, der wyze
„zich na het landt, 't geen zybyna alals een zeifTen, waar mede men 's vyandts

„ maft vaft

i

s

,

;

„ tydt in 't gezight houden.

wandt aan ftukken fnydt.
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hooft -touwen ftyf tc houden,

als

*

fchift

het

quaadt wcér is, of ook als 't fchip in dc
haven leght, zynde door blokskcns ge-

Sch*lk;n.

nci icnip ver-

Het hol gaan der zee. Men zegt

Het jcholkt veel, of weimgh.
fchooren.
Schooren. Staaken , waar mede men
in het
Dit zyn lange houten» een duim
timmeren dc ftevens op, en vaft zet.
dik , die men gebruikt om wol- en an- Schoot. Een touw dat dc
rees aanhaalt. De
dere balen inde fchecpen te perflèn, en
blinde fchoot wordt onder aan dc
blinde

"Ham,,

Schcffcn.

tc

traven.
mars vaft gemaakt, als het zeil niet
ter
Scbene. Een ftuk houts, 'tgeen voor of:
wint- vang ftaat.
achter tegen de ftevcn , als die te 1'mal is, Schoot-hoornen , ca Nok^ooren.
De lippen
aangclafcht wordt. Anders: Een fou
of einden van de zeilen : aan deczc worfteven.
den de fchooten en halzen vaft gemaakt.
Schenkel*. Touwen , die om de einden van Schoot- water. Water
dat uit rivieren in zee
dc rees vaft gcfplitft zyn , daar de braden
komt vallen, zoo dat men het van *t zouaan komen , zynde omtrent een vadem
te of zee-water onderfcheiden
kan.
lang , of ook wel korter.
Schot-bomt. Dit zyn yzerc bouts
, daar gaScheppen. De leilen neder fcheppen. Dc zeiten door zyn , welke dienen om
het hout
len neder ftryken.
tot dc fchecpen aan tc zetten.
Schiemansgaren. Een foort van dun touw. Schover-v.l. Groot zeil,
of ook dc fok,

«SC
«ril*

«na

by

Het touw-werk
gen of fchyvcn leggen.

Schieten.

in

ronde krin-

Lfië

sic»

zommigc.
Schoverzeil, weer. Dit zeght men, als
het
zoo hardt waait, dat men niet meer als
het groot of fchovcr-zcil voeren kan.

Dc ftengen doen
ncderzakken of dalen , door de zalen,
naaromlaegh.
Schom t>t nacht. De derde Gezaghebber
in
Schilüpen. Dckzels op de fchilt- banken.
ccn vloot. Deczc benaaming heeft zyn
Schilt. Dc borft- weeri ng achter 't gal joen
oorfprong van dat hy , gelyk dc SchouSchi.'t-b. tnken. Zwaarc planken
daar het
ten tc lande, voornamcntlyk by nacht,
braadt-fpit in leit , tegen de zydc van het
heeft acht te flaan op den handel
der
(chip aan.
Hopluiden, cn die aanklagen, zoo zy
Schtlt-hoofden. Koppen, die wedcrzydts in
qualykdocn.
het fchilt aan boort ftaan , om iets aan te Schrale wint. Een wint die
niet zeer goet
beleggen : zy dienen ook tot cieraat.
waait , en meeft tegen is.
ScbUt-knoop. Zekere knoop in touw gc- Schranken. Schuins leggen.
,
ly k'er zoo een aan dc kraan loopt.
Schrayeltnt. Morite, the men aanwendt
Schip. Deczc bcnaminge heeft zyn afkomft
in 't zeilen, om voort tc komen, en wegh
van het Latynfche woort Scypm dat is,
tc jpocdeni 'tgeen op vcelderley
wyze
een Beker 't welk weder zyn oorfprong
heeft van een Grieks woon , dat uithol- Schrtnl ftaan. Dit zeght
men van 't zeil
len gezeght is.
als het hoogh ftaat.
Schp u iHjjcbcn twee halzen. Zulks werdt Schrobben. Het fchip op droogh zetten
, en
gezeght als het voor wint gaat , om dat
met bezemen en fchrapers fchoon maals dc halzen of einden der zeilen wedcrken , ofook wel afbranden met riet , of
zydts even verre van boort uitgeftrekt
lichte takke-boflen : als dit gedaan is,
zyn , dan by gevolgh de wint vlak van
befmeert men het fchip met roet, tot
achteren in komt.
aan het onderfte bark-hout toe ot ook
'/ Schip k*n tegen
t.jn leet met.
Het fchip is
wel , met roet en zeep vermengt > doch
bros.
het befte is, met traan, oüe, hars cn zwaSchieten. Stengen fchieten.
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Het fchip is
vel, te zamen gekookt.
midden of voor, Schut-gevaar houden. Met gefchut te fchcep

Schip laat veel water vallen.

achter fcherp , en in de
breedt.

:

I

het Schip «nier 't rcer handen.

,

ftryden.

Het fchip met

dwang houden.
'/ Schip en,.-:,-- het rter.
Het fchip zeilt fneL
het roer iu

Schipper te voet

x.yn.

Schip ftrtokt

'/

Schip trekj veel water.

beloop.

Zcc-baar.

om dc bullen m te

lenzen.

wd. Het fchip is van een goct

'/

Schafte/.

richten.

Oncig. Uit zyn doen Schut- leng. Een touw ,

en welvaren zyn.

diep.

Oncig. Van verre,
of niet te recht met iemandt iets ver-

Schnt-gevaert honden.

in

Het fchip gaat Zeer

Een aart van fchecpen, eertydts
deczc Landen gebruikejyk , zynde

Sein-fchip.

open, en zonder vaft roer of maft, welke zy beide op cn aan zetleden ats zy in
\ waren voor en achter fmal,

zee gongen

Hhhh

}

en
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en fpits toe gaande $ voerden flechts drie SUgh - v/de. Een fcheeve (cheeps zyde
't zy by m is-val in het timmeren
of vier mannen , met een jongen : deezc
verrukt in 't laden.
wonder fnel.
De zware touwen vaft maken , en SUkjn. Zeil minderen.
Slechten. Het (chips timmer-werk gladt ca
beleggen, met hondc-pinten , enz.
effen maken.
Setzjngen. Banden, waarmede dc zeilen
aan de rees vaft zyn. Ook die touwen, Sloep op riemen zetten. Voort roeijen , of een
met welke twee kabels aan elkander vaft
aanvang daar van maken.
Sloeren. Maat van planken ftcllen , die ment
gemaakt werden.
Servings. Dik gevlochte ftrengen van oudt
aan het fchip zal voegen. Anders: SUngeren.
touw , die t'zamen gezet werden , waar
van men kleeden maakt , die gezeght Sloey-bjiiei. Hou t c knies , die buiten aan
ft cv en , galjoen en bark-houten ftaan.
worden voor een musket-fchoot vry te
zyrf, waarom men de zelve veeltydts S/oopen. Een oudt fchip ontdoen en breekcn.
rond torn 't fcheeps boort hangt , als men
Slot-gat. Een gat in de maft boven de zalen,
tegen eenigen vy and c flaat.
waar door een hout of yzer komt, daar
Singel-grondt. Kcy-£TOndt.
dc fteng op ftaat , en het flot-hout door
Sjouw. Een vlagh, in een gerolt, welke
geftoken wert.
men achter laat afwaaijen , ftrekkende
tot een merk -teken, door het welke Simt-poerten. Dek zeis , die over de poorten
worden gedaan, als men in zee is, van
men iemandt aan boort roept. Het is
kleeden, en hout, gemaakt, fluitende de
ook wel een teken van noodt.
Sjouwen. Scheepen toetakelen.
poort-gaten voor 't inkoomende water.
SUéght leggen. Datis: Dwars leggen, ge- Sljksnde koelte. Een wint die zachtjes afneemt.
lyk men doet in geveght.
SUat aan de takels. Maakt de takels vaft, aan Sljter: of Slee{. Een fchip, 't geen gefloopt
of afgebrooken wort , oudthcits halve.
het geen opgeheift moet worden.
SUbbcn. Dit zyn oulings kleine fcheepkens Slyur-man. Iemandt die zich bemoeit met
oude (cheepen af te brecken.
ge wee ft, gebruikeiyk in deeze landen,
Smeeren. De fchecpen met ongel-talk , en
om haering mede te vangen.
SUbbmg. Bekleedtzcl ofte omwoeling der
andere vettigheden, onder beftryken,
opdat zv gladt door zee gaan, en voor
kabels, fterktens halve, 'tgeen twee of
drie vadem lang gedaan wert , met fer't ongedierte meerder bevrydt moogen
vings en dunne touwen, op die plaats,
zyn, daar geftooten glas zcerdienftigh
daar het touw tegen 't fchip meeft flyt.
in vermengt wert: dit gefchiedt meeft
SUgh. Het beleggen van een touw te
aan fchecpen die om dc
cft gaan.
Smmtb^ fchip. Een (chip dat voor lacgh is.
fcheep.
SUgb-bedt maken. Den toeftel maken tot Smjt. Een touw, dienende om dc zeilen
toe te halen.
het flaan, of wiegen, als dc fchcepen
Sntéutw. Een Zeeuws of Vlaams vaarzullen afloopen.
tuigh.
SUgh-boegh. De ftreek die men ter zyden af
Snee kjygen. Hardt beginnen te zeilen.
doet als 't fchip laveert
men: De flagb-boegh loopt mee, odegen Snoeptng. Een naat , welke op de hoek van
En ook: Het ü een goede JUgh-boegh j als eenigh hout komt , en daar een zoom af
de wint ruimt.
SUgh-boegh. Het wenden van de boegh. Snj-water. Een (cheede , die over dc voorfteven ge timmert werdt, wanneer het
Met een JUgh-boegb tett doen. Oneigenil.
Met een, of, te gelyk iets doen. lemant fchip voor te brcedt van boegh is , en de
ftcv en te klein om het water na den eifch
een Jlsgb-boegh voegen. Iemant gunft bcte fnyden : dit zal het fchip beter in de
wyzen.
Slagh-tjnen. Touwen, om de zeilen te vanwint doen opdringen, en niet zoo ftyf
tegen de zee flaan. Anders: Een klos.
Sommer. Een naam van zware eike balken.
SUgh overJUgh zeilen.
SorUn.
't zeerft wegh zeilen , gelyk
ren met korte gangen.
in 't vlughtcn gefchiedt.
SUgh van 't frbtp. De zyde van het fchip
Sorren. Vaft toe rukken. Iets 'tgeen los is
aanly.
SUghwjti.yn. De wint ü fUghwjt. De wint
met touwen , klampen , cn fpykers , vaft
is geftadigh , zoo dat men daar ftaat op
maken , op dat het niet flingere.
zeilden

Sttzjn.

W

Om

maken magh.
ot, Stort-xxe. Een golf water,
die dwars over 't fchip komt.

SUgh-tjee

•

Sor-tomwen.

Touwen , waar mede men te

fcheep

zamen bindt, of vaft

iets te

ar-

beidt.

SpéOH-

uc unnuc-rec aan dc boeg-ipriet
houdt
en belet van veel te flingeren.

na

De

Spant-rechten.

fteven recht

op zetten
waar na men dc zant-

als men timmert
,
ftrook, dat is, dc eerfte
zyde-plankcn
opdelooghleght, bereidt, en aan zet.

Touwen daar de dobbers van
dc hacring-nctten aan valt zyn.

Speer-repen.

^6

' 4t

'

Een kift , welke met buskruit,

en andere brandende

ftoffc, alzoo toe-

gemaakt is, dat men die, gelyk demynen, ontfteken kan, cn, aangeftcken
zynde, alles wegh neemt dat'cr boven

ftaat. Dceze gebruikt
men onder cenige hut , of verdek , als de vyandt
over is,
om hun in de lucht te doen vliegen.
timmeren fchrap zet , om iets te houden
Spring-v/oet. Zulk een vloct
, dat het water
Anders : Yzcrtjes, die men gebruikt
tot
fchiclyk hoogh op geperft wert.
net fluiten van bouts.
Sprong. Een ftuk of
rak zces , zoo veel als
Sp['H*te». Gaten, die in het boort
van
men afloopt tuflehen de tydt dat men
t ichip, boven dc
wacringen, werden
zyn beftck tefcheep maakt.
gemaakt, door welke het water op den
Spyfl. Heityjfjji. Zulks wert van de
ftroom
overloop uit loopt j hun naam
krygende
gezeght, als het ftil water is.
van het yzer werk-tuigh , 't welk
in de
Etnfth'Pfi'7'jeH Ecnrchipinwacheinden van dc yzere bouten geftceken
*Sn

Dwars-boomen ,

Speilen.

Mn

b

*>fthewt
Spnng-kjfi.

die

men

in het

-

'

werdt.
Spiegel.

platte gedeelte

onder achter

aanhetfehip.
Splu-gang.
:.:x-

&
a

ketting-, doch niet zoo verre

Eengang, of plank, die inde
ronde kogel.
komt , doch met tot aan dc Subjfeiisn , offein-reptn

fchceps zyde
fteven reikt.
Sptitt-hamer.

fcherp

Een kogel daar een ftuk yzer
door ftcekt: deezc reikt verder als
een

Staaf-kogel.

Het

is,

Een hamer, die aan een eindt

om touw tc Ijplitzcn.

Een yzer, of hout , in geftaltc
als een kegel , daar de touwen mede
van
elkander gefplitft worden.

Sphts-hoorn.

,

als

een

fla by forren.

Sta

by den arbeidt, om zcü of touwen tc
bellieren.

Staggen.

Dit zyn dc zware touwen die de
maften na vooren toe houden
dceze
zyn veeltydts gefplceten, om des
te bequamer vaft gemaakt tc konnen wer:

Het eindt van een wimpel ofte
den.
vlagh , daar voor een lheedc aan is.
Staggen. De ftagh-touwen
voorzien en opTouwen ontwinden , verknoomaken.
pen , en tot een vereifcht gebruik bren- St*gb-kr*égh.
Touwen, die men om de
gen.
einden van de ftagh woelt, vaftighcits
Sponning. Een naat ofte uitgefneeden
keep
halve.
in eenigh hout , daar men een ander
ftuk Stamp-ryden : Stamf-ftooten. DitWCTtgehout, om te fluiten, invocght, gelyk
zeght , als het fchip voor zeer op cn neals in de kiel , welke fchuins komt
der fpringt in zee.
, daar
de planken in, en tegen aan gezet wer- Stamp-Jleven.
Een fteven die recht opgaat.
den.
Oncig. Een on behouden menfeh.
Spoor. Het gat daar de maft in ftaat. Op StMmp-t.ee, of
Klopje. Een golf, of fchok
kleine jachten vindt men zomtydts meer
water, die voor zeer hardt tegen het
fpooren als maften , en zulks om de malt
Ichip komt aan tc ftaan.
Sp/itt-tong.

Spinzen.

fa

a:

te

konnen verzetten.

Een zwaarc dikke plank , of
balk, die midden door het fchip lcght

Spot» -lult-.

ik
::

c

dusgenaamt,
ofdoor gaat.

om

Houten daar men dc kiel op
leght, wanneer men een fchip zal tim-

Stapel-blokt.

meren.

dat hetfpoordaarin, Stapelen.

Een fchip op de werf zetten,

't

zy

hoogh of laegh.

Spreiden i gillen

: veel doek\ fpreiden.
Dit ge- Sta vaft groote maft, boegb-ftrUt en al Jen
wanneer de zeilen onder wederbrat. Oncig. Als 'er gevaar ij, zoo
dient
zydts met lange fchuinfchc tippen, die
tot hulp te komen al wat kan.
fchoot hoornen genaamt worden, uit- Sta welbeet. Dat is: Sta vaft aan dc
(pil
gefneeden zyn , om de zeilen dichter aan
om te winden.
boort tc halen , en meerder wint tc doen Stek. Een modderige grondt.
vangen, en anderzins.
Stengen en reet in't bol hebben. Datis: StenSpretfel. Plank-werk, dundcr als wagen gen en rees omlaegh hebben.
,

I
!

fchiedt

Stevenen.

Star-oogen: zyndcherkomde Schippers, die geduurigh
het oogh na de fprict houden.

Sprut-osgen.

ftigh van

Zeilen.

StilU watert hebben diepe gronden.

Oneig.
Stil-zwygende menfehen zyn vol geSnl
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Stil ft aan.

Zulks wcrdt gczeght van dc
die recht,

Stuur-laftigh (chip.

Een fchip dat achter te

water zinkt.
Een vorm, waar na het roer gefneeden is: dccze neemt men vccltydts
zyn.
mede tc fcheep, om , indien by geval het
Stuikende florm. Een harde dorm.
roer onklaar raakte, een ander te konStoelen. Dit zyn lange houten , of (lokken,
onder brecder als boven met een keep
nen maken.
of kant in de bovenfte zaal komende, Stnmr-plecht. De plaats daar de man te roer
daar de vlagge-fpil in Haat.
daat.
Stomp. Een neder-gevelde ofverbrookene Stuur van* t fchip zjn. Oncig. Mcedcrvan
dc zaak wezen.
maft.
Siop. Dit is gczeght Houdt op het anker- Stjf onder 't zeil zyn. Zulks weit cigcntlyk
gczeght van een fchip dat wel zeilt ontouw uit te vieren , cn beleght het.
Stoppen. In llilte, als het fchip dryft, of
eigentlyk , van iemandt die dc kans niet
wanneer het tegen ty gaat , aan anker
licht vcrloorcn geeft.
(checpsuiterlykcdcelcn,

als

ongeboogen, of geen kring -Huk ken

veel in

't

S: uur-mal.

,

:

:

Styfop zyn roer zyn. Oncigcntl.

zetten.
Stoppen.

Beleggen.

Storting der zee.

Vad op een

zaak blyvcn liaan.

Het ncdcrvallcn van de ba-

Styf vertuit.

Dit

is , als

de kabels zoo drak

ingewonden werden , dat het fchip nicc
zoo (lellen , dat
wenden kan doch dan moet men een
het aanzienlyker cn toonbaarder is , als
weinigh vieren.
Stylen i Stelt-ljnen. Touwenaan dc haeringnaar gewoonte.
Stouwen. Ietwcs te fcheep in pakken, zoo
nctten.
ren.

Stout metten. Iets tc fcheep

naauw als men kan.

Styve kjelte.

Strceken op het compa* hebben.

Oncig. Vcr-

Zoo veel wint , dat men

pas

dc

top- zeilen kan voeren.

anderlyk zyn.

T.
Veranderen van
TT Akel. Een touw , waar mede men alle
voorgang van een ander.
goederen in cn uit het fchip hcid.
Streef op noemen. Oncig. Ergens vaft op
Takelen en onttakelen. Touwen af en aan
gaan , cn zich op vertrouwen.
daan.
Streeb^veiMjtn. Eig. Veinzen ergens heen
Streeltmet ternant draatjen.

vaart , na den

te varen , daar men niet wezen wil > dit Taliën. Aanhalen.
gefchiedt om iemandt tc ontvluchten, Talie-reep. Een touw daar men de hoofttouwen mede vaft maakt.
of te ontgaan. Oncig. Iemandt bedrieTanden. Overwinnen.
gen veinzen.
Strekk-rn. Werwaarts dc kullen leggen , na Tanen. Aan het vifch-wandt een verw geven.
dit of dat geweft.
Strookt». Dit wert van 't beloop cn rondte Taften. Het fchip tafl grondt. Dat is
Het
fchip gaat al ftootende over dc grondt,
des fchips gczeght , aldus Het ftrookj
zonder zich tc hinderen.
u/el, of tjMaljk^
Stroom als een zei. Zeer hardt vlocijcndc Teert. Zeker werk-tuigh van hout, derwyze als een (cherpe kegel , waarmede
droom.
men fplitzingcn maakt.
Stroom met kennen breken. Tegen ftroom
Te gaat gaan. Zulks weit gczeght , als'cr
niet konnen op zeilen.
een (chcur in cenigh timmer -werk tc
Stryken. Vlaggen of zeilen doen dalen j
fcheep van zelfs toe gaat.
t geen een lchecps-groct is , cn ook wel
Tegen
iemandt aan leggen. Met dc ftcven na
een teken van onderdanigheid
een ander fchip houden , en zoo aan koStryken. Met planken befchieten.
:

:

:

Stryken. Iets in het fchip

nemen , met tou-

men

zeilen.

Tegen iemandt in varen. Oncig. Iemandt tc
keer gaan in woorden of werken.
Schceps in-houtcn ofte ribben
die binnen het w ageren , ofte binnen het Tegen iemandt over loopen. Van vooren VCToy iemandt zeilen.
befchieten , tegen dc zyden aan leggen.
Stntt-wint. Een wint die tc rugh gekeert Tegen ftroom ü 't <jmaat zwemmen. Oneig.
In weerwil van 't geluk kan men nieti
komt , door cenig tegen geftelt lichaam,
verrichten.
en na die plaatzc fchynt tc waaijen van
Te grondt gaan. Oneig. Vcrloorcn gaan.
waar hy komt.
Stutten der poorten. De poorten met houten Te hoogh getuit na gelang van 't hol. Eigcntlyk : Dat een fchip te veel , en tc groote
toe houden , om het water te kceren.
mad, en zeil voert. Oneigcntlyk : Dat
Stunr-boort. De rechter zydc van 't (chip
iemandt zich tc breedt voor geeft, en
als men met het gezight na vooren (laat.

wen in latende.

Stmnders.

ncit.

7 e U*t

hoepen toe gcflagen ,

(ihtrp komen.

m

"t

midden dik

Oncig. Een zaak tc
onder en boven lmal, welke op de
ankers , gclyk dc houtc boeijen gcleght
,
Oncig. Behouden zyn.
won , doch meert op de zwaarc ankers
*l~g**g. Een plank, die boven
de lyfdccze zyn pryzelyker als de houtc bocihoutcn in de fchecpen komt.
jen, om dat zyhchterzyn, en nimmer
Te loeven , of *»« ly boegh. Voorwaarts,
zinken, gclyk zomtydts de houteboeiaan dceze of geenc zydc.
jen, door ingedronken water, gebeurt
Ter èrtghtft***. Dit wen van de zeilen
gc- Toppen. De zeilen boven verminderen:
zcght,alsdie zoo ftaan dat zy alle draanders, recht ftellen.
gen , en wint vaneen.
Toppennmi. Touwen, welke tot
de nok
Ter bmiver txe. Midden inde zee, tuflehen
vandc ree behooren
traagh doen.

TeUnai

T

ilj

«mi
«i«k.»

k}

m<».

om

die

te verzettwee landen.
ten , verhoogen , en veriaegen.
MarsAls men de zeilen ter wintzeik toppenants dienen tot
bram-zeils
vang Helt , met loslating of ruiming van
fcbooten.
de touwen die haar houden.
Top-reepen. Vicr-dubbelt geftrengde
tou,

Ter lenig***.

,

MC

Ter km kepen : of Lenjfen. Met zeer wei,
wen : deeze rekken wcimgh.
nigh , klein , en laegh zeil , het fchip laTep-fl*nder. Een vlagh , diel>oven
van de
ten loopen j 'tgcen gefchiedt in ftorm
hooghftc maft waait.
en al te harden weer , wanneer men het Topheil.
Boven-zeil.
boven zeü niet kan bellieren.
Top-Kttl, koelte. Als het zoo hardt
waait dat
T* roergtAw. Pc helm -ftok in de handt
men dc zeilen pas tot boven toe uit houhebben, en het Ichip ftuurcnna'tcora
den kan, zonder dictc ontredden.
pas , en voorgeftelde ftreek.
Tomen. Tegen houden , vaft houden.
Tereer komen. Oncig. Schrap raken. Ge Torn-toMw.
Een touw, waar roede men het
reddert worden.
fchipvafthoudt, wanneer het afloopt.
Te vetl^Uep', fchip. Oncig. Tcgrootcn Tomw aanhouden.
Touw vaft
-

:kii

H'ai

maken , als 'er

genocgh uitgeviert is.

Te

mntu>A*rti vrm ünumt mf tjn.
daar dc wint van daan komt

Tc zyn

Tuhi v*n ure. Drift van 't water in zee.
Tiikn. Het fchip alt. Dat is gezeght : Het
fchip ryft fmal en fcherp van onderen na
bovcnen op. Franfchc fcheepen begin-

nen van de groote mail af na achtcien
toe tc tillen.

7 immer

.4

Ttnw-beght.

Een geheel touw, datopgefchooten,ofineengeroldt is. Tegen
den draadt, of gefponnc kring,

ftcekt

men een touw-boght door, om vaft

te

zyn.

Tomwen opfthiete». Touw in een rondte
Icggcn> 'tgcen men kabel-touwen
tegen de zon, en andere met de zon om

klaar. Dit weit van een fchip gedoet.
als het opgemaakt, en daar aan Tonw inde
mondt hebben. Het fchip heeft t.rn
meer tc timmeren is.
touw inde mondt. Dat is: Het touw is
'T m*gh vloeijen 't magh ebben , Die met
zoo goct als geheel, en ten einde toe uitwaught , tMl met hebben. Het zy hoe 't
geviert.
wil , men moet wagen in dc werelt , wil Tonwfiheeren. Het touw
fpanncn , en vaft
men heil hebben.
maken , gclyk men de hooft -touwen
Toegaan. Het uitfehictcnvan het touw,
doet , als men binnens havens leghr.
als het kabel over boort gezet wort, of Totew-werkopfch
uien. Het zelve , als 't an-

zeght,
niet

,

r

*
it
:

het anker valt.
ker gewonden is , in goede ichik ftellen.
Een fchip aanvangen te bou- Tr*ppe-kjkpt. Aak -fchecpen aan den
wen. De bjel toeleggen. Datil: Dckiel
Rhyn: gclyk mede aldaar 'Beijer-ake»
opzetten.
en Bjler-*k*n zyn.
Tuc roeden. Dc proppen van de buflen met Travade. Een ftorm-wint
, die de fchceperoet dicht maken.
lingen fchielyk overvalt , doch niet lang
Tve ijten , of ne rjen. Hals touwen, en anduurt.
dere, toe halen.
Traven. Lading [n fchecpen perflen.
Toefi/Mken. Toe Heken.
Trenzen. Dun touw tuflehen de flagen van
Toe forrtn. Toe rukken, door kracht van
dik touw in woelen.
zee of wint.
Trentjnge. Een woeling van dunne touwTegenaan. Vifch - fchecpen, oulings bicr
tjes tuflehen de draai|inge in.
gcbruikclyk.
Triekn. Ecnigh klein yaartuigh met een
ToUit. Een klein maat-ftoksken, tc fchecp,
ftok voort douwen.
of in 't fchccps-timmcren gcbruikclyk. T,/l. Een Iyn, daar een fchuit mede voort
als

l
^

Toeleggen.

'

lüi

ge-
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getrokken werdt waarvan het woort
rylen , voort trekken , of fleepen , als
het eene fchip het ander flcept.
Trjrjtn. Iets door een gat , of trys-blok

Vallen.

:

T

Het fchtfwil niet vallen. Dat

fchip wilniet

is:

Het

wenden.

|

langs men by
het fchip op en neder klimt.
buk-boort tot ft uur- boort temant jenden.

Vul-reef.

Een touw , waar

Van

halen.

Oneig. De fpot met icmant dryven, en
Een fchip met (taande en loopenhem gints en weder zenden.
ae wandt voorzien.
Van
de nokjler ree loof en. Tot ftraf, Van de
Tuigen. Getuight tyn. Dit wert van het (lelree in zee geworpen werden.
len der touwen , zeilen, en mallen , op
defcheepen, gezeght: Hooghoflacgh Van de wal\yn. Van zyn ftuk af zyn.
Tiutgen.

getuight , breedt of fmal getuight , enz. Van de wint houden. Ziet Dragende bonden
Een bank , die vcefin dc ka- Vun Duinkerken ten haermg varen. Dat is
Op roof en kaap varen. Dit wiertvan
juits gemaakt wert , welke omgedraait
oudts dus gezegt , om dat in den Spaankan werden.
lchcn oorlogh (gelyk noch heden) vcclc
Tmken. Ronde houten >gelyk wielen, om
van die plaats ter kaap in zee gongen vade (lukken daar mede in dc rampaerdrn
ren. Anders werdt zulks gezeght van
te leggen , of uit te nccmen. Anders
den gecnen , die iets quaats over 't hooft
Stel-bouten.
hangt.
Tuffchen blinken en miften. Dat is : Tuflchen
Tmtmel-t>ank\

Van een ftorm

lichten donker.
Tuflchen tyay en boort.

Noch

aan deCZC,

Tuflchen twee halz.cn vuren.

beloof en zyn.

Voor de wint

zeilen.

Tuffcben twee kliffen beenvuren. Oneigentl.

Wanneer men in een dubbelt gevaar is
en beide oncfnapt.
Tufcben wul en boort raken. Oneig. Ver-

Van een ftorm

verraicht werden.

Van ftuurboort

noch aan geene kant zyn.

Oneig.

tot

bukboort iemandt zoenden.

Met iemandt

fchertzen

:

gints

en weder zenden.
Vun 't unkerflnllen. Oneig. Vcrlooren gaan.
In onmaght komen.
Van vloeijen : van ebben. Dat is Vloeijcn ,
:

of ebben.
Van wmt beloof en werden. Onvoorziens van
wint overvallen werden.
gemeen kabel-touw , dat
Varen. Of vuren. De fcheeps-touwen opvan 't woort Ty zyn naam bekomt.
fchictcn , en ergens in 't fchip ter neder
Twyfelaar Guljoott. Zeker aart van Galjootloorcn gaan.
Tuj'touw. Een

leggen.
Vuren met een gejprongen

Ty. Stroom.
Ty-kubelen.

Acht op de vloet en ebbe van

feboot.

Voor dc

wint varen.

Vuren met een loofende , of gefchooten (priet.
't water flaan.
Betekent als boven Voor de wint varen.
Ty over kukel laten gaan. Oneig. Met ruft
Vurkenen.
Het fchip in zee tuflchen water
iets afwachten.
en wint fchoon maken, met een werkTy-ftoffen. Tegen ftroom aan anker bly ven
tuigh dat vol bezems fteekt,en een varleggen.
ken genaamt wert.
Tf-u>egh. Daar de ftroom het hardftc loopt.
'Pitje laten fbrtngen. Met het fchip t'zcc- Vaxjtn. Touw-wcrk , dat ergens geleght
wert
te fcheep , om het fchuuren te bewaart in (leken.
letten.
Txjee leggen. T'zecwaart in zeilen.
'Tz,y waar wy uilen , of laveer en , It Godt Veegen. Geveegbt xyn. Dit wert gezcit van
een fchip dat onder fcherp is.
neet ont wie kun om deeren ? Dat is anders: Men is waar men wil, men is in Veel dwang van uilen hebben. Datis: Zeilen
voeren , waar mede het fchip bcGodes handt.
quaam keer en en wenden kan.
V.
Veel buvent m zjttUn. Oneig. Zich alom begeven.
-winden. Groote en langwylige
Veel vluggen , en luttel beter. Oneig. Veel
doordringende winden.
weinigh
gefchreeuw , en weinigh wol.
,met
een
Voert geven. Het fchip
den goeden wint laten loopen: of, de Veel water vuil maken. Oneig. Veel moeite om eenige zaak doen. Eigentl. Met
wint van achteren in de zeilen laten
fchecpen door ondiepten varen , waar in
flaan , fchoon tot nadeel , om vaert te
men zeer moet arbeiden om voort te kobekomen , en des te beter te konnen
:

,

Vuur

Dat is gezegt : Matroozen ftygt Veelxjogb hebben. Achter breedt zyn.
de boot , om te rocijen of, neemt Vellen. DefokyeUen. Defokterwint-vang
ftellcn.
beneden waar.

Vul, vul.
in

:

iets

Ver-
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Van het eene fchip tot het ander icmandt toeroepen.
Oncig. Zich naai- den tydt voegen.
Verbinden. Een jchip verbinden. Door het Verraaden: verreeden. Van rcedc , of haverflouwen van eenige ingelade goedeVen , veranderen.
ren, ofce ook wel met verzetten van Verre met temandt t'zeezrn. Oneig. Verre
eenige vafte fcheeps- leden, het fchip
met iemandtingewikkcltzyn.
Verre t'zee zyn. Oneig. Veel in een zaak
traagh zeilende maken.
trboeu leg ten , ofzitten. Op anker leggen,
gevordert hebben. Veel van een zaak
houden , en die lieven.
met eenboey daar boven.
Verdubbelen. Dat is
Een nieuwe huidt Verscheeren. Dit wert van het voorby fchieover de fcheepen trekken. InEngclandt
ten der balken en planken te fcheep gczeght i waar op in het bouwen acht geis heden uitgevonden, de fcheepen met
dun toegemaakt loot binnenshoutsder
flagen moet werden, om dat , hoe meerder de buik-ftukken en knies verfcheewyze te verdubbelen , dat 'er nimmer
geen worm door kan knagen welk loot
ren , hoe fterker het fchip is.
met kopere fpykertjes, een duim breedt Verfche fchoot. Een ftreek zoet water , dat
van elkander, wcrtvaftgenagelt.
uit zoete rivieren een (hik weeghs in zee
Verdubbeling. Een huit van planken , die
gedreeven wordt , zonder zich te vervan onderen af, tot aan het eerfte barkhout toe, over de fcheepen getrokken Verfteken. Zulks werdt gezeght, als het
wort j waar tuflehen veeltydts hair , geeene fchip het ander verheit of ook , als
flagen loot, of koper, gelcght werdt,
een fchip zyn reis niet kan volvoeren.
om de wormen te weeren , die de fchec- Verteeren: verteert, zyn. Zulte werdt van
pen doorbooren. De naden werden bemaften en rees gezeght , als zy in ftorra
pikt. Voor en achter worden de fcheegebrooken zyn.
pen mede wel verdubbelt. Onder de Vertieren. Voort gaan in zee. Dus zeght
Spaanfche fcheepen , die by d'onzen in
men : Veel, of wetntgh vertieren.
Duins verovert wierden , vondt men Vertooijen. Ziet Sorren.
ccniec die een huidt van vyf voeten dik Vertuien. Het fchip met touwen vaft leghadden, om fchoot-vry te zyn. In Koergen.
land t is onlangs een fchip gebouwt, daar Vertuiien met vier touwen. Vertuijen met
van
men platen ,
yzer geflagen , tuflehen
twee touwen aan landt , en twee in 't
de verdubbeling in zate j doch werdt
ondienftigh bevonden, om dat de roeft Vertuijen met water-fchot. Dat is: Schuins
het hout opeet.
vertuijen, niet langs of dwars ft rooms,
Verandering van wint, verandering van koers. Venreijen.

V

;

;

:

Vergafien.

Een fchip

vergafleH.

Een

fchip

inwachten.
Verhuidt- dubbelen.

Des

op het

ftaat.

fchips huidt ver- Vervangen. Vcrloflen.

dubbelen.
Verkeerdeflut.

maar tuflehen beiden.
Vertuming-bladt. Een plank, die
boort boven het ree- hout

Verhandirykpi. Overleveren.

Een der kromme

die achter boven aan het fchip

in hou ten,
komen.

Vorwyderen met het fchip. Afvallen, afdryv en tegen wil van de Stuurman.
Verzeilt zyn. Oneig. Gebleeven , of ver-

Verkew. Scheeps water-vaten.
vallen zyn.
Kenniflê hebben, Verzoeken. Het fchip verzoeken. De naden
en openingen van een fchip bezien , om
waar men is , als men landt ziet.
die te h erft ellen , en te vullen.
Verklikker. Ziet Boeljn.
Verlanden. Landt werden, daar water was. Vieren. Bot geven: uit palmen.

Verkent raken , of zyn.

Vierkant wulf. De plaats daar het Wapen
Zeer quaadt weêr in zee.
achter tegen aan ftaat.
Een fchip verleggen. Een fchip
Viert goet koop. Dat is gezeght : Viert het
Verleken zyn. Op droogh zitten.
touw veel uit.
Verlegen weir.

Verleggen.

verzeilen.

Vil vangen : overftaagh loopen : door de wint
Ziet Afvallen.
Verhoren lip. Een lip, of uitrekende zoom
hopen. Het omflaan , of wenden van een
Verliezen.

van cenif» hout, dat omgekeert, en met
fchip , in weerwil van den Stuurman.
de lip , ot lacghfte eindt , na omlaeg leit. Vinkj-net. Een fcheerinc van touwen over
het fchip, tuflehen de bak en half ver, of verlichten de fchade. Een woort
onder de Schccps-reeders gebruikelyk
dek, 't welk gefpannen werdt als men
wanneer men eenige fchade, 'tzy met
ftaags zal gaan , om den vyandt , en zync
werpen , of door (chipbrcuke voorgewerp-tuigen, te weeren j dochoulings
vallen , over al het behouden goedt laat
waren dusdanige vinke- netten meer in
gebruik als hedendaaghs , wanneer men
gaan.
geIiii i
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geheele fcheepen van voorcn tot achte- Voeten froele*. Oncig. Iemant buiten boort
in zee werpen.
ren dus overweefde.
Vol en by houden. Niet te veel afvallen of
VmgerLugcn. Ziet Dmimltugen.
ook niet te veel aan de wint houden.
Vangen. Klampen op den overloop , daar
Volhmdtgh tveèr. Zoodanigh weer, dat
de maft in (laat.
men pas de zeilen en touwen handelen
Vtt de win: ï«men. Daar van daan komen
kan. Handig wéér. Zulk weêr, dat men
daar de wint van daan komt.
Vu de wnt k>men loopen. Dit wert gezeght,
:lyk kan handelen.
als een fchip voorwint af na een ander Volhouden. Ziet Volfluun.
fchip, of eldcrswaart heen zeilt , en wan- Volle zee. Hoogh water,
neer dat een ander fchip , daar men in is, Volfiusn. Als de zeilen geheel uitgefpreit
en rondt opgeblazen van de wint ftaan.
halfwint zeilt , of dat de plaats alzqo afVoor kuJUft vuren. Oneig. Elders onnut
gelegen is.
zyn.
Vugevsren tyn. Zulks wert van een fchip
gezeght , dat gekrenkt , en als los geva- Vetrdtfokjeoptn. Oneigentl. Gefchooren,
bedroogen, of gequelt werden. Dccze
ren is.
fpreek-wyze fchynt daar van daan te koVithuim. Een fchip witheden. Een fchip in
men , dat die voor de fok, of op het landt
zee brengen.
voor 't fchip loopen , en het zelve voort
Vuhangen. Zulks wert gezeght, als eenigh
trekken , zwaarder arbeidt doen , als die
hout over 't water hangt.
welke op het fchip ftaan.
Vit bet lykJLun. Oneig. Iemant verderVoor dufurs tonw. Een touw, waar mede
ven.
Vit houder.
het fchip van vcoren vaft gemaakt wert.
Een touw, waar mede men
eenigh zwaar goet, dat men in 't fchip Voor een anker $n xjee ryden. By ftorm aan 't
anker leggen.
heiden wil , van boort af houdt , en , ais
het hoogh genoegh is , in 't fchip laat Voor et* tujer opdrosten. Aan een geworpen anker vaft blyven leggen.
komen. Als mede : Een touw , dat de
blinde ree ophaalt naar boven toe, op Voor een unieer opkomen. Opliet anker aankomen.
dat die de ftagh niet aan (tukken vylc.
Vitleggers hooft. De uiterftc knop die voor Voor een eeleen zyn , of nut en. Zulk s werdt
,

\

»

gezeght, als het fchip droogh leit, en
net water wegh geloopen is.
Vitlusjen. Met een fchyf , of katrol , graa- Voor een ryk\mani dtnr leggen. Dit wert van
de netten gezeght, als die gefchootcn
nen , en zout , uit de fcheepen heiden
zyn om tcvuTchcn.
Vitterughttyn. Zoo verre zyn, dat niet
Voor en achter dicht. Wel befloo ten met
gezien kan werden.
Vttwerpen. Een vUgh uitwerpen. Een vlag
bak en fchans, om tegen- weer daaruit
te konnen bieden. Anders Dichte bak
te fcheep uitfteken.
Vu uw roer x.yn. Niet na het roer luifteren. en fchans.
VUgh-hek, Het getraliede houtje daar de Voorganger. Het voorde eindt van 't kabel,
't geen aan het anker vaft is.
vlagh aan vaft is.
Voor temum over balen. Van vooren , boven
VUgh voeren. Oneig. Mccftcr zyn.
wints , voorby iemant zeilen.
Viswater. Stille zee.
Voor komen. Dit wert van *t anker gezeght,
Vleet. Dus noemt men
als 't buiten water voor de boegh komt.
als zy in zee leggen.
Vleet. Dus wert het touw-werk, en rondt- VoorUfltgh fchip.
Een fchip dat voor te
zwaar is, waarom het qualyk wenden
hout op een fchip , alle te gelyk benaamt.
kan.
Vlooien. Dobbers , daar de haering-ncttcn Voorlegger. Aan , of voor anker leggen.
Voor-onder. Een kamerken in het voorde
aan dryven. Anders: Vlot zyn.
Vleet-houder. Een fchip dat matei y k zeil c.
gedeelte van 't fchip , onder het dek , op
binnclandts- vaarders, en eenigc Fluiten.
Oneig Een perfoon die nevens een anaan 't galjoen komt.

Vittoopon. Ontzeilen.

:

.

Vooroptomen: voor 't anker optornen. Voor
't anker blvven ftaan.
Oneigentl. Icta
tegen houden.
Voering*. Kleine koopmanfehap , die den Voor over loopen. Voorby de boegh van een
ander fchip heen zeilen: het geenc geluiden, welke in fchecpi-dienft zyn, toefchiedt van fcheepen die het meefte gegelaten wert in het fchip te laden.
Voering vun de kjel, of fteven. Hout dat om
zagh hebben : minder fcheepen zeilen
en aan de kiel , of fteven , gevocght ii
acnterom en dit
Voert. Inham, ofte zee-boezem.
Vtotgéemdt fchip.
Vlotten.

Een dicht fchip.

Op 't water dryven.

:

,,
,
,

.

,
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Vtor fcheen kammen.

Na boven klimmen

zonder touw-trappen.

Het fchips gedeelte van de fokke-maftaf, tot het galjoen toe.
Voorftroom en wint geiten. Z ulks weit oncigentlyk gezeght , als alles voorfpoedigh gaat.
Voor 't hooft roetje*. Voor een fchip uit
Voor-fchip.

rocijen.

Voor de wint zeilen.
Geen zeil minderen niet
wenden , maar met een zelfde (breek het

Voor 't laken gaan.
Voort laten fiaan.

,

te

II.

Deel.

gronde gaan

6it

voornam cntlyk als zy
hebben > want die waa,

graan of zout in
ren raken licht gaande. Zy zyn gelykzydigh , en zulks , om dat het hout van
dien aart niet wel te buigen is ; doch tuffchen water en wint zyn zy zeer beftendigh , en werden minder van de worm
en fpringers, door gegeten, om dat vuuren-hout volder van hars is als eiken.
Vuuren. By nacht , of mift , lantacrens opzetten.

Vm*r-kl*eden.

Natte hutden , waar mede

men

de fchcepen zomwyle bedekt in 't
fchip doen zeilen.
(laan , om brandt te weeren.
Met klein zeil voort varen.
Voor't lyntje laten loopen. Of: Voor de foltU- Vyfttngen. Houten, die met yzere bouts
Voort UnJJcn

ten loopen.

Oncig. Iemandt queüen.
Een begonnen zaak

Voortvaren. Oncig.

doornagelt zyn.

Binten,

om de maften

fteunfcïte geven , en recht in 't fpoor te

houden.

volbrengen.

W.

Voor vloedt. Als het water begint te ryzen.
Voorvoet hebben. Voor-uitzyn.
VJJaaijen met alle mnden. Oncig. Zich na
Voor wint , en voor ftroom, u 't geet xjeüen. **
den tydt (lellen.
Dat is : By voorfpoedt is 't gemakkclyk Waan-hout. Hout dat niet gclykzydigh ge-

woffen is , en op ecnige plaatzen fmalder
iets te ondernee men.
Voor xjee leggen. In de haven leggen.
als op andere.
Vreet-fcheepen. Aid us wierden de Konvo- Waan' t fchip. Datis: Waarvan daan het
fchip. Dus roept men elkander in zee
jers eertydts in Hollandt genaamt.
Vroegh-kofi.

Het cerfte fchaflfèn

toe.

Vroegh fcheep komen. Oncig. Vrocgh aan HaMachtige grondt. Key- en (tecnachtige
grondt.
ecnige zaak komen.
Vuile gronden bederven de kabe/t. Quade ze- H*cht u voor degjp. Eigcntl. Wacht u voor
de (lagh van 't overgaande zeil. Oncig.
den bederven de menfehen.
Vutten. Quade gronden , zynde gevaarlyk
Wacht u voor een onverdacht en haaftig
ongeval.
om over te zeilen.
Vuil water maken. Dit werdt gezeght, als Watrmg. Den overloop op kleine fcheepen.
een fchip door de modder fleept, zonder Wateren. Planken binnewaarts tegen de
fcheep s inhouten aan (laan.
echter grondt te raken.
Vnityn. Dit wert van een fchip gezeght Waken. Dit weit van de boey gezeght , die
dat buiten om met groente lchelpcn
en ander tuigh bewoifen is
VulLng. Dit komt van het woort vollen
,

boven het anker dryft , waar by des zelfs
plaats kennelyk is. De boey wa*kl- Dat
is: De boey dryft boven het anker.
W*k*r. Een lont, dat althans brandende
echouden werdt, in de bak, of voorkafteel van 't fchip.
Handelbaar tj. Een verandcrlyk ty : waar
tegen komt , eengeuet ty , en gaande ty.
Wondt taliën. Het ftaandc wand t met lynen

ofvullen: ha zyn gangen, of planken,
men buitewaarts tuflehen de barkhouten ftelt, ook binnen in 't ruim , halver hooghte,daar men een opening laat,
tot dat net hol van 't fchip gebouwt is
om de (tellingen, waar op men timmert,
(cheeren.
daar in vaft te zetten , ook om water tuffchen d'inhoutcn by in te gieten , op dat Wandt wichten. By hardt wéér de hoofttouwen , op de hooghte van de ree , met
men bezie of het (chip dicht is. Ook
fervings v uil aan een binden , om des te
noemt men vulling een plank-ftrook
minder te flingeren.
die op den bodem nevens het kolfcm
leit, welke uit genoom en kan werden, Hangen. Lange en uitgefchaafde (hikken
is,
te
hout,
die men op maften, fpricten, en
als'tnoodigh
zuiom den durk,
rees leght, als zy te zwak bevonden werveren.
De regelingen achter boven
den zv leggen gemeenlyk op de maften
worden mede wel met hout gevult, op
na het boort toe.
dat het fchip achter te meer lyfs zal fchyWan-kpert. Verkeerde koers.
nen te hebben.
W*n-Udtn
van
vuuren
hout
Vmmr-bUxjen. Scheepen
fchtf. Een fchip dat niet volladen is.
die, wegens hunne lichtheit, veel goederen dragen konnen , doch zwak zyn Wanten. Kleeden , daar men het touwwerk mede dekt.
en de vecmeit der ladingc doet haar vaak
Wan.
IiÜ J
die

:
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Een ty daar de droom ftuit tegen Welgevteght zjn. Dit wert gezeght
een andere droom of ty gel y k by de
(chip dat fcherp is.
Maas in zee een wan-ty is, fpruitende Wel rtzjet zjn. Dit wert gezeght van een
uitdevloet die door het Kanaal komt,
fchip dat van onderen wel gevormt is.

Wan-tj.

<

:

gecne welke achter Engelandt Wel te water willen. Oneig. Natgierig zyn.
uit den groot en Wendt , want de fcheepen wenden. Dit wert
,
gezeght als men met een vloot zeilt , en
Wtrdtr. Een teken dat op landt ftaat , tot
ziet , als de voorde fcheepen keeren , dat
verkenning voor de voorby zeilende
men dan mede keert , of om leght , om
fcheepen.
geen ongemak te lydcn door droogten,
Warlen. Heen en weder flingeren.
of dat de wint begint te keeren \ by
Waterflimmtr rogh tn xje, hj <fmam aan boort.
welke gevallen de voorde fcheepen
wert
dit
als
voor bakens drekken. Oneig. Met den
Oneigentlyk
gezeght,
fl echte , onbefuisdc menfehen iemandt moei*
meeden hoop voegen , en veranderen
te maken.
van drift , enz.
Hater-borden, of Hals-maften. Dit zyn plan- Wenken. Het eerde wint-vangen der zeiken, die op het fchips boort gezet, en
len , als een (chip over daagn wendt.
afgenoomen konnen werden.
Werk.. Ziet Harpuu , of Harpluie : 't geen
Water-draght. Even zoo veel water als het
van't herpluizen zyn naam behoudt.
fchip diep gaat , zoo dat het pas daar Werken. Het op en neder fpringen van een

en

die

langs

dcezc kuft

Oceaan vloeit.

over kan.
Wateren. Een

(chip

wateren.

Water in het

(chip in zee.
Werpt bet anker mit

,

hier

is

landt omtrent.

doen , om te zien of het dicht is.
Oneig. Stelt u hier ter neder, 't zal hier
Dit wert ook van gefchooten kogels gewel zyn. Anders : Voegt u hier by, enz.
zeght , als zy in en uit het water keilen. Weveltngen. De dwars -touw tjens daar men
Water laten vallen. Het water met de borft
by op en neder klimt.
Weven. De wevelingen fcheeren.
van 't (chip wegh toot en
van
-lyn.
moet
Wiegen.
De
Water
het water, die bui
Het fchip neen en weder beweefchip

1

ten om het fchip (laat.

gen als het a floepen zal , om fchot te
k ry gen 't geen gel ch ied t met touwen
Waterflaan. Water uit dc zee (cheppen.
Water treken. Veel water treken. Diep geen lange boom en , die daar onder gedoladen zyn.
ken werden , op welke het (chip deunt.
Water-vaft fchip. Een fchip dat ftevigh , en Wiegen. Platte dukken houts , die voor
fcherp zyn , dienende om ergens tufniet rank is.
Water-Feilen. Zeilen, die men achter tegen
fchen ged reeven te worden.
Willen. Stukken van oude kabels, die men
het fchip tot onder aan 't water toe zet
Wat maft en b^el tjden magh. Oncig. Zoo
buitewaarts tegen de zyden van't fchip
veel doen , als iemants middelen veelen
hangt , om quetzinge voor te komen.
WiUigh van z.etUn. Wel bezeilt zyn.
Webben. Houten, die aan de knies komen. Wmde-gelt. Geit , 't geen van de Kooplui'/ Web
den aan de Schippers gegeven werdt,
fe heer en l of, Centen om zjetten. Latvoor't flyten van hare touwen, om dc
ten rondtom 't fchip zetten , in het timbeloop
na
men
zyn
vormt
daar
goederen te loden en te laden.
meren ,
Weeren. Een kleine fchuit met een dok , of Winkelen. In de winkel-haak zetten.
Wmnen. Het net ophalen , als men vifcht.
kloet , voort douwen.
Weekbak. Een groote bak op den over- de Wmt komt breet. Dat is De wint begint
hardt te waaijen.
loop, daar de verfche- balie water in
draaght, en de fpyze inweekt, en rei de Wmt loopt tut en in. De wint verandert
fchielyk van dreek is ongedadigh.
night. Anders: DenvwUn-brat.
Weerftroom. Een droom , als het water te- Wmt »p de nem krygen. In de wint krygen.
Wmt •vergeven. Laeger zeilen als men gegen de gewoonlyke drift loopt.
nood t zaak. t is, of door de wint gedwonWeertj. Een verandering in het gety.
Weer wint. Een wint die onbedendigh is.
Wmt peilen. Op het kompas,
Welbez.etltz.yn. Snel zeilen.
zien hoe de wint is.
Wel by de wmt zjn. Zeilen na behooren
Wint-fehenr. Een reet tufïchcn windt en
niet te hoogh of te laegh.
water.
Welbyz.jnlaftz.jn. Op zyn pas geladen.
Wel pleit zjn. Dus fprcekt men van de de Wmt ftaat op geen ftreek]. De wint is niet
befte ndigh.
deught eens kabel- touws.
Welgepikt engeteert zjn. Oncig, Wel VOOf Wmtveering. Dat gedeelte des fchips daar
dc ftukken daan, naad aan de man te
zien zyn van alles.
;

:

:

roer,

Digitized b

-

-

u 11

Scheepsbouw en beftter. II. Deel.
Kon Hap els kamer. Dc
noodt , de yzere hoepen
poorten die hier komen zyn wyder als
nen werden.
andere , gelyk mede de hals- en boeg-

roer ^ voor dc,

6x3
gebruikt kon-

«

poorten ,
waar toe

om het ipcelen van 't gefchut
men wel

^

r aat
makfn.

Dit wert van een (chip gezeght dat op 't zant zit » en ceu gat
dc grondt boort.
de (lukken veel fpcelens geven wil , en Zalen , of Z ihngtn. De d wars-houten die
even beneden de toppen van de malt wel
bykans langs fcheeps doen fchieten.
vaft, cn kruiswys, in elkander zyn gcWtnt volgen. Met het vcrloopen van de wint
voeght: deeze houden de mars, hoortzyne (treek verzetten.
Wtntwaartt tj. Ecu tv dat tegen de wint
touwen, Heng, ftagh , top-reepen cn
hangers vaft hun gclhlte is kringftukaan loopt , 't geen nol water maakt.
WtHtw4uarttv4un.jn, Aan die zydezyn daar
kigh , met de holte na binnen , 1 aan Je
dwars cn langs fcheeps. Op de hoeken
de wint van daan komt.
Wtrrj. Een foort van binnelandtfchc fcheeder zalen zyn kleine juffers , daar kleine
hooft to u wen , die fchuins van de groopenin Engeland t.
Htfchen. De buflen fchoon maken.
tc hooft-touwen afgaan , aan vaft zyn.
Wijfcbtr. Een ftok , daar voor een lams-vcl Zanden verUnden : Landt* verzanden. Onom gebonden is , waar mede men de eigen t ly k Alles is vcranderlyk.
Hukken fchoon maakt: deeze worden Zant-flrook. Dc ecrlte en onderfte zydcplank , die achter tegen de ftevcn aan
ook van zwaar voor uitgepluift touw
komt.
gemaakt.
Zee en lucht is aan malkander en. Dat is: Het
Morften. Oude afgekapte Hukken touw.
M 'rak. Een gcblceven fchip, dat op droogh
ftormt cn waait hardt.
Zeegh gaan. Dat is Schuins op naar omof op grondt zit ofte in zee dryft.
Zichongcftadighbewecgen.
hoogh gaan.
Wrakhout. Bedorven , en verrot hout.
Z:e-ha»den en voeten hebben. Een goct zeeWretg hout. Hart hout , dat niet wel te beman zyn.
Zee-hardt. Geen ontroering in zee gevoewerken is.
H 'reegh of wreedt
Zulks wcrt van dc
len.
fchccpcn gezeght , als zy zwaarlyk op Zee-hout : of, Hout voor (cheen. Het boort
van'tfchip. Ofte Het hout boven den
*t water leggen , en in onwcêr zich niet
overloop aan de fcheeps zyden.
wel op zeefchikken , te veel flingcren
Zeeüghhout.
en niet wel ryzen noch dalen.
Hout dat niet recht is.
Hnklten. Jollen , en boots , met een riem Zeeitng-zaat, of xjtde De kuil die een fchip
in dc grondt gemaakt heeft , daar het in
achter- uit, voort doen gaan.
H rjf-hoMten , of H "tüen. Ronde langachtigezeten heett.
ge houten , welke buitewaai ts tegen de Zeemanfchap gebruiken. Geven cn nemen
niet al te vaft op zyn ftuk Haan
Ichccpcn gehangen werden, voor 't aanna reden cn billighcit iets verrichten , fchoon
botzen en ltooten van uitcrlyk gewddt.
men buiten gewoonte, bericht, cn bevel
Wmt. Een werk-tuigh, daar men tefcheep
gaat ; 't geen tc ichcep dikmaal gefchieSchiemans garen op fpint.
H 'uiten. Houten , daar touwen door gefte- den moet , by voorvallende gclegcntheit
van wint, wcér,cn anderzins: waarom
ken zyn , om in hardt wéér het kabel van
de zee - beveclen niet tc zeer bepaaldt
dc fpil af te houden, als het bef] y kt , of
moeten zyn.
zoo dik is, dat het met geen handen omvat kan werden doch by bequaam wéér Zee - tonnen. Tonnen , of vaten , die , op
ankers met een arm vaft , in zee gelcght
gefchiedt dit met de kabelaring.
Wmrvrn Elkander van het eene fc hip tot
werden, zynde dicht gepckt,dat'er geen
water in komen kan, boven wydt, en
het ander toewenken.
onder fmal. Deeze dienen den zee-luiY.
den, wanneer zy de zee-gaten in of uit
zeilen , voor baken. Zy leggen aan yzeYuer-vckj-jn. Dit wcrt van dc fchccpcn
gezeght , als dc bouts en fpykersbcre kettingen , die aan het anker , dat onginnen los te werden 't geen gefchiedt,
der op de grondt lcit, vaft zyn. Waar
als de roeit dc zelve verteert heeft
doch
drooghten zyn , cn gevaar is , leght men
daar is hulp-middel voor, met plat-loot
( in deeze Landen ) witte tonnen. Daar
over de bouts te liaan. By zulk een gegoede anker-gront is , ziet men cenige
val is niet ondicnitigh , lange yzere bantekens op de tonnen (teken.
den om het ichip te daan waar toe , in Z te-waters. Ecngolf , en baar.
Zet
fcheeps zyden zet ,

genoomen

te

borden in dc

loflc

om ,

des noodt , uit-

konnen werden

,

als

men

in

:
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Zee winnen. Zccwaart in zeilen. Alverder

duldt moet hebben in zaken die van onze wil niet hangen. Dit rpreek-woort
heb ik uit de Ruflilchc taal geleert , en
Dit woortwort onder de zee-luiden
voor een geheel fchip gebruikt.
komt eigentlyk daar van heen , dat zy
Zetlen bcjla*n. De zeilen , ingerolt zynde
niet varen konnen als met voor-wint,
met haar ree-banden te zamen binden.
en als die niet waait , geduldigh wachZeilen treeden. Als de wint ruimt , of meer
ten moeten.
voordeeligh wert, de zeilen vieren, of Zogh-gat. Een hok , ofgat , onder de Kon»
meer dwars fcheeps (lellen.
ftapels kamer , daar het fcherp in beZetlen doen draden : ofte , Zetlen affcheppen.
waart wert.
Zogh peilen: Zuigen. Giffen , en afmeeten,
Maken dat de zeilen wint vatten.
Zeilen droegen. Oneig. Ruften.
hoe verre men de ftreck , en cftenheit in
Zetlen inbreken. Zeilen innemen.
zee, achter- uit ziet j waar by den traZeilen op ftoot-garen. Met Hechte banden
gen of fnellen voortgang is te bemerde zeilen gehecht hebben, om die licht
ken, ofte ook wat loop net fchip doet,
te konnen los rukken.
of het afdryft ofte niet. Kort zogh is
Zetlen fcheppen. Dit wert gezeght , als de
een teken van langzame loop het wert
zeilen op of tegen de maften leggen , en
dus genaamt , om dat het na zich zuight
al 't geene dat'er in komt
niet ter wint-vang ftaan, uit oorzaak van
waarom niet
des (chips draajing , en dat men dan wint
wert geleden dat het cene fchip in 't anvangt met het verleggen van 't roer.
ders zogh vaart.
de Zetlen ftaan voor de maft. Mcnkryght in Zomer-fcheepen. Scheepen die in de Zomer
de wint , of leght in ftiltc.
gebouwt zyn dceze zyn fterker, dan
Zetlen torjfen. Veel ZCÜ VOCren.
die inde Winter getimmert werden.
Zeilen mt Jïooten. De zeilen uit de mars Zon-delt. Een verdek voor de hut, daar
doen , en laten dragen.
men voor zon en regen onder fchuilt
't Zetl in de bandt bomden,
hier ftaan banken in : het is met een
't Zeil niet laten
waaijen. Oneig. Iemandtbetemmen.
fchoc, of fchans, daar open deuren in
'/ Zeil inhalen
zyn , afgefchut , en gaat tot het eindt van
offtryken. Oneig. Zynftaat
verminderen.
't half verdek toe, of is korter, naar wel'/ Zetl m top halen.
gevallen van den Bouw-meefter.
Oneig. Een grooten
ftaat voeren , zoo hoogh , of hooger , als Zonder touw u *t auaadt heijfen. One ig en tl
de middelen konnen lyden.
Zonder werk-tuigh , of middelen , kan
'/ Zetl laten volftaan.
men niets doen.
Oneig. NietzwighZoo een Schipper alt ghy kjeft , Schip en go et
ten , noch toegeven.
Zeümaken. Zich klaar maken om te zeidatghjverlieft. Dat is, oneig. Zoo ghy
len.
een onbequaam man over gewightigc
Zeil op maken. Ergent z.eil op maken. Eigent zaken ftclt , ghy hebt het u zeiven tc
wytcn , dat die qualyk verhandelt werlyk: Ergens na toe zeilen. Oneig. Erden.
gens gimng on maken.
Zoo gemaklyk *ls of men in de Moot lagh en
Zeil op rant. Zeilen neder.
dreef. Zulks wert gezeght van een fchip
Zeiltocht. Oneigcntl. Gaat niet haaftigh
dat in kalm en ftiï water zonder gevaar
voort.
zeilt, dryft, of leght.
Zelling. Ziet Doodt water.
Zelling. De plaats in de grondt daar het an- Zoo no dat'er achter grondt op gast. Dat is
Kort achter iemant zyn.
ker vaft gezeten heeft. Hier van zeght
men , Doorgaat een ftroom alt een x/ds dat Zoo recht. Dus fpreekt de Stuurman, als de
man te roer wel doet , en na eilch den
is , fnel , om dat in zellingen , of engten,
(treek volght.
het water rafter loopt.
Zet borft aan. Dit is het woon: als men Zoot. De koker die in *c ruim om de pomp
komt.
kracht van nooden heeft , om't anker te
Zoo veel alt halt en kroagh lyden magh. By
lichten , en de fpil te draaiien.
ftorm in grooten noodt zyn.
Zet-gang. Een looze gang , die men rondtom 't fchip , als men bouwt , op de boey- Zoo veel als maft en ktel lyden magh. Oneig.
Zoo veel doen , als men , na zyne gelegang zet. Ofte ook : Een plank , die
gentheit, immers kan.
rondtom op den overloop tegen boort
Zorgh-lyn. Een fterk touw , zynde achter
ftaat.
Zight. Zoo verre als men een fcheeps -hol
door de fteven aan het roer vaft , om het
in zee raken.

ZaL

:

;

:

,
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in zee zien

magh.

water , en verwacht de wint. Oneigentlyk is dit gezeght : Dat men ge-

Ztt aan

't

zelve te houden , by aldicn de vingerlingen braken : het komt wcderzydts door
kleine gaten in het fchip, die met dop-

pen
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minder bewecgmg , mkiit te flyten , en
onklaar tc werden.
doorlleekt: het dient mede om het roer Zwieping. Zeker aart van roeren , of ftuuren , aan rivicr-fchecpcn.
ter neder tc houden , als het op ftuit.
Zwmt. Een fcheutzecs inde (brandt, daar
ZntderZon. Middagh.
het zant, bydevloedt, uit gcfpoelt is,
Zuilen. VuTchcn langs fl randt , het net
zynde met het ty veranderlyk.
door zee met een paert trekkende.
Zwaluwen. Zekere hou te nagels, daar men Zyn bolkvanger uitwringen. Dat is Zyn
gevoegh doen \ welk zeggen her komt
balken en planken mede verbindt.
van dat het wallenen en uitwringen der
Zwainweweèr. Dit zeght men , als het zoo.
klcedercn veel in 't galjoen gefchiedt
hardt waait , dat de zee , of rivier , deralwaar de gemakken zyn.
voegen tegen den dyk aan zet , dat de
zwaluwen, die zich daar in verbergen Zyn nem onder buien. Voor diep in 't water

Scheep s -bouw en bejlier

pen omringt zy n > gclyk ook het gat
daar het rouw 'tgcen de boot houdt,
,

:

hunne holen moeten verlaten.

zakken.

Zwaj. Een aart van inlandtfche (cheepen. Zyn poes te roerftaan. Eigentlyk Zyn tydt
Zweep, of Zwak. Een touw, dienende
aan 't roer uit (taan. Ieder man ftaat geom 't kabel te beleggen.
meinlyk een glas of twee te roer. OneiZwey. Dat is gezegnt: Eenbuydichaagentlyk : Zyn werk , nevens een ander,
wel en overmatigh gedaan hebben. Ge»
ftigh over komt.
Zwichten. Het wandt metfcheer-lynen,
nocgh , en veel geleden hebben.
en fervings, vaft maken , wanneer men Zjn xjetl mbmden. Oncig. Zyn ftaat ver»
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