
GESCHIEDENIS. 

  

SCHEEPSJOURNAAL VAN DEN SCHOUT-BIJ-NACHT 
H. BRUNSVELDT, Ac. 1667, 

MEDEGEDEELD DOOR 

5. HAAGSMA. 

Hendrick Brunsveldt (ook: Bruynsvelt) zoon van Dirck en van 

Johanna v. Hottinga *), werd, nadat zijn broeder Adriaen, den 8 Novbr 

1658 in de Sont, als tijdelijk Schout bij nacht, onder Pieter Florisz, 

den heldendood had gevonden 4 in diens plaats, tot extra-ord. 

Capiteyn ter Admt v. Vriesl. benoemd. 4 Als zoodanig volgde hij 

met de >Oostergo=, in 1659, de Luyter naar de Oostzee, van waar 

hij in Aug. 1660 terugkeerde ®). 4 In Maart '65, tot Schout bij 

nacht bevorderd, treffen wij hem, in die hoedanigheid, op alle zee- 

tochten van den 2n Eng. oorlog aan, terwijl hi33 zich, in den 

4daagschen Zeeslag, zelfs bijzonder onderscheidde °). 4 Ook in de 

jaren 1671, '72 en '73, bevond hij zich, met de >Prins Henrick 

Casimir= b3 9s Lands vloot en nam aan de roemrijke zeeslagen bij 

Solesbay en Kykduin deel. 4 Den laatsten zeetocht, dien hij mede 

maakte, was die van C. Tromp langs de Fransche kusten, toen 

hij zijne vlag van den kruistop der >Oostergo= liet waaien. 

Behalve zijn >Ordres en Zeynboek=, heeft hij journalen na- 

gelaten van zijne zeetochten in 1667, '71 en '74, die alle in 

H.S. ter Prov. Bibl. v. Friesl., berusten. 4 Deze journalen zijn, 

blijkens de daarin meermalen voorkomende bijzonderheden, die 

uitsluitend zijn persoon betreffen, door hem zelf gehouden en de 

ter Prov. Bibl. bewaarde exempl. zijn, daar ze met dezelfde 
  

) Stbk. Fr. Adel IJ, p. 58, 59. 

®) Ordres & Zeynboek. 

5) Zie Mr. de Jonge II, p. 81, 82, 115 en Vrije Fries XVII, 1895, p. 566 noot. 

1898, 14
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hand als zijne klad-missives v. 1659, in het O. en 4. boek, ge- 

schreven zijn, ongetwijfeld de originelen. Die van 1667 en '74 

zijn zeker het belangrijkst, omdat het eerste den tocht n. Chattam 

raakt en verder den daaropgevolgden kruistocht langs de Schotsche 

kusten beschrijft, van welken laatste, v. z. v. mij bekend, geen 

verhaal, in druk bestaat, terwijl het andere (v. 1674) de, in vrij 

algemeene trekken, door den Holl. Mere. gegeven en door andere 

schrijvers daaruit overgenomen berichten omtrent den overigens 

weinig bekenden tocht langs de Fransche kusten, belangrijk aan- 

vult en opheldert. 

Al de 3 journalen *) hebben echter deze verdienste gemeen, dat 

ze, waar men menigmaal het ontbreken van dergelijke gegevens 

heeft betreurd ®), tevens eenig licht werpen op de persoonlijkheid, 

het karakter en de eigenaardigheden van dezen zeeridder. 

En wanneer men zich, uit die oude verweerde stukken, een beeld 

van hem zoekt te scheppen, dan kenmerkt zich dat door gemoedelijke 

vroomheid, grootmoedigheid, loyaliteit en flinkheid van optreden 

wanneer dit noodig was. In tegenstelling van z00 menig wapen- 

broeder ®), was hij gemakkelijk in den omgang en eene goede tafel 

was hem niet onverschillig. Hij had hart voor zijne ondergeschikten. 

Men raadplege verder omtrent hem Mr. de Jonge (zie Index) 

en, wat zijn leven en bedrijf tot het laatst van 1666 betreft, 

de Vrije Fries XVII, p. 3644609. 'k Zal er mij toe bepalen 

daaraan nog toe te voegen, dat hij 10 Novbr 967, waarschijnlijk 

voor de tweede maal en op gevorderden leeftijd, te Lekkum, 

waar de familie zijner vrouw woonde of eene buitenplaats 

had, in 9t huwelijk trad met Johanna Adius (dr. v. Adigerus- en 

  

1) Omtrent de aanmerkingen, die op taal en stijl te maken zijn, kan ik wol- 

staan met te verwijzen naar Mr. de Jonge [, p. 844 noot, alhoewel deze, waar 

hij op grond daarvan, tot >eene verwaarloosde opvoeding= besluit, zich meer op 

een 19e dan op een 1/e eeuwsch standpunt plaatst. 

Om de lezing te vergemakkelijken heb ik de eigennamen en enkele woorden 

gecursiveerd, en hier en daar, een / als scheidteeken aangebracht. 

*) o.a. in Nav. 1856, p. 822. 

5) b.v. W. C. de With, Jan de Haen, v. Brakel en ook C. Tromp.
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Maycke of Maria Jacobsdr van Loo) *), met wie hi3 tot zijn dood, 

te Harlingen, in 't 4e quartier ®), heeft gewoond. 

Het tijdstip van zijn overlijden is niet juist aan te geven, doch 

na den tocht v. 1674, >was zijn glas aldra verloopen.= Zijne 

weduwe bleef daarna, aanvankelijk met hun zoontje Theodorus, 

tot 1698, te Harlingen (in 't 4e quartier) wonen en vestigde zich 

daarna te Groningen, waar Theodorus toen secretaris was. Deze 

laatste, die in 1728 nog leefde ®), had, uit zijn 2e huwelijk met 

Margaretha (of: M. Tjacomina} Emmius, 4 kinderen, w. o. twee 

dochters: Johanna Maria, die met Hieronymus de Blau en Anna 

Margaretha, die met mr. Gerard Jacob Keyzer huwde *). 

Het journaal v. 1667 luid als volgt: 

>Den 28 Mey 1667 ®, soo ben met Myn broeder *) sijn vrou en 

kinderen aen mijn boort onder 9tOostend van Texel gecomen en 

den 29 ditto geseylt tot voor 't Nyudiep en den dartigsten ben 

gemonstert door de Hr Scipio Aylva van Meckema, en d'9Hr Fiscael 

Canter en Dominicus en aen d'Hr Admirael °) overgegeven 81 eop- 

pen en ben nogh in effect sterck gebleven 323 Matroosen en 75 

Soldaaten, daeronder d'fandrigh Hettinga ®) benevens drij sergian- 

ten °) somma 8396 Coppen. 

Saturdagh den Ì Junij. Den 1 Juny hebbent / onder zeyl geweest 

hebbende / wederom moeten setten. Snamiddaghs de windt westelijck, 
  

1) Stbk. Fr. Adel 1, -p. 92; II, p. 59. 

*) Harl. Goedschatt. Coh. waarop hij o.a. in 1672, met een uit 8 personen 

bestaand gezin, naar f 40000 stond aangeslagen. (Inlicht. v. Dr. Buitenrust Hettema). 

9) Stmeoh. 1698, Kimswerd n°. 18. Zijne moeder bezat vele vastigheden o. a. 

te Kimswerd, Jorwerd enz. 

*) Stbk. IL, p. 59, vgl. ook Nav. 1857, p. 174, waar de eerste dochter echter 

Maria Johanna wordt genoemd, *}) Oude stijl. 

°) Nergens vond ik dezen nader aangeduid. *) Hans Willem Baron v. Aylva. 

5) Aucke Tietesz. v. Hettinga; hem werd 20 Aug. 1673, in den slag van Kyk- 

duin, 't rechterbeen afgeschoten; overl, te Langweer 16 Oct. 1683 en aldaar 

begraven. De namen zijner 78 manschappen zijn te vinden in 9t Ordres en Zeyn- 

boek v. Brunsveldt. 

°) nl. Hans Caspars, Jan Sacharijaes en Jan Michels, terwijl er zich ook nog 

de corporael Hendrick de Vos bij bevond,
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buijig met reegen, enhebbent geset bij den Hr Admirael en souden 

wel zee geloopen hebben maar hadden geen claar sight. 

Sondags de 2 Junúj. Tot op dato noghal bui3jigh weeder met 

haagel, wint en reegen, en oock te met torman schip (?) / en sijn 

van de voormiddagh omtrent negen uieren twee fergats binnen ge- 

comen welek 9s morgens al vroegh gesien hadden. 

En hadde ons Galioot gepreijt om mijn boot naar 9t niuwdiep 

te sleepen en const door 9t holl waater niet geschieden en de windt 

W. ten N. en W.N. W. | 

Maendagh 3 ditto. De vergangen nags nochal hebbigh en stob- 

bigh windt en dat uit den westen. Jek hebbe ons boot opgesonden 

naa 't riuwdiep aan d'Commissaris Krijff, door den Caydray 

Cornelis Cornelis/ Mr *) Reyers swaeger enhebbe aen Mr Reger 

voor de twee Corren °) betaelt acht ducatons. 

des voormiddags is het klein jacht aen boort geweest van d'Hr 

Adm Hans Willem van Aylva sonder te weten wie daar in is 

geweest / dan gaff seven schooten. 

denselven ditto is aen boort gecomen Jacob Jansen, den 24 

Novemb 1669) bij Fedde Douwes<) gehuiert; de windt in de 

naamiddagh W.S. W. nogh al met buyen. 

Dingsdagh 4 ditto. Smorgens met het begin van den dagh soo 

heeft d'Hr Admir: een schoot gedaen en d'blauwe Vlagge doen 

waeijen | syn(de) niettemin om de opkrimping van de windt en het 

aan boort comen van de jachten uit 9t Niuwdiep van ander resolutie 

geworden en inplats van d'9 blauwe {/ d9 Prince Vlagge doen waeyen. 

Is Jan Canis nogh aen boort geweest en gebroght mij(n) bijbel, 

houwer ®) en potten, en hem weed'rom gegeven een sack met 200 

duecatons om door ons Frintie ) te bestellen aen Frans Oom '), 
  

*) Hier: heelmeester. ®) vischtaig. 5) lees 1666. 

*) Stuurman op den >Pr. Henr. Casimir=, vermoedelijk een Hindeloper en zoon 

v. d. Houtkooper Douwe Feddes aldaar (vgl. Hyp. boek). ®) Slagzwaard. 

®) Zijne zuster Catharina Brunsveldt, die geh. is geweest met den Harl. Bur. 

gemeester Quicklenburgh. 

f) Zeker Frans Brunsveldt, Rentmeester v. d. Geestel. goederen te Leeuw. 

Dit strookt ook beter met de tijdsorde dan dat deze (die huwde in 1641) in plaats 

van zijn oom, zijn grootvader zou zijn, gelijk het Stbk. wil,
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Den 5 Juny Woensdagh. Des morgens vroegh in de daghwacht 

de windt van den Z.O./en omtrent vroegheost schaffen berste de 

wint weederom uit met mott uit den Z. W. soo dat de raes wee- 

derom laeyden / met opklaringh daarnaa en stive Coelte. 

Moesten voort de raes geheel neer strijken en de stengen 

schieten ende besaens roede striken, want het waeijde een geheelen 

storm, soodat oock genootsackt waeren nogh een ancker te laaten 

toegaen, en d9Hr. Adm" vlagh wegwaeijde. des namiddags soo ver- 

loor het advysjacht *) syn Zelup welck hem van 9t gadt affgesmeeten 

wierde, ons Admirael sijn boot en die van Oostergoo *) als Albertyn °) 

sagh dat meede al vol waaters waeren, en de windt uit den 4. W. 

ten Westen / tegen den avont soo was de windt al westelijker en 

heeft des nags ons Zeloup op zyde hangende door stortinge der 

zee meede schaadloos gemackt. 

Donderdagh den 6 ditto, 's morgens is de windt geloopen West 

ten noorden en allenskens wat gemindert, niettemin soo Is 't woeden 

des waaters nogh miet gedaen en saaghen d'Hr Admtraelsboot aen 

strandt leggen soo oock d9 Zelup van 9t jacht. 

Ontrent den Middagh hebbe door een galyoot een missive door 

Haar Ed. Mo becomen met een beslooten acte voor de Luit. 

Jan Jansen °), en is aenboort gecomen, de schipper Cornelis Santhack 

weegens vragt van matroosen aen boort gebracht van Amsterdam 

en hem betaelt 85 F 1 stu3ver/ 's namiddaghs is het advijsjacht 

geseylt naa 't Niuwdiep veelligt om een Zelup, welck hem is 

ontdreeven door storm. 

Vrydagh de 7 ditto. Des 9s naghs moeij weeder / de windt West 

ten Zuyden / hebben met het breeken van den dagh ons stengen 

en raas weederom omhoogh geset, en hebben oock alle scheepen 

claar gemaackt met stengen en raas op te setten, is oock het schip 

1) >d'Exter,= Commr Kornelis Lievensz, 8 st. 15 matr. 

?) Capt. Jan Jansz Vyselaer. 

®) nl. de >Princes Albertina=, eapt. Joost Michielsz Cuyck. 

*) Het Admiraliteits Collegie te Harlingen. 

5) Jan Jansz de Jongh, later op dezen tocht vlagcapit®, in plaats van den 

overleden Symen Foeckes.



202 GESCHIEDENIS. 

>Groot Hollandia= affgesackt dat vermast heeft, daar Commandeert 

Capt. Cornelis Senthen ). 

>Voor de middagh heeft d'Hr Admirael de witte pitsiaer vlagge 

laaten wae3jen en een Zeynbrieff soo (mede) de randevoe uitgedeelt. 

Wy sijn van daagh wat verseylt om op dieper waater te comen, 

8smiddags hebbe by d'Hr Admirael ter maaltijt gebleven en is 

niet (by)sonders voorgevallen dan een aenschrievens van de Eid. 

Mo. Heeren Raaden, van onse bemanningh in ons Esquadre geen 

andre, buiten ons Collegie over te laaten. Hebbe per schipper (Piter) 

Hylckes ontfangen door mijn broeder Brunsvelt mij toegesonden, 

4 halff ton eeck ®), 3 ton gort, 3 ton witte orten, 2 ton grauwe 

ditto, 40 stuckx keesen en 5 snees ®) eyeren. 

hebbe aen Capt. Eyselaer overgegeven 24 hanghmacken voor 

sijn volck, oock hebbe ontfangen van Cap'. Witse Beyma *) 3 rijem 

papier voor d9 Constapel. 

Per Ids meedbrenger, hebbe ontfangen mijn wanten, hebbe hem 

weederom gegeven 10 leedige varckens 5) van 't Landt, en voort 

eenige geschoofde vaeten en andre smal tonnen. 

Saterdagh de 8 ditto, Den geheelen naght moeij weeder end9 

windt W. ten Z. en verlangen met ons Esquader bij de vloot te 

comen, op de randevoe voor de Revijer van Londen, des morghens 

heeft d'Admirael een schoot gedaen en de blauwe vlagge laaten 

waeyen, en hebben ons meedegeprepareert en soo wat gedreven 

met een Labberkoelte en sijn het Spangiersgat uitgeloopen met 8 

Fryesen ®), 2 Groningers °) een Rotterdammer ®) en een Hoornsman °) 

  

1) vgl. noot 8. * azijn. *) een >snees= is: 20. 

*) van de >Westergo=. °) watervaten. 

°) nl.: >Groot Frisia,= >Prins Henrick Casimir,= >Oostergo, >Westergo,= 

>Steeden,= >Princes Albertina,= >Klein Frisia® en >de Windthondt= (vlg. Brandt 

p. 973.) 

*) nl.: de >Vredewoldt= en >Stadt en Landen= (id) 

®) de >Groot Hollandia,= volgens Brandt, en ook op p. 210 hierna, capt. : Laurens 

Davidse v. Konvent, die zijne groote mast had moeten vernieuwen (id. p. 572, 568). 

°) >den Eenhoorn,= capt.: Graaf Jan van Hoorn (id. p. 578).
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met een Fleuit en is de windt nu te namiddagh N.N.W. edogh 

stilleties, nogh een Amsterdammer, d9 Kleyne Herder *). 

Sondagh. den 9 en hebben nogh moeij weer gehouden soo de 

geheele nacht en hebben sooveel zee gesoght als conden, hebben, 

van de morghen een dood gehadt met namen Pyter Tyssen van 

Enckhuysen, de windt N.W. ten W. 

Des naamiddaghs is d'Hr Admirael aen mijn boort gecomen met 

Jon" Jan Treslong, Mons' van Loo en Mons= Hautyn en daar naa 

qguaem oock Dom. Grauw ®) en naadat het geheel styl waar gewor- 

den begonst de wint uit den Oostelyken hant te waeyen, heeft 

d'Heer Admirael naar boort weederom begeven en hadde tijdingh 

becomen dat Mr Piepke pasteybacker aen boort waer gecomen, 

des savons, als des naghs is de wint al sachtjes alsoo gebleven al 

uit der oostelijker handt, en heeft d'Hr Admirì my 9t galioot 

d9 Krakelingh toegevoeght om op mij te passen *). 

Maendagh den 10 ditto. De windt noghal O. met een labber- 

koelte / tegen den middagh / wierdent geheel stil en lieten 9t met 

d' ebbe drieuen, soodat gelegenth. hadden ons Kurre te waater te 

werpen, en vingen in twee mael een brave Zood soodat de achter- 

en voorhut eonde medt deylen. 

des naamiddaghs begonde het luchtie wat te beeteren en soo 

voorts te met wat coelder/ en setten ons kurs A. West aen. 

Juni den 11 Dingsdaghs. Ditto de windt nogh al O. en meenden 

snaghs eenige Scheepen gesien te hebben dan en bevonden niet 

ooek conden in 9t rijsen van de son met het volck aen de stengh 

niets verneemen, dan ontrent acht à neegen uieren saagen acht à 

!) vermoedelijk wordt hiermede bedoeld het fregat >de groote Harder= capt. 

Floris Florisz. Blom (vgl. Brandt, p. 578). 

5) Joh. de Grou, geb. te Leeuwarden (zoon van Ds. Samuel 4 te Wyckel 

en Broeder van den Franeker Hoogleeraar in de Mathesis Abraham 4) was 

sinds 1663 predikant te Burum en Munnekezijl. Hij + in 9t laatst van Novbr 1679 
oud ec. 48 jaar (Romein's Nml. p. 496/7). Gedurende dezen tocht, deed hij 

dienst als Predikant op het Friesch Smaldeel. 
°) nl.: om op zijne orders te letten.
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neegen van de stengh, en sij ons gewaer wordende lichten haar 

ancker en lietent drieven, en bevonden het onse scheepen te 

weesen vaar(?® van d'Hr. Vice Admrael Schram en d9 Schout bij 

nacht Jan Gideons van der Burght, welck met Zalutatie gepasseert 

en behoorlijecke groetenisse sijn ons gevolght, want creegen het 

grosse oock in 9tgesight, voor Koninghsdiepf tusschen 6 en 7 

uiren savons bij d'Hr de Ruyter comende soo heeft d9 blauwe vlagge 

laaten waetien en/ al voort eer dat geset / hebben zeijl gemackt en 

ons soo spoedigh met bramseijls en alles wat goedt conde doen, 

door de gronden gebracht / en laagen galioots aen beyde zijden 

tot dat het doncker wierdt en hebbent doen hij malcä: geset, 

sonder nogh iedts geweeten wat voor hebben en soo 9t schint sullen 

na Chattam ofte op de revier landen, Godt de Heer gelijeft ons 

waapenen te segenen opdat tot een goedt eyndt mooghen comen. 

En hebbe al ons dinghen klaer gemaeckt tot slaen /dan hebben 

nogh niemant gesijen. 

Woensdagh den 12 ditto. Des morghens aen boort van d'Admi- 

rael geweest hebbende en bevonden niet aen boort te weesen, maar 

met d'Hr de Ruyter opgevaaren alwaer de Heer Kuwart van Petten !), 

met d'Hr van Gent waaren en bevonden goede progressen in haar 

werck, als dat de onse het 's Konings magazijn op @uingburgh 

hadden in de ass geleydt, verbrandende alle masten en stucken 

kappende alle het rondthout, welek daar omtrent waer en inne- 

mende een fortjen Garnasse ?), en verder op vaerende hebben vijff 

van haar seheepen verbrant, ende drije veroovert en quaem d'Secretaä 

Sweers met dese tydingh all naa besette wacht aen boort van 

d' Lut. °) van Meppel alsoo de Heer van Nes meede gevaren waer 

op econschap / en broghten tydingh dat Godt Loff nogh alles wel 

gingh en dat nogh vijer groote kloecke scheepen bij haar laagen 

boven Chattam, welck uit dat selve vort >(fort?)= doen niet meer 

en schooten, en quaem onsen admirael Aylva doen ick van d'adm 

  

1) nl. Cornelis de Witt, Ruwaard van Putten. 

®) Sheerness. 

%) Lees: Luit-adml.
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Meppel quaem mij tegen / welck in mijn Zelup overtreedende uit *) 

van Nes, aen sijn boort settende. 

Juny Donderdagn den 15. Des 's morghens vroegh heeft d9 Luit, 

Ádmirael van Nes, aen boort van d9 Heer d9 Ruyter gepitsiaert 

met d9 witte vlagh en heeft geordoneert dat ons nogh bijhebbende 

branders citto syn geseilt op hoop en van meeningh de ander vijer 

groote scheepen in brandt te steeken, en bennen wij met ons 

Fryes Eisquaader geordonneert op de revijer van Londen te seijlen 

en daar te setten ®, en syn de lichste scheepen wat opgeseylt 

naar een dorp aen 9t water leggende geheeten Blackteijl®) en ver- 

scheydene schooten daarop gedaen { des 's middaghs de maaltijdt 

bij de Hr. Admirael gedaen !hebben d9 Zelupen naa de wal gestuiert 

om te peylen, des naamiddaghs sagen weederom roock opgaen met 

slagen vanspringing van scheepen/ dat presumeere de vyer resteerende 

kloeeke scheepen *} meede vernielt sijn, soodat meene dat onse 

scheepen welhaest daar uit Chattam sullen comen, en haar bj 't 

gros vervoegen, de baackens en tonnen sijn door de Engelsen opge- 

nomen terwijel wij si3n binnen geweest soo dat bij haar wel gal 

voorgenomen worden van met branders aff te comen. 

des savons een paar stuckjes op d'galioot °) gedaen en die gemant, 

en d9revijer opgesonden, met 25 coppen alsooek mijn Zelup met 

eiff coppen met d' Lut: Cromhout/ de vaendrigh Hettinga, hebben 

buiten order van mij aldaar op Holljee ®) twee hui3jsen verbrant en 

hebben oock een farcken meede gebraght, met 2 hoenders bij de maets. 

Vrydagh den 14 ditto des morgens voor't ri3sen van de Zon 

saaghen de hu33sen branden en quaem 9t galliot met de Zelup 

weeder aen boort, een halff uier naa 9trijsen van de Zon wierdent 

geheel mistigh daarnaa geheel stil, en meende de windt soude 

geheel om hebben geloopen naa 9t Westen. 

  

') hier tusschen te voegen: die van. *) ten anker te komen. % Blacktaile? 

©) >the Royal James,= >the Royal London,= >the Royal Oak,= en een ander dat 

ontkwam, nl. het straks bedoeld fregat. 

5) Er waren 4 galjoten bij 't Friesche smaldeel. Hier zal >de Krakelingh= bedoeld 

zijn (vgl. hiervoor). °®) Holhaven?
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des daaghs bequaem tydingh door Capt. Christiaen Ibels *) dat 

all des Koninghs scheepen welck in Chiattam gelegen hadden door 

de onsen veroovert en verbrant waaren exempt een fergat welck 

geheel op zeilde daar de onse niet en conden comen en 9t schip 

d9 Royael Chiaerl vermeenen in Hollant te brenghen/ de wint all 

weer Ó. en O0. ten N./ des savonts hebbe mijn Zelup bemant op 

de brandtwacht gesonden voor Blackteijl voor d9 Hill ®. 

Saterdagh 18 ditto. Des 8's morgens voor de son is mijn Zelup 

weederom aen boort gecomen, en hadden niet vernomen en waar 

de Corprael met d9selve uitgeweest, voorts hadde verstaen dat 

d9 Comm Meynert Jenties ®) sijn brander seer lofflijck aan d9 Admi- 

rael van de Witte Vlagge heeft gebracht en geheel verbrant/ 

waaren, al twee andere branders daarop misluckt, en van 9t volck 

is welnigh affgecomen, alsoo door onachtsaemh. van haar selvs. 

gernaaten/ haar Zelup is gesprongen van malcä: in alle stucken, 

soo sij den brander in de Zelup sijnde hadden aengesteken ; de 

windt nogh al Oost, en hebben eenige scheepen haar divoor gedaen 

om weederom aff te sacken alsoo het aldaar alles schoon hadden 

gemackt en verdistruieert maar de Landtluiden hebben se met 

vreeden gelaaten en verbott op lijffstraffen niet te behinderen. 

Sondagh den 16 ditto. Des morgens de windt 4. W. met mott- 

reegen en quaemen de Zelupen en boots / galioots van de brandwacht 

en begon dar naa wat stiver te regenen/ sijn doen de meeste ofte 

alle onse scheepen weederom uit Chiattam gecomen met het schip 

d9 Royael Ciaerl) hebbe ick order becomen hier op de brandtwacht 

van daen te gaen en aff te sacken om met Christiaen bels, Baernt 

d9 Vrijes*) en Vinckelbos®) onder de Esquader ® van d9 Heer Lut. 
  

*) Christiaen Ebelsz. Uma van de >Vredewoldt.= 

*) Blacktaile ? 

®) voerende den brander >de Princes= van de Friesche Admiraliteyt. 

*) Broeder van den een jaar vroeger gesneuvelden Lt Adm! Tierck Hiddes de Vries. 

5) Deze Harlinger capiteyn, voerende 9t fregat >de Windthondt= is echter bij 

8t Gros gebleven (vgl. Brandt en v. Aitzema). 

°) Bestaande, volgens mr de Jonge Il p. 203, uit 18 schepen en fregatt: één 

behoefteschip en 3 galjoten. Brandt p. 579 noemt in plaats van 18: 17 schepen
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Admirael Willem Joseph van Gent | soo d9 Hr Collon: en Lut. 

Admirael Aylva mij mondelingh seijde edoch hebben daar ter pre- 

dicatie gebleeven alsoo daar een danck en beededagh onder de 

vloot wierde gehouden, des namiddaghs vermeende volgens aen- 
  

en een brander en dat er niet 8, maar 4 galjoten bij waren, blijkt wit dit jour- 

nael. Welke schepen het waren, die dit Eskader uitmaakten, vindt men bij geen 

schrijver vermeld en 9t kan daarom zijn nut hebben, hier de samenstelling er 

van te laten volgen, zoover die, uit dit journael, in verband met Brandt's 

gegevens, is op te maken : 

1. Lt Adm! Willem Joseph v. Ghent op >De Dolphin= 

2. V. _> Johan de Liefde op >de Ridderschap van 

Holland . eee 

3. Schout bjn. Hendr. Brunsveldt op de >Prins Hen- 

rik Casimir= eee 

4. Capt. Chr. Ebelsz Uma op >Vreedewoldt= 

5. _> Lourens Davidse v. Konvent op >Groot Hol- 

landia? eee eee 

6. Capt. Barend Hiddes de Vries op >de Steeden9. 

7. _> Thomas Tobias op >de Bescherming=. ... 

8 

9 > Ysbrandt de Vries op >Stavoren= 

Hendr. van Vollenhove op >Agatha" .... 

eee 

Graaf Jan van Hoorn op >d'Eenhoorn= 

Il. > ZElant du Bois op >Uitrecht= & ...... 

12. > Cornelis Jooste Smient op >de Starre= , 

18. Lourens de Bruyn op >Postiljon &. .... 

14. > Jacob Philipsen op >de Brack?= 

15. > . & Swart 

16. > > & Maes? 

U. ,> . & Ouensteyn? 

8 ..... 
GALJOTEN. 

Schipper Thys Thysz Krakelingh >de Krakelingh= 

5 Dirck Kornelisz Turck >de Jaager= .. 

» Jan Turck ..... 

» Luitjen &..... 

BRANDER. 

Commt ....f ? en later nog 

> Henricus Roseus >de Rommelpott.=       

So
l-
 

da
te

n.
 

50 

Adm. Coll. 

Amsterdam. 

Rotterdam. 

Friesland. 

bij 

Rotterdam. 

Friesland. 

Amsterdam. 

kij 

n 

Noord. Kwr. 

Rotterdam. 

Amsterdam. 

kid 

Friesland. 

Amsterdam. 

? 

?  
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segging aff te sacken, dan begonde sulek weer op te steecken / 

en de lucht soo te draijen dat genoodsackt waaren ons resolutie 

te verandren en op 9s andrens s'daags te hervatten, en heeft 

het met een seer heftige (wind) uit den Westen en W.S. W. 

(begonnen) te waeijen en oock te reegenen. 

Maendagh den 17 ditto. Smorgens voor den dagh hebben ons 

ancker gelicht en d9 blauwe vlagge doen waeijen/ soo sijn de 

bouen genoemde scheepen met mij affgesackt met redelicke coelte 

uit den W.S. W. en hebbet tussen d9 Admirael Generael en 

d9 Lut, Admirael van Gent geset, en ben voort naa boort van 

d' Hr de Ruyter met de Zelup gegaen / welck mij een schriftelijcke 

acte (gaf) van onder de Hr van Gent als Schout bij nacht over dat 

esquadre te sullen weesen; en hebbe doen van daer naa d9 Hr 

van Gent gevaaren en hem sulex geexhipeert en daarnaar lijet 

d9 Hr Generael weederom de witte vlag waeijen, hebbe doen myn 

instructie van d9 Heer Ruwart d9 Wit ontfangen en sal daar (na) van 

de Heer van Gent ontfangen d9 schriftelijke ordres deser voijagie. 

Dese dagh hebben becomen de reghte kennis van de principaele 

genomen en gebleven scheepen/ als het schip d9 >Royaele Cijarles= 

met 832 metaelen stucken, item een fergat bij Cap'. Brakel genomen 

met 40 stucken en meede op dien tijdt den 12 Juny verbrandt 

't groot schip de S% Matheus met 60 stucken, end9 Carolus Quintus 

met 70 stucken en 't Slot (Honinge *) met 60 stucken met nogh 

een groot schip der naam onbekent. 

18 ditto door onse branders verbrant de Royaele Jems met 92 

stucken, nogh d9 Royale London met d9 Royaele Ockef 5 branders 

van de Engelse welck haar selven hebben in de grondt gecapt, 

oock hebben de onse het 9s Konings magasyn aldaar tot Qwingsburgh, 

als het kasteel geeheel in de assen gelei3t met alle touwen, masten 

en veel ander vaertuygh etc. 

Dingsdagh den 18 ditto. Des 9snaghs de geheele nacht met 

stilte en reegen en d9 Lught uit den Oosten, dogh geen doorwaeijende 

coelte{/ oock ts d9 Hr Colonel Aylva met d9 resterende scheepen 
  

5) Een O, IL. vaarder, in 1665 door de Engelschen, op ons, veroverd.
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d9re(w)}yer affgesackt en bij 9t Corpus gecomen als oock nu alle 

scheepen oock uit Chiattam bennen. 

naa de vroeghcost heeft d9 Hr Adm van Gent de blauwe vlagge 

laate waeyen en hebben desgelijken gedaen en 9tancker gelicht / 

hebbent, met d' ebbe affgedreven. 

Van dagh tegen d9 middagh hebben ransoen uitgewegen voor 

d9 eerste reijs. 

Op den middagh hebbent om de vloedt moeten stoppen en t9 ancker 

gevest; en nogh al labber coelte met moej weer, s'namiddags 

omtrent ses uieren hebben weederö sel gemackt en met sonnen 

ondergangh weederom anckert, de windt slapies uit den 5. W. 

ten S. en S. 5. W. 

29/19 ditto Woensdagh. Voor sonnen opgangh liet d9 Hr van Gent al 

de wacht affschietenen daarnaa de blauwe vlagge doen affwerpen, 

hebben desgelyken gedaen, en terstont spil &) gesoght / de windt nog 

slapies /somerweer en dat uit den 4. W. ten Z. / des savons laat waer 

de Rijael Ciaerls bij ons geset, welck smorgens met ons t'zeyl maackte, 

om te gaen naar Hellevoetzluijs °). wat voor ses uieren soo raackte 

fynckel bos®), soo ick presumere op de staert van d9 muys *) binnen / 

ontrent 7 uieren raackten soo conde sijen meede int uitloopen de 

Hr. Vice Admirael d9 Liefde de Rijael Ciaerl, d9 Esser °) en nogh 

een welck niet en kende van vaerre (aan den grond). Hebbe mijn 

fock opgegijt, en d9'bramseylen ingenomen, en heeft d9 Hr Adm, 

Gent het geset en gepitiaert en aen mij een smaldeling van jeder 

van ons verdeelinge laaten toe comen. 

Des s'middaghs op de pitsiaaringh hebbe het middaghmael bij de 

  

1)9 ankerspil; dus anker gelicht, 

=) Het brengen naar 9t vaderland van dit veroverd schip, welks spiegelversie- 

ring nog in 9t Rijksmuseum te Amsterdam wordt bewaard, was opgedragen aan 

den capitn Jan van Brakel, met last aan van Ghent om hem ter halver zee te 

begeleiden (Brandt). 

*) Vgl. noot 5 op p. 206 hiervoor. 

*) nl. nog juist bijtijds. 

5 Dit schip was ten vorigen jare, door Brunsveldt zelf, op de Engelschen 

veroverd.
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Hr. van Gent gehouden, en geresolveert ons achter gebleven 

aen d9grondt geraacte scheepen in te wachten door t9 wassend 

waater, en hebben met desselwe weederom t'seyl gemaackt, en 

syn des savons met der sonnen ondergangh by d9 vlagge gecomen, 

de wint noghal Z. W. ten Z. labber koelte. 

Donderdagh den 39. S'morgens in d'Honde wacht heeft d9 Hr Ad- 

mirael van Gent, d9 blauwe vlaghe laaten waeijen en een schoot 

geschooten, hebbe desgelijken d9 vlagge laaten waeijen en soo met 

malcandren t'seyl gemackt, d9 windt Z. ten Oosten daarnaa stilder 

met een mistbanck, en de lucht weederom 4. W.ten Z. en hebben 

t schip d9 Royaele Ciaerls, en de Gelderse) ruijter 5} met haar con- 

voej haar Cours genomen in Hollant/ en ons Ésquadre is geanckert, 

en naa vertreck van de mistbanck heeft de Hr Admirael van Ghent 

gepitsiaart en d9 Smaldelinge van het Esquadre uitgegeven / de 

windt O. ten Z. en Z.Z. 0. 

Vrydagh den 21 ditto. 2) Smorgens met het opgaen van de zon 

soo heeft de Hr. Admirael t9 zeyn gedaen van seylen, dan wierde 

soo mistigh dat het moesten laaten leggen, en gedurde tot d9 mid- 

dagh eer het opklaerde, en soo ras op begon te claaren hebben 

voort het ancker opgelicht, en onder zeyl gegaen dan met de 

slappe coelte ende windt 0. ten Z. en de vloedt hard inbrekende, 

soo dat het een maalstroom scheen te weesen want conden de 

scheepen niet nauwer noo(r)dt stuieren en genoodtsackt te setten, 

edogh principael t9schip Hollandia van Rotterdam raackten aen 

d9 grondt gevoert by Lourens Davidsen °), en hadden orfordenes *) 

N.W. ten W. van ons / des savonts heeft d' Hr Admirael van 

Gent gepitiaart en is aen hem opgegeven de monture vant9 schip, 

soo soldaaten en matroosen, en aen een jeder behandigt de rande- 

woe, oock hebben verscheyden swaare schooten t'Zeewart gehoort. 

_ Saterdagh de 22 ditto. De windt nogh labbre coelte van den 
  

) wellicht de vroegere. naam van den nu heroverden >Jonathan.= 

®) Oude stijl. 

®) van Konvent (Brandt), 

*) Orford beoosten Ipswich, op 52° 129.
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4.0. ten O. / hebbent nogal houdend leggen op hoop dat het 

schip groot Hollandia moght door t' lossen met de vijer galioots 

geholpen worden met lichten en door t hoogh waater, des smor- 

ghens omtrent 7 uieren sagh dat weederom vlott waare, daar seer 

in verblijt waere, heeft d9 Hr Adm. voort alles bijgeset om uit de 

wal te comen en de bancken van Jermuiden *) te passeeren, moet 

weeder, en quaem een Pettemer schuit aen boort van de Adm. om 

hier op de kust te kaapen. 

Sondagh den 28 ditto. Des snachs in de hondewacht soo begon 

de windt te veranderen, met moej weer uit den 4.0. ten Z., hebben 

ons Coers geset noorden aen en N. ten O., des smorghens quaem 

ons Galliot Krakelingh bij mij en sei3de dat het schip d9 Hollense 

Leeu *) van Rotter. gevoert door capt. Lourens Dauidts, sonder 

schaade daarvan waare gecomen, hadde negen stucken van hem 

in gehadt, soo oock anderen. 

Des voor middags heeft d9 Hr Admirael van Ghent de geus van 

de besaens roede laaten waejen en een schoot geschooten, om 

predicatie, naa welex oock naa toe gingh, en daar synde hebben 

na de predicatie het Heylige Avondtmael gecumumiceert, ben doen 

oock meede aengegaen dat mij soo vervrolijckte, dat veellicht niet 

weer sonder predicant sal in zee gaen / en onder de Godsdienst 

wierde t° Loodt geworpen en bevonden niet meer dan 5 vadem 

waater, Hebbent voort over staegh gesmeeten en 2%) W. om uit 

de wall te comen overgeloopen, tot uit de baneken quaemen, edogh 

gewent hebbende weederom / sijn weederom tegens de ravelingh 

aengecomen en daar over geloopen op 4/2 vadem en gepasser(d) 

ofte over, hebben meer dan twintigh vaadem waater, en doen on(s) 

Cours weederom N. aengeseylt, Hebben de witte vlagge laaten 

waeljen en9 d9 smaldelingh uitgegeven. 

Maendagh den 24 ditto. Des smorghens het seste glas in de 
  

D Yarmouth. 

2=) nl. >Groot Hollandia= 9t welk den Holl. Leeuw in den spiegel zal hebben 

gevoerd. 

*) >ten= staat hier doorgehaald.
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hondewacht hiet den Hr Admirael de rood vlaghe waeïöen, Hebben 

all de lappen bijgeset wat hadden, en ons Cours all noord aen- 

geset, met een seer dockige lucht / stilletis / is een fluyt van 

Laarwijck 5 in ons vloot gecomen en soo d9 will hadde naa Oostende 

met noortse last geladen / is niettemin bij de Hr Lut Admr. ge- 

relaxeert. 

Des voormiddaghs heeft de Hr van Ghent het geusken van de 

Compangie laaten waeijen / sijn de Hr Vice admirael de Li(e)ffde °) 

en iek aen boort gegaen, heeft doen d9 Hr admirael sijn secreete 

Comissie mij meede voorgelesen, om ons Curs recht toe en recht 

aen op Hitlant aen te setten en d9 Haven van bresont in te loopen, 

en soo doendlijek onder Gods zeegen te veroveren en een erui3ser 

te stu3jeren naar Heroo ®) om contschap te mooghen becomen van 

d9 Oostjndise jachten de Boek en de Geit, en is geheel stil ge- 

worden Hebbent laaten drijeven. 

en voort Is soo den geheelen dagh gebleven / weinigh gesicht en 

stilte, hebben tweemael ses Lijn want geschooten dan niet *) becomen. 

Des s'nachs nogh geheel doot stil en drieven soo heen en 

weeder, en rontom, en waar geheel mistigh, conden de haanen 

wel hooren craeïjen en hooren maar weynig sjen, Hoope dat het 

met de zon wat sal opclaren en gingen N. ten W. aan / s mor- 

ghens tussen seven en achten hebben ons Curs verandert, en sijn 

uit de wall geloopen oost aen, dan daar quaem geen coelte, en 

naa dat het een weijnigh opgetrocken waere bevonden nogh al bij 

malcandren te driven, daar naa voort alweer soo mistigh dat mal- 

candren niet sien conden, en dreven dan tegen den avont a} 

weederom noorden aen, en waar onder nogh boven eenigh windt 

en waar een Zgyerckseese visser onder d9 scheepen gecomen, maar 

is door de mist weederom wegh geraekt / Hebben t9 want °) wee- 

derom te waater gehadt en niet gevan: 
  

1) Lerwick op de Hit- of Shetlandsche eilanden. 

5) Jan of Johan de Liefde vjd Rott. Admt. 

® de Faröer. 

*) nl. geen visch. 

5) het vischwant.
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Woensdagh den 26 Junij. Snaghs nogh geheel s(tjill met neveligh 

weer en geen coelte / de lucht O. en O. ten Z. en O. 4. 0. edogh 

en woeij niet deur en hadden 24 a 25 vadem waater / tegen den 

middagh claerden altemet wat op / dan weederom geheel mistigh 

soodat dickmael den trom moesten roeren, en d9 Hr van Ghent 

gaff wegens t' zeijn te met een schoot, s'middaghs cregen 14 à 15 

vadem waater, hebben ons Corre te werck gestelt en cregen twee 

sehelvissen met een schol, daarnaa meerder, welck 1, 2 tot 28 

duym groodt waeren en seer ongemeen dick, voorts rochen en 

scharren / (waar) onder een schaer van 14 duijm meede op de 

stoek gemeeten groot / en begonde een wenigh de coelte en hielden 

ons coers al noorden aen en N. ten O. hebben van daegh beede 

dagh en danckdagh gehouden. 

Donderdagh den 27 ditto. Jn de hondewacht waar de coelte wat 

gewackert en hadden oock claerder gesicht, en gingen greepstous (?) 

nogh als onsen cours nogh al N. ten O. en hadden weederom 

diep waeter. 

Des s9 middaghs hebben hooghte gehadt van 55 grä 33 minü, 

met een moeie koelte en sleght waater, ons kours N. en N. ten 

O. En is voorts soo met moeij weeder den geheelen dagh verbleuen, 

een vlu3t van der Veere welck over twee daghen bij ons gecomen 

waere, en van meeningh om naa Dronthem te gaen heeft een streeck 

ofte twee sijn cours oostelyker geset, de windt en Curs alsvooren. 

Vrijdaghs. Des s'morghens in de hondewacht 3 glaesen / worde 

geporret, als dat een zei3l in lij van ons sagen t9 welck mij dochte 

ooek te sijen en sette sijn Curs Noorden aen, en heeft d9 Hr van 

Ghent d9 blauwe wimpel laaten waeien en de galiots geprei3t en 

geordonneert dat twee van de lichtste scheepen sijn lichter (dichter ?) 

op hem affgehouden. Des s'middaghs hadden d9 hooghte van 58 

graden en 2 Minuten en lietent dien naarmiddag drijven om 

d9 achterste scheepen in te wachten, jnsonderh(eit) welck 

naar de wal ofte in sight van t9 Landt gehouden hadden, en 

liet den Heer Adml sijn vlagh boven in een zijoû *) waeijen, om 
nn adonan ennen and 

Er i. opgerold. 

1898. 15
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d9 scheepen altemael welck buijten waaren, onder d9 vlagge te comen. 

Ooek soo d9 witte vlagge voor alle capiteijnen en een naader 

order van mist uitgegeven, benevens een order van aen geen 

eylanden ofte lant sonder order te landen, op lijffstraff. 

Meede de Zei3n vlagge voor de Officteren te lande en van alle 

scheepen, soldaaten en Marijners, op dat wanneer t9 zeijn gedaen 

wordet de selve naa landt te senden. 4 s9 Avons hebben weederom 

sei3l gemackt en ons koers al weederom N.en N. ten W. aengeset. 

Saterdag den 29 ditto. De windt nogal als vooren met moey 

coelte en seer goedt weeder, omtrent vroeghecost saagen landt en 

waeren ofte cregen Hanglip*) int gesichte / tegen de middgh 

warde door de Hr Admirael onder ons gepitiaert, oock soo waeren 

drie van de lichtste (schepen) welck uitgesonden waeren weederom 

onder de vlagh als Capt. Vollenhooff °) met t9 schip d9 Agat(h)a en 

Capt. Lourens de Bruyn met t9 vergatt d9 Postlijon en Capt. Cor- 

nelis Smyent met t9 vergatt de Starre®) en Vollenhove zegt dat 

Capt. Elant du Boijs, } voor Winterduyn met syn schip Uitrecht ; 

van hem Vollenhooff waar affgesteken / seght oock bij twee Dan- 

siekers hem gerescontreert waaren, willende naar London met vlas, 

pyphout en potas, synde den 22n geweest, en den 23 ditto twee 

Oostendenaers een met zout en tander een kleyn dinckxe met 

ballast, wat Spaense wijn en leege bottelijes / en Lourens d9 Bruijn 

seght (geweest te zijn) by een Sweeds schip genampt Lants Croon, 

op den 5 Meij genomen van de Engels Capers en op Lijet °®) opge- 

bracht, gecomen uit Tezel; seght dat de Engelse veel capers aldaar 

hadden en oock sterck voeren en veel prijsen opbrachten, en segt 

ooek onder anderen een rijcke Oostyndise vaerder met namen Douwe 

Harckes ®) aldaar opgebracht hadden genampt Henenburgh. 
  

) op de 2.0. kust van Hitlant (zie kaart v/d Sch. b{n C. Middaghten). 

2) Hendrick Vollenhove. 

*) Allen van de Amst. Admt. 

*) Deze zeer verdienstelijke capita diende ter Admlt van Rotterdam. 

5) Leith. 

5) Dezelfde capt. Douwe Harcx, die terwijl hij in Mei 1665 onder het smal- 

deel van van Meeuwen ter hoogte van het door de Engelschen bezette Tunger
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Voorts is goedt gevonden by ons dat d9 Hr Admirael een brijeff 

soude stuyeren aen d9 Gouverneur van Feero *) en een aen d9 Com- 

mandeur van d9 Oostjndise scheepen soo die daar waaren ofte 

anders raport door het jacht t9 welck de brieven daar soude brengen 

hier by Hitlant affwachten, midts hier eerst syende volgens ons 

order, wat hier soude con(njen uitrechten in Hitlant, ofte soo t9 

vergatt onderweeghen de Engelse Esquadre van d'9 Hr Admirael 

Smidt ofte andere verneme / ons voor ten spoedighsen raport 

deeden. 4 S'na middaghs saagen twee scheepen voor uit naa ons 

toecomen, dan ons vernemende hebbent gewent en hebben naa. 

d9 uitscheeren gesett en meenden / gelyck den een deede, en is 

achter Walsoeu ®) doorgeloopen, en d' ander wierde de pas affge- 

sneden en deden hem strijken en laveeren nogh om met hem uit 

de scheeren te comen, en hebbent de onse vloot gewent Z. aen 

om haar jaagers met den prijs bij ons te crijgen, na welcx raport 

verlangen. 

  

kruiste, den 20 of 21 dier maand, met zijn schip van 24 st. en 100 man, het 

Eng. fregat >de Salamander= ontmoette dat 28 st. voerde, bemand was met 

versch volk en 400 vaatjes buskruid en andere krijgsbehoeften naar Tanger zou 

brengen. Na een hevig gevecht van 4 à 5 uur verovert hij den Engelschman, 

doch deze raakt in brand, zoodat D. H. niet anders overhield als de vlag, den 

capiteyn en 50 Engelschen; de andere waren in 9t gevecht gebleven (Swinnas 

Krackeelen 1665 p. 18). De Jonge IL, p 55, 56, dit bericht niet volkomen nauw- 

keurig noemende, geeft daarvan deze voor Douwe niet minder eervolle lezing: 

>&... Ontdekt Harcx, wiens schip 24 stukken en 100 man voerde een Engelsch 

fregat van gelijke sterkte, de Salamander geheeten, hetwelk hij terstond volgt en 

na eene jagt van 36 uren onder het bereik van zijn geschut krijgt. Nu ontstaat 

er een kortstondig, doeh hevig gevecht. Douwe klampt den Brit aan boord, entert 

hem en maakt zich na eenen bloedigen strijd van vijf kwartieruurs, meester van het 

schip, ongelukkig geraakt het weinige oogenblikken na de verovering in brand en 

wordt eene prooi der vlammen, zoodat hem van dezen rijken buit niets overschoot 

dan de vlag, de gevangenen en het bewustzijn van als een braaf held gevochten 

te hebben,= 

In 1678 bracht Douwe Harce te Amsterdam drie Barbados- en Virgini. 

vaarders op (de Jonge II, p. 475). De Heer Eekhoff (Gesch. v. Fr., p. 471) hoewel 

misschien alleen op zijn naam afgaande, noemt hem een Fries, 

} de Faröer. *) 'teiland Whalsay.
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Sondagh den 30. Jnde eerste wacht het sevende glas preijden wij 

een peuije welck seyde nogh voor vyer daagen geweest te hebben 

nogh in den Admirael van d9 blauwe vlagge, welck op de Oostyndis- 

vaarders crui3ste, en dat all een gecregen hadden, en koelde moeij 

stijf. Jn de hondewacht hebbent weederom gewendt, Noordlyck 

over, en met de daghwacht, heeft d9 Admirael weederom geschooten 

en laaten *) Z. Z. West met kleyn seyl om ons scheepen weederom 

by malcandren te crijgen en oock d9 flu33jt by ons te naaderen, en 

syn raport van hem te verstaen. 

S'middaghs heeft d9 Hr Admirael d9 geus van de compan. laaten 

waeijen, en aan boort comende, waar Cap. Swart °) aen boort met 

d9 Luitnant van de Schotse Caaper, hadden de flui3jt t9 schip de 

Rommelpott omtrent de Kimme genomen, comende van Langesont, 

met Noortse last, ende wil naa Nantes en conden uit de Schotse 

caapers, nogh uit de Doggervisser waarvan oock twee aen boort 

waaren, en voor vijf dagen nogh in d9 admirael Smidt van de 

blauwe vlagge aen boort geweest / geen recht gelegent(heyt) 

vant eylant becomen, anders als dat den Governeur Sencklaer 

daer met een regement van duysent coppen, en een fortificatie 

souden gemackt hebben, alwaar 40°) stucken op souden leggen, 

is geresolveert jemant met een Zelup den lant te sturen, welck 

daar geboortigh, tegenwoordigh in t9 schip van d9 Adml Ghent / *) en 

tot morghen sijn comps(tje verwachten, en is geheel stil geworden. 

den 1 Julij Maendagh. Des snaghs geheel stil en seer mistigh, 

t'welek smorghens continueere en tegens de middagh cregen een 

blinek { waaren t9 landt naader dan te vooren met groote stilte, 

en weederom mistbanck optreckende / hebben temet een schoot 

met licht canon gedaen en d9 trommel doen roeren, om malcander 

niet voor de bough te drieven. 

  

1) vermoedelijk hier tusschen te voegen: >drijven.= 

* Er waren in deze dagen 3 Capiteijnen Swart, doch volgens Brandt, bleven, 

deze alle drie bij de hoofdvlag. 

9) of 90, vgl. volgende pagina. 

*) hier staat nog eens: >te stuieren.=
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Des naamiddaghs is Turck *) met syn galioot weederom van 

landt gecomen, meede brengende twee Hitten, den een een old 

patroon van ouer de hondert jaaren, geheeten Olert Smits en een 

ander van omtrent 30 jaaren, verclaaren, als dat op het eylant 

in d9 buys baeij een fort is gemaackt groot in t' begrip, en naa de 

zeecant met drij batterijen boven malcanderen, en dat het selve 

wel met 80 stucken canon waar versijen daar onder vijff swaare 

Metaalen, en dat den Governeur daarop / synde geheeten Willem 

Sincklaer, aldaar in t' fort hadde 370 soldaaten, en wel vijer hon- 

dert van de jnwoonders welck oock in dienst en met sijd en schiet- 

geweer versijen, en wanneer teeken van onraad deeden alt9 volck 

op de been moeste, en dan wel 3000 man sterck waaren, en ver- 

claarden meede d9 jonghste geheeten Lourens Jacobsen, sulex war- 

achtigh te weesen / oock dat de inwoonderen seer naar ons compste 

verlangden, dat de selve seer van de Engelse getravyleert wierden / 

welck persoon bij de Hr van Gent op t' schip is verbleeven ®) uit 

vrees aen landt weederom comende, soude mooghen opgehangen 

worden, is d9 oude Patroon met het gallioot weederom naa lant 

gebracht en door d9 Hr Adml belast hem van wat delicaats te versyen, 

en is oock gedaen en met groot con(ten)tament naa lant gegaen. 

Citto is Cap*. Vollenhooff gesonden naa Fayril®) met het gallioot 

de Krakelingh om nog te vernemen naa Capt. du Bojs met het 

schip Utrecht, welck den 23 Juny van Hollenhouff was affgesteeken. 

Jn de pitjaring is voorgedraaghen door d'Admirael van Gent 

ofte het niet noodigh en waer, om de genomen fluijt de Rommelpot 

bij ons te houden, welck wanneer alleen weghgesonden wierde, 

groot rysico liep van weederom genomen te worden, is goetgevon- 

den bij den Vice Adm9, en mij, t'selve bij ons te houden en ten 

dienst vant Landt voor een brander te gebruycken en die eenighe 

deelen *} mochten van doen hebben in sijn schip / deselve daar uit 
  

') Dirk Kornelisz Turck schipper op 't galjoot >de Jaager= (vgl. Brandt 

p. 569 en ook 782 en 787) of Jan Turck die hierna voorkomt. 

®) In 1674 komt een Lourens Jacobsz, die zich later Quast noemde, als 

schipper voor op het galjoot > Frisia= der Vriesche Admt (Journ. Brunsv. 1674). 

5) Fair isle een eiland ten Z. van Hitlant. *) nl. stukken hout van de lading.
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te haalen, en deselve aldaar te doen aentekenen, ten profyte van 

dien het toegekent wordet, heeft mijn volck door mijn order gehaelt 

90 deelen en 20 kleyne sparren. 

En hebben de Hr Vyce Adm! en iek met advys van d9 Hr Adm! 
de fleuyt de Rommelpot weesen viciteeren en bevonden een oude 

krack wellicht 17 à 18 jaaren geordeelt en seggen d'maets meede 

seer leck te weesen. 

Hebben ons cours weederom N.O. aengeset met stil moej weer, 

de schipper van d9 Vleuyt (is) Frans Keimpesen van Vlyelant. 

den 2 July Dingsdagh. Des snachs moeij weeder en met kleyn 

seijl om t'schip d9 Agita, met het gallioot de Krakelingh in te 

wachten en is t'gallioot s'morgens bij ons gecomen verclaart 

omtrent Fayril niemant vernomen te hebben. 

Hebben ons kours gestelt N. O0. aen en syn ons esquad** door 

gedaen teeken uit malcanderen geseijlt, d' Adm! met de synne in 

t midden, en de Lijefde aen stuurboort, en ick met mijn esquadre 

aen backboort, en belangende 9t andtwoort van Jan Turk om den 

ouden Hitt weederom aen landt te brengen / seght dat soo ras 

hij wierde aen lant geset, en de bootie aen landt quaem de 

volekeren met meenight op strandt quamen van meninge om de 

boot te overvallen, en soo sijen conden tracteerden den ouden man 

seer qualiek, soodat presumeerden / soo den andren *) bequam en 

hem wellicht souden ophangen / de curs N.O aen. 

Woensdagh den 3 Julij. Des snaghs in de hondewacht 3 glaasen 

gquamen mij porren, saagen twee scheepen bij ons onder de vloot 

comen, en liet de wimpel waeyen om ons gallioot d' Krakelingh, 

derwarts te senden, dan wierde bij den Hr Adm' doen oock 

gesien / sioude oock om galioots, sondt de galioot Dirck Turck 

daar naa toe, en liet doen de Adm! sijn geus van de compagnie 

wajen om de Vice Adm! en mij aen boort te hebben, en daar 

comende, verstont nogh twee scheepies van Amsterdam bij ons te 

weesen / willende het een naa Jslant en het ander naa Ferro / waa- 

rende den 27 passato uit Terel geseijlt, en verstonden door 

  

5) nl. Lourens Jacobsen.
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haar / sonderlingen nius*), alles groote vreughde in t9 vaderlant 

over d9victore door Godt; op de revyer van Londen uitgereght. 

Ondertussen stuierde den Hr Adm! syn sloep om den schipper 

te haalen uit de ander(e) comende scheepen, en aen boort geco- 

men sijnde, seijde te comen van Galeppe, geladen met olije en 

swavel, en waar de schipper genampt Pyeter Lenertsen van Schiedam, 

hadde de wil naa Amsterdam, het ander waar een Hamburger 

oorloghschip, meede comende uit de Straat en dat nogh ses andre 

scheepen bij haar hadden geweest, maar waren door mist van 

haar gerackt, en quaemen bij ons op 't N. van itlant, alwaar 

eruysten, en affwachten ons affgesonden(en) naa Eero, om te ver- 

staen van d9 Oostjndisvaarders / ondertussen is bij ons geresolveert 

om twee fergatten te stuieren naa Doggershaven °}) met vier galliots 

om waater te haalen, en oock te sijen ofte daar geen Schotse 

Capers en waaren, Hebbe 25 coppen soldaten derwarts gesonden 

met d'faendrigh Hettinga, soo van d9 Hr Admirael, vice Adm! en 

Graeff Jan van Hoorn, elek soo gemant. 's Middaghs de wint 4. 4. W. 

en ons curs geset N. N. W. en sijn snaamiddags den Hamburger, 

met het Amsterdams scheepie uit de Straat comende/ haar reys 

vervordert. 

Des savons hebben ons curs geset 0. Z. 0. met een labber koelte. 

Donderdagh den 4 July. Des smiorghens in de hondewacht 3 

glaesen heeft het den Admirael gewendt, en ons curs weederom 

geloopen W.N.W. om alsoo t'noordeind van Hitlant op te loopen 

en ons volek welck aldaer om waater sijn aff te wachten die ver- 

hoope haast te sullen comen. 

Desen dagh hebben voorts toegebracht met het noordeyndt van 

Hitlant omtrent Doggershaven, om de galioots weederom te beco- 

men, met moeij weer. 

Vrydagh 5 ditto. De windt nogh als boven en hielden de noordt- 

kant van 9t eylant Olsto®) off en aen/ soo uit ofte omtrent het 

gesicht. Des savons quam naa t9schaften ons soldaaten welck drije 
  

') nieuws. 

5) Op 9t Noordend van Hülant, zooals later blijkt. 

$) Unstö.
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daagen op de Postilion t} waaren geweest weederom aen boort, en 

hadden met het gallioot de Krakelingh voor ons gehaelt 19 varckens 

waater / edogh waaren eerst mislei3t, van een Schotse Luitnant 

die welck bij ons becomen waer op de noortsvaerder de Rommelpot. 

Ooek seggen dat in de ander haven waar naa dato gingen een 

itse kaaper soude gewaarschou(d) hebben, en hebben ons volck 

daar drie schaepen en een kalff becomen, schier niet weerdigh, 

om te kooken. En hebben een handelaertie °) meedegebrocht welck 

met d9 Hitse caaper aldaar waer opgebracht, en waar d9 caper een 

gallioot met 8 stuckjes, en 18 a 20 man; daar liepen ook 3 à 4 

bootsgesellen welck van de genomen Oostjndisvaerder Henenburgh 

verbleven waaren, en sijn twee derselve, op t' jacht d9 Brack ®) 

overgegaen. 

Saterdagh 6 ditto. S'morghen met d9 honde wacht hebben ons 

curs geset N. W. ten W, / hadden de windt 4. W. ten Z., end9 

Hr Admirael liep een streeck ofte twee leeger, soo deede d9 Hr 

Vice Adm! Jan de Lieffde nogh leeger*), soodat een groot velt 

besloegen met sei3len om (te) sijen, ofte t9 jacht de Starre, ofte de 

oostjndisjachten, ofte t9 Engels esquadre d9 admirael Smidt moghten 

gewaar worden, tegens den middagh begoste het hart te waeijen, 

en heeft al dien dagh alsoo gecontinueert, en hebben ons marseijls 

gereeft, en nogh al eru33sende gehouden, tegens den avont de wint 

nogh al aenhaalende hebben ons marssei3ls meede moeten innemen 

en d9 bonet van de foek, en soo bij d9 wint met kleyn seijl gehouden. 

den 7 Julij Sondagh. De geheele nacht nogh seer hardt gewaeijt 

en oock nogh geen beeterschap / en hadden de wint 4. W. ten 

W. en deeden ons cours als conden, om nogh aff te wachten t9jacht 

de Starre gesonden om advijs naa Hero. 

Jnt avont schaften heeft d9 Hr Adm! de witte vlagge laaten waeijen, 

1) fregat van capt. Louwrens de Bruyn. 

*) een handelsscheepje. 

®) dat van capt. Jakob Philipszoon der Amst. Admt. vgl. Brandt, p. 566 en 

hierna op 7 Juli. 

*) nl, met hunne eskaders of smaldeelen.
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en onder een opper van het eylant om stilder water / om te onder- 

staan de gelegentz }) van der scheepen toestant van waater, en 

fictualye, van welck eenige seer sleght versijen waaren, en verstonden 

in de pitsiaaringh door Cap?. Jakob Philipsen van de Brack, dat 

d9 vyce admirael de Lyeffde sijn foekemast, en sijn boeghspriet 

over boort waaren, is geresolveert om voort, naar hem toe te 

zeijlen, alsoo (hij) wel 4 à 5 mijlen waater waer achter gebleven, 

en Capt. Vollenhoof voort met twee galioots te stuieren om voor 

de behoefstieste waater te haalen, en om (te) sijen hoe men het 

met het schip de Ridderschap ®) zal aanleggen. 

Maendagh den 8 ditto. Smorgens voor de daghwaght saagen het 

schip van de Hr Vyce Admirael sonder fock en boughspryet, alleen 

sijn schonferseijl ®) met een .staghseijl, is daar naa door groot 

Hollandia met een kabel gesleept om soo mogelijck onder t9 landt 

of binnen te krieghen, en om t9 best toe te stellen wat mogelijck 

(is). Ondertussen syn drije sei3jlen op ons affgecomen, en bij ons in 

de vloot, en ginek den capt. aen boort van de Hr Adml van Ghent 

soo 8ben ick met de zelup meede derwarts gegaen, om te hooren 

wat nius, en bevondt het te weesen een caper van Vlissingen ge- 

heeten Bartel Brant*) met twee prijsen bij hem, comende van 

d9 Westjndis, en de Caribes eylanden, en van meenijghe naat Va- 

derlant te gaen, met welcx nogh een handelaer ®) voor twee dagen 

bij ons gecomen, van desgelycken is ®). En hebbe capt. Brant een 

brijeff medt gegeven, aen Sr Croll tot Middelburgh, om te bestellen 

aen Sr Thomas Wiltschut ®), en dan voorts aen Haar Eid. Mo / wy 

  

1) gelegentheijt. 

*) t Vice-Admiraalschip >de Ridderschap van Hollandt.= 

9) het schover- of groot zeil. 

*) vermoedelijk dezelfde die zich reeds in den len Eng. oorl. had onderscheiden 

(vgl. mr de Jonge Ip. 444.) 

®) een koopvaarder. 

°) van dezelfde meening om naar 8t vaderland te vertrekken. 

5) Uit de opdracht aan Wiltschut om den brief te Harlingen aan het Admi- 

raliteits Collegie (want dit wordt met >Haar Ed. M°= bedoeld) te bezorgen, 

moet men wel opmaken dat ook deze te Harlingen woonde, doch uit die opdracht
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doen vast ons beste om t9 schip de Ridderschap | van Rotterdam / 

binnen een haven te crijgen. Op datum aen d9 Luitnant van de 

Graeff Jan van Hoorn overgedaen vijer smal tonnen gort, en vijer 

ton ditto witte orten, met d9 smal tonnen t9 samenbedragende 86-9/ = 

ses en tachentigh guldens effen. 

Des smorgens sijn twee scheepies in de vloot gecomen van de 

Cust van Guinea. 

den 9 July Dingsdagh. Des s'morgens vroegh is in de vloot gear- 

riveert ons gewacht scheepien d9 Starre van Fero, welck aldar den 

sesten deser s'morgens waar gearriveert, en den brieff aen den 

Commandeur over gegeven, en een derselver van complementen 

weederom outfangen en aen den Admirael gebracht, en dat dien 

avont weederom van daen waer getrocken, brenght tijdingh als de 

twee Oostjndise jachten, den Bock en de Geijt aldaar lagen en wel 

ses weeken aldaar waaren geweest, alsoo verstonde aen boort van 

volgt tevens, dat zij. nl. Brunsveldt en Wiltschut, met elkander in eene of 

andere betrekking stonden. 4 En wanneer men dan in het Doopregister der 

Hollandsche nederzetting in Brazilie (168041654) vindt aangeteekend, dat: 

Thomas Wiltschut, den 1 Sept. 1647 en 31 Januari 1649, aldaar een kind liet 

doopen waarbij telkens o.a. Hendrick Bruynsvelt getuige was, (zie Alg. Ned. 

Fam. blad 1889, p. Il en 25) dan lijdt het geen twijfel of wij hebben hier met dezelfde 

personen te doen wier vriendschappelijke betrekking dus reeds van voor 20 jaar 

dagteekende. 4 De vrouw van Wiltschut heette, volgens diezelfde aanteekeningen, 

Aeltien Oudaens, eene destijds te Harlingen en Franeker gevestigde familie. 

Behalve Secrets Jacob Hamel, behoorde bij de doop in 1649 ook nog tot de ge- 

tuigen: >Geertruyt Brunsvelt inplaets van Janneken Jans die absent is.= 4 In 

aanmerking genomen de in het Doopregister gevolgde regel om, bij onbekend- 

heid van den geslachtsnaam der vrouw, haar dien van den man te geven, komt 

het mij niet onwaarschijnlijk voor, dat de evengen. Geertruyt, de vrouw van 

Brunsveldt was, die, daar zij na 1650 niet meer in 9t register voorkomt, mogelijk 

wel in Brazilie is overleden. Brunsveldt zelf stond als getuige nog bij de vol- 

gende doopplechtigheden: 

1642: 25 Mei van Johs, kind van Caspar Kock en Elsien Koex. 1647: 1 Sept. 

en 1649: 31 Jan. zie boven. 3 Jan. 1649: Sara, kind van Mr. Jan Codde en 

deltien Lems. 1652: 21 Juli van Hendrick, kind van Hendrick Peters en Grietien 

van Beecks. 1652: 2 Oct. van Hermannus, kind van Hendrick van Ravensteyn 

en Mlester van Ravensteyn.
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de Vice Adml waar den Adml van Ghent meede waer. En ver- 

stonde dat de twee scheepies gisteren ochten(d} gecomen, Guinees- 

vaerders waeren, oock dat twee staate orloghscheepen cru33sten op 

de Oostindisvaerders tussen Ferro en Hitlant welex tijdt, den 

10 deser souden uit weesen; is darvarts een naa haar gesonden 

op te soecken, om haar onder de vloot te doen comen om de 

pericul van het Engels Esquadre van alleen niet te passeeren / dan 

haar by ons te houden, en soo gebreek souden mooghen hebben, 

haar te sustenteeren om den kleynen tijt volgens order nogh hier 

omtrent Hero, ofte aldaer, off te wachten, sijnde den 26 deser ofte 

tot den 6 augusty niue stijl. 

En ondertussen alle mooghlijke vlijt toebrenghen om den Vice 

Adm! sijn schip soo veel mogelyck sei3lbaar te maaken, daar goede 

gelegentz *) toe waar / soo een weijnigh bestant van weer hadden, 

want souden veel door hem verswacken, en missen oock reedes 

t' schip Uitreght. 

Woensdagh den 10 ditto. Alleenskens begost het weeder wederom 

te bedaren ; hebben het nogh al eruisende by de N.O. hoeck van 

Hitlant gehouden om een galijoot t9 welek nogh om water voor de 

behoeftige waere. 

En is d' Hr Vice Adm! weederom zei3lvaerdig geworden / heeft 

sijn groote stengh, tot een foekemast, en sijn voorstengh tot sijn 

groot marsceil(steng) en sijn groot Marseyl(steng) voor syn fock 

gebruickt en een stengetie weederom voor oock opgeset, en oock 

een boughsprietien gemackt en hem in alles weederom gereddert, 

de wint W. Z. W. met slappe koelte. 

Ontrent de middagh is Capt. Symen HFuckes ®) in den Heer gerust, 
  

1) gelegentheyt. 

2) Deze, Brunsveldt's vlageapiteyn, was eeu Harlinger, die 9t eerst in 1659, 

als schipper op een Friesch transport- of soldatenschip voorkomt, waarmede hij 

in dat jaar, de Nederl. hulpvloot onder de Ruyter, naar de Oostzee volgde, Hoe 

lang hij in Denemarken is gebleven wordt niet gemeld en ook verdere gegevens 

ontbreken mij om uit te maken of hij dezelfde is als de equipagiemeester van 

den koning van Denemarken: Simon Fockes, wiens dochter Anna (Johanna) 

in t huwelijk trad met Jonkhr Johan van Hardenbroek, zeecapiteyn in Deenschen
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hebbe hem een kist laaten maaken, en achterop doen setten om 

soo gelegenth. hadde hem aen Huero te begraven. 

den Ht July Donderdagh. Des s'morgens in de hondewacht heeft 

d9 Hr Adml ran Gent sijn geus van de besaensho(e)ck *) laaten 

waeijen t9 welck syende hebbe t9 selve gedaen, omdat elek sijn 

esquadre soude uit malcanderen haar separeeren, en stuyerde mij 

een acte met d9 galliootsman Jan Turck met order om Capt. Baarnt 

Hyddes de Vrijes met Capt. Cornelis Joosten Smijent te louwert 

van mij (te laten erui3sen) ®) en dat (zij) mij int gesicht (hadden) te 

houden en jedts vernemende by de vlagge bekent te maaken, 

edogh savons weederom onder sijn esquadre te comen. En hebben 

soo vrij uit melcandren geseilt W. en W. te N. aen, met een 

moeije couelte uit den 4.0. en 4.0. ten Z. met sleght waatertien 

en wat mottreegen. 

Des naa middaghs begoste het stijver te koelen soo dat mijn 

marsseyls reefden, en de windt aenhalende / hebben t9 bonet wee- 

derom van de fock genomen, en de coelte wackerende / hebben 

eerst het voormarse33l, en daarnaa oock t9 groot (zeil) moeten in- 

nemen. en begost met dicke mist en motregen, soodat het tegen 

dienst. Den 10 Febr. 1680 maakten deze echtelieden voor nots, J. Wenning te 

Utrecht een mutuëel testament; den 17 Nov. 1685 lieten zij aldaar eene dochter 

Cornelia Willemine doopen en den 29 Nov. 1686 overleed de vrouw; alles vol- 

gens opgave die de Heer mr B. F. W. von Brücken Fock te Middelburg mij, 

uit de papieren van het geslacht Hardenbroek en het Kerkelijk Doopreg. te 

Utrecht, welwillend verstrekte. 

De overeenkomst van naam, de aard der betrekking en het vertrek naar 

Denemarken in 1659, leveren m. i. een sterk vermoeden op, dat wij hier met 

denzelfden Simon Fockes (ook: Foeckes) te doen hebben. 

Reeds in 1665, den 18 Maart van welk jaar hij ook met Wytze Beyma, op 

eene capiteynsnominatie voorkomt, vervulde onze vlagcapiteyn dezelfde betrek- 

king op >de Princes Albertine= van 9t Friesch Admiraliteytscollegie, welk schip 

destijds ook Brunsveldts, Schout bin.-vlag voerde en hij zal derhalve hoogst- 

waarschijnlijk aan alle zeeslagen van den 2en Eng. oorlog hebben deelge- 

nomen. 

*) Bedoeld wordt zeker: de nok. 

*) In de text staat >te Cruyssen=, eenige woorden verder, achter >te houden.=
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den avont hebben laten drijven, en soo de geheele nacht met 

t' schomverseijl en besaen. 

Vrijdagh den 28 ditto. Jn de hondewacht nogh al stijue coelte 

met mottreegen en hielent nogh alsoo drijvende W. en W. ten N. 

en W.N.W. en d9 windt 4.W. / een streeck soo uit als in, met 

den mist hebben te met een schoot met canon gedaen /en begoste 

met schaften van vroeghcost de lucht wat te klaaren, saagen twee 

scheepen ecruisende voor ons over steecken, dan met opclaaren sijn 

op ons affgecomen smorghens tussen acht en negen, en hebben 

ons groot marsei3l weederom bijgemaekt, en creegen claer weer. 

Op de middagh begonst het weederom sterck te koelen soo dat 

ons marszeijl weederom moesten inneemen en alleen met d9 onder- 

zeylen geseilt, en waar de windt gescherpt, soodat niet hooger 

dan N.W. conden behouden, en hadden de hooghte / tegen den 

avont wierdent wat bedaerder, dan de zee wat holl / heb de bonett 

aen d9 fock laaten aenslaen, en ons groot marseijl t9 halver stengh 

gesett, om weederom de louff van den Adm! te crijgen / de windt 

van den 4. Westen. 

de scheepen welck bij ons quamen waaren twee Staate orlogh- 

scheepen, welck hier gecrui3st hadden op d9 Oostjndis vaerders, en 

waaren Capt. Middelant *) en Philips Alamonde °). 

Luitnant Jan Jansen ®), inplaats van Capt. Symen Fuckes | (als) capt. 

ontdeckt *), met belijven van Haar Ed. Mog. /in presentie van alle 

scheeps offycieren. 

den 43 Julij Saterdagh. Smorgens twee glaasen in de honde- 
  

t) Pieter Middellandt dienende ter Admt v. Amst. (zie over hem mr de Jonge ÌI). 

®) Philips van Almonde, later Lt Adm! ter Admt v. d. Maze (zie over hem 

denzelfden schrijver). 

®) Indien deze dezelfde Jan Jansz is, die in April 1662 met Albert Pietersz 

de Boer (vgl. Brandt), op eene capiteynsnominatie voorkwam, dan was hij 

evenals deze, een Hindeloper. 4 In 1672 voerde hij 8t bevel op het Harlinger 

advysjacht >de Hoope= en in 1674 commandeerde hij, op den tocht van C. Tromp 

langs de Fransche kusten, weder onder Brunsveldt, de >Oostergo.= (journ. Br. 

1674). Hij noemde zich destijds de Jong en men onderscheide hem dus wèl van 

den Advysjacht-bevelhebber en lateren capiteyn Jan de Jong v/d Amst. Admt. 

*) > Voorgestelt als capt. in plats van d'overleeden, voor al de officijren.= (Kantteek.)
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wacht heeft d9 Hr Admirael / door het weer wat beeter waere / 

meer zei3l bijgemaekt, hebben d9 onse oock beijde marseyls weederom 

bijgemackt en wint en curs alsvoren / naat schaften van de vrough- 

cost hebben d9 bramseyls van boven genomen end9 selve geberght, 

soo heeft d9 Hr Adml oock gedaen, en voorts oock d9 andre schee- 

pen / s'middaghs de hooghte van 62 graden en 14 minuten en 

nogh al ons Curs W. en W. ten N. / des namiddaghs, hebbent 

gewent alsoo een stuck weghs vooruit waeren te loeufwart, om 

ons Vice Adml/ welck qualick meer conden sijen in te wachten, 

sagen dat sijn fock weederom om laegh waare, aen welcx aparent 

wat ontstelt waare, en op sijn hooghte hebbent gesamentlijck 

laaten drijeuen / oock is de windt wat scharper geloopen. Hebbent 

soo met de voorseylen op de mast laaten drieven om weedrom by 

malcandren laaten comen. Savons met het ondergaen van de son 

vermoeden lant te sijen. 

Sondagh den Wjaa July. Jn de hondewacht 3 glaasen hebbent 

over d'ander bough gesmeeten, en geloopen 4. W. en 4. W. ten 

W. en de windt noordelijeck met moeij weeder, sleght waater en 

moeije couelte, naar de middagh wierdent geheel stil soodat dreven, 

en cregen d9 lucht uit de wal, en naat schaften soo vernamen een 

visser onder het hooghlandt, hebbe mijn Lut, Cromhout daarop 

geset met eenige maets om daar na toe te roeijen, ondertussen 

soo heeft d9 Hr Adm! t'zeyn vlaggetie laaten waeijen om de Vice 

Adm! en my aen boort te hebben en daar gecomen sijnde hebbe 

vernomen en verstaen, dat t' jacht de Brack en t° galjoot Krakelingh 

weederom van Hittlant bij ons waren, welck vandaar gebracht 

hebben, eenigh goedt, van welex mij is toegevought twee smal 

tonnen bier en een schaep met een gans, edogh t9 goetie (was) 

seer soober, en weederom aen boort comende soo quam mijn 

ander Zelup met de visser man aen boort / (8t)waar een visser van 

Jarmujd *) en waaren daarop acht man en twee jongens, hadden 

van den eersten April uitgeweest en hadden onder Zerlandt leggen 

vissen, van welcx een partij in hadden, hebbe d9 vissers aen boort 

  

&} Yarmouth.
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laaten comen en van mijn volck daar weederom opgesett en / om 

dat soo hardt niet conden zeijlen, hebben hem een lichte cabel, 

vastgemaackt, en gesleept, en doen ons best (gedaan) om weederom 

bij de vlagge te comen. 

Van dagh hebbe d'copije van d9 Hr Adm! sijn instructie becomen. 

den 4 July Maendagh. Des s'morgens 8 glaasen in de honde- 

wacht weederom naa landt aengewendt, alsoo van savons te vooren 

wat om de hooghte te crijgen, t'zeewaart geloopen om de scherpte 

des windts en hebben bij de windt geseijlt, N. W. aen, en vermee- 

nen ooek voor t'eylant Mulso *) te weesen, te loeuffwart van onze 

vloot. Voorts soo sijn wij met onse scheepen om de hooghte te 

becomen verscheyden gangen gedaen om soo door de stercke 

stroom bijnnen de Zuijderhaaven van Mulso te comen alwaar d9 Hr 

Adm! met d9 Vice Adm! met haar Esquadres binnen quamen / maar 

iek conde met het sleepen van d9 prijs t9 selve niet op lavee- 

ren, en daarom genootsaackt op deselve te laaten ®) alleen syn 

best te doen, Hebben de geheele nacht gearbeijt om binnen te 

comen, en 

Dingsdagh den 38 Julij quaemen s'morgens omtrent 8 uieren ten 

ancker b3 de Hr. Adm!', en hebbe voort mijn Zelup uitgeset en 

hem bekent gemackt, der nemingh des prijses, ben smiddaghs bij 

hem ter tavel gebleven, en is doen namiddagh bij ons ons prijs ge- 

comen, oock soo hadde de Hr Adm! de Vooght?) aen boort te 

gaste. en waaren met hem sprekende om voor eenige behoeftige 

om te accordeeren van vlei3s, botter, talck, en traen. En ben 

tegens den avont ontrent 6 uieren aen boort gecomen / hebbe 

myn Zelup met het gallioot Krakelingh naa lant gesonden om 

waater te haelen en daar d9 stuierman Fedde Douwes. 

(Openlating in 9t journaal.) 

1) Deze naam meen ik er althans uit te moeten lezen. Vrij zeker is echter 

bedoeld: Nels-öe (ook: Nöls-öe en Nals-öe) een der oostelijkste eilanden der 

Far-öer op 62° N. Br. 

®) nl.: aan hem over te laten. 

®) van het eiland.
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Woensdagh den Jt ditto. >Des smorghens hebbe geordonneert 

dat den Cap*. Symen Fuckes, welek nu alreede soo langh doodt (is), en 

hier bequaem plaets op t9 Kerckhoff soude begraven worden met 

nogh vijer ander(e) matroosen, soodat nu vijff gelyck begraven 

worden. en leyt op teylant Mulso, in een dorp Ostrey, alvaar 

een Varheer staat, geheeten, Heer Peeter Hilleson, en d9 Vooght 

heet Severens Petersen. 

Jek hebbe met daar selus*) op de geraffenis geweest, en is 

met twee trompetten begraven, met d9 vlagge over de kiste / oock 

hebbe geordonneert en gecommandeert een sergiant met neegen 

soldaaten, om op het geberght....®) hooghstes te ontdecken, en 

in zee te sijen, ofte geen scheepen conden verneemen, soo oock 

bij de erui3ssers wort gedaen by beurten / en d'andren doende met 

schoonmaaken en waater haelen en die te ranck sijn te ballasten, 

soo dat een jegelijck besigh is van sigh te vers3jen, oock soo 

hebbe su3>eringh ®) in meenighte daar laaten haelen, om t'volck 

haer te vervarsen, soo oock met vars vleijs. 

den 48 July Donderdagh. Des snaghs alsoot niet doncker nogh 

wordet *}, hebbe het tweede gallioot met waater aen boort gecregen 

en gelost / sijnde al voort weederom uitgesonden. Hebbe met den 

dagh weeder 10 ander(e) soldaten gesonden om (de) andren aff te 

lossen om al soo eontinueel wacht te houden tot de uitkijck, t9 sij 

om de Oostjndise, als om Engelse schepen / des smorgens weederom 

een dood(e) gehat. 

en is oock ons prijs aen boort gecomen om wat aen ons over 

te haelen, en schoon te maaken, des namiddags so hebbe ons 

laeste waater aen boort becomen, oock soo hebbe tot de Faer 

Heers ®) aan landt geweest, en ben door hem seer staadlyek ont- 

haelt, creegh door een boer, b3 hem comende tijdingh als dat 

Woensdagh / daaghs te vooren, om de noort 18 à 14 scheepen 
  

') Lees: ick hebbe daar self meê. 

*) onleesbaar. 

*) groente. 

*) Door de hooge breedtegraad waarop men zich bevond. 

5) pfarrer of predikant.
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gesijen waeren, welck daar in stilte dreven, vermoeden vastelyck 

het selve de Oostjndise retur scheepen te weesen. 

en des savonts mijn volck van lant haalen(de) welek de uitkijck 

op het geberghte hadden gehat, seggen hetzelve dat sij sooveel 

scheepen hadden gesien, t'welek oock van het volek van de admi- 

rael verclaert wierde. 

Vrydagh den $3 Julij. S'morghens in de hondewacht soo ras 

het begonde te lichten / hebben weederom 12 man na lant geson- 

den om te sjen ofte de scheepen nogh conden sijen, hebben omtrent 

S à 9 uieren gesiout') om de Zelup, en aen boort gecomen seggen 

de scheepen alsnogh te sijen maar waaren vaerder van landt aff- 

gesackt door de stilte, oock heeft d9 Hr. Lut. Adm! gepitiaert, en 

een jegelijek gewaerschout hem ten spoedighsten te versijen, 

aldaer aen lant in Zorreshaven bij den coopman / alsoo met de 

eerste gelegenth, Gods weer en wint, toelaatende, om uit te 

loopen en ons b3 haar te vervoegen t9 sij wat scheepen het 

sijn, soo hebbe mijn stuirman Arnt Jansen gesonden aen d9 Domine 

met een vereeringh, benevens 20 ducatons aen gelt, om daar voor 

te coopen, twee ossen en 20 schaepen, tot vervarsingh voor t volck, 

ooek soo hebbe het volek, aen landt gehat om 2 à 3 manden 

suieringh te haalen, des naa-middaghs, heeft d'Hr. Adm9 van Gent 

een schoot gedaen om de volcker te waerschouen, daar na nogh een 

schoot gedaen, heeft d9 blauwe flagge laaten waeijen, t welck bij de 

Hr Vice Adm! en mij oock is gedaen, is daer naa mijn stuierman 

er op aen boort gecomen, dogh niet met gebrocht, maar seijde dat 

het selve nogh van den avont daar soude sijn, hebbe doen ons 

galioot voort aen boort gesjout, en hem citto met den stuterman 

weederom na lant gesonden, en syn met de scheepen onder seijl 

gegaen, doch door stilte gedreven met d9 stroom. 

den 39 July Saterdagh. Door stilte en contrastroom hebbent 

ancker moeten laaten vallen, en is d9 Hr Adm! (en de) Vice Adm!, met 

eenighe andre scheepen buiten geraackt, in 8tlaest van de honde- 

wacht hebbe het ancker weederom doen lichten / doch weijnigh 
  

1) met de vlag, als sein aan de sloep. 

1598. 16
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coelte maar arbeijden met d9 stroom, en sijn met drtven en laveren 

soo conden, en de couelte uijt den Zuyden wat doorcoelende / ge- 

raacten meede buiten, en namen ons coers naa onse scheepen 

welck in t'gesight hadden, soo oock de verwachte scheepen en 

sei3lden O. ten N. en O. N. O0. met moeij weer en sleght ') waeter. 

en in ons arbey(djen soo quaem de Farr Heer aen boort met wel 

70 schaapen, om aen d9 andre scheepen nogh te beroeijen met d'joll 

en haar aen boort te brengen, en t9galioot Krakelingh comp(t) 

volghen met 20 schaepen en twee ossen voor mijn volck te schaften, 

tegen den avont hebben het gewent en geseijlt 4. W. ten Z. en 

W. Z. W. en ons ze33l gemindert , Hebben de gecomen scheepen 

wat buijten ons vloot gehouden, en sijn geweest vijer Zeeuse capi- 

teynen met namen Comm Abraham Quirynsen, t' schip Zelandia, 

Cap®. Boudewijn Ceuvelaer, d' Vissers Harder, Capt. Salomon Liesage, 

de Prins te paert, en Capt. Rokus Bastaert | de Zeeridder. 

Sondagh den 2 July. Des s'morghens de curs en windt als- 

vooren, en begond met het vroeghschaften te mot reegenen met een 

dijsige lucht soodat niet geheel verde uijt malcandren sei3lden, op 

den middagh weeder het weer beeter en heeft d9 Hr Admirael 

gepittaert, en een niuw smaldelingh gemaackt, en mij toegevought 

twee gecomen capiteynen uit de Caribus, en de wilde cust te weeten 

Capt. Salomon Lesagie en Capt. Roequs Bastart, en verclaart den 

Commandeur Abraham Qutrinsen, als dat aldaar vier prijsen ver- 

brant hadde, en hebben hier elleff met haer, onder ons vloot ge- 

bracht, rijkelick gelaeden. Js voorts bij ons geresolveert t9 eylant 

Mulso, off en aen te eruyssen in gesicht, en wat noordwarts en 

zuijdwarts met moeij weeder, anders malkander altijt in t9 gesicht 

holden, seght ooek Capt. Lourens de Bruijn, welck een prisie ge- 

nomen heeft dat de schipper van d9 prins ®) verclaert d9 Admirael 

Smit by westen het eylant van Heero met 15 scheepen soude 

eru33sen en sijn eenige scheepen binnengeloopen om waater te 

haelen welek souden gebreek hebben. 
  

1) effen. 

®) >pryns= of >prins= noemde men een prijs gemaakt schip.
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Ll Arsrpust 
soja Maendagh. Vroegh morghens, als de voorleeden naght 

moeij weeder, en met een labbre coelte uit den Noorden / waaren 

d9 scheepen vrij moeij uit malcanderen gesprei3jt in ordre / en 

sei3lden met fock en marseijls, en besaen ons cours Z.W. ten W. 

en W. 2. W. geheel moeij weer. Des namiddaghs wat meerder 

coulte en tegen de avont weederom overgeleijdt, en soo aff en aen 

gehouden van t' Zuijden naa t9 Noorden, t9 landt in gesichte. 

Dingsdaghs den #5 July. Des smorgens de windt uit den noor- 

den met mott reegen en topsei3ls coelte, omtrent middagh cregen 

drije scheepen in t9 gesight onder t9 landt, tussen Lutteldymen '), 

en d9 zuijdhoecek van Hero, en wat naa middagh hebben allenskens 

omdat een van ons jachten wat vooruit haar eerst ontdeckende 

van Hngelse te sijn liet sijn rood vlagh waeijen waarop jacht doen 

gemackt wijerde, sij dat sijende gaff de voorste een schoot met 

groff canon, en smeet het overstaagh, de ander twee deeden oock 

elek een schoot en wendent oock, en verminderden haar zei3l, tot 

deselve ons beeter conden sien, en doen haar doght naar genoegh 

te weesen settent bij alles wat (goed) doen conden, en wij haar 

na in t9 jaegen, dan hebben ons ontleijdt, naa dat haar omtrent 

acht uieren gejaaght hadden en begost doncker te worden en de 

Adm. met jaagen dee ophouden, en hebbent weederom noordwart 

overgeloopen, met diesigh weeder, en liet d9 Adm! een geus van 

achteren waei3(en) en aen boort comende resolverde des morgens 

weeder naa d9 westhoeck te loopen. 

Woensdagh den >, Julij. Des smorghens met den dagh waaren 

d9 scheepen doort jaagen en d9 donckerheyt des naghs seer verre 

uit malcander / heeft d9 Hr Adml met zeijn weederom bij malcander 

geroepen, en d9 geus van d9 besaens roede laaten waeijen / soo oock 

gedaen hebbe, om elek de sijnne onder sijn esquadr te doen zeijlen / 

en wierde het seer mistigh, en sei3lden W. en W. ten Z./de windt 

noordlijek. Gisteren is Capt. Roegus Bastert aen boort geweest, en 

hem acte van de smaldelinge gegeven, soo oock een voor Capt. 

Lasagie | alsoo sij beyde onder mij gerangeert waerens, is tegen de 
  

5) Klein of Lille-Dimen, een der Faröer, tusschen Sandöe en Suderöe.
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middagh met de mist gecontinueert en geheel stil geworden, naa 

middagh ist weederom opgeclaart en geheel in stilte gedreeven, 

omtrent Luttel Diemen, en is Capt. d' Vries en Capt. Cristiaen Jbels *) 

aen boort gecomen om een praetie. 

S Auipus. m n 
den Zap Donderdagh. De geheele nacht in stilte gedreeven, 

als oock nogh tot de middagh en in ®) weeten waer d9 wint wil 

van daen comen, en hebben ons volck tegenwoordigh 20 lammer{(en) 

op t° vuijer om te schaften, naa middaghs is weederom een luchtie 

gecomen uit den N.W. en hebben al soo veel conden gecrui3st 

tot weederom voor by Mulso te comen, des namiddaghs heeft d9 

Hr Admirael het geusie doen waeyen en is d9 instructie weederom 

nagesijen, alsoo den tijdt hier den 6 toecomende geöxpireert is, 

  

om te considere(re)n wat voorder te doen stondt, alsoo veel van 

ons scheepen te ei3nde van victualye sijn, en dat men tot den 

sevenden hier soude verbl3jeven ofte Godt Almagtigh geliefde dat 

de Oost jndise retourscheepen nogh bij ons moghten comen. 

Vrijdagh den Bren. Snaghs al weederom met stilte en goed 

weeder / dan in de dagwacht mistigh, dogh omtrent vroeghcost 

begonde het weederom op te claeren, met slappe coelte en d9 lucht 

westelijck, sackten al soo naar d9 noordthoeek van Ferro maar 

mackten weynih schott, alsoo de gaeten omtrent het lant seer 

trocken, conden darom weijnigh verteren; ®} weynigh daar naa 

trock den mist weederom seer sterck, en geheel stil, soo dat ons 

volck aen het plompen tegen, en vingen veel cabbliau oock heijlbott, 

dit duierde den geheelen dagh soo dat tegens den avont weederom 

eenige scheepen saagen | dan ('t) duierde, seer kleynen tijdt, en all 

weederom met mist betrocken, en stilte en (de lucht) geheel geel. 

Saterdag den 5x Des snaghs nogh al geheel stil sonder ge- 
sicht, en scheen de weerelt nauwer te weesen £), en lieten al te 

met den trommel roeren, en anderen oock, en te met een schoott, 

1) Capt. Barend Hiddes de Vries en Christiaen Ebelsz. Uma. 

®) Lees: niet. 

*] vorderen. 

*) Deze spreekwijze is in Friesland nog heden ten dage in gebruik, bij mist.
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voort vroegh schaften quaem ous voor d9 bough voorbij drieven, 

t' Vluytschip de Springer, bij Jan Jsbrans van Huijsduynen gevoert, 

aen welcx (ik) meede reeder ben, en ons door de Engelse voor 

den orlogh ontnomen, ofte in haer haven aengehouden, en nu door 

de Seeuse oorloghschepen op de kust weederom becomen, naa 

d' schaftingh van de vrougheost begond het weederom wat op te 

klaeren, al stil / en stevenden 4.0. { geheel geel, en heeft d9 Hr 

Adm! het geusken laaten waeijen en aen boort gecomen met d9 Heer 

Vice Adm! / voorts vonde daar den Comm. Abram Crijnse '), wierde 

voorgedragen terwijl den tijt uit waar, en d9 Hr Adm! sei3de van 

dagelijex clachten van eenige welck ten eijnde van Victualye (waren) 

en d9 twee ecruysende fergats om de Zuyd van Pero benevens een 

galyoot om de Noord in te wachten / die haar order waer Zuyder- 

zon haar weederom naa de floot te begeven, alsdan na gehouden 

discursen en rijp overleg ons curs te setten tussen Noorweegen en 

Fero mids ®) faerwaeters en drij scheepies vooruit naa Berghen °) 

te stuieren om te vernemen, naa de Oostjnds vaerders, als andre 

Colo)plvaar}dij scheepen, om naat Vaderlant te confoijeren alsoo 

niet gevoughlijeckers conden ten dienst vant Landt / volghe(n)s ge- 

geven ordres / uitrechten en is snamiddaghs geheel claer weer ge- 

worden / is den comm van de Rommelpott / gemackt tot een brander / 

om sijn acte bij mij gecomen, om op ons esquä. te passen ten dienst 

van den Lande, Hebben oock de uitgesonden fergats met het galioot, 

ons vloot weederom sijen naadren / de coelte slapies, uit den S.W. 

en lietent tot haarder bi3comste met de vloot drijeven. 

Hebbe den galjootsman Krakelingh een oxhooft bier overgeset 

om naa gedaene re33s te betaalen. Cost 5 guldens / dit synde het 

tweede, en 50 @ broat. 

  Sondagh den ree. Des snaghs hebbent met kleijn zei3l laaten 

loopen totdat smorgens met den dagh de besschop *) N. N. O. van ons 

1) Quirynsse. 

*) midden in 9t..&. 

®) in Noorwegen. 

*) Een rots of zeer klein onbewoond eiland, het N.Oste van de Far-ger.
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hadden, en hebbet doen ons curs gestelt 0. en O. ten Z. oock O. 4. O0. / 

en seylden de drie fergats vooruit, met jacht en volghden (wij) 

met de prijsen en gros / sooveel seijlen conden op t' Lyet van Bergen *) 

aen, de wint van den W.4, Westen / Is den geheelen dagh geheel 

schoon weerder geweest en maackten de prijsen soo veel zeil als 

conden, met sleght waater, oock hadde d9 Hr Admirael drie ver- 

gaten vooruit gesonden wat sei3len conden, om ontdeckinghe / en 

verspreijden haar / cou(r)s houdende dat malcandren moij in sicht 

conden houden, soo ooek de vloot, dat heeft soo den geheelen 

dagh gecontinueert. al moeij weer en sleght waater. 
29 Jul . » 

Maendagh den Saget Den geheelen nacht al continuatie van 

moeij weer en smorghens met den dagh { Godt danek alsoo nogh 

durend / de wint van den W.Z.W. En gingen ons cours nogh 

al aen 0.4.0. met sleght water, en d'genomen prijsen deden soo 

veel zeil als conden om al in order bij malcandren te houden, 

gelijck ooek geschieden, des morghens heeft d9 Hr Admirael twee 

galyoots naa de vooruitgesondene Fergats gesonden, om haar te 

adverteeren, met haar te loopen in Hittlant en verstaen, ofte ons 

een(e) galioot Jan Turck soude daar ingebracht weesen, dat vresen 

genomen te weesen, voor Hero, en is desen dagh al met moeij 

weer gepasseert, met een dockige lucht. 

Des namiddaghs quam Capt. Vercammen ®), van d9 Hr Adm! aen 

boort om twee of drije tonnen gort, en mijn bottelyer geroepen 

hebbende, sei3de dat tot het laeste van Augusto, twee ton conden 

missen. 4 Hebbe aen d9 Hr Adm! twee ton gort laaten toecomen *). 

Tegen den avont sagen van bouen twee se33len in lij, vooruit, 

waarop Cap'. Baernt de Vrijes, de Cap', van de Starre en dje 

van de Beschermer *), jacht op maackten, totdat deselve ons 
  

!) Volgens de kaart van Schout bij nacht Middaghten, vóór de baai, waaraan 

Stavanger ligt. *) Vermoedelijk van Ghent?9s vlagcapiteyn. 

9) volgens de kantteekening, tegen den kostenden prijs van 2141040. 

*) >de Bescherming= gevoerd door capt. Thomas Tobias vld Amst. Admt, welk 

schip 13 Juni te voren, wel tot 9s Lands vloot behoorde en niet voorkomt onder 

de 28 Juni d. a. v. bij de hoofdvlag gebleven schepen, zoodat het in verband met 

9t bovenstaande, deel moet hebben uitgemaakt van v. Ghent9s eskader (vgl. Brandt 

p. 566 en 580/81).
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uit het gesicht quamen, en verlangen naa haer weedervaeren. 
. 30 Ful 

Dingshdagh den Fans. Js de geheele nacht deselve cours van 

0.4.0. en d'selve windt soo gepasseert, 4. W.Z. en Z. 4. W. met 

sleght waeter, en soo veel als de Zeeuse prisen met all haer 

zeijlen conden volghen, en waer int begin van den daghwacht, 

een mistigh luchtje / omtrent den middagh ist geheel styl gewor- 

den, en hebben de jaagers haar weederom gespoei3jt om bij de 

vloot te comen, is des naamiddaghs Capt. de Vryes voornoempt 

bij d9 Hr Adm9 raport weesen doen, soo oock bij mij en verclart 

als dat het waaren twee groenlantsvaerders, t'huys horend tot 

St. Bastiaen '), en hadde den een 16 en d9 ander 20 vissen / seijden 

wel hondert Hollanders daar geweest te hebben en oock wel had- 

den gevangen. 

Woensdagh den ot De naght al meest stilties en met den 

morghenstondt moeij weer en wat meerder coulte, en een glas 

ofte twee daar naa begond het te mott reegenen / en liepen Z. 0. 

aen bij de wint en wachten te met d9 genomen Westjndise vaerders, 

tegen den middagh was de wint 4. W. ten W. en seylden ®} doen 

0.4 O0. en 4.0. ten 0. Im de naamiddagh ons oude cours O0. 4.0. 

aan met moeye coelte hetwelcke soo is gecontinueert / dan in 

de hondewacht begond het wat stilder te worden. 

Donderdagh den + Augusti. In tweede glas van de daghwacht 

liet de stuerman mij waerschouwen als dat lant saaghen en begond 

moej te lichten, (9t) waer leegh landt, en ooek dat het conden 

sijen branden ®) dedent wenden, alsoo andren oock voor ons sulcx 

gewaar wordende, wenden, een weijnigh daarnaa soo liet d9 Hr Adm! 

een schoot doen, soodat het de andre scheepen alle wenden, en 

vernomen te weesen het eylant Haerle, benoorden Jelte fouert *, 

van Bergen. Hebbent van de wal overgesmeeten te weeten west 

aen, dan t'galioot Krakelingh, waer voor d9 fiourt en creegh daar 

1) In eene kantteekening genoemd: >twee byscaise groenlantsvaerders die 

>naar St Bastiaen gingen.= 

5) >Selylen= staat er. *} de branding zien staan. 

*) Gielte-fiord vóór Bergen.
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een Noorts(e) joll daar drije man in waeren, waarvan hij een 

aen boort kreegh, eu roei3jden d'andre weeder wegh, vermoeden 

d'onse Hngelse te weesen, maekte touw los en lieten de man in 

t galioot, welek hem meende bij de Hr Adm! te brenghen, dan een 

van de vooruitgeloopen scheepen, Capt. Cewevelaer preijde den galioot 

en nam deselve man over, van meenigh om door hem segur ') 

binnen te loopen, en vernemen ofte van de Oostjndis vaerders, 

ofte andre scheepen Hollanders daar souden mooghen weesen 

en deselve in passant te doen meede comen / dan wiert onder- 

tussen seer mistigh, en oock geheel still en deeden altemet een 

schoot van myn licht canon, soo deeden oock andre, dan met 

trommelen / op de middagh begost het droogh weeder te worden / 

dan conden gelijck wel geen sicht becomen en bleeff al mistigh. 

In dese stilte bebben ons groot(e) stagh wat aengeset, omdat de 

mast teveel over hingh, en oock om beeter zeijlagie, te mooghen 

hebben, voorts hebben met den avondt nogh een weynigh sichts 

becomen en vernamen d9 Adm! en vice ad! weinigh te louffwart 

van ons en nogh veel andre scheepen soo veel zien conden, en 

hebben t'voort met den doncker onderhouden, met te met een 

schoot met canon te schieten. en eenighe welck in lij van ons 

waeren ons sijende mackten weer zeijl om bij ons te comen. 

Vrijdagh den #; August. Des snaghs te met wat coelder met 

mott reegen / hebben met begin van de hondewacht d'fock laten 

vallen, en wellight verleijdt van de scheepen welck haar best 

deden om op te sei3jlen om bij de Adm! te comen / de wint Z. W. 

ten Z. en Z.Z.W. en liepen ons cours west, met den dagh ® 

en wat claerte soo vernamen geen meer dan Capt. de Vries met 

(naar ik) meene Campen ®) en twee vleui3ten, liet een schoot schie- 

ten en creegh geen antwoort, soodat resolveerden om te wenden *) 
  

1 Seeuur? *) De laatste drie woorden staan er tweemaal. 

5) of Camph. In 1672 komt een brander-commandeur Jan v. Kampen, wellicht 

wordt deze bedoeld, zoo niet, dan heeft men hier zeker aan den schipper van 

een der vele koopvaarders te denken. 

*) >9s naghs in de hondewacht door (de schuld van) Sturman Fedde { van d9 

scheepen gerackt.= Kantteek.).
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niet t'wiefftende ofte waaren te voorlyck gesei3lt en leyden over 

2.0. ten O. en 4. Z. O0. 

Omtrent negen uieren creegen weederom wat gesicht en vernaem 

by ons t'schip Stavoren), en Steeden ®), en in lij van ons Cristiaen 

Ebels®) met drie flu3t scheepen, hebben doen weederom gewent 

en W.Z.W. aen geloopen om ons Adm! weederom op te soecken / 

seylden met fock, en marseijls wat geset, en besaen en crui3szeijl. 

Des namiddaghs quamen Christiaen Ibels uit d9 lW, bij ons en 

saaghen nog twee seylen / hieldent daarna toe / vermoeden dat 

het meede affgedwaelde door mist waeren, en naderende lieten 

(zij) de prince vlagge van achteren waeijen / deden tselve en 

waeren daer bij de twee galioots, die met malcan van ittlant 

gecomen waeren ®}, en hadden daer niet vernomen, en quamen 

aen boort Cap*. Lasagie, Jacob Philipsen en toe te monde °) en Capt 

Maes ®) en vervristen haar wat van den reegen, hebbe t9 voort 

gewendt. 

Saterdagh den \P Augusty. s9 Naghs waar t weer vrij wat ver- 

andert, en coelde het te met snaghs, soodat het waeter wat grover 

wiert / dan waer tegen den dagh claer weer, en in t' laest van 

de hondewacht, soo sagen in de kimmen zeijlen, hebbe laaten wen- 

den, edogh eerst een wimpel laaten wajen om een galioot, en 

guam Dirck Turck °) welek daar naa toe stierde, en liet de geus 

waejen en een schoot schieten / en wenden doen gesamentlijck, 

wij waren nu twaalff sterck / en quamen d9 selve oock tegens ons 
  

1) Den 18 Juni 967 bevond zich bij 9s Lands vloot het Amst. schip >Staveren= 

Capt. Ysbrandt de Vries, dien men, na de afscheiding van v. Ghents eskader niet 

meer bij de hoofdvlag aantreft, zoodat ook daardoor bevestigd wordt dat het 

tot wv. Ghents eskader zal hebben behoord (vgl. Brandt). 

*) Capt. Barend Hiddes de Vries. 

°) met de >Vreedewoldt.= 

*) Zie 29 Julij8 Aug. hiervoor. 
®) lees: tout le monde. 

®) Dezen weet ik niet terecht te brengen. 

1) Hier blijkt duidelijk, dat er twee galjootschippers bij 9t eskader waren, die 

Turek heetten; de een Dirck Kornelisz. en de andere Jan. Immers de laatste 

was op dezen dag nog niet van de Faröer teruggekeerd; vgl. de volgende bladz.
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aen, en ('t) was onse Adm! met d9 scheepen, en naaderende liet 

het lichter affloopen naar landt op O. N. 0. aen / gelyck t9 selve 

oock ten deel reeds saghen. 4 en omtrent 7 uiren ben wee- 

derom by de vloot gecomen, soo heeft d9 Hr Adml het geusken 

van de compangie laaten waeijen waarop (ik) benevens d9 Hr Vice 

Adm! sijn aen boort gecomen met de Com. Abram Crynsen en 

hadde de Heer Adml een Schellinger') galioot uit Hollant van 

Haar Hoog Me gecregen welck 2% gelesen wierden, en raporteerden 

van twee victualye scheepen welck naa ons waaren affgesonden, 

om aen Hero nogh te verblijven tot den laesten Novemb. om op 

de Oostjndise scheepen te wachten, edogh vreesen de selve niet te 

becomen, soo heeft d9 Hr Adr. de witte vlagge doen waeijen om 

d9 Capts gesamentli3jck aen boort te hebben / en haar elck apart 

serieus affgevraght elck particulier, hoe een jegelijck met de vic- 

tualie stonde, en souden de meest(e) 4 dan in sijn hart 4 verclaerden 

tot het eynde van deese maent te con(n)en uithouden, maer dan 

van alles versteecken, dan verscheijden conden soo langh niet 

houden, en soude anderen welck wat ruimer soude mooghen heb- 

ben deselve bijsetten, om soo langh mooghlijek aff te wachten soo 

op de Oostjndis scheepen ofte op de victualye scheepen, en niemant 

vernemende op te driven naar de Maas en Texel | oock verstaen 

dat Jan Turck weederom aen Hero soude weesen gecomen naa ons 

vertreck, en waar het Schellinger galioot den 2? wanneer wij van 

de Noorthoeek van Hero sijn t' sel gegaen, oock aldaer gearriveert, 

en hadde ons niet vernomen, maar ons voor Bergen hier crui3ssende 

gevonden, om dat wachten naa Capt. Ceuvelar die binnen gesonden 

is, om dan te resolveren wat souden aenstellen en liepen nu Z. 

ten O. aen, de wint west, met moej weêr dogh t9 waater wat boll. 

Sondagh den + Augustj. Stilleties met moeij weeder, js des 

morghens Graff Jan van Hoorn aen boort gecomen, om te mooghen 

erlanghen twee stucken bijer, hebbe hem desselus twee doen toe- 

comen, monteerende sestien gul(den) en ses stuyvers ! Js oock 

) nl: Terschellinger. 

*) de brieven, die hij medegebracht had.
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meede aen boort gecomen den Commandeur op den brander 

d9 Rommelpott, Hendrick Roseus met een lijstie, als een halff sack 

gort, een witte orden ') 80 @ hard broodt / een stuck bijer, 30 @ 

spek, 20 @ vle33js monteerende de somma 32-50 ten laste van 

Capt. Swart *), oock aen boort gecomen Capt. Ouwensteijn °) meede 

wat behoeftighs, en is den geheelen dag moej weeder geweest. 

Maendagh den 5 Augusti. Des morghens vroegh, quamen 5 schee- 

pen in de vloot en bevonden te weesen Hamburghers welck den 

vierden van Hamburgh waren gegaen, van meninge om naa Mus- 

covien te ze3len, quaem om wat nius te hooren aen den Admirael, 

soo oock d9 Vice Admirael en Com. Qwuirinsen, wierde geresolveert, 

om het gecomen galtoot van d9 Hr Bewinthebbers der Oosjindise 

Compte te senden ten spoedighsten naa Hijtlant om te vernemen 

naa d9 vietualyscheepen, ofte d9 Oostjndise retourscheepen, en ons 

weederom bij te comen lans de kimmen en niet vindende naar 

t' Patria / een ander galioot voort te stuieren naa onder Berghen 

en vernemen naa Capt. Kewelael, met het galyoot van Krake- 

lingh, en dat wij het souden laaten dryven tot 4. Wester son, en 

waer de windt volhandigh uit den 0. Z. 0. en dreven A.W. en 

hem becomende voort ons kurs morghen te setten met kleijn zeil 

langs de kimmen naa Texel. 

Mett het driven geraackten geheel in lij, met stiue coelte en 
tegen den avont quaem het galioot weederom ; dat onder (t) lant 

gesturt waere, om naa t9 galjoot Krakelingh te vernemen, dan weet 

van sijn bericht niet, daar wierde een canonschoot gedaen / dan 

conde niet verneemen wie hetselve deede, wij vernamen geen teken 

aen den Adm! ofte Vice Adml welck een stuck vooruit waeren, 

dan vermoeden hooger op te louwaert / dan conden niet vernemen 

en gingen al de selve cours. 

Dingsdaghs den t£ Augustj. Jnt vierde glas in de hondewacht 

hebben ons marseils bijgemackt 4 welck daghs al gereeft waren 4 
  

1) orten 4 erwten. 

®) die >de Rommelpott= had prijs gemaakt. 

®) Ook dezen capiteyn weet ik niet terecht te brengen.
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omdat de Adm en Vice Adm! soo verde vooruit waren, en met 

den dagh sagen haer achteruit, en ter deegh claerder wordende, 

voor de vroegheost / hebbent over staegh gesmeeten, om weeder 

aen baekboort van d9 adm! te weesen, en haar boven gecomen 

sijnde / weederom met haar geseilt, de wint als gisteren O. Z. 0. 

en gingen west aen, soo oock W. ten Z. alsoock W. ten N. en 

waar het weer wat beeter, is oock voorts de geheele dagh de 

kurs soo gecontinu. en te met wat koelder altemet wat slapper. 

s'middaghs namen hooghte soo veel conden en bevonden 60 

graaden. de sieckte vermeerderde int schip. 

Woensdagh den W Augusti, De windt nogh uit den O0. Z. O. en 

is te nacht te met wat stilder geweest, en in de morghen stont 

met wat reegen, en wierde daernaa geheel s(tjil / mackten ons 

reewen weederom uit de marseijlen, is voorts den geheelen dagh 

moej weer geweest en sei3lden 4. Z. W. aen. 4 Des naamiddagh 

quaem Capt. Cristiaen Jbels aen boort met d9 Luitt. Ebijng '), en 

bleven savons bij mij ter tafel. 4 claaghde van broot gebreck te hebben. 

Donderdagh den 38 Augusti. s Nacht begondts de windt N.O. 

ten N. met sleght waater, en reeghen, en zei3lden met moeje koelte 

Z. ten O0. aen, deeden oock all(e} haar beste om voort te geraken, 

maar conden niet veer sijen om des regens wille; omtrent 4. Os(tjer 

son liep de wint meest N. met wat mottreegen, en liet d9 Hr 

Admir de geus van de besaen waejen om d9 esquadres op haar rangh 

te sei3len, soo wij oock deden. Des naa middaghs is de wint vrij 

wat gewestelijct, én sei3lden Z. ten W. oock om wat meer allens- 

kens bij de vlagge te gieren, om tegens den avont wat naader bij 

den anderen te weesen. 

Vrydagh den 89 Augustj. Jn t' begin van de hondewacht ist seer 

stilleties geweest, soo oock voort d9 nacht over, met geheel moej 

weer, liet. het overvallen om het loodt te werpen en bevonden 

5 à 56 vadem smagh grondt, des morghens geheel schoon weeder 

en de lucht uit den westen, en begonden met den dagh ons schip 

van binnen wat te schraapen om een teertie over te smeeren, 
  

*) vrij zeker: Ebbing.
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soudent geheel van bui3ten oock soo doen soo (wij) teer hadden; want 

t'selve sulex wel van doen waare; om de middagh begond het 

weeder te veranderen met een betrocken lucht en stiue coelte uit 

den N. N. 0. met reegen, en trocken de scheepen tegen de avont 

wat weederom bij malcander, met wachten en in de eerste wacht 

begost het geheel stijff te coelen / dan hadden bij daegh ons mar- 

seyls laaten reeven. 

Saterdagh den 28 Augù. De windt begonde ge(heel) hart te coulen 

soo dat met kleijn zeil, van onder moesten zeylen en liep de wint 

geheel Noord, en settent Z. en 4. ten Oosten en met den dagh 

waaren de scheepen al vrij wat verstrooi3jt / smeetent op de windt, 

om malcanderen wat in te wachten, lietent loodt vallen, en bevonden 

40 à 41 vadem nogh slibberigh grondt, en bett (d. 1. verder) op den 

dagh begond het weederom stilder te worden en schockte meerder 

met de zee dan van coelte voortgangh. S'middags begonde het 

weederom wat te coulen:, en quamen twee fluiten, met prince 

vlaggen bij de Hr Adml/ hadden doen de wint 4.0. ten 4. en 

conden se3len Z. W. ten Z. en waar t9 waater wat sleghter 

geworden, met een betrocken lucht met wat reegen, des naa 

middaghs, liet d9 Hr Adml het geusken waeijen, dan conden hem 

niet bese33len voor (dat hij) d9 foek op de mast braste, begonde 

het kakigh te waeijen, met seer swaaren regen, en met de zelup 

uit setten, en roei3jden aen boort, maackte mij bekent dat het 

twee victualie scheepen waaren, en haar inlading naagesijen, 

en over d9 vloot van Staet gereduceert / conde ons maar drie 

daagen verstrecken, soodat evenwel genootsaackt waaren om 

ons curs naa het Vaderlant te setten, en verstonde dat de galioot 

Krakelingh weederom van Berghen bij ons waer gecoomen, gelijck 

vernam, dat aen d9 Hr Adml wat kerssen en roosen, door de 

Hr Governeur, sijn dochters vereert waeren, van welex mij oock 

jedts vereerde en cumuniceerde mij den brjeff, met welck (hij) 

besyg waer om aen Haar Ho. Mo. aff te stuieren, soo ick hem 

niet en conde beletten), en ick oock trachte een lettertie gereet 

nl. indien de Adm! er miets tegen had dat hij dit bij hem aan boord deed.
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te maaken, en met het selve galjoot Dirck Turek van Texel, aen 

my Heeren Haar Ed. Mo. meede te schrieven, gelijck oock eitto 

hebbe gedaen, met bekent makingh aen de Heer Ontfanger '), de 

lijste van overleedenen, tot dato : tegen den avont hebbent over 

de ander bough laten vallen, en conden 4. West en 4.W. ten Z. seylen. 

Sondagh den £+ Augusti. Des snaghs variabel weer / te met 

stilte en dan reegen, met den dagh begonde de coulte weederom 

wat te wackeren, dan stampte seer, van d9 oneffen weegen der 

tegenwinden, welek ons nu door veranderingh begegenden, en 

seijlden nu Z.W. ten Z. en de windt N.W. Hebben t' volck al 

vroegh, t9 scheep langs den overloop doen leggen °) en d9 serringh 

scheeren op de regelingh, t9 welck gisteren belast hadde, alsoo 

vertrou aparentie sal weesen om rencontre op dese custe en cours 

sullen vernemen, soo omtrent 10 uieren heeft Capt. Cristiaen 

Jbels een weijnigh in lij vooruit, de roode vlagh laaten waeijen en 

deselve 3 mael opgeheesen, en (heb) mijn volek boven gesonden, 

vernamen 4 vaertuigen, presumeerden het een een galioot, dat 

wellicht soude weesen, dat met brijven affgesonden waere, en hebbe 

al by geset wat goedt doen conde, en liepen ons cours Z. ten W. 

alsoo de wint noordelijekte, en alsoo t9 waater wat holl aen schoot 

soo ben niet aen boort gegaen, dat (lees: dan) sagh bij ons comende 

dat het zeeven waeren, en met haar zelup aen d9 Hr Admil wee- 

sende, hebbent niet langh gemackt maar haar cours voortgeset, 

met een eerschoot en weederom bij d9 Hr Adml beantwoort, en 

hadden 96 vadem waater. 

Maendagh #5. Des smorghens vroegh met sonnenopgangh soo 

smeet d9 Hr Adml bij en liet de witte vlagh waeijen, en guamen de 

scheepen te met by malcanderen en hadden 14 vadem waater, soo 

waar ick de Hr Adml eerst aen boort, sei3jde mij de scheepen van 

gisteren geweest te sijn Capt. Dirck Joppen Kijla, welck de andre 

drije scheepen soude confoijeren op de hooghte van Hero, was een 

Com. met twee scheepies te gaen naa Zernan op de wilde cust, 
  

') der Vriesche Admiraliteyt, destijds: Saeckhe van Idsinga. 

2) om spoedig bij de hand te zijn.
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aldaar door Comma Crijnsen bemant gelaeten, om dat voort vast 

te maaken, en d9 pitsiaringh waer, om ons affscheijt van malcä. 

te neemen, en is d9 Hr Vyce Adml de Lüjefte order gegeven, om 

met d9 Maese scheepen voor d9 Maes en js Com Crinsen met sijn 

scheepen, benevens sijn prisen een stuck in Comp. met haer, en 

wij met de Adm! en Graff Jan van Hoorn na Texel, en ons curs 

te setten Z. ten O. t9 welek aen boort comende hebben gedaen, 

dan eer weederom aen boort quaem, soo hadde weederom 4 schoon 

twee dien nacht gestorven waren 4 nogh gestoruen '), soodat het Godt 

beetert beklaglijck is, tegen den middagh begonst de wint seer te 

scherpen soo dat niet hooger dan 2.0. jaa te met niet hooger dan 

0. Z. O. (konden zeilen), dogh tegen den avont borst de wint met 

een regenbuij soodat weederom Â.0. conden hackelen, hiet mijn 

marsei3ls reeven, en in nemen en seijlden te nacht met onderzeijlen, 

en ruimden de wint weederom allenskens, en hadden 27 vadem 

waater. 

Dinghsdagh den 23 Augus. Met het opgaen van den dagh soo 

liepen al ons scheepen gelijck d9 meeste nacht ®) Z. en Z. ten O. aen 

en lieten, soo ras de adm! sijn voor mersei3jl los mackte, ons groot 

marseijl bijsetten, omdat het onse dan beeter bij de wint wilde. 

Conden ons affgescheid(en) broeders nogh sijen met het rysen van 

de Zon. 

Om d9 vroegheost worpen t' loodt 28 vadem waater en begost 

de lucht seer te betrecken, met reegen, tegen de middagh t9 loodt 

weederom geworpen en 25 vaem bevonden en sei3lden nogh 4. ten O 

ZD. A. O. f tegen den avont, t' loodt geworpen hebbende bevonden 

15 vadem en op den avont weederom 16 vadem, en wierde geheel 

stil, en verdreven seer met d9 vloed: soo dat het ancker in de 

gront smeeten, hebbe myn Lut. ®) affgedepeseert met het prijsien, 

welck last gaeff, t° Vlie inteloopen, om de eortheyt, en eerder 

tot Harlingen te con(nen weesen. 
  

") nog meer dooden. *%) 9t grootste gedeelte van den nacht. 

®) Luitenant. Volgens kantt.: >de Lut met d9 visprijs opgesonden en brijven 

aen d9 Raad met d9 lyst van syecken en dooden.=
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i4 Augusti Woensdagh.. Des snachs in de hondewacht het vijerde 

glas deed de Hr Adml twee schooten en liet ick een doen en hij 

drije, en ick twee lantaerns, voort de andre schepen elek een, en 

wierden ons anckers gelicht, hadden de lucht oostelijeck, dogh 

slapies, dan begost allens wackerder te worden, uit den N.O. en setten 

ons cours 4. aen, dan met den dagh sagen Capt. Baernt de Vrijes 

sloup aen boort van den Adml, roeijen en met een naa boven loo- 

pende vernamen landt, en dat het Westendt van Vlijelant soodat 

wat westelijcker aenhielden, en begonde seer harde stortreegens te 

vallen, met een moeje topseyls coelte. 

met den dagh saaghen (de schepen van) d9 Maase weederom 

met de Zeeuse die ons ten deel volghden / maer lantkenning beco- 

mende / settent hooger of te westelyker aen, alwaar sij met d9 N O0. 

coelte goeden gangh mackten / s9 na middaghs hebben wij t' geset 

op 14 vadem, om d' eontrary windt / alsoo geheel noorden liep 4 

tegen den avondt de windt al aenhalende hebben {t9 ankertouw) 

wat bott geviert, en d9 stengen geschooten ') 

Donderdagh den 22 August). Deese geheele nacht heeft het stijff 

gecouelt uit den Noorden, en N.N.W. buyigh met reeghen en 

geheel donckre lucht, des smorghens al continueerende. 

<een weijnigh voort vroegh schaften is mijn groote Zelup met 

een stort zee van de zijde weghgenomen met al d9 rymen zeyl en 

treyl, en waar geen kans om deselve weederom te becomen, hebbe 

voort aen d9quartyrmeester belast om d9kleyne Zelup te doen 

gereet maaken ofte deselve van doen moghte hebben, dat alle 

ogenblick met een weynigh bedaringh can geschieden, 

omtrent Z. W.zon sagen te met onder de zon ses a seven 

scheepen aff comen sacken, het een waar een vice Admirael welck 

een stuck van ons buitenste scheepen sette °), en soo van de galioots 

man Lwuitjen verstonde, soo waarent Conning Deense oorloghscheepen, 

andere sagh nogh driven, dan alwas seer bu3igh weer met reegen, 

en holl waater 4 en lieten meede ons vlaggen van achter waeijen, 
  

1) gestreken 4 neergelaten. 

2) ten anker kwam.
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doch naderden niet dat men haar kennen conden, vertrou dat het 

meede ten aneker hebben gesmeeten. 

28 Augusti Vrijdagh. De geheele nacht nogh al met reegen 

en wint en te met, met seer swaare stortingen van zeeën, de 

windt nogh N.N. W. en is soo alvoort, tot des naamiddaghs liep 

de wint wat westelijcker jaa geheel west, en quamen drie 

Deense scheepen, welck haar cours naa de wal setteden, oock 

heeft d9 Hr Adm', een van ons galjoots naa binnen gesonden, dan 

en weete niet warom, dan presumeere, om licentie met den eersten 

goeden wint te moghen binnen comen, alsoo de scheepen t9 meeren- 

deel ten ende van vietualye sijn, en dusdoende niet moglijck in 

zee soo te victualieeren. 

Saturdagh den 27 Augustj. Jn de hondewacht waar de wint al 

weer op sijn cude kleedingh N. en N.W.te, souden anders/ hadde 

het weer affgenomen, en de wint favorabel / met verloff binnen 

geloopen (zijn), alsoo de sieckte nogh niet en sesceerde, hadde / sint 

dat maendagh aen boort van d9 Hr. Adm. geweest ben / weer vijff 

dooden, en nogh in de veertigh syecken, jaa is heden nogh een 

gestorven, het heeft van daegh ofte dese voormiddagh geheel sterck 

geregent, en is de windt all met buijen seer verheft en all weer 

ut den Noorden / ditto hebben ons volek de leedige vaeten weederom 

voll zout waater geslaagen, om het schip wat stiver te hebben, 

t'eerste glas in de wacht effen gepaseert geschiede een droevigh 

ongevall van een Jan Klomp van Enckhuysen, welex door rasernij 

uit sijn koei stilleties gecomen waer, in welex well besorght was 

soo men meende, en is boven gecomen, sonder het jmant merckte 

en sprongh loss drivend over boort, dan by geluck dat de Cock 

aen boort stond bij de vallreep, maekte gewach en met moeijte 

hem weederom met een haack in sijn kleederen fateden / haelden 

hem weederom aen boort / sij rollden hem op een fatt, vonden 

weynigh beweging / maar deeden hem in de combui3s brengen en 

hem wat heete wijn ingegeven hebbende, is allenskens becomen, 

dan gaff geen spraeck van hem, hebben hem daarnaa weederom 

in syn koeij gebrocht, en verhoop dat weederom sal bi3jcomen, 4 

en wierde wat sti(l}der dan het op den dagh gewest waere. 

1898. 17
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den 28 Augusty Sondagh. Dese nacht 1s tamelick weer geweest, 

alleen dat seer stercke stroomen gingen, en de wint nogh al N. 

Verhoopen dat haast bequaem weer (worde) en order sullen 

bekomen om binnen te comen en daar d'ordres te verstaen / want 

het schip moet binnen om des volekx ongelegenth: wille / cort naa 

middagh is Capt. Christiaen Jbels met sijn Zelup aen boort gecomen, 

claaghde seer van gebreck dat het alles met hem t9 laeste uitge- 

geven waer / dan hadde nogh drije sack witte orten, en soliciterde 

om wat broot, conde sulex niet ontseggen, dan hadde t'selve aen 

d' Hr Adm, van Gent toegeseijt, dat myn woort aen geen twee 

conde houden, soo is hij gevaren, aen d9 Hr van Ghent syn boort 

gevaeren en van hem een brijefken gehaelt, dat het geene hem 

toegeseijt / aen Cap Orystiaen Jbels soude laaten volghen / soo 

hebbe hem / weeder aen mijn boort comende, sijn leedige sacken 

met broot gevult, sijnde 524 @ en Is daarmeed naa syn boort ge- 

vaeren. Tegens den avont saagen 3 galioots van binnen comen, 

dan conden ons niet b3 comen door dat de wint weederom aen- 

haelde en 9t waater seer boll (stond). 

Maendagh den 28 Augustj. Den geheelen nacht nogh al met 

een stijve betogen lucht nogh all uit den Noorden opgeblaesen en 

met den dagh soo wackerde het weederom, en waer een galyoot des 

morghens bij d9 Hr. Admrael welek sijn zelup daer aen creegh, 

dan conde mij niet besei3len / en coelde vrij stijff dat de stroom 

niet conde doot selen, maar zei3lend all affsackte. Daar js oock 

Krakelingh weederom hier gecomen en hebbe geen goedt nogh 

schrivens becomen daar in verwondert ben / dan coelt dagelicx 

hard, wat ti3jdingh de Hr Admilael sal becomen hebben verlanght 

mij welck soo was can bij comen verhoop te verstaen '), en hem 

ooek mijn ongelegenth. bekent maaken, dat mijn siecken diende({n) 

uit het schip quit te weesen, ofte het dan wat wilde beeteren; ?) 
  

») Bedoeld wordt: als ik bij hem kan komen, hoop ik 9t te vernemen. 

*) In het origineel staat meermalen de eene of andere gebeurtenis, daarnevens 

in margine, met enkele woorden aangeduid. Alleen voor zoover die kantteekeningen 

tot opheldering kunnen dienen, is er hiervóór melding van gemaakt. 
 


