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Extraauytde PRIVILEGIE.

£ÏSj$£ Staten cuan Hoüandt ende Weft-Frieflandt doen te Tieten. eAlfoo

» BËg Cafpafus Commelijn; Broer en Jan Appelaer, Boeck-verkgoperstot/lmfterdam,

Ons verfocht hebben , dat bet onsgeliefde haer Supplianten te verkenen onfe Beneftiele rille

van Öïlroy infirma, voor den tijt van 1 5 aen een volgende laren, tot 't drucken , venten ende

verkoopen in allerleyFormaet endeTalen vanfeeckerBoeckgeintituleert Aeloude en Heden-

daegfche Scheeps-bouw en beftier , verciert met kopere platen, bejchreven door Nicolaes

Witfen. Soo ijl dat wy defaeckecnde 'tverfoeck voorfc. overgemerchf hebbende, endege-

negen wefende ter bede van de Supplianten , uyt onfe rechte rvetenfcbap , Souveraine macht
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, authorifeeren en

oüroyeren defelvemits defen , datjyluyden geduurende den tut van 1 5 eerjl-kgmende Jsren
,

hetvoorfc. Boecl^in onfen Lande van Hoüandt ende Wejl-Vrieflandt in allerley Formaeten

Talen , alleen [uilen mogen drucken , uytgeven ende verhoopen. Als bhjckt by de Brieve

van Oftroy daer van verleent.

Gedaeni» den Hage, onder onfengrooten gegele ,dem7 lulii, in't Iaer 1671.

JOHAN DE WlTT.
Ter Ordonnantie van de Staten

H e r b e r. t van Beaumont.
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Nder zoo groot een aental van Nederduitfché

Schrijvers, vintm'er geen,mijns wetens,die d'ael-

oude Scheeps - bouw en Beftier verhandelt heb-

ben : een zaeke , daer men met recht zich

over mach verwonderen : om de waerdigheit

dier doffe : welck van de Romeinen in zulken

achting is gehouden, dat de geen, zoo de rechts-geleerde Vlpiaen

getuight , met het recht van Burgerfchap begiftight wiert,

diefchepen van opgegeven groote bouwde, t'zee bedelde, en ter.

havene in en uit met koopmanfchap liet varen; ja wiert zoo hoog
de Scheeps-bouw by de eerde Bouw-meefters verheven> dat men
alle nieuwe vonden, belangende de fchcpen , den Goden en hun
heilige inblazingen toefchreef.

_ . Jpfmque Jecandis

Argois nayibusjaclantftdajfe Minervam.

dat is :

Minerve zelf brocht aen het Strant

Tot Argos d'eerlte kiel inftant.

Daer wort met groote fchand van Manuel Comnenm , Keizer te

Conftantinopelen
,
gezegt , dat hy de Scheeps-bouw trachte te

vernietigen
, voorgevende ,

fchepen ondienftig aen den ftaet te

zijn: 't geen oorzaek van veel onheils gaf, als by Mcetas is te zien.

Het verzuim van fchepen te bouwen, onder Andronicm, Roomfch,
Chriften Keizer in 't Ooften , heeft tot groote fchade en verklei-

ning desRomeinfchen naem geftrekt. Pcmpejiti Magnm , verhief

zoodanig den Scheeps-bouw , dat hy zeide : 't Is noodig te "varen
,

mm ma televen. En bracht daer door zoo veel te weeg, dat hy als

Godt Neptuin geéert, en op een munt der geftalte als Godc lanus>

met een fcheeps-Galjoen wiert vertoont. De namen der fchepen
wierden eers-halven onder 't gefternte gezet. Hier van hebben
de namen Pegajus , Aries , en andere haren oorlpronk. Het (chip

Argo wiert goddelijk verklaert
,

gelijk Cicero wil , en men hielt dat

de Goden het heiligh en (prekende gemaekt hadden. Die heer-

fchen wil
,
zegt Ariflotdes , en vry zijn , rechte t'zijnent een vaer-

dige Scheeps-bouw op.

Dit zwijgen dan,befpeurende onder onze lants-luiden, heb ick

my verftout,omyets dien aengaende op't papier te fettemnament-
lijk,van der oudenScheeps-bouw enBe(Her,met achterlating doch
van volle betoging over alles , 't geen korthey ts halve is gedaen

,

niets echter breng ick by, ofwete zulks, des noots, te bewijzen.

* ? En
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En wanneer dit Werk reets afwas gedrukt,zijn myuyt de Jade

gefchrevene boeken van zijn Koninklijke Hoogheidt van Sa-
voyen

,
eenige tekeningen met haer verklaeringh , flaende op de

fcheeps aeloutheden voornoemt , door byzondere gunft van
den Edelen Hoog-geleerden Heer II Commendatore Carlo Antonio dal

P02&0 , Romeinfch Ridder, toegezonden , welke eertijts uyt oude
marmere en metale overblijfzelen, zoo in Italien

, Grieken, Êgy-
pten , als elders verftroyt zijnde

$
vergadert zijn van Pyrihus Lico-

rius , Edelman van Napels. Deze hebbe ik meerendeels
,
by

dit Werk ingelaft , en met de letters P. L. gemerkt : genootzaekt
zijnde, de verklaringe daer van achter te houden

, alzoo mijn
Schrift reets was gedruckt ; behalven het fchip van F.iew

,

het groot /Egyptilch koninklijck fchip : En dat van Pkilo-

pater wij ft hy ftucks-wijs aen
j
by yeder af-beeltzel waer hy 't zelve

heeft gevonden, zoo op oude Steenen
,
Medalien, als anderzins •

'i geen hier om vermane , om dat de wercken van dezen Lfcortui

by E. Spanhemius en Scbefferus verdacht zijn , van dat daer nieuwig-
heden zoo hier en daer ingeflopen zoude zijn.

By de fcheeps Bouw-konft der oude eeuw , is gevoegt hun Be-
ftier , wat ycders ampt te fcheep was , hun Scheeps-oerTenino-en,

Strijden, wijze van Roeyen
,
Scheeps-benamingen

, Wettenen
Gewoonten, twee kenniften on-aflcheidelijk van elkander. En
om dit Werk algemeyn en volmaekter te maken , heb daer byge-
voeght het Scheeps-bouwen en regeeren in het meerendeel van
Europa, en Indien

;
desgelijcks de wijze van bouwen voor ander-

half hondertjaer , en heden in deze Landen gebruykelijk. Het
bouwen der volkeren in Europa

, gaet vaft over een zelve trant,-

en verfchilt inhundeelen, gelijk de leden aen het menfchelijke
lichaem. Alle menfchen hebben gelijke leden , in maet echter
zijn zy verfchillende.

t'Zedert een lange wijle herwaerts, is de Zee-vaert in ons cre-

meene-beft geweldig aengegroeit ; maer heden der maten in top
geftegen, dat d'Inwoonders zelfs daer over verwondert,de vreem-
delingen verbaeft

; ja, de geheele Werelt, tot ftommens toe , als

opgetogen ftaet. Nootwendigh heeft deaenwas van de zee met
kielen te bebouwen , den Scheep-bouw grootelijx doen aenwak-
keren ,

en vermeerderen , die hier zodanigh in zwangh gaet , dat
zelfs eenige Dorpen durven ftoffen , meer zee-gevaerten jaerlijx

te kunnen bouwen, als het jaer dagen telt j om niet te fpreken van
een ontelbaer getal van veelerley kleyne vaer-tuygen , die ftroo-

men en menen der binnen-lantfchen geweften bevaren. Benti-

voglio^n 't eerfte boeck, op het zevende hooft-ftuk
,
zegt van het

vereenightNederlant, dat daer zoo veel fchepen geoordeelt wer-
den te zijn, als in het overig geheel Europa te zamen. De Maften,

cn
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en Rees der fchepen , die fteets voor Amfterdam ten anker leg-

gen, zijn zoo veelvoudigh, dat zy het gezicht belemmeren,en de

lucht duyfter fchijnen te maken. In koophandel overtrefcze niet

alleen alle de fteden in Europa , maer ook alle de fteden des We-
relts : waer door haere Inwoonders in zuygen met de moe-

der-melck, als zy noch kinderen zijn , de gront-regelen van de

Scheeps-bouw , en zee-vaert , zoo dat yeder huys een Ichool van

wetenlchappen is, nodig, hen die zee-bouwen. Noch jong zijnde,

varen zy naby , fterker geworden, bezoeken zy afgelegene zeen
;

en eyndelijk, wanner zy mannen zijn , bevaren zy de uyterfte gez-

wellen van denOceaen. Zy verachten het on-weer , temmen zee

en wint. Alle Oorden , Winden en Sterren zijn hen bekent.

Na Indien te varen valt hun zoo licht , als de naby gele-

gene Vlieten , en Havens te bezoecken. Zoo Muteren ver-

haelt , heeftmen voor een eeuw , hier te Lande zeven-en-twin^

tigh hondert groote fchepen getelt
,
Buyzen

, Dog-boots , en

Crabbers uytgelloten. Iaerlijks
,
zegt hy , wierden daer meer als

duyzent groote fchepen aengebouwt j en op 't naderen van de

Spaenfche Vloot , was men machtigh hondert oorlogh fchepen

t'zee te brengen,binnen veertien dagen. Hollant,zegt Stypmannus,

is vol zant , en daer wafTen weynigh vruchten. De Ichepen ech-

ter brengen daer alles wat men zou wenfchen mogen. Conejlaggius,

een Schrijver , den onzen niet zeer toegedaen
,
zegt , dat de Ne-

derlanders in menighte en macht van Ichepen zoo veel alleen

vermogen, als by na alle andere Natiën van Chriftenrijk. Dees
Bouw-kunft dan, een zoo nootzakelijk hooft-ambacht van dezen
ftaet , is niet min dan de Huys-en fterkte-bouw op vafte en onfeyl-

bai e wetten
,
gront-ilagen , en regelen geveft,en in al haer leden

en deelen, na voorgeftelde gelijk-deeligheden gevormt, met dien

beding evenwel , dat in nootzakelijk gebruyk de evenmaet ftil fta»

Maer noyt
,
mijns wetens , heeft mede yemandt onzer

Neerlanderen zich onderwonden yets breedelijk van den Neder-
lantfchen Scheeps-bouw en Beftier in 't licht te geven , of ge-
tracht deze zeer edele en nootzakelijke kunft onder wetten en re-

gelen gemeen te maken,behalven dat de Heer TjaJJens hetScheeps-

beftier , of politie heeft ontworpen j waer in hy alle llaets al-

geraeyne verrichtingen, dien aengaende , van woorttot woort
ter neder ftelt : mede overdag maekt van alle onkoften , die in 't

uyt-reeden en onderhouden van 's Lants Ichepen voorvallen

;

't geen ik met voordacht achter heb gelaten : hier by heefc

hy insgelijcks , vele Scheeps-certers , of maeten om Ichepen

na te timmeren van onderlcheyde groote, derwijze als by 't

lant wert gepleeght, aen den dag gegeven. De loberheyt van
fch rijvers indefe ltofonzen Landaert tot fchimp by vreemden,en

on*
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ongeriefte den Ingelêtenen ftrekt. Hierom vond ik my aengc-

prikkelt yets breeder van onzen Scheeps-bouw en zijn Beftier te

ontwerpen : na den voorgangh der Engelfchcn
,

Portugee-

fen , Franlbizen
,
Spanjaerts , en andere Volkeren , die veder

wijd en breed, op hun Scheeps-bouw-konft ftoffen
,
entenlpijt

der onzen, in uytgegevene Schriften dezelve befchreven hebben.

Onder deze voeren d'Engelfen de vlagge , die alles wat den
"Scheeps-bouw en Beftier betreft door den druk gemeen gemaekt
hebben : gelijk de volgende en meer andere boeken uytwijzen ,-

als, Path-ypay to perfect fayling. Seamans Diclonary , The Art of apparey-

ling andfiting ofany sbips,Tbe Seamans Grammar. In deze braveei en zy
opentlijk allen Landaert , en wanen niemant huns gelijk in deze

konft te hebben. De Italianen hebben hun Scheeps-timmeringh
door Bartholomeus Crefcentius van Rome aen den dag doen brengen.

Behalven datmen daer een groot en zeer volmaekt boek v'mt.DeL

yera & reale arte delk naYigatione , del goyerno e difciplina del mare ,• e di

la combattere in armate efauadrone: dat is , van de ware en wezentlijke

konft van 't varen, van de Scheeps-tucht, en Beftier, van het

Scheeps-ftrijden. Een ander, tot Florencen gedrukt , voert deze

titul , l'Arcbitettitranautica divascelli. &c. dat is, Scheeps-bouw van
Schepen enz. en dit op hope datmen dezen ItaliaenichenScheeps-

bouw , zoo als haer Huys-bouw navolgen , en voor wetten opne-

men zou: 't geenechter zoo niet is gelukt.

Der Franlchen Scheeps-bouw en Beftier
,
befchrijft P. Fournier,

ook Hobier', en meer andere: gelijk IofefFurtenbach en Leonhart Frons-

perger in Duytslant en Ooften gedaen hebben. De/gelijks hebben
Portugeezen en Spanjaerts in veelvoudige boeken, hun Kraeken,
Galjoenen, en ander vaertuygh ontleet , met al hare maten en
geftalten ten toongeftelt. Yeder prijft het zijn , en tracht de

andere tot zijn gevoelen te trecken, en , om hem na te volgen,

op te wekken. De Hollanders alleen hebben tot hiertoe , aen

de wereldt niet genoeg gedaen , die hun wetenlchap iq

de kunft van Scheeps-bouw en Beftier , door hun uytgevoerde
Scheeps-daden, dagelijks doen blijcken. Indien dan de Scheeps-

bouw en het Beftier der zeiven , in alle oorden bloey t , en yeder
de zijne ten fchoonfte aen de werelt voor foekt te ftellen, t'zijner

eer, met misprijzing van uytheemfchen bouw, en niemant des an-

ders Scheeps-bouw of Beftier volgen wil ofkan, (want den inge-

booren aerd eens volks te veranderen, is onmogelijk.) Zoo is ver-

vallen het oude zeggen der Romeynen , datmen de konft van
Scheep-Bouw en vaert geheym behoort te houden. Telaetishet

heden
,
zegt Loccenius , de Scheeps-bouw , en Vaart te verbieden, en uyt-

heemfchen te leeren , om dat dees konft allen Volken bekent zv , en de geit-zucht

(len onkundigen kundigh maekt, %po des begeert. Dat Nederlanders konft-
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ilukken en wijze van doen,den vreemden afzien,ishun profijtelijk

om hen aengebooren aerd , van alle vonden beknopt en zuynig
te volvoeren. In 't overleg van een zuynig meefter , beftaet al 't

geheym van goet koop bouwen. Dat de kennis van maet en ma-
nier van bouwen onzer fchepen , den uytheemfchen ondienftigh
is;(ot miffchien iemant des menings waer , dat het uitgeven dezes
werks hinderlijk 't gemeen mocht zijn

)
blijkt hier uyt

; dewijl zoo
menig Hollants fchip in vreemde landen is ontleet en na gemee-
ten,doch nimmer na gevolgt

j
ja, Neerlantfche meefters naer ha-

ren trant by uytheemfche bouwende nimmer lofbehaelden.
De wijs van aenleggen, en't opbouwen der fchepen is een zake

zeer gemeen, en niet geheyrmwant't gefchiet voor yeders oogen;
wie zig des bevlijtigen wil, kan kennis in 't kort van alles krijgen:
gelijk hier praólijk-lchoolen zijn , daer dees Bouw grondigh aen
in-en uytheemlchen weit geleert.

Te'verwonderen is 't , dat alle uytlanders , fchoon zy op Tim-
mer -werven hier te lant de zuynigheyt bevlijtigen

, in haer
eygen lant gekomen, nimmer zulks na konnen volgen. Namnatu-
ram expellas furca tarnen ufque recurret dat is , Schoon men met een
vork den ingebooren aerd verdrijft

,
hy komt echter wederom.

En dit komt mijns bedunkens oock daer by , dat zy buyten
's lants met buyten-lantfche mannen arbeyden. Waer uyt volgt,
fchoon een vreemdelingh alle de Bouw-regelen in zijn hooft
hadde

,
zy hem echter niet dienen konnen, ten ware hem alles in

deze landen by ondervindinge wiert getoont , en dan noch niet
't en waer hy kans zag den aerd zijns volks,waer mede hy arbeyden
moet

,
den zuynig en zindelijken hollantfchen inborft gelijck te

maken, 't geen niet doenlijk. Dat de byfondere Nederlantfche
ingebooren aerd de Scheep-vaert voort zet; blijkt uit. de vaart op
indien, welk allen volken nu bekent is,en gene Kaerten

, gedrukte
of fchriftelijke beveelen , zoo de vaert zelve als de Scheeps-huys-
houding betreffende den vreemdelingen geheym zijn, hoe'thet
meerendeel echter luckt een yeder weer. De vaert op Archangel
mfgelijks voormaels alleen by uytheemfche nabueren .wiert ge-
oeftent

: heden ziet men in Mofcovien het meerendeel Hollan-
ders te zijn die daer koophandel drijven. Quamhet op de geftalte
der fchepen aen, zy hadden ons lange daer in nagevolgt.

Groenlant wiert voormaels van Biskayers alleen bezocht : he-
den oeffjnt onslant-aerd't meeft die vilTcherije. Het varen met
weynig volk

, het naeuw en zober behelpen in leef-tocht , en ons
ingebooren zindelijkheyt , die de fchepen langdurend maeckt
doet denNeerlantfchen fcheep-vaert bloeyen,en nietihet fcheeps
fatzoen. En hoe is 't mogelijk

, dat d' onzen daer in nagevolgt
konnen werden : een Moor verandert eer zijn huyt , als een ere

h°eel
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heel volk hun aengebooren inborft verruyk. Belaccheliik is het,

dat yemant zoude meenen dat een eenig en eender geftalte pa-

piere fchip hier ontleet , welker vormen zoo oneyndelijk zijn als

men tal van fcheepen ziet , den uytheemfchen dienftiger zoude

zijn, als de wezentlijke fchepen , die hun fteets oneyndelijk in tal

en wezen voor oogen komen. Indien de vorm van de fchepen tot

de welvaert vande zee-vaert dede , alle natiën zoude lang onzen

vorm hebben gevolgt. Temeer wierden dan geweert zoo mcenig

zeekaert en Stuermans boeken in uytheemfche talen hier gedrukt.

Het wit dezes werks is vermeerdering van kennis in een yege-

lijk , roem den Nederlantfchen naem , en onderfchraging der in-

boorlingen , die zig in deze konfte oefenen, want zonder pra&ijk

en geftadige handelingh
(
buyten belpiegelingh ) van 't werck ,

zijn de fchriften onnut.

Zoo groot dunkt my de waerdigheyt dezer wetenfchap te zijn,

dat niemant der zelve hier te lande , daer de zee-vaert de fterck-

fte zenuwe van den Staet is, behoorde onkundig te zijn. Zy gaet

den Huys-bouw zoo verre te boven , als haer gebruyk van meer-

der nut en kunft van hoger gedachten is. Een Scheep-bouw-kun-

dige heeft op vele zaken te letten.

Ick ga een werk aen opgeleit van arbeit j want Plautus zegt

:

Negotii Vim qui yelit naTemfibi comparato.

dat is

:

Die veel werks over den hals wil halen, beftelt zig een fchip.

Nimmer ook zoude ik hetWerk van den nieuwenScheeps-bouw

hebben durven opvatten , 't zy my in handen waren gevallen ,

eenige gront-flagen en tekeningen, voormaels ontworpen by wij-

len mijn Vader Cornelis Witfcn.

Het zal veilicht gefchieden , dat VE. ter eerfter opflaen dezer

bladeren , in 't nieuwe werk duyftere plaetzen voor oogen zult

hebben , zoo des wetenfehaps onkundigh zijt , en dat de konft-

wooiden de reden onverftaenlijk zullen fchijnen te maken,waer-

om dezelve in een geheel hooft-ftuk worden verklaert, en in ken-

lijke woorden vertolkt. Ten welken eynde ,
mede op een ander

plaets, Scheeps-deelen in afbeeltzels worden vertoont.

Het Teken-werk is te byfter net niet uytgewerkt, want ons wit

niet is koftelijck koper - ine te vertoonen , maer flechts de ge-

ftalten der zaken te verbeelden om te beter in druk te geven,

't geen zoo wel in flegte plaeten , als dierbare printen kan ge-

fchieden.

HO-
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Jlluftrisviri & nobiliffimiJurisconfultijConfultiffimi

Reip. Amftelodamenfis Senators,

NICOLAI WITSENII,
Navium regimen & ornatum commentati.

Libens LMeritoqite pofuit

SAMUEL TENNULIUS,
Magnificus Noviomagehfis univerfitatis Re&or Sc Frofeffor.

jg=^S3 Rima per inftabiles vexit Symplega-

MH das Argo

:

f-^-p? Cui freta flammiferos dederunt coë-

f" untia campos

,

Bosporus&ScythicïPhcebauPhafi-

dos unda:.

Qualia pertentant repetita prole Leones

Gaudia , fervatum venerantur Iafona matres :

Auditus Pelian frendentem terruit alts

Lïtitiï clamor tacitusquc triumphus ; ut albus

CumfugitEöistigresHyrcanus in arvis
_

Raptor, & ereptis metuit fua vulnera praedis.

Han c R eges preffere ratem . Vos heu quibus illam,

Numina jaftaftis , fatis quantisque pcridis!

Afta metu vario ,
puppim intercepta loquacem

,

Curfum ad terribilis tenuit confinia mortis.

Tune Virgo Medeafuis crudeliorundis;

Ivitin omnenefas, conjuxviduatamarito.

Non tot in occiduo fuerant difcrimina ponto

,

Cum bene Pacificum, ventis bellantibus, a:quor

Deprcndens, varios per clauftra gementia montes,

T>uT3Magellams laxavitvinculamundi. (nes,

Nempe tuos nondum ad feptemNovaZembWrio-

Aut Libyam extremam dimiferat Amjtela naves.

Non orientis opes, feptena per oftia Ganga;

India quas mittit, non ferura vellera pinus

Ullafequebatur, Limanve , Terave; necauri

Tune jguitoniaci licuittentaremetalla.

Cur, naturaparens, obliqua ad fideraCancri

Partibus ex a:quis partitus quattuor orbem

,

Sole coronatum, circumluit undique pontus

,

Si non admórunt propius compendia feras?

Cur timet ultorum convivia nauta Deorum ,

Aftrorumque fuis violare cubiliavelis?

Cur,cui fe debent homines,Hyperione natus,

Cum preffere polum , ftridenti terruit unda \

Fabula , rumores nobis & inania verba

:

Scilicet hzc Miny is , Di magni, credita prifcis

!

Finxerat haud Hyadas Grajus,nec Plauftra Boots;

Nomina non venti, nee habebant membra carinar.

Witfen'ms radio nondum defcripferat heros

Velorum celeresque pedes legesquefororum

,

Compages laterum & cuneis fundantibusarctas;

Tutelas proris,antennis cornua , tonfas

Nee dederat tranftris, nee pondera j ufta carinis.

Flamina diverfo traflu laniantia terras

Ingeniumque loei (patrias cuftodia noftrse)

Puppibus, arcuerant Belgas , ne intraret Iberus.

Eccealiam faciemrerum! Tranquillapotcftas

Jura magiftratusque legit. Refpublica navis

Qua:que eft; obfequitur non ulla furentibus Euris:

Verum ubi conftituit, Lignis confifus , habenas

Omnibus immittit ventis auriga, pcraltum

Natursfaciens litemnunc oemulus errat,

Atque coronata repetit cum puppe parentes.

Vifceribus quicquid Tellus generola recondit

,

Quodque alit in fummo, video fuperare Batavis j

Jam video cives Obium Gangenque bibentes

,

Exercere agros ,oriens quos trufit in aequor.

Permarejam video, magnum per inane volantem

Remigio alarum velorum Dsdalon alis;

Parta in cairuleis libertas aurea campis,

Concedatnaturaviam,meditaturin aftra.

Jam periere modi terrarum & fidera rerum :

Cunfta patent,nullum predudunt fidera pontum,

Nilmarejuris habet: Boreas fme viribus ira,

Et fua regna peti queritur Neptunus in undis

:

Wttfenim metuendusenim nonVincuIaXerxis.

Witfenius faeclis venturisutile nomen ,

Per quem nullus equos flexit, decurrere campo

Etperagrareloca intentata prioribus aufus,

Opportuna fuis metatur qua:quetriumphis

;

IndeSyracofii faciet fenisartibus umbram.

Hafte manus Babyion , has ipfa Semiramis opte!

,

Has Trivia& Rhodus,has Cares mirentur &Ammon,
Elis & has toto quajfiffet Mcmphis in orbe.

Perplexas quoties ageret facundia caufas

,

Ipfius voluiffeloqui fermone Minervam

Cecropiam fama eft , fi cum mortalibus effet

Ore loqui Divis : Tantis virtutibus ajqua

Prsemia quando feret? dignasperfolveregrates

Curarum 6 utinam poffent monumenta mearum

!

Vidit ut Auguftum nemo fine munere vultum

Regis Achsmenii; vacuus quisadibitamoris

Tantitemplaviri? fed tanta potentia mentis

Hunc animumLymph^que volam pro munere rumet.

Sic tua nimbofas, Rector, quandoque procellas

Puppis, & infidum fubftringens vela ferenum

Vitet,& iratum ,
quod tollet Cynthia , fidus

:

Sic tua Livorem (uperet feliciter anas

,

Ut patrio virtus non circumfcribitur ofbe.

EI.E.



E L E G I A,

In Eximium De re Nava/iveterum & hedkrna, commentarium

,

D NICOLAI WITSII

Nunc poteris fluvias fecurius ire per undas ,

Nunc poteris falsa tutius ire via

,

Et qua; mollis <_Arabs , quz Seres, qua:que Molucca
,

Quasque dat haud parvas ^Africa divitias,

Tutius ad portus poteris perferre Batavos

,

Et multa puppim cingere fronde tuatn-

Dum te magnadocet noftri Solertia Witsl
Quo ponenda tibi firma carina modo

;

Qui prora & puppis, laterum qui mcenia furgant,

Qui fiat malus pinea, tranflra
, fori }

Seu te magna juvat, qua: montis praebeat inftar,

Cui risü Borea eft Oceanique furor
;

Seu tibi parva placet, qua; ludat in squore navis,

Cum tumidi flu&us fe pofuêre maris.

Ergo IVitJiadem merita jam cinge corona,

Jam veniente die, jam fugiente cane;

Et die, quod quondam
, Grajü Heroibus , Argi,

ld mihi nunc Witsl praftitit ingenium,
JFitsL a. quo tantum molïtor vincitur ^Argus,

Quantum d Battavicd Theffala nave ratis.

Cecinit cultus& arnicitïa er^S

Matth^us Siadus, MD.
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Op den Bouw en Beftiering der Schepen

,

Sefchreven

door den weledelen wijzen Heer

NIKOLAAS WITSEN>
Raad van Amsterdam.

Aloudhcit lag gefmoort in 't ftofvan hare fteden
En rijken, deerlijk van d'onwetenheit vertreden
Nu meenig duiftere eeuw enjaren achter een :

Haar koftelijk gewaat, zookonftelijkbefneên
,

En rijklijk gefchakeert , wiert met den voet geftooten

'

Zy zelf hielt
, doot van fchaemte en fpijt j den mont geilooten

.

En wenfcht dat eens een heir van Letterhelden velt
Magh winnen , en haereer , weêr op den troon geftelt,
Uitflonkren door den mift en nevels der Barbaaren
En woeftheit, zooontaart haarin de kroon gevaaren.
Nutrooftu moederen getrouwe voeftervrouw
Der wijsheit, troon

1
u, en verzet dienbktren rouw.

Uw zon begint alree ten kimmen uit tegloeicn

,

Terwijl haar heilig vier , nu meer en meer aan 't groeien,
Vaft d'Ooftkimme achterlaat, en ftijgende in den trans
Spreit over onze lucht in 't eind haar' vollen glans.

Een deel der wijzen leert uw Loofwerk , en de merken
Der diepe Beeldefpraak, d'Oraklen van uw kerken,
De Wichleryen, en't gefchrey der vogelvlucht.
Een deel , opvliegende ver boven zonne en lucht
In hun gedachten , fpoort uit Hermes goude fpreuken
Uw godgeleertheit naa, ofmoede 't hooft te kreuken
In 'topenen van zijn geheimen , fchept hetvreu^d,
'tOlympifch renperk, en de worftelplaats der jeugd
Weêr op te graven uit hun aflehen , en te hooren
Watoeffhing Memfisen Athecnen heeft verkooren

,

Wat fpiegelftrijden Troje en Latium bemint.
Gyraldus en Doleet doorfnufflen het bewint
Der ouden

, en de macht van hun verdweene vlooten,
Hun fpeelfazeelen , en gefchilderde oorlogsbooten:
Maarruw

,
en zelve van een donkre wolek 't verftant

Benevelt, daarze uit fchroom noch taften metde hant
Naar blinde fchaduwen , gelijkze lichtlijk miflen ,
Die d'eerfte durven zien in zulke duifterninen.
Nu weet een lit der Raad van 'tmaghtigh Amfterdam,

ten hoofttelg van de grijze en onbefprooke ftam
Der W f T s e n s

, afgeflooft in Borgermecfterfchappen

,

Jtn loflijk ftaatbewint , d'aaloutheit naa te ftappen
Meteen gelijke tret, hy groeit in haaren lof,
En zweet gelukkig in die heerelijke ftof.
Hy maalt ons op 't panneel van zijn geleerde blaaren

^aa tlcvcn , hoe Egypte en Rome door de baaren
quam ftreeven met de boeg , en 't hoog kampanje ftont
Verliert met beelden van gedrochten, enden hont
Anubis

, Pollux en zijn' Broeder, die van verre
Matroozen toeftraalt, en begunftigt met zijn ftarre.

Wy



Wy zien hier Argoweèr, Minerve toegewijir,

En Xerxes vloot zoo lang Verflonden van den tijdt

;

En leeren hoe de Krijgsgalei pleeg voort te glyen

Op'tflaender riemen, die, in drie enhooger ryen

Verdeelt , verwarden noch beletten in den vaart.

Maar 't is aenW i t s e n niet genoeg , dus hoog vermaert

,

Der Ouden fcheepvaart opteviflehen, uit de blijken

Van tafereelen , en befchimmelde kronijkén

,

Zijn geeft weit ruimer uit. Nu toont hy, vol van vier,

Hoe Vrankrijk kielenbout, op 't bouwfpoor van Fournier

;

Hoe d'Italjaan braveert met Oorlogsgaleaflen

,

En lichte gondels, die denfnellen ftroom verraflen :

Nu hout hy Dudleis fpoor , en ziet aen 't krijteftrant

Getoogen, welkeen kroon Brittanje in 'tbouwen fpant;

Of'tluft hem't groot gevaart der Portugeefchekraaken

t'Ontleden , en te zien , hoe d'Indiaan , in 't blaaken

Der fteile zomerzon , die methaar' feilen gloet

Hem fmelt uit 's hemels trans , inJonk en Praauw den vloet

Blijft krui(Ten,en om koelte en frifchelucht iaveeren.

Dan komt hy Nederland haar' eigen fcheepsbouw leeren

,

En gaart een rijken fchat van woorden , op de leeft

Der Bouwkonft net gefchoeit. Zijn onverfufte geeft

Vliegt mee ten hemel , als zy d'Amfterdamfche vlooten

,

Zoo trots vol wrocht, de kruin ziet aen de wolken ftooten

,

En vaart ten ftarren in langs mars op mars , gebout

Opwatertoorens , die fpanfeeren door het zout

Des wilden Oceaans , en breken vaft de gronden.

Gy hebt ganfeh Neêrlant door dit werkftukdier verbonden

,

Geli jk uw Vaderftad door uwe zorg en raat

,

O VVitzen! zoohetnunamijnewenfchbeflaet,

Zal uwe naam zoo verre om beide Poolen klinken,

Endaerhet zwoegend Welt de zonne in zee ziet zinken,

En daar de dageraat, opluikende in het Ooft,

Meteenen nuchtren daau door 't floers der wolken blooft,

Alszich de kielen, dooruw Fenixpen befchreeven,

Voortaan vermaarder door uw werk , in zee begeven

,

En ftooren alle vier de winden in hun rijk.

Noch is die naam met uw verdienften ongelijk.

J.
ANTONIDES, vander Goe<s.
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S E N E C A.

^ Udax nimium
, qui freta primus

Rate tam fragili perfida rupit,

TerrasquefiiaSj poft tergavidens,

Animam levibus credidit auris

;

Dubioque fecans sequora curfu

,

Potuit tcnui fldcrc ligno ,

Inter vitas mortisque vias

Nimium gracili limite du&o.

Iöhoiit
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Aeloude en Hedendaegze

SCHEEPS-BOUW
en Bellier.

Eerste Hooftstuk.

Wté eerft Schepen bouwde
} en in't algemein van het Scheeps-bouwen

der Oude.

E nootwendig-
heit toont klaerblij-

kelijk,dat, na het bou-

wen der huizen s de
Scheeps-bouw een der
eerfte üitwerkfelen

Zy, die het menfchelijk vernuft, al t'ze-

dert den aenvang der Werelt, uitgevon-
den heeft. Dan te zeggen, wie d'eerfte

iXw"
m' b°uwerderSchepen geweeft zy,meene

ik onmogelijk te zijn. Wel is waer, in't

heilig boek, welk alleen men de waer-
heit van die eerfte eeüwe heeft toe te

VnachsAi\. fchrijven, Noach voor den eerften be-
rucht is , die doorGods bevel een Schip
boude; lang drie hondertellen, breet

vijftig,en diep dertig : met drieverdek-
ken, een ingang , fonder maft of riem.

De hedendaegfche hierlantfche Sche-
pen overtreffen zelden de groote van
yijfrigh, zeft.gh of zeventigh ellen

in de lengte , vijftien of zeftien in de
holte , en negen of tien in de breete.

Maekt u eene Arke , Staet in 't eerfte
am.ü:i4. boek Mofes, van Gopher-hout , mei

hameren zult ghy deze Arke maken

,

ende ghy fultze bepekken van bin-

nen en van buiten met pek. En we-
der op het 16. vers : Gyzult een ven-
fier aen de Arke maeken, en fultze vol-

maeken, tot eene elk van bóven, en de
deure der Arke fult ghy in haer zijde
zetten. Van de maete der Arke ziet

by de vermaerde Stifpmannus , in zijn
Sm. 3. c. 2. boek deJure maritimo. De Ark

, zegt
hy

, wort in 't Hebreeuws Thebah ge-
noemt ,'tgeenzoo veel gezeght is , als

een gebouw welk met groote zorgh
volbragt is. De Hebreeufche text hut,
dat de Arke van vereffende houten ge-

maekt zy geweeft , en de Griekfche uit

vierkanten. Okelos gevoelt dat zy van
Cederen-hout is geweeft, en de Arabi-
fche overzetting noemt het hout Zit-
f/W-hoüt ,waer uit de Arke gebout fou-
de zijn geweeft; 't geen voor een foort

van onbederffelijk hout wert gehou-
den: andere vertalen hetwoortGo/>/&er

veelerleieflagvan hout. De Arabifche
text noemt het gene , waer mede de
Arke beftreeken is geweeft, Zefhet,
'tgeen vertaelt werd

, pek en hars ge-

weeft te zijn ,'t welk na allen waerfchijn

gefmolten eri onder een gemengt , tot

klompen is gemaekt geweeft.Te feggen sijngeiiim

op een draetdeffelfs toeftant van binnen
ml'Km%

en buiten, zou flechts raden zijn ; wijl

onsdaervanniet nagelatenis. Over de
groote van de ellen ofte cubiten, waer
mede de Arke gemeten zy geweeft , ver-

fchillen degeleerden hedendaegs. Een
groot deel der felven meint waer te

konnen maken , dat ieder elle lang zijn

geweeft negen , of ook zes voet , en
niet anderhalve voet, gelijkby fommi-
ge werdt gevoelt : onder welker getal

zijn Origenes, Venetm
, Clavius, ja

felf de heilige Augujlijn , en andere
Schrijveren meer. De ellen ofte cubi- ïnfom;

ten genomen voor anderhalf voet, ge-
lijk gemeinlijk wertgedaen, en geftelt

dat de Arke onder zoo breet als bo-
ven , en voor als achter zy geweeft , zal
het geheele begrijp of beftek hebben
bevat vijftien duizendt feven hon-
dert feftigh vierkante voeten , vol-
gens de rekeningh van den wiskonfte-
naer Buteo.

Veele echter drijven , dat Origines
en d'andere hartelijk dwalen , die de

A fnaef
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NlCOLAES WlTSENS2

maet der Arke uitbreiden, tot op 6 of

9

voet voor ieder cubit : want het begrijp

dus van te grooten inhout zoude zijn

geween1 , en dat de waere maet is met
cubiten genomen, die anderhalf voet

houden, de voet fes palmen, de palm
viervingerbreet, zoo dat een cubit ge-

weeft zoude zijn van negen palmen. De
Arke gong diep volgens eenige 15 cu-

biten: Hugo Vicïo: zegt van 9, enLy-
ranus van 13. Zoo zy8 cubiten diep
in 'twaeter gong , heeftze gewoogen,
zoo zeker geleert man wil, 38912400
ponden zoo 10 cubiten diep gong,
woeghze 45392400 ponden. Niet
tegenftaende de geftalte der Arke
by geene boecken nagelaeten is : zoo
ftellen eenige de zelve onder plat en
zonder kiel. Schepen dus gebouwt,flin-
geren zeer , drijven af, en leggen losop
't waeter,maekten haer vierkanten, hoc-
kigh , 't welk bros werk heeft gegeven

,

indien de Arke dezen vorm heeft ge-
had ; want de Zee , punten en hoeken
veel lichter verbreizelt, als ront gebogen
planken. Hiervan komt de wet onder
Scheeps-bouwluiden, de buitenfte de-
len des Schips , zoo veel van kringftuc-

ken te maeken , als doenlijk is. Winkel-
haeks werk, paftlandtgebouwen.-over
ronde en holle planken glijc lichtelijk

het waeter henen, maer tegen hoekige
envlackeplanckendoen de golven ge-
welt. Schepen met zijden, gelijck een
trog rechtop , vallen lichtom , enom-
geflaegen

, rijzen befwaerlijk weer om
hoog, flingeren zeer hart: 't geen fcha-

delijk voor 't vee en gevogelte zoude
zijn geweeft.

De zijden van de Ark haelen zy op
uyt bakken, die over ent ftaen : Dus
kan men geen Schepen vaft verbinden,
of fluyten , veel min dat de reeten en
voegen dicht gebraeuwt mogen wer-
den; waerom Noach zonder twijffel

met een lek Schip gedreven foude heb-
ben. D'enkelde huyt of want, dien fy
aen de Arke geven, zoude den koftelij-

ken fchat , het overblijffel van'tmen-
fchelijk geflacht, welk daer inne be-

waertwjerd
, dikmaelfondertvvijffelin

het uytterfte gevaer hebben geftelt:

want de minfte reet ofontfluyting , het
Schip te gronde zoude hebben doen
gaen

: Hierom werd een Schips lichaem 1

I met twee of drie rocken of huyden
overtrocken , en zoo by geval d'eene

berft,ftaet d'ander tot een waerburg
,

en keert het water af. Een enkelde bant
of berkhout leggen fy om het werk. Te
fwakomzoo een groot gevaerte te bin-

den , en t'faemen te houden ; kkyne
vracht- fchepen vereyfehen een meer-
der getal. Wat belangtde verdeylingen
van binnen : defe mogen na welgeval-
len werden geftelt. Het woord Arca
ofte kift beweegt hen veylicht, aen het
Schip van Noach een geftalte, de he-
dendaegfche kiften gelijk , te geven :

'tgeen, mijns bedunkens , niet nootzac-
kelijk is, dewijl alle gelijkeniffen ver-

fchillen; eri ieder Schip van wat geftal-

te het ook zy , by een kift , trog, en dier-

gelijk vergeleken magh werden : behal-

ven niet te weeten ftaet , dat kiften in die
eerfte eeüwe een vorm met de heden-
daegfche hebben gehad. Hetgevoelen
by veele geleerden lecht, dat de Arke
gebout is geweeft in Syrien, aen de voet
van den Berg Libamtm. Dit zegt en
bewijft de vermaerde Kircher , dat
Noachs Ark, en de overblijfzelen daer
van aengebeden zijn geweeft door de

"

Affyriers en Babyloniers , onder den
naem van Nisroch. Alzoo brak Se- 2

nacherib Koningh der Affyriers op,
en toogh wegh, en keerde wederom

,

enbleefteNmive, en doe hy aenbad in
den hayje Nisroth sijns Godts , ére.
Maer of zy hem aenbaeden, in de ge-
ftalte der Arke felve , en ofde Afgodop
een platte taefelgefchildert zy geweeft,
valt twijfelachtig!-!. Noach felvewierd
mede van hun niet alleen aengebeden

,

onder dennaem van Saturnus
, Janus ,

Ofiris en andere
; maerde Schythen eer-

den hem, volgens getuygenis van Bero.
fus, als vader van min en meerder Go-
den : erkenden hem voor oorfprong
van 't geheel Menfchelijk Geflacht, van
den Chaos ofverwerden klomp,en zaet
des werelts. De hedendaegfche Arme-
nifche gedenck-fchriften melden een-
parelij k;dat het harsen andere overblijf-

zelen van d'Ark Godlijker wijze zijn
ge-eert , en tegen alle quaelen, als artze-

ney en iets heyligs , 't geen heelen kon,
gebruikt zy geweeft.
Zo Benjaminm getuygt, bouwde fe-

kerCalipha uit d'overblijfzelen derArk,

een



Scheéps-bouïx-enheftier. I. De Et

een Tempel , Voor de Ifmaeliten. Se-

nacberib, dan, hadde miflchien naden
voorgang der Egyptenaercn , die een

kiftjen eerden, daer Ofifü van T.yphon

tan^'Ü'di
™8eworpen was , eenScheepken na de

gris*' gedaente van Noachs Ark doen mae-
m
»ZÏ'n

'~ cn
5

' t geen 'ly aenbadt: waer hem toe

fcheentcftijven,hetvoorbeeltvanGods

Verbont- Ark,daerin de Hebreen alhun
heil fielden, en de waereGodheytaen-
baeden : Welk gevoelen vandejood-
fche Rabbinen werd beveftigt, als in het

Hebreeuws boek, 't bundelken Heleck
genaemt , te zien ftaet : alwaer gezegt
vverdt, datSennacherib, ende mannen
van Aflur, hunnen God Nesroch aen-

baden , een Afgod uit een berde of
plank van Noachs Ark gemaekt. Een
ander uit de Chaldeen fegt, en Nesroch
badhet huysken, zijn Afgod,am. Inde
onvergelijkelijke konftkamer van den
grooten Hertog van Toskanen , en by
den Cardinael Ottobomis werden mun-
ten bewaertjoulinkx geflaegen in Grie-

ken, ter gcheugenifte van Noachs Ark.

Of het Scheep-bouwen van den be-
^stbetp- ginneafin d'eerfte werelt in gebruik is

' i,ZntvU- gcweeft, magh men beter raeden , als

verzekeren , om dat ons geene fchriften

daer van nagelaten en zijn. Waerfchijn-
lijk is het evenwel. Sonder vaertuig is de
volkplantinge in verre geweften en lan-

den ondoenlijck geweeft. De geleerde

Locceniits meint uit het eerfte hooft-
ftuk van het eerfte boek Mozes

, op het
acht en-twintichfte vers , vaftehjck te

konnen befluyten , dat de Scheep-bouw
t'zedertden beginne al in zwang heeft
gegaen, en dat uit de woorden, gebiet
over de vijfchen der zee. Want zon-
der Schepen

, zeyt hy, is het heerfchen
over deviffchen onmogelijk. Wat zou
d'eerfte menfchengedeert hebben, die
verftandiger door haer langh en onbe-
durven leven zijn geweeft, als wy, de
konft van Scheepbouw te beeyveren

,

gelijk men heden doet?

Men heeftin het jaer 14.61 te Bern

,

in Switzerlant, hondert vadem onder

Z£'a1?t.
dca

^
rde metalmynen een Schip ge-

znsnitn. vondenvan geftalte onze hedendaegfe
Schepen niet ongelijk. Deflelfs anker
was va n yzer,en de zeylen nog onbedur-
ven van linnen : geraemren van veertig
menfchen wierdcn daer in gevonden.

Insgelijks zijn onlanghs ontdekt, by
Montabanin Vrankrijck, eenigeyzere
Scheeps-ankers. zeerdiep onder deaer-
de. De Perufche gout- gravers hael-

den op tiy t het diepfte van de bergwer-
ken een Schip : waer men fchrift opge-
fneden vont , wiens letteren nu onbe-
kenr, en verre van het hedendaegfche
verfchillen. Strabo verhaelt, dat Sche-
pen in diepe onderaertze kolken gevon-
den zijn , drie duyzend ftadien van zee
afgelegen

; 't geen overblijfzelen zijn

,

na allen waerfchijn, van de Scheept
bouw, voor d'algemeine waetervloedt,
van bergen en aerdeoverftolpt, en zoo
ongefchonden tot op onze eeuwe be-
waert

: gelijk oock de Ohfants tanden
fchijnen tezijn,diemen Mexico diep
uit de afgrondt deraerde haelde. Oli-

ym

fantenvintmen heden, inganfeh Ame-
rica niet. Vlieten in zeekerMoskovifch
geweft, welcketuflchen hooge bergen
heenfchieten , ontblooten vaekaen ha-
re oevers , uyt het neerfchietende ge-
bergt , fwaere tanden , die men oordeelt
van Olifanten te zijn, ten tijde des zunt-
vloets daer gefpoelt en met aerdeover-
ftolpt: zy worden by de Ruften Mam-
motekoos genaemt , Ciïtammot is ge-
fegtop Rus een groot vervaerlijck dier
en voos been.

Op het Eylandt Malta , Sicilien , en
in veele andere Italiaenfche landtftree-

ken, werden diep onder aerde ontelbae-
revisbeenen gevonden, tanden

, rug-
graeten , ribben , als mede beenen van
lantdieren , welker geftalten heden on-
bekent: zonder twijfel daer gezet, ten
tijde, als Godtdenaerdtbodemmetde
waeteren des toorns bedeckte. En van
waer komen anders zoo veele zeltzae-

me dingen , die daegelijks uit den in-

nerften boezem des Aertbodems wer-
den opgehaelt ? als de zeefchelpen uit

de put tot Amfterdam : de gebrande
kooien , hair en diergelijk , niet wijt
van Romen in Italien , uit de kley-
kuilen. Jaffa ofte Joppe is by veele 3<>p{,«n
Schrijveren voor een zee-haeven be-
rucht, al van voor den zuntvloet af; Vu,/'
waervan te zien is by Solinus.

Geen volken hedenzoo woeft, of het
Scheeps- timmeren gaet by hen in
fwangh. Waerom het niet te denken
ftaet, dat ons eerfte Vaders dier konft

A 2 on-
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onkundigh zoude zijn geweeft. Mif-
fcluen zou iemant mogen voorwerpen :

indien de eerfte werelt Schepen heeft

gebadt , waerom fy figh dan tegen de
waeteren niet hebben befchut? Hier op
dient tot antwoort : Dat Noachs Schip,

'tgeen met Godes voorlicht was ge-

bouwt,alleen,om lijn (onderlij ke geftal-

te en hechte , beftendigh zy geweeft , de
waeteren te wederftaen. De andere

Schepen zijn onbequaem geweeft, zoo
een ftoot af te wenden , als niet voor-

fien
: boven open, onbelompen enon-

verforgt int naelaetigheyt , en ongeloof
van hunne meefters, de zondige men-
fchen. En 't was voor al de wille des

opperden -God
., die hun dede omko-

men , en niet gedoogde dat Vaertuy-

gen , die de achtelooze menfchen voer-
den , behouden foude blijven.

Zelf Plateen Ovidius ftemmen een-

hellig toe , en zijn te zaemen eens , dat
de Scheeps-bouw gewackert heeft van
voor de groote waetervloet af : Dcletü,
zeitd'eerfte, uriacum ipfis artibus com-
merctorum inftrumentis : dat 's, met de
konften zijn ook de werktuygen van
koophandel verdelgt. End'ander, Vela
dabat ventü-, dat is, Dezeylen fteldehy

ter wintvangfl:. En op een ander plaets,

daer hy van de zuntvloetzelf fpreekt,

Occitpat bic collem : cymbd fedet alter ,

Dees beklimpt een heuvel : die be-

geeft zigh in een fchuit. En gelijk de
Heylige Schrift ons niets verzekert

van den eerften Schceps-bouwer oftim-
merman: zoo kunnen ons ook de eerfte

werel tlijkeH iftorien veel min doen : ge-

merkt dezelve by na niet, dan loutere

verdichtzelen zijn. Men zeyt Jupijn

,

Neptuin, en Pluto voorheen alle iter-

felijke menfchen zijn geweeft ; maerna-
maels , om hunne daden te waeter be-

dreven
, vergodet zijn geworden , of

devergodingh hebben bekomen , te we-
ten, d'eerfte,om het zuyveren der zee
van rovers ; de tweede , om zijne lieer-

j

fchappye over de zee ; de derde, om
'

W I T S E N S

Poè'eten verzieren , dat de Cvklopen
voorJupiter zijnen blixem fmeden ,dat
is , zy zijn de werkmeefters geweeft van
alle zee-krijgs-tuigcn , wclcke zy Ju-
piter, als Opper-zeevoogt, opdroegen.

Op het eylandt Candia , in een zeer

oudezuyl van Jupiters Tempel , heeft

men gevonden deze letteren : Hy ("te

weten Jupiter') geeft aen Neptuin
macht over zee , landen en alk havens;
't welk een wereltlijk gebiet fchijnt te

zijn, toegeftaen by een werelthjke op-
permacht. Neptuin werdt gezeit zij-

nen naem van Nando , dat fwemmen
gezeit is, bekomen te hebben, gelijk

als of hyde gantfche middel la ntfche

Zee , metzwemmen of varen, bedekte.

Voor zijnen rijdt waeren niet als pon-
ten , vlotten, en ander zeer flechtvaer-

tuighin gebruik. Hy wordt gehouden
voor den eerften, die groote Schepen Zt"Z»
met torens, en nebben, of Galjoenen xMcnen

dede bouwen : (doch Tlinius fchrijft ^T'""
dit eenen Pifeiu tce , welke nebben

,

zoo Vitruvius wil , van yzer mede
gemaekt zijn geweeft.) Troie (lichte »/«S«

vele landtfcliappen , door hulpe van Tr°je'

zijne Schepen , onder waeter zette,

en veel meer andere dappere helden-
daeden alomme te waeter uitrechte.

Waeroverhy,ind'oudeverdichtfchrif-
ten en rijmgedichten , voor Zee-God
u itgekreeten wordt. Zijn drietant , dien
de rijmfchrijvers hem toevoegen , bete-

kent een driedubbelde macht ter zee,
van die te beveyligen , befchermen en
tebcheerfchen.

Het Scheeps- timmeren , en 't zien
van gebouwde Schepen verwekte zulke
vreemde gedachten in de genen , die
de zelve eerft zagen , datze daer Vo-
gels , Viffchen en Zeegedrogte'n van
maekten. De Phenix, waer zoo veel by
alle Schrijveren werdt van gefprooken

,

is niet anders geweeft, als een Schip,dus nrüchtA
benaemt; 'tgeen oock van Arions Dol- £™"t
fijn te verftaen zy. Men wift van men- g>$mm£)
fchen te fpreeken , die in de viftchen

hett'onderbrengenvanBarbaryeofMo- l zelfs hadden geweeft , 'tgeen met an-
renlandt, door hulpe van Schepen. Sa- " ders kan verftaen worden,"als dat zy in
/«>•»«*, zeytd'outheyt, gafaen I taliën I Schepen hadden gevaeren. Noch heb-
den naem van Latiurn, om dat hy al

daer met zijne vloot fchool of verbor-

gen bleef; want latere , een Lati|nfch

woort, is verborgen blijven gezeit. De

ben ons d'aeloude duiftere eeuwen na-
gelaeten, hoe zekerGlaukufück won- Timm"-

der wel op het Scheeps-timmeren ver- Tu^l !

(lont , die ook het Schip Argo gebout

foude
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foude hebben. Men zeithyzeerwint-

enweerwijswas, en vooreen vergoden

man geacht wierdt. 't Schip Argo voer-

de vijftig riemen op een zelve hooghte

,

aen ieder zijde vijf-en-twintig, enwort

voort 't eerite lang Schip gehouden :

waer van * Statnis , ook Horatius

,

i^Aratus en andere , die het in den He-

mel {tellen ;
daer andere nochtans het

fterren-fchip , voor het Schip van Ifts

houden. Het hout, daer dit Schip van

gemaekt is geweeft,was van pijn-boom,

vólgensCatullus , enEtiripides-, maer

Flaccm Cegtvan elfen, en Pümusvsea

eken-hout. T)iodorm wil dat men het

zelve op den bergh Pclion hadde ge-

backt ; maer andere weder , dat het,

beneffens de kiel , uit het Dodonifehe

bofchwas gehaelt: waerom het Gods-

fpraken uittcde,en van de klippen wiert

ontzien : ja engten der zee figh ver-

wijden en voorhem openden : het wiert

gebout naPalias ontwerp. Desgelijks

is Nereu-s , om zijne ervaerenthcyt ter

zee , onder de Zee-goden geftelt. Pro-

teus , om dat hy wetenfchap van

. Scheepbouwen hadde , en een goet zee-

man was , wierdt gezeght, dat zigh in

alle geftalte koft verand eren , tot een vis

maeken , en in zee onder de Dolfijnen

fwemmen. WanneerPhorcm ,opper-

voogt van Sardinië, al vechtende tegen

Atlas te gronde ging , is hy namaels als

Zee-godt ge-eert en aengebeden.

Niet zekers is evenwel noch van den

eerften Scheepsboumeefter tebefluiten;

maer wel dat kort na de waeter-vloet

dit werk met allen yver by de hant ge-

nomen is. De drie voornoemde Zee-

goden , die de Schipvaert gade floegen,

worden by eenige gehouden zelfs voor

de drie zoonen van Noach.
Saturnus, zoon van Thetis en Ca-

lum, wierd doorJiipiter,z\}n zoon, ge-

teeltuit Ops , zijn eigenzufter, hetnjk

ontzeit en verjaeght : ter oorzake hy

zijne kinderen iclfs op at , uit wangunft

van zijn erve te fullen befitten , waer

Jupiter mede voor beducht was. Hy
nam de vlugt te Scheep , en Lande aen

Itahen, aridegoudeeeuw: daerhyvan

de Latiers voor een Godt aengelïen

wierdt: floegen hem tereeren d'eerfle

munt , welcke zijn tweevoudigh aen-

figt , den tijdt verbeeldende, op een zij -

de droeg, met de mem vanJanus , en

het Schip op d'ander.WaervanOw^/z&r

aldus fprcekt: <ylt bona pofteritas pnp-

pimformavit in are hofpitü adventurn

teftificata Vei : Op Duyts gefegt , 'De

goede nazatenfloegen een Schip op 'i ko-

per , de aenkomjl van den vreemden

Goddaer mede willende betekenen. Hier

van daen quam het raeden onder de Ro-
meynfche kinders , wanneer zy geit op-

wierpen , en wedden wat boven foude

leggen, 't hooft ofte fchip : welke wijs

van fpelen noch hedensdaegs onder de

jeugtin gebruik blijft. De Kretenfers,

volgens 't getuigenis der geloofwaer-

digfte wereltlijke Schrijvers, hebben

eenenfeer ouden Koning gehadt, die

d'eerfle te waeter yets heeft derven be-

ftaen : waer door hy ook de Atheners

onder fchattins brast. Creten[is nefeit c"

"

m"s

j .
~. **

J J goede ï«-
pelagm , wierdt van outs voor een i„dm.

fpreekwoordt gefegt : waer mede ge-

meint wierdt, dat die van Creta goede

zeeluyden waeren: gelijk ook de Tï-

phè'enfers. De vermaerde Schtjferus

fegt , dat de Feniciers hunne naemen
droegen van Ezau , Izaaks zoon , als

hooft van dat volk en geflagt, 'twelk

hy befluit uit de over-een-koming der

namen in de gront-fchrift. Ufous , daer

andere Efavus ofte Efau van maeken

,

dorft eerft zich in zee met vaertui-

gen begeven : zoo Eufebius ièght.

Jacob voorlegt zijnen Soon Zebulon

,

dat hy aen de haven der zee zal woo- Qm.^-. u.

nen , en aen de haven der Schepen t3m.1y.19.

wefen , zoo dat in zijn tijdt al

Scheeps-bouw is geweeft. Deez'

Ezau wierdt van de Feniciers als

Godt aengebeden. Schefferus meint

insgelijks dat de Kananiten en de-

ze eenzelfftevolkzijngeweeft, en de

laetfte naem een bynaem van de eer-

de zy. Chittim, Japhets neef, frak cüttim, mr
over na het Eilant Cyprus , kort na de J,e

Sontvloet, al met kleine voikplantinge.

Hy was d'eerfte,dieEy1anden ontdekte;

waerom de Hebreen in hunne fpraeke

een Eylant Chethim noemen. De Fe-

niciers worden gehouden d'eerfle te

zijn , die waegden te Scheep hunne

koopwaeren na Grieken over te voeren

,

en den loop der Noortfterre gade floe-

gen. Maer Thales wilmen dat onder de

Griecken het cerfte van beer en ncort-

A ; fterre
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frerre fchreef en fprak. Zeker ift , dat

Thefeiis den Zeehek Taurm overwon,

en de voeten fpoelde: waer uit de ver-

ziering van Minotaarus zijn herkomen

heeft. Dog als Thefew te rug nae Creta

toog , en den Stierman het witte zeyl

omtrent het landt vergat op te haelen

,

't geen een teeken van zegen was , wierp

Egeus den Vader van Thefeus zighin

zee van rouw ; waenende dat fijn zoon

om gekomen was. D'ouden , infon-
T-jsiflm derhevtGrieken en Romeynen, twiften

van 'icnfie om d eere , van t eerfte bchip bedacht
schipiuf- ^hebben. Aeu Bedalus t die voor de

en Komey- wreetheydt van Minos vluchte
, op

nn
- Sicilien aenquam , enaldaer een Stadt

bouwde , wort de prijs van den vont der

zeylen toegefchreven. De vleugelen,

die dedichters hem toevoegen, worden

op de zeylen geduit. Icarus
, metge-

zel van Dcdalus , ftrande op Creta

:

t>eia\m en waer van daen het verdichtzel zijn aen-
mmsvlup vang heeft, dat zijne waffe vleugelen,
ttSuiep.

doorhetnaderenaendeSon, foudezijn

gefmolten. Het overfpcl, tuffchen Tau-

rusen Minos Vrouw, dede Icarus en

Dedaïus vluchten : want zy dat werk

geftookt hadden , en daer hantdaedig

aen geweeft waeren. Andere in tegen-

deel houden Prometheusvoorden vin-

der der zeylaedie: en ook wel de Godin-
ne Ifis , diehaereigen zoon over landt

cn zee felfging zoeken.

DeRhódiers, Korinthiers, Egyp-

tenaar , Tyriers , beroemen fig ieder

,

over d'eerfte bouwing der fchepen ; hoe-

Val yil
,n yiel waerfcMjnelijkft is

'

}
dat deRho-

[chijvmfy diers alter eerft den Zeeman wetten ge-

t
nh

{'°i' geven hebben. Van outs worden ook
~im Schepen O '

tnbacrJee- Wel de Kaners Heeren der zee ge-

rrffl***"
naemt 5 om het uitvinden der riemen,

wanneer men noch flechts met kloeten

voer, en Scheepjes van riet gebruikte;

daer nochtans de Beotiërs voor d' eerfte

vinders der Schepen willen gehouden

zijn ; hoewel de Plateërs ftoffen het

klcyn vaertuig bedacht te hebben. Dan
Voor hen , trocken de Trojaenen al met

kleine vaertuigen over den Hellespont.

De Foceërs hebben de eerfte onder de

Grieken,langwijlige Schip-vaerten aen-

geregt, en teffens de fteden Adrie, Tyr-

rene , Berie , en Tartefi urn ontdekt. Zy
gebruikten geen Scheepen met nebben

macr Galeyen met vijftig paer nemen,

zoo Herodoot in zijn eerfte boek zegt-

Koningh Erytra fchrijftmcn het ge-

bruik van de rees toe, die d'eerfte was,

diede zclveopzette, wanneer hy het

Roode meer ovec zey\de. ylnacharfis

vont de wcrpfchagten : de Tyreniers

d'ankers. Typbis het ftier : en die van

Sidon dorften eerft by nacht vaeren.

De Biremes, zeg:P/inius,zijn voorde
Triremej,en't ander vaerruigh ervon-

den geweeft. In d'oudtfte gedenk-
fchriften, welke men van Engelandc

heeft, bevintmen, dat die landaerd

toen Scheepjes, met huiden overtrok-

ken , gebruikte.

Donaas quamallereerft, met een

Schip , uit Egypten in Griekcnlant

over: wel zommige zeggen, dat het

eerfte ronde Schip bouwde. Voor
hem fagh men in Grieken flechts bo-

ten, uit horden gevlochten , in ge-

bruik. En op de Nijl in d'eerfte eeu-

wen Scheepjens van rietboftèn. Lu-
canus {preekt van dit flagh van vaer-

tuigen aldus :

Trimum cana Salix ,madefaBo vind.

neparvam,
Texitur inpupfirn-, cafoqueinduta ju-

•venco

VeBoris patiens tumidum jïtfernatat

amnem.
Sic Venetus jïagnante Fado , fufoque

Britannus

,

Navigat oceano
, fic cim tenet omnia

Nilus

Conferitur bibula memphitis cymba

fafyro.

Dat is

:

Van grijze wilg geweekt , men ouliksfche-

pen bragt

Te waeter: waer men toe de runderen heeft

geilagt f

Dier omgefpannen vel , de fchepen dede

vlotten,

Dus voer men op de Po , en by de oude

Schotten

:

In 't woefte noordcr nat. Dus heeft men op xijlSthifto

den Nijl, jenstm

Ook fchepen van papier, al om gevonden s-"'-

veyl.

' Onder de beftieringh van Sefo-

ftris , in Egypten, wierdt het eerfte

houte Schip op den Nijl gezien.

Voor henen men de gantfche werelt

door , op rivieren , inhammen en
mei-
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meiren , geen als flecht vaertuigh

gebruikte. Dus leit de zaek met
d'eerfte Scheepmakerye. Niemant,
ons oordeels, mach zeggen, dathy

volkomen d'eerfte vinder van 't werk
ikmkens is : elk heeft daer yets toegedaen

:

waer door ieder nochtans d'eere

van 't geheel heeft willen hebben. Lu-
cretim zegt hier over lib. v.

De Scheep en fterke bouw , 't heeft ons 't ge-

bruik geleert

:

Dees gaf ons wet, enzeght, hoemen de lan-

den heert.

Begeerte tot gewin , heeft Schepen

verjonnen , zegt Loccenins: waer over

hy onderfcheidelijcke Schrijveren

aenroerr, onder andere Hefiodus lib.i

.

oper.& dier. Om den buik zege die,

ruftmen Schepen ter zee toe. Nader-
hant hebbende verftanden velerhan-

de geftalten van fchepen bedacht, zo

wel d'Atheniers , als Korinthiers,

Egyptenaers en andere volken
5
doch

lach het meefte onderfcheit in de wij-

ze en getal van roejers en roeibanken.

Weinigquamhetzeyltefta. D'ouden
hadden voorheen vlotten of fchepen,

van opgevulde wintblaezen , en ge-

fpannen leder. Men zegt, dat Alex-

ander de Groote een fchip deed' bou-

wen , met vier ryriemen of roei-

dreven meer,alsmen gewoonlijk voor

zijn tijdt op de Schepen plagh teftel-

len.

J>- De gefchiedenis of 'tverhael van

^«fchijntte beveftigen, dat deFeni-

ciers wel eer , de fchranderfte zeebou-

wers zijn geweeft, wijl zy wagen dor-

ften heel na Grieckenlant over te fche-

pen , om hunne koopwaeren te ver-

handelen, indeftadt Argos
;
daerzy

van ftrant vele maegden , beneven

's Koninghs dochter Jo fchaekten, en
weghvoerden. Saturnm, willen eeni-

geuitde voornaeme fchrij veren, ftel-

de zijn zoon Neptuin tot hooft over

d'eerfte vloot, die t'zee gong: en als

hem al zijnevoornemens wel quamen
te flaegen, wierd hy by dedomme on-

derzaeten voor Godt uitgekreten.

Strabo zeit, dat Minos , Koningh in

Creta, eengoet wetgever, en d'eer-

fte was , die ter zee heerfchte ; maer
andere bewijzen wéder, dat Phorcas,

W/lier. I. Deel. 7

Koning van Sardinië, en Bacchus J""h"si>

al voor zijn tijt de zee bekruift heb- Sshup-bm~

ben. Bacchus, wil de outheit, woon- wtTI'

de te Nyfa, een ftadt in Geluckigh
Arabien, van waer hy met een vloot

fchepen afftak, en alle de ftranden aen
de roode zee beftookte

; rechte aen
demontvan de Ganges,daerzeinden
Oceaen vliet, twee zuilen op, in teken
en gedachtenis van zijne zegenprael.

Welke tegenftrijdigheit wel te veref-

fenen is , zoo men zeght dat Minos de
eerfte vloot fchaerde in zijn geweft,
en d'andere 't zelfde deden in de lan-

den, waerzy heerfchten. Minos dan,

na dat hy veele van de Griekfche ei-

landen, door hulp zijner fchepen , te

onder hadde gebracht , vont te waeter
niemant zijns gelijk , doch quam te

fneuvelen , wanneer hy Sicilien fogt

t'overmannen. Dees Minos wert voor
een voorbeelt van rechtvaerdigheit

gehouden,zoo Plato zegt : leefde, vol-

gens Herodoot , drie leeftijden voor
Trojes val , 't geen eenige voor drie

hondert, andere voor driemaeltach-

entig jaeren nemen-.Jafon, zoo Rivius
wil , leefde op een zeiven tijt met Mi-
nos, dogh was ouder vanjaeren. De
Trojaenfche krijg, hommen voorge-

vallen te zijn ten tijde van Jefhta, of
op het duizent en twê hondertftejaer

nadeSontvloet: zoo dat men van de
fcheep-bouw duizent en hondertjaer
na de zontvloet weinig zekers heeft

te zeggen , tot dat Jafori en Ciïlinos

helden-daeden te waeter uit hebben
gerecht. Die van Korfu of Korcyra
waegden na Minos d'eerfte Zee-flagh

tegen de Korinthiers
,
zegt Thuctdu

des, in het jaer drie duizent twee hon-

dert en negentig , na de Scheppingh,

volgens Rivius , in zijn boek van de

oude Scheeps-daden. Dees drijft me-

de, dat voor Ja/ons tijtalle fchepen

kort en bykans ront zijn geweeft.

Troje wierd ontrent dees tijdt van

Hercules met een groote Scheeps-

vloot beftookt , om den Koning Lao*

medon te ftraffen , die zijne ge-

zanten hadde geflagt. De ftadt Ty- Tyms

rus, machtig ter zeeën zeer fcheep- stbup^ijfy

rijk, wierdt, zoo eenige fchrijveren
ft**-

melden , gebout langh al voor den
tijdt dat Minos heerfchte by de jR?«

ni'
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niciers. Agenor , of Gideon van de

Hebreen genaemt , was daer d'eer-

fte oppervoogt. Deze evenwel brach-

ten noit groote fcheeps- vlooten by

een, als Minos dede, welck de hae-

venen van alle zijne nabueren floot 3

maer zy voeren iederom ' t feerft hun-

ne koopwaeren by d'omleggende vol-

ken te venten.Europa,zu{ier van Cad-

thsidon mus, was moeder van Minos. Te Sji-

v™f''"t- don, deoutfteftadtinPhenicie, daer

Mozes van fpreekt , én de Patriarch

Jacob, die ruim twee hondert jaeren

voor Mozes leefde, heeft de fcheep-

bouw gewackert,twee ofdrie eeuwen,

voor het leven van Minos. Deesftadt

zond volk-plantinge uit naer Indien,

Grieken en elders, deed Tyrus bou-

wen
;
dies men ongelijk zoude doen,zo

men verfweeg,dat die vanSidon groo-

te fcheep-bouwers en machtig te wae-

terzijn geweeft : nergens echter vint-

men dat zy krijghsvlooten en groote

lèheep -drommen uitgezonden heb-

ben,gelijkM/»oj dede. Vijftien jaeren

vaim- naTrojes val , vermeefterden die van
Sekmttriet Lydie het eilantCreta; floegenCre-
'Vall "tan J

r-i • i LI
'tetm-vM tenzersen Grieken uit zee, enbieven
opim ander, twee en tnegentigh jaeren meefters

over alle zeen, in hun na-by gelegen

geweften. Hen volgden de Pelas-

gianen , tegen welcke niemant té wa-

ter dorfte aengaen, geduerendeden

tijt van vijfen tachtentigh jaeren : tot

dat de Thraciers opftonden en hen

verjoegen , by wien de macht bleef,

negen en zeventighjaeren langh. Als

wanneer de Rhodiers hen weder ver-

floegenen de zee bleven vcegen , drie

en twintighjaeren langh. Deze wier-

den weer van de Frigianen gevolght,

die het ftaende hielden vijfen twintig

jaeren. Na wien een volk volghdein

het Zee-gebiet , wiens naem ons door

gebrek van Schriften verduiftert is ge-

bleven, veertighjaeren langh . Einde-

lijk begonnen ook na hen de Feni-

ciers zich te wapenen : en quamen

met een groote vloot in Griecken, en

braghten al wat kiel voerde onder hun

gewelt: ja herftelden niet alleen hunne

vryheit, die hen door Minos van voor

langh was benomen ; maer heerfch-

ten ook veertigjaeren over de Griek-

fchezeen. Op het verzwakken hun-

W I T S E N S

ner krachten , traden de Egyptenae-

|

renhundefchoenuit de voer, en be-

i hielden 'tgezagh vijf en dertigh jae-

ren. Hier op quamen de Milelïers in

de Grieckfche zeen gebieden , negen-

tien jaeren lang. Waer na de Cariers

eyndelijk haer out gezagh te waeter

herftelden , die van de Feniciers al

voor Minos tijt ,
gedwongen waereh

onder hunvlagte vaeren: gelijk ook
in de Leieges moeften doen.Van deez

Cariers en Feniciers werd gezegt dat

zy in de Trojaenfche krijgh de vlagge

voerden Deze heerften op nieuw zes

en vijftigh jaeren; ter tijt toe zy van de

Lesbiers verdreven wierden. En hield

dit rijk ftant negen en zeftigjaeren,tot

dat de Phoceers mede bot boden,

en vier en veertigjaeren meefter ble-

ven : dien twee volcken volghden ,

wekker namen met hun gebiet te ge-

lijk uit de geheugenis der menfchen

geraekt zijn. Na deze zijn de Naxi-

ers erkent voor vooghden der Griek-

fche zeen , wiens beveelen maer tien

jaeren gehoorzaemt zijn geworden

:

hier na d'Eretriers voor achtjaeren,

ende Egineters voor twintighjaeren

langh: in welken tijt Xerxes met een

ongeloofelijke zee-macht tegen de

Grieken optrok
;
die evenwel het ge-

biet aen die van Athenen nevens an-

dere moft overlaeten. En dus ftaet het

met het gebiet over de Griekfche

zeen van outs. Op andere waeteren

vontmen andere meefters. Voor die

van Spina, eenaeloude ftadtin Italië,

en voor de Tyrrheners moft men de

vlag ftnjkenindezee van Italien, en

voorde Feniciers in het roode Meir.

NaSpineten enTyrrheners kregen die

van Karthago het gebiet in de Itali-

aenfehezee, die, zoo men zegt, de

engte der ftraet Gibralter zijn door

gevaeren , ook verre landen hebben

opgedaen -, nagifliing Indien of Ame-
rica. Naden val van Karthago, is het

gebiet over de zeen, in Italien, op de
^fcffi}

Romeinen gevallen : by wien het vee-

Ie eeuwen • is gebleven

.

Dat de Joden mede al gezagh tc

waeter hebben gehad , is duidelijk

te befpeuren. ZAniiochus Efipha-

nis zeide : En is de Zeen en C/ferde en 27.

mijn niet-> ? Erythrias heerfchte

zoo-
"

'

l% '



Scheeps-boitw mbefiier. I. Deel.

Waei Scht-

fen by yer-

\tUe\en.

'Cevoe'en

•van Ktc{tr-

manntoi

over £ eerjlc

Scheeps-iiitl-

merluiden.

4 Lib. 16

f Lib. 3.

eap. f6.
\strab.

hl. 10.

S(heep~lou-

Zocrs onder

Goden geftelt

Scbe?m le-

flaenn na

Goden, Men-
(clcnfn zoy.

zodaenig,op de roode zee, dat die van

Egypren daer flechts met een Koop-
vaerdy-ichip mochten vacrenjZonder

met eenig lang oorlog fchip op de zel-

ve te mogen komen.//er*?/ien OIIo,m

de noorder geweften , fchreven lïgh

toe, meefters over waeter en landt te

zijn, om dat zyalle fchepen, behal-
(

ven die van hunne onderzaeten , uit
j

het vaerwaeter dreven , en te lande

groote krijgs- benden hadden : waer
door zy dennabuuren tot een fchrik

ftrekten. Aluilda , KoningLnne der

Gotten , trat zelve te fcheep , met
maegde troepen, en ftreet om 't ge-

biet; daer zy ^rïmtói^,Koninginne
van Halikarnaflus , die Xerxes met
een vloot tehulpquam, in navolgde.

Uit al welk men klaerlijkbefpeuren

mach,dat de Scheep-bouw en vaert in

groote achtingh van outs altijt gehou-

den is geweeft. D'aeloude vergelee-

ken de fchepen by wandelende ka-

lleden , noemdenze Waeter-olifan-

ten , en hielden de roers voor den

teugel. De Hebreen , zoo Kecker-

man wil, zijn d'eerfte vinders van de
Schip-bouw en vaert : van wien het de
Feniciers, hunne nabuuren, zouden
hebben ontfangen : waer van Strabo

(preekt :t. Van hunleerdentd'Egyp-

tenaeren , volgens * Tlinim. Van die

weder de Grieken f. Deze verfprei-

de de konft door verfcheide gewe-
ften , voornamelijk door Italien : van
waerze overgong tot de Portugeezen
en Spanjaerts , en van die eindelijk tot

Engelfche, Hollanders, Franfchen,

Sweden, Deenen: waer van breeder

te zien by den Schrijver voornoemt,
in z\)ï\Troblemata Nautica.

Het fcheep-bouwen wierdjïn oude
tijden , zoo waerdigh en hoogh ge-

acht, dat ieder, die iets daer toe uit-

vont, onder het getal der Goden ge-
bragt, en geoordeelt wierd : of ten
minften door Goden ingeven ge-

bouwt te hebben
;
'twelk oorzaek

van vele verzierfelen heeft gegeven.

Ja men ftelde de meefters onder de
fterren , en felfs die dingen, waer na
de fchepen waeren genoemt ; gelijk al

van den beginne afde wijs geweeft is,

de fchepen na het een of ander dier te

noemen i ook na Goden, Helden, en

diergelijke.Elk fchip wierd een lchurs

of befcherm-Godt toegevoegt,en die

vooropgezet, gelijk het geen , van
waer het zijnnaem voerde, achter op
ftont. Het gefternte Aries ofde ram
was wel eer de naem van een fchip

;

desgelijx de Stier , van wekken zoo
veel verdicht word. Alle welke ver-

dichtzelen haeren oorfprongh of van
de benaeming, of na de gelijkenisder

fchepen genomen hebben. Het fchip

van Triptolemits , daerhy koren in la-

de, had d'uiterlijke geftalte van een
gevleugelde fiangh : waerom het zel-

ve voor een levendige gepinde flang

uirgekreeten is geweeft.

Het is waer dat de voorftevensen

Galjoenen, (huiten en nebben van
beeften gdeken hebben, 't geen een
groot fpoor tot verdic'htfelen heeft

verleent , gelijk dat van Andromcda
en Perjeus. Zy fchijnt gefchaekt ge-

weeft te zijnen wegh
:gevqert, op ze-

ker eilandt, daer Perfem, inhetver-
by vaeren , of liever in het aendoen
met zijn fchip Tegazm , uit medo-
gentheit haer van verlofte ; overwin-

nende het fchaek-fchip, de draek,of
Cetus genaemt.

Bellerofon overwon de Chimeren
met een gevleugelde draek, temde
leeuwen en boeken. Wat is fulks an-

ders , als dat hy door toedoen van
fchepen vreemde volkent' onder, en
tot een zediger leven heeftgebracht?

Jafonsïchip, na zijn bouwmeefterbe-
naemt, zooeenigemeinen, ofwel na
't Griekfche woord dgy& , 't welk fnel-

heit betekent, ofna het woordargivi,
't geen gezegt is , zoo veel als dappere
gauwe mannen, gelijck die gene zijn

geweeft , dewelke zich verftouten het
gulde vliestegaen winnen, ('t geen na
allen waerfchijn zeker goude fchat

geweeft is, ineen vel of vlies verbor-

gen , ofeenige goude mijnen , diemen
zegt in Colchis eertijts veel wierden
gevonden: waer van te lezen is by Hy-
ginw-,) was het eerfte lange fchip , het

geen oitgebouwt is,volgens gevoelen
vanFiloftefanus. Het is een dwaling,

dat de fterkundige het fchip Argo in

den Hemel een verdeck toevoegen y
daer zy mede fterren opzetten,
want het open in de midden is ge-

B weeft

,

Pegafia

naem van
'en StUf.

'1 Sc/iip

Argo 'u.-air

van bt~

natmt.
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weeft , gelijk alle de fchepen van dien

aerdtentijt. Menvocht te dier tijt alleen

Van voor en achterfteven Van dit fchip

Argo werd gezegtdat het fpreeken koft

ter oorzaeke miflchien,om d:itde groot-

heit van 'twerk, 't kraken van 'thout

,

en 't fnijden door de zee , fteets veel ge-

Kctifpra-
raes verwekte. Doghzoomendedich-

^n,ymM», ters gelooven magh , gefchieden dit uit
tmdiPoï- kracht van het Dodonëifche bert, het

welkVaüas acn de kiel hadde gehegt

,

als boven gezegt is. Ja men heeft niet

gefchroomt felf Schepen verftandig

té maeken , die zeyidéri en voort-

gongen , fonder behulp van eenig men-
Verftandige fche , of uiterlijk werktuigh , gelijk

Schpm. Homerus zegt van de Schepen der

Phedcers. Andere vervormden in klip-

pén , gelijk , zoo de zelfde Homerus
wil, het Schip, dat Alcinous aen Ulyffes

fchonk. Dit Schip van Jafon wierd

,

na dat de tocht gedaen was, Neptuin
opgeoffert : en men hielt daer jaer-

lijkx door geheel Grieken feeft-daegen

over. ApoUonius Rhodius verhaelt,

dat het Schip , daer Pomplus de maegt
Öcyroen bemint van Apol , mede

sthepinin fchaekte , veranderde in fteen, en de
*•***» fchaekerfelvein een vifch: ert Ptrgièl

virvormt. aerrt zeggen , dat zommige fchepen

VznEneas vloot inZee-nymphen veran-

dert zijn geweeft. Plinius verhaelt van
een Schip , 't welk in volmaektergeftal-

te vertoont wierd dier groote, dat het

onder de vleugelen van een Bije fchool.

De tocht, diemethetSchipt_/frgff ge-

daen is geweeft, moet zonder twijfel

een reis van belang, en het Schip zelve

van groote waerde zijn geweeft : waer
in zoo veel dappere helden en heeren

figh begaven
;
wiens koers dePoëten zoo

net befchrijven , als ofhet uit de dag-re-

gifters der Schipluiden zelfgetrokken
was geweeft : te weten , wat winden zy
hadden : wat ftranden zy verby zeyl-

den, en wat havenen en volken zyaen-
wmfmft deden, én waer zy overwinterden. Gi-
**«m«w-

rai^w fpreekt van de vinders der Sche-
pen aldus: Neftunus heeft den naem by
deKretenfers , dat hy de konft van het

vaerenverfonnen, end'eerfte een vloot

fchepen t'faem gebracht heeft. Diodoor
wil dat Neptuin van zijn Vader tot

vlootvoogt geftelt was , waer door hy
denaem van Zee-Godt heeft bekomen :

Tocht v»n

V Schip

GiraUut

andere willen dat Cfrli?ierva heteerfte

fchip dede timmeren ; waer onder Ten,
tulliantu is. Ptrfms énJuvenaUs fpree-

ken met verachting van de vont der
Scheeps-bou\v,doch t'onrecht

;hun zeg.
gen is,dat de hebzucht d'oorfpronk daér
van zy. ZékerHifier zegt, dat Tyrrhon,
defVicchelaer , heteerfte fchip in Lydie
tóeleyde ! 'twelk in Lydie gefchiet te

zijn,ook Ifidoor beveftigt,zonder noch-
tans gewag van Pyrrhon te niaeken.

Eufebtus weetvan eenen Ufo té fpree-

ken, die d'eerfte boomen velde, en t'zee

koos, daerby voegende, dat de Samo-
thracters d'eerfte groote Schepen tim-

merden ; maer Clemens Alcx:{c\\ri\tt

dat die eer aen Atlas in Libye hoort,
en Pompomus Me/a aen deFeniciers,

'tgeen Tibullus nevens hem getuigt

metdees woorden: Prima ratern ven.
tis credere doBaTyros: dat is: deftadt
Tyrus is d'eerfte geweeft, die Zeyl-
fchepen uitfant. TJionijs weder de Pu-
nier meent, dat het Schip een vont van
d'Egyptenaeren is : want men leeft dat
Dariaus met heteerfte fchip uit ^Egyp-
tenin Griekenlandt quam : wanneer hy
voor zijn broeder vluchte. Hier van
dan werdt noch heden by hun een fchip
Danaïs genaemt : voor zijn tijdt ge-
bruikte men daer horde vlotten , ver-

zonnendoordieaenderoodeZee. He-
fiodus meint dat de Myrmidoners d'eer-

fte gevaeren hebben, en na het cylant
Egina. Thucydides zegt, de Corinthiers

fulke geftalte van fchepen hebben be-
dacht , als d'Atheniers t'zijnen tijde

gebruikten ; mede dat zy d'eerfte der
Grieken zijn,welke het vaeren in zwang
brachten

.
Men vint 'er ook, die ftaende

houden , dat de Myfen en Trojacnen
hun in 't Scheep-bouwen voor zijn ge-
gaen , ten tijde als zy den Helles-

pont overftaeken , om de Thracers
tebekrijgen. Jafon, zoo Plinius ge- Jfiffl
voelt , zou heteerfte lange Schip ge- tfmmik

voert hebben. Charax wil du Jafon Z^i
met een geheele vloot , als vloot-voogt , »'»«*•«

en niet als hopman van een fchin al- 71'f"
1'''

leen , na Golems gevaeren zy. Diodoor
van Sicilien geeft voor, dat nietJafon,

""'

maer Sefbftrts , Koning der Egyptenae-
ren, het eerfte lange fchip heeft doen
bouwen > 't Welk van Herodoot wordt
beveftigt. Lange fchepen by veelen al-

leen
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leen voor oorlogs-fchepen worden ge-

houden,welke zegt , dat de Erythraren

éoorSefnftris fijn overweldigt,met hulp

van zijne langefchepen, 'tgeengebeurt

zoude zijn voor Jafons uittocht. Dees
Koning hadde een fchip doen bou-

wen , van enkel Cederen-hout
, lang

twee honderten tachentig cubiten , bui-

tewaerts verguit , en binnewaerts ver-

filvert. 't Geene hy heeft opgeoffert aen
de grootfte Godt te Theben. Parrha-
lm maekt Egejïas de vinder der lange

fchepen. D'Erythreen bouwden het eer-

fchip met twee riem-dreven, volgens

getuigenifle xz.vfDemojlhenes . Ihyiidi-

Tmitri des wil dat Amocles te Corinthen het

Wt*'
eer l̂e fcrnP met drie ry-riemen bouw-
de , en die van Kartago dat van vier.

Nefi^eton van Salamine vermeerderde
de roei-dreven tot het getal van vijf,

gelijk Arifioteles zegt. Zenazoras van
Syracufen bracht het getal op fes. Ale-
xander Cftl. deede fchepen met twalif

riem-flaegen bouwen. Vernetrius met
dertig : Ptolemem met veertig : 'Ptole-

mem Philopater met vijftig , welk het

hoogfte getal is van riem-dreven , die

immer in fchepen gehanteert zijn ge-

weeft. Het eerfte Vragt-fchipisbyee-

beftier. J. Deel.

nen Hippim getimmert. Die Cyrenen
bragten eerft de booten te water , en
de Feniciers de galjoots : de Rhodiers
de poft en jacht-fchuiten : d'Illyricers

dejollen. De breetheit der riemen , zeit

'Plinius , hebben ons de Plateën gege-
ven : waerom Strabo hunne Zee-vaert
roemt. Die van Kope in Griekenlandt,

blijft de lofvan de riem felfeerft int wa-
ter geflagen te hebben.Icarus was d'eer-

fte, die de zeylen fpanden : volgens Pli- F/m ,

niw;&2.n zo men Viodoor geloovenmag
Eolus. Andere geven Ifis die lof. Maft
en ree , voegde Vedalus aen 't fchip : de
Thafiers hebben allereerft fchepen met
verdekken gevoert. Voor hunnen tijdt

vochtmen Hechts van voor en achterfte-

ven.Pifeus verfon de nebben ofte galjoe-

nen, en die van Tyrrhenen het anker.
Anacharfis de fchyet , ofte , zoo andere
willen, Eufalamms , maekte d'ankers
twee-ermigh

, gelijk hy ook d'enter-

dreggen en yzere handen dede fmeen

:

'twelk Perkles mede toegefchreven
werd. Tifys hongh het roer aen , en
Gryfon voerde nebfehepen de Noort
zee in: waerom hy mede by zijne Lants-
luiden vergodet is geworden.

Tweede H ooftstuk.

Scheeps-timmeren der Oude Grieken en Romeinen , zoo ten krijg als ten

koop-handel : Jlellen der riem-reien.

lebben

Sibeep-bouvj

geoeffenl

'voor de Ro-

meinen.

Et is zeker , dat Grieken en

tJ
Egyptenaers , voor Romei-
nen , de kunft van fchepen te

bouwen gehad , en de laetften

fulxvand'eerftenhebben geleert. Dan
zal nu echter alleenlijk ten toneftellen

,

de wijs, en vorm der fchepen
, gebrui-

kelijk, ouhnx beide by Griekenen Ro-
meinen.

Te dier tijdt was by Romeinen een
bequaem en gereet vaertuigh in 't ge-

bruik , Navis liburnica
, op 't Latijn

geheeten, dat's Liburnifch vaertuig, na
zeker landtfehap Liburnia, in hetbin-

nenfte van den Adriatifchen zeeboefem
gelegen , daer het allereerft gevonden
was

: van toeftant en geftalte gel ijk de
nevensgaende afbeelding vertoont, on-
der letter A, op de plaet N°- 1 . Zoo had
men toen noch velerlei andere Schepen,

alle genaemt na de plaetzen, daer zy al- Sciepe„ lt_

lereerfl: gemaekt en gevonden waeren; »«m na M
als na het eilandt Karpathus, Alexan- '

ty

°'~

e_

drie, Smirne, Sidonia, Rhodus, en meer bow^tz'jn.

andere plaetfen , daerde Scheeps-bouvv

zeergeoeffentwierd.En vande Romei-
nen zeyt Polybius , Cum nunquam de

mari in mentem ipfis venijj'et
; turn de

mum curam ejus fufceperunt. Dat's

Wanneer zy het minfte dachten op de
zee, begoften zydezeeenZee-zaeken
te bezorgen. Ancus Martius dede tot

Romen , havens bouwen , om vracht-

fchepen daer in te konnen laeden , en
ontlaeden. DeRomeinen hadden te dier

tijt een verbont , met die vanTarenten,
van voor-by de kaep Lacinium niet te

vaeren , als met bewilliging der Taren-
ters. In 't byzonder kreegen de vaertui-

gen naemen , na het geftcl hunner voor-

B 2 fte-
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1;
'

:

Scfoptn

naer bun

Galjoenen

btntttmt.

Tit {pijler

Hoe diep

de nebben 071

der waeter

fl.ietc,.

't Scheep-

ftevens : en wierdén genebden daer

van genoemt , andere weder boven
overdekt, de gedekte , gelijkdic boven

open waeren , de naem van opene had-
den bekomen.

Geftalten van Scheeps -nebben ofte

Galjoenen , zoo als die van outsvan ge-

daente zijn geweed, ftaen op deplaet

N°- 1, onder de letter B ten toone ; ge-

trocken zoo uit oude gedcnk-pennin-

gen,als overblevenemarmer-fteenen, el-

ders verftroit Laegenebben,bragten den
vyant meefte fchaede aen. Wanneer de
Romeinen dit flagh van Schepen t'zee

begoften re brengen , ichrikten de Bar-

baren daer voor , als hen ongewoon, en

wierden
, zeyt Ca-far , des te lichter

overwonnen
, gemerkt zy met kleynder

vaertuig de zee bebouwden.Men maek-
te defe fchepen vaneyk, cypres, pijn, en
denneboomen hout : toen gebruiktemen
inplaetsvanyzer, koperefpijkers, die

geoordeelt wierden, beter den roeft te

wederftaen , en de vergankelijkheytdes

tijts re kunnen verduuren
;
doch mijns

bedunkens gefchagh zulx veel meer
uit onkundigheyt van 'tvzer te hande-
len ; aengefien toen noch het yzer ten

volle niet bekent was ; hoewel waeris,

het koper zich tegen alleverderffelijk-

heyt des luchts beter befchermt : maer
veel vafter hout daer entegen, het yzer
als het koper.

De fcherpe neb-punten , eindigden
boven en onder waeter, ftaeken zel-

den dieper als anderhalf voet , onder
waeter. Groot wangeloof hadden de
ouden in het hacken des houts : dit

moert juift op Zulken ofzulken dag ge-

fchieden
; desgelijx werd by hen d'out-

heitvan de maen ga geflagen; hoewel
zonder groote fchijn van reden

Dat men ook toen al gezwint met
het werk heeft weten omtegaen, kan
men hier uit belpeuren , wijl Cafar met
een vloot in zee ftak, na dat het hout
flechts dertig dagen gehakt was ge-

weeft : niet tegenftaende de Scheeps-
bouw zoo bijftcrlanginzijnentijt, in

gebruik niet hadde geweeft : want de
Romeinen gebruikten in den beginne,
vreemt en elders gebouwde Schepen.
Koning Hiero had. twee hondert en
twintig fchepen vaerdig ; na dat het
hout maer vijf en veertig dagen ter
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neer gevelt was. De vloot van Scipio

was in veertig dagen , na het neerhac-

kender bcomen, reed; en die van
c
Duil-

Ims binnen den zelfften rijdt: dan hier

fchijnt gewis haeft by geweeft te zijn
;

naerdien zy het nat en verfch gehouwen
hout , onbequaem anderzins tot den
Scheeps-bouw oordeelden.

Watbelangtnu hetbouwen zelve,en /„lm
de groote dezer Schepen ; 't is een zake,

0"W'"'

welke in 't byzonder, en juift na den 1

eifch niet kan geleert worden ,by man-
ge! van maren , die ons ontbeeren : zal

evenwel daer van een ruig ontwerp
doen.

De Kiel , aen al 't oude vaertuig,

puilde buitewaerts in 't waeter uit

,

'tgeenmy gedenkt genen te hebben,aen
eenoudt , onder aerdrsromeinfchelam-

pe , 't geen de geftalte van een Schip
hadde , op twee verfcheiden hoogten :

in twee bundels wederzijts fagh men
daer aen riemen uitfteken ; boven was
het op zijn wijft , en in de midden hec
breetft, voor en achter van een zelfde
geftalte.

De groote wierd genomen uit de
veelheit der riemen , en roeibanken.

Een vaertuig met een ry-ricmen , wierd
een Galey ofeen Liburnifch,Sidonifch,

Smirnifch , Alexandriner Schip ge-
naemt : een vaertuig , met tweery-rie-

men
; in 'tlatijn Biremis, dat 's twee-

riem; en met drie ry-riemen, Trttemi-s

ofdrie-riem , en zoo voort.

Die alleenlijk een ry-riemen,ofliever
twee hadden , aen ieder zijde een, wier-

den ook wel Hechts naves longet, of lan-

ge fchepen genaemt : fchoon andere
willen, datalle riem en oorlog-fchepen

naves longa , dat is , lange fchepen zijn

genaemt geweeft.

Dezereien van riemen dan , ftrekten v*nhn
na de meining van vele , niet langs (ttUtni"

Scheeps , op een rechte ftreck
; maer Z'tnnde?

reezen of klommen van onderen , na
boven toe : andere doch dezer eeuwe
willen , dat de roeibanken niet van on-
deren na boven klommen , maer langs

Scheeps geftelt zijn geweeft : zoo dac
de riemen na dat de roeier verre of na
by het boort zat , korter of langer zoude
zijn geweeft: welk na of ver van boort
af zitren , zoude konnen gedaen zijn,

om ruimte te winnen, en elkander plaets

tor







Scheeps-bouw en bejlier. ï. Deel.

töt roering der ermen te geven. De roei-

banken , zeyt Virgilius , waeren opge-

bouisüt : 't welk na de hoogte en niet in

't lange verftaen fchijnt te moeten zijn.

Terecht heeft zeker Schrijver aenge-

ftierkt, dat op een oclercs, dat's een

Schip met acht ry-riemen , 't geen aen

ieder zijde acht hondert roeiers voerde

,

bezwaerlijk de mannen op een ftreek

boven ,
langhs Scheeps hebben kon-

nen zitten , of het fchip moeit van een

onbezuifte groote zijn geweeft. Dies

fchijnt valfch te zijn , dat de roeiers

langs icheeps, achter elkanderen zou-

den hebben gezeten

.

Andere wilden, datmenderoei-rei-

en, daer de fchepen na genaemt wier-

den , overdwars behoorden te ftellen,

van voor beneden af, tot achter boven

toe. En dus maghmen zeggen , dat de

reien zoo wel in de hoogte als lengte

wierden geftelt; welke meining doch,

vanvcelenis verworpen-, gelijk ook de

zelve , welke dreef, dat de fchepen

hun naemen behielden , na dat aen de

riemen veel mannen ftonden: want tot

ieder riemwas Hechts een man nodigh.

Nietverwerpelijk is de vont van den

Hoog- geleerden Heer M. Meiboom,
iwmimn ai Jacobus Talmerius volgt , die de

roejers langs fcheeps, doch lchumsvan

onderen na bovenen ftelt, of liever ge-

fchakeert boven elkandre : ieder zit-

bank ftelt hy een voet en een vieren-

deel voets hoog ;
breet een voet , met

een zefte van een voet ; en aen ieder man

geeft hy zes voet,om recht op te konnen

ftaen , en dus ftelt hy 1 1 voeten alleen

tot de hoogte van negen reien , en tot de

hoogte der roeiers op het fchipvan Phi-

lopater, 'tgeen hoog uit zee was 48
cubiten, 50 voeten; zoo dat daer noch

22 voeten boven de roejers over fou-

de fenieten. Dan veiligh zouw dit

gevoelen te volgen zijn , ten waere

de oude overblijfzelen van fteen, fil-

ver, koper, die ons de fcheepen ver-

roonen , 't zelve om verre fcheenen te

ftooten.

Qualijkishettebezeffen , hoe'tmo-

gelijkzy geweeft, dat de Schepen niet

hoger opgebouwt zijn geweeft, indien

de roejers recht boven elkander hebben

gezeten-, voornamelijk in die fchepen,

welke dertig roei-bankea hadden , en

Vii: Ud-

vitrwvlHm
Talmertrtm

ttdMemno-

Tiii frngmen-
tum.

*3

evenwel niet hoger dan vijf en zeventig

voeten waeren.

Neeme voor elk man viervoeten, die

hy rijkelijk van doen heeft : de dertig

dan, wanneerze alle arbeyden, hebben

t'zaemen van doen hondert en twintig

voeten , 't geen de diepte is tuffchen den

onderden en bovenften roejer ;
daer

nochtans zoo een geheel fchip , maer

vijf en zeventigh voet hoogh is ge-

weeft : waerom het klaerblijkelijk is

,

dat de roeiers niet linie recht boven el-

kander hebben gezeten. Andere ge-

voelen , dat d'onderfte riem-voerders

,

die 't naefte aen het waeter waeren

,

de kleinfte riemen hadden , en ook
het naefte aenboort zaten : en hoe ho-

ger de roeibanken , hoe langer ook de

riemen ; 't geen gefchag om plaets in

't waeter te winnen, tot het inflaen van

de riemen, en minder te botzen tegen

elkander.

Andere weder voegen daer by , dat

de roeiers zoo gefchikt zijn geweeft

,

doorelkander, dat de hoofden van die

gene, welk onder zaeten , half wegh
de lighaemen quamen van de boven

zittende ; en de bovenfte niemant lijn-

recht onder hun hadden zitten , als de

gene , welke twee banken laeger zaeten.

Nootzaekelijkin dezen geval , hebben

d'onderfte mannen dichter by elkander

moeten zitten , of zijn minder van getal

geweeft , om dat de Schepen onder kor-

ter als boven gemeinlijk wierden ge-

bouwt i waer toe ook nootwendig de

kortfte mannen zij n uitgekoren geweeft,

om plaets te winnen : en hoe hooger

riem , hoe meer binnewaerts de roeier

diende te ftaen , om zijn fwaerder en

langerriemdeste bequaemer te bellie-

ren.

Weinig eeuwen zijn de Schepen , die

een zeer groot getal van roei-dreven

voerden , in gebruike geweeft. Veel

ongemack fleepte het groot getal

riemen na figh : bequamer vont men
zulke Schepen , wekker riem-reien het

drietal niet te boven gong. En zulke

,

die ten krijge gongen, houtmen nim-

mer of felden het getal van negen riem-

reien te boven zijn gegaen. Die geene

,

welke meerder riem-reien voerden, wil

men meer tot pronk en grootsheit, als tot

knjgs-gebruikgebouwt geweeft te zijn.

B 1 Niet
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Htiiinti- Nietonwacrfchijnlijk fchijnthet,

di even $e- clat de roeiers op her platte verdek des

wipfSm Schips neder gezeten hebben , van
tuatrfibijn. wat rang , ofte van hoe veel roei-reien

de fchepen ook geweeft mogen zijn.

De roei-reien , of dreven, vvaer van
het (chip zijnnaem bcquam , en waer
men zijne grootena plag af te meten,

zouden dus dwars het fchip over, uit-

geftrekt zijn geweeft : en na de menig-

te der koppen , op ieder fchuinze

bank, vvierd het fchip van veelofvan
weinig reien gezegt te zijn. Waerom
men in het bouwen vaneen fchip eerft

omlagna de tuflehen-vacken der rie-

men, op 'c Latijn interfcalmia gehe-
ten. Hoe grooter het getal van roe-

jers was , op ieder bank , die fchuins

llont , ofce hoe meer roei-reien 't fchip

hadde , hoe langer deze interfcalmia

vereiften te zijn: waerom zy te fche-

ver flonden , en wonnen dus hunne
vereifte lengten. Men fprak van deze
interfcalmia , ofte tufichen-riem-

vakken, als men van de groote des

fchips melde: hunne groote ftelde wet
aen ' t fchips ruimte. Zoo het fchip van
twee ofdrie riem-reien was, Monden
de banken mceft rechthoekig op het

fchips boort aen. Die van acht , tien,

ofte twintig, moeften nootwendigh
geheel fchuins ftaen , of de fchepen

moeiten gewcldigh breet zijn. Ja
'tfchijnt onmogelijk dat defe banken
rechthockigh geftaen fouden hebben
eegen 't booort aen,op fchepen van 40
roei-reien, om datdebreetedierfche-

pen/tzelve nietichijnttoe te laten.Op
deze wijze kofb men de fcheeps riem-

reien verminderen en vermeerderen,
na welgevallen , zonderwanftalte van
het fchips hol. Uit welke ftelling me-
de klaerlijk volght, dat de riemen on-
gelijk in lengte hebben moeren zijn.

Hier kan niet tegen geworpen wer-
den , dat het vlak , of verdek te klein

zoude geweeft zijn , om de roeiers te

plaetzen , van fchepen die zeftien

hondert roejers voerden •, aengezien
men heden op de fmalle galeien 5- en

6 hondert flaven bequamelijk haer
werk ziet uitrichten. Gefteltdandat

* de fchepen twee of driemael breder
zijn geweeft, zoo zal hierplaets ge-

noeg zijn gevonden.

W I T S E N S

|

Wanneer Francais d'eerfte nae
!
Paus Panlus de derde overvoer, en

|

daer de vrede met Keizer Karei trof,

|

hadde hy een fchip rot zijn overtoght
doen timmeren , 'c geen vijf rei-ne-

1
men droeg, na d'oude wijs , endees

j

voornoemde geftalte. Dit Schip

1

wierd namaels verlight van roei-dre-

ven , flechts met mannen en riemen

I

af re lighten , en de banken een wei-
nigh te verkorten.

PJinius melt van zeker fchip, me^
vijf rei-riemen , waer op vier hon-
dert roeiers zaten : genomen dan dac
aen ieder zijde veercigh banken fton-

den, en op ieder bank vijf mannen
zaeten , vijfreien langhs fcheeps uit-

maekende; zoo zal her getal van vier

hondert even uitkomen.
Om dan de geftalten van deze

riem-reien volmaekterte verklaeren,

zoolaet A B, in deplaet N° 1, letter

C,een fchip zijn: de ronde lettersO
verbeelden de mannen , die de rie-

men voeren vijfop ieder bank, nahet
getal van het fchips roei-reien,diemet
de punten ff langs fcheeps vertoont
mogen werden : de interfcalmia ofte

tuflchenriem-vakken , Q 't geen ande-
re de plaets acn boort, tuffèhen de
riemen, zeggen te zijn : de breetc van
drie cubiten opgemeene fchepen heb-
bende,

_) werden met de letters d, d,

verheelt; twee riembanken op een
ftreek tegen elkander over, wierden
jügum , ofte een jock genaemt. De
banken wierden van balken gemaeke
een voet dik, aen een-gevoeght met
fpijkers, de dikte hebbende van een
duim Wel is waer, dat zoo de riemen
even lang waeren,dat dan de mannen,
die de verfte van boort zaeten , hen
riemen zeer hoogh fouden moeten
opheffen , om de zelve in 't waeter te

flaen: om welk ongemak wegh te ne-

men, men de riemen, die de achterfte

mannen beftierden, langer ftelt : waer
mede deze fwarigheit wordt weghge-
nomen. Dit alles dus geftelt en toege-

ftaen, kanmen de fwarigheden , an-

derzins in 't riem ftellen op de fchepen
der ouden , zeer lichtelijk oploflen.

En hiertoe hellen welmeeft alle oude
overblijfzelen van beeldt en teeken-

konft, die ons van fchepen nagelae-

ten







Scheeps-bóitn) en beftter. 1. D E E u if

tin zijn ;
by wien men de riemen

meert altijdc , op een of weinig ver-

jchillende hoogre , te waeter fteeken

lïetxn dus doende mijdt men de groo-

tc hoogte, dewelkeaen fchepen ver-

dicht zoude werden, wiens riemreien

lijnrecht tot vijftigh opftegen. Van
gelijken is't nietnootzakelijk,deSche-

pen zoo een over groote lengte te ge-

ven •, als die gene doen , welk de roei-

ers langs fcheeps achter elkander {tel-

len. Deftèlen der riemen komen ne-

vens elkander op het fchips boort te

leggen, 't geen bequaem gefchieden

kan, om dat de mannen meeft altijdt

fchums, enniet lijnrecht tegen den an-

der over hebben gezeten.Het latijnfch

woordt Verfits en Ordo , daer van de

Hooggeleerde HeerM.Meiboom zegt,

dat verfits zy geweeft een rei riemen

langs fcheeps , en ordocen rei riemen

van onderen na bovenen gaende,zijn

dit geftel insgelijkxnietinde weegh

:

want men veiligh zeggen maghj dat

verfits een rei-nemen of roejers langs

fcheeps beteikent volgens den voor-

noemden Heer, en ordo een rei-rie-

men ofroeiers dwars fcheeps : zoo dat

zoo veel banken , zoo veel ordines: en

zooveel mannen op ieder bank , zoo

veel verjus. Iemant zoude mogen
voorwerpen, dat hetonderfcheitvan

deThranitenen Thalamiten, ofte bo-

ven en onder roeiers ("waer van men
oordeelt dat de laeghfte op den

fcheeps-bodem , en de bovenfte op
de hoogfte verdekzoldering gezeten

zouden hebben) in de wijze van riem-

reien , boven opgegeven , niet zou-

de konnen waergenomen werden.

Den genen dient tot antwöort , dat

het voor en achter Schip, voor hoog
en laeg genomen kan werden , om dat

d'achterfteven't hoogfte van het fchip

gemeinlijk plag te zijn: en dus zoude

men de voorfte roeiers Thalamiten

ofte laegroeiers, en d'achterfte roeiers

Thraniten ofte hoogroejers mogen
noemen, of ook zijn zybenaemt ge-

worden van het ver ofna aen boort te

zitten. MüTchien ook hebben de roei-

banken,fommige hoog,en andere wei-
nig laeger geftaen op een zelffte ver-

dek; zo datzelfde benaming daer van
zijn aenvang foude konnenbekomen

hebben : of miflehien hebbenze hun
riemen hoog en laeg, door 't boort, in

zee geftoken, om ruimte te winnen,en

vrye flag in 't water te bekomen waer
na deze woorden Van zekeren ver-

maerden Schrijver fchijnen te hellen

;

Triremes habent ditos ordines retnorum;

/uperiorem & inferiorem , op duits

:

de drie-riem fchepen voeren twee rei-

en riemen , een onder en een bovenfle.
Degenen, welke drijven , dat de

roeiers boven elkander hebben geze-

ten , brengen Ariftoyhams , een aen-

zienlijke. Schrijver, te bort , welck
zegt, in zeker verhael , datdeThala-
miten ofte laegroeiers,den Thraniten
ofte hoogroeiers in de neus veeften

,

'tgeen zeggen zy niet kan gefchiet

zijn , of moeten nootwendig boven
elkander hebben gezeten , behalven

dat dit op eenigeandere wijze zoude
konnen gefchiet zijn. Zoo blijft dan
echter nog een fwarigheir,waerdeZy-

gitendie tuflehen de Thalamiten en

Thraniten zaten,zijn geb!even,welkc

dikmael van drie ofvier reien zijn ge-

weeft i als de gene , welke heel om
hoogh zaten ^ den genen die geheel

om laeg zaten in de mont veeften

.

Tweevoudiger uitlegging konnen
ook de benaminge van Schepen zijn

,

na hunne riem-reien. Eenzins, na de
wijzeals boven verklaertjanderzins in

dier wijze , dat fchoon hunne riemen
alle op een hoogte uitftaeken , dat zy
doch evenwel by trotzen of bundels

van twee , drie, vier, vijf, enz: en ook
eenige fchreden van den ander de zel-

ve quamen uit te fteeken. Waerom
ook de fchepen , na het getal dier rie-

men in ieder bondel 3genaemt konnen

werden. Men mogt defe verminderen

en vermeerderen, zoo wel in reien als

getal van roeiers: behoudens het fchip

zijne volle geftalte, en naem , 't zy het

groot was en veel riemen voerde: of

klein , en weinigh.

Veiligt magh het ook welzijn , dat

de Schepen , welke men benaemde na
haere riem-flagen , hunne roeiers bo-

ven en onder op het verdek hadden
zitten, en zoo een dubbelden rangh

uitmaekten , gelijk men in zommige
oudeaf-becltfelsïiet, fchoonzeflegts

benaemt wierden , na de ftellingofor-

de'
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de der roeiers, op een of weinig ver-

fchillende hoogte , onder of op een

zelfde verdek, 't welk geen ander ver-

fchil zoude bybrengen: als dat fommi-

ge fchepen enkelde, en andere dubbel-

de roei-reien zouden hebben gevoert,

'tgeen kan werden toegeftaen, blij ven-

de de wijs van benamingh voornoemt.

Waer mede insgelijx opgeloft kan

lib 14.
wer<3en geen Silius Italicus in zij-

ne veerfen mek, namentlijk, dat de

bovenfte roeiers branden , zonder het

de onderfte wiften.Als mede de plaets

van Polybius , daer gezegt werdt , dat

het Admiraels Schip van Philippus ,

'tgeen een tien roei-reifchip was , won-

derlijk indemagtder vyandenverviel:

want hei kreeg een harden neep , te mid-

den in zijn buik , onder de bank, daer de

Thraniten op zaeten. Dit Schip dan

,

is verovert geworden , om dat het een

breuk kreeg op het verdek, daer de

roei-reien ftonden , en juift op die

plaets,daer deThraniten zaeten:'t zy

defe Thraniten weinigh hoger , doch
op'tzelfde verdek,zaeten,ofte van het

vooraen zitten by 't boort , of in het

achterfte van 't fchip zittende, henbe-

namingh hebben bekomen.

'tGene boven gezegt is van de
roeiers, die twee verdieping hoog zit-

ten , magh mede gezegt werden van
de zulke, dewelke haere riemen uit

drie en meer onderfcheidelijke ver-

diepingen te waeter brengen: en dus
zijn de naemen Tranite, Thalamite,

Zygite, hoogh, laeg, en middel zif-

ters in onze taele gezeght , ten vollen

t'huis te brengen^niet tegenftaende de
fchepen haeren naem hebben gekre-

gen, na de wijze van fitten des roeiers

opeene hooghte, in verfcheiden or-

den, ofreien, welke orden van roei-

ers men verminderde of vermeerder-
de, na delengte van het fchip, waer
heen de vermaerdeStypmanma fchijnt

te hellen. Na dan de Schepen langh

waeren, en na de wil van de Vloot-;

heer of Schipper, en de tocht-fpoet

vereifte, koftmen veelof weinig riem
bundels uitfteeken . Dit fchijnt Virgi.

lius in deze woorden te beveiligen

,

Tripüci pubes , quam dardana ver/u

impellunt , terno confurgunt ordinere-
LH.f.&n- 0z/.Dat's:deTrojaenfchejeugt,ruktde

drie-dubbelde riem-dreven uit , de
riemen ftijgen in drie-dubbelde reien

op.

Keyièr Leo beval , dat men zijne

triremes , ofte drie-riem fchepen, lang

zoude bouwen, en met twee nem-lae-

gen, een onder, en een boven 't ver-

dek. Men vintbyd'oude Schrijveren

het woordt Triremis ofte drie-rierri

fchip, zeer verwart gebruikt te zijn,

zoo wel voor fchepen vanaengeroer-

de geftalce , als voor allen llagh van

fchepen , die van middelbaere groo-

te waeren , en ter zee uitvoeren : zoo

dat hetgeloovelijkis, dat men in de

jeugtvande Scheeps-bouw, aen de

fchepen den vereiften naem gaf nazy

roei-reien voerden, doch dat namaels

de naem en geftalte zonder onder-

fcheit gebruiktzijn geweeft.

Pluiarchus, in het leven van The-

feus , zegt dat de gehelen raedt van

Grieken beflooten hadde : dat men
geen Triremis ofte drie-riem fchip te

waeter zoude brengen, die van meer
als vijf mannen geroeit wierde : waer

uit blijkt dat men by hun,in die tijt,de

Triremis ofte drie-riem niet altijdt,

na hun riem- reien heeft benaemt }

waerommennietteftipen behoeft te

ftaen op deze enkelde benaminge,

om de geftalten der fchepen daer uit

te befluiten.

Daer en ontbreeken ook geen ge-

letterde mannen , die van gevoelen

zijn, dat de benaminge der fchepen

niet uit de reien van roeiers of riemen

genomen zijn geweeft , maer na het

getal van mannen, die de zelfde be-

ftierden.

Rivius gift dat dees Scheeps- na-

men hunnen oorfpronk hadden van

het getal dergener, die aen ieder bo-

venfte riem ftonden en arbeiden; by

voorbeelt dat in 't fchip, 't geen Ttole-

,meus bouwde, d'onderfte riemen ie-

der van tien mannen bewogen wier-

den, de middelftevandertigh, en de

bovenfte»van vijftigh : en dus doende

vint hy het getal van de vier duizent

roeiers uit, die op het voornoemde

fchip gebruikt zijn geweeft; hoe hoger

riem , zegt hy , hoe meerder mannen

nodigom die te bewegen. Doch zulks

fchijnt tegen de waerheitteftrijden,

om
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viturn,zm in

'tsbtips-

om dat de Schrijvers niet melden van

riemen alleen , maerookvan riem- dre-

ven , reien , ofce ftreeken : waer over

zietby Liviuf ,
Regtam qaam inhahh

lUprofemagnitudmis , quam fexde-

cim verfits remorum agebant : dar is,

Een Koninghlijk fchip fchier van een

onhandelbaere groote , 't geen van ze-

ftien roei-reien voortgedreven wierd.

En fchoon Rivhu op deze wijze het

getal van roeiers, en hunne zitplaetfen,

in hét fchip vanfVfl/ozw«« al wift uitte

vinden ; 't geen van andere wordt ge-

loochcnt,(want men zegt dataen de bo-

venftenem wel+ocubiten te kort zou-

de fchieten , zoo het genoemt groot

getal van mannen daer aen wordt ge-

ftelt
; ) zoo zal echter de reekening

in dezer voegen op andere fchepen

valfch bevonden werden , gelijk zeer

wel van Schefferws is aengeroert. Be-

halven dat ook befwaerlijkte bezeffen

is
, op wat wij ze vijftigmannen , die aen

de bovenfte riem ,
volgens dezen zin

,

ftonden , de zelve hebben konnen vat-

ten ; dewijlde riemen delengte van ze-

ven en veertigh voeten niet overtrof-

fen; na het gevoelen van meeft alle de

gene , welke zichgelegt hebben op het

nafpeuren dezer zaken. En of fchoon

de bovenfte riem vijf hondert voet lang

was, op dit groote Schip, zoo kan die

echter van een man bewogen werderi

,

zooze maer tot een hevel gebragt is

,

door aengehang en fwaerte binnens

boorrs , en het boort voor 's Hevels

vaftpunt dient. En om datdiedelang-

fte riem voerde , de meefte arbeit de-

de : is zijn loon ookhoger geweeft, als

van de gene , welke korter riemen voer-

den.

Rontom de gaeten in het Schips

boort , daer de riemen deur ftaeken

,

maekte men vellen , of kleden, om het

waetër uit het fchip te keren. Zeker

is't, zegt Sypmamiu , dat eenige roei-

ers om hoog, andere omlaeg , en ande-

re in 't midden hebben gezeten : doch

waer het fchip zijn naem van kreeg, is

onfeker.

In' t bouwen,oulinx, van krijg en han-

del Schepen , vont men altans groot ver-

fchil : laftdragers diende lengte,en ftrij-

dersbrete: deesluifterdemin, die meer

na het ftier.

Scheep-bouyo èn beftier. % Deel. 17

De lengte van Koopvaerdy- Schepen

waeren noit minder alshetdrievoutvan

zijn breere : de breerevanpoft-'fchepen

hadden het negende van hun lengte.

Voor aen de boegen hunner fchepen

brachtenze het fwaerfte hout enmaek-

ten de fchepen daer het fterkfte , om het

waeter niet alleen te fnijden, maer ook

om des te vafter tot tegenweer te zijn

:

want men met voorftevens ofte Galjoe-

nen ftreet; en den vyant in 't lijf liep.

Hoe meerder roers aen het fchip hon-

gen , hoe fteviger, rechter, doch lo-

mer door het waeter gong.
.

De maft hadde een zelve hoogte met v^
het fchips lengte. Germanicuf, volgens feg»

Tacitus , deed korte fchepen, breet van H°'£j-

buik, eng voor en achter bouwen : ook shfen

eenige , die ftieren voerden , voor zoo ku ~'1'-

wel als achter ; om zonder wenden , na

allen oorden , heen te konnen fchepen

,

en te landen na zijn welgevallen. Op
andere laegen zeer zwaere verdekken ,

waer hy krijgs-toorens en andere werk-

tuigen opvoerde : ook dienden heni

dezeom paerden te laeden , en te zetten

aen landen, die hy den oorlog aen dee.

Om dan te fpreeken in 't byzonder ^2X,m
van de triremes , of Schepen met drie Trirmtn

ry-riemen , welke wel de gebruikelijk-

fte zijn geweeft , zoo ftaet te weten, dat

de roeiers , het naefte aen 't waeter , de

korfte riemen hebben gevoert , 't geen

de reden uitwijd:: en de hoogfte of de

verftevanzeede langfte.

Deze triremes en quadrirewes heb-

ben vafte dekken gehadt, en zijn ook

open geweeft , als te befluiten is uit

Mennon. cap.-^i. daerhy zegt: Roma.

nis, duabm quadriremibus tecïuHe-

rdekota anxiliantur . Dat's : De Hera.
cleaten helpen de Romeinen met twee

gedekte quadriremes.

Met recht heeft fich iemant te ver-

wonderen; hoe eenmenfchzulkegroo-

te riemen heeft konnen beftieren, daer

wy hedendaegs in onze Galeien het te-

gendeel bevinden: aengefien de riemen

al wonder lang zijn geweeft, in die fche-

pen, welke tot vijftien, twintig, der-

tig , enz. roei - reien opftegen. Licht

dochwierden deze lange riemen , zoo

wel in de triremes , als grooter fchepen

bewogen , om datze binnen 's boorts

fwaerte van loot hadden , na gelangvan

C haerc
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haere lengte; dies zy als een hevel zijn

geweeft.

Graat™» Zoo gillingmag plaets hebben, zijn

de Trirmet. deze iriremes van groote geweeft , als

onze middelbaere Schepen , kleinder

en grooter. De Schepen , welcke van

grooteropftal zijn geweeft, als de tri-

remts , wierden van V'rgilim te recht

by reuzen vergeleken : waeren onbe-

quaemtenftrijde, om haere onbezuift-

heit , volgens getuigenis van Cafar ;

zulx haer groote meer tot nadeel en

verderf, dan tot voordeel ftrekte.

Het ftier des Schips hong terweder

zijden aenboort ; en het nacht-licht voor

de hut oftente.
Vaisiiing. Wijders

,
belangende de verdeiling

van binnen , die wierd gemaekt na wel-

gevallen , met verfcheiden verdekken

;

zoo datze ook dikwils , van het getal

haerer verdekken , den naem voerden.

Meer als een maft droegen defe

fchepen zeer zelden , die te midden in

het fchip ftont : het zeil quam zelden te

fta , ten zyby vlak voorwint.

Gel jk de Romeinen meeftdrie roei-

reiofvier roerei fchepen voerden, zoo
was byde Grieken veel in gebruik, het

getalvan reien tot vier of zes te verho-

gen.

De Romeinen voerden , nevens hun-

nefchepen, ook botenmedet'zee, die

zy ptïïa.5 noemden , als ofze pinken in

onze moeder tael wouden zeggen.

Men kleurde offchilderdede zeilen :

beftreek de fchepen met wafch , in

plaets van pek, heet daerop gedropen.

De naeten wierden methairgevult, en

met hars beftreeken. Het fchijnt dat zy

de fchepen gantfch opgemaekt hebben,

terwijl zy noch op 't landt ftonden : te-

gen onze hedendaegfche gewoonten

aen; 't welkte befliuten is uit den mar-

meren timmerman , totRavenna , ver-

heelt op d'eerfteplaet aen letter D, die

de riem-gaeten flaet aen een fchip,

ftaende noch op 'tlant: welk futzei en

rinkelwerk heden noit aen de fchepen

werdt gemaekt, als na dat afgeloopen

en te waeter zijn. Om de Scheepsbouw

voort te zetten , leiden die van Atheen

enSpartenden quaetdoenderstot ftraffe

op , fchepen te bouwen , geheel of ten

deele, na de macht van perfoon , en

zwaerheitvan misdrijf.

Derde Hooftstuk.

Onder[cheiddijkege(lachten van Sch epen der Ouden , en voornaemclijk van

degroott' Schepen, die Philopatcr en Hiero oprechten.

Optelling!}

'veler Scheep

namen enge

(lagten.

E Schepen oulinx kregen

hunne naemen , veelvoudiger

wijze, na de lantftreek , daer

zy gebouwt waeren ; na haer

gelijkeniffe ; gebruick , teikens die

voor en achter ftonden , en fcherm-

goden.

Het was een gemeen flag van Sche-

pen , die zy %_Acatus noemden , ge-

bruikt flechts aen de Zee-ftranden: van
vvelck ons niets als de bloote benaming

,

zondervorm , is nagebleven.

Acation
, zegt Tlinius in zijn tien-

de hooft-ftuk van 't negende boek , is

een visfchuiten kl eine laftdraeger , met
ronde achter, en fcherpe voorftevens:

't voert twee riemen.

ABuaria, waeren zekere fnelle vaer-

tuigen,die riem en zeil voerden: lichtop
gehaelt, omweg te fpoeien Het getal

van dertig overtroffen noit hun riemen:

De roeiers zaeten langs het boort , we-

derzijts achter elkander : maerwierden,

op enge vlieten, met touwen voortge-

trokken. Andere willen dat deze fnel-

deralsdelaft-draegers ,
entraegeralsde

triremes in den loop zijn geweeft; en

in 'tbyfonder,dat dit fchepen zijn ge-

weeft, die menfchen overvoerden.

De vloot der Francoizen , als zy te-

gen Jttlim Cafar ftreden , beftont uit

zeil-fchepen, zonder ecnige riem ;waer-

om zy ook t'onderlaegen : want by ont-

ftaen van ftilte, wierden zy van de

Roomfche roeifchepen becingelt.

Haere zeilen waeren gemaekt van

bereit leder.

Hetwas een van de vredens punten,

tuffchen Antiochusen die van Romen

,

dat Antiochus alle zijne krijghs toeru-

ftingh en tuig moefte overgeven , be-

houdens tien <yH~iitari<e , of fnelle

vaer-
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vaertuig , die boven dertig roeiers niet

zouden mogen voeren Van deze zegt

Styfmannm datze onder degrootevan

lange fchepen hadden , en met rie-

men alleen beftiert en door waeter ge-

bragt wierden.

<_Aulona zijn fpeel-fchepen geweeft:

Autocabdalt , ièhepen opgehaelt met

haeft ; zonder eenig cieraedie.

De Armeniërs gebruikten fchepen,

by de Romeinen Byr(opages geheten;

opgehaelt van uitgefpannen huiden:

waeren langwerpig , zonder voor of

achter fteven : in fatfoen en geftalteeen

fchilt niet ongelijk. Zy wierden over-

dektmet wilge takken : waer mede het

leder ook was opgefpannen. Men kon

die t'zaemen vouwen , en op beeften

Herodoot , dc Halikarnafzer, fpreekt

van dees vaertuigen aldus

:

Ver Affyriers Schepen , daerze

mede afdrijven na Babyion toe , vallen

alle ront ,
enzijnvanleer. DeArmeni-

fche veehoeders , die hoger als dAJJy-

riers wonen , houwen hunne Schepen

uit wilge boomen , en overtrekkenze met

wilde beeften huiden, in vorm van een

ton , of tobbe ; zulx men d''achter of

voor/leven niet onderfcheiden kan-,

maerzy vallen fchiltsgewijze ront.

Daer na ladenze dc/e Schepen met

riet j en andere waren , en latenze de

rivier afdrijven ; doch zijn voorna-

tnentlijk gelaeden met wijn , in vaten

van c
ï)adel-boomcn bladen , en worden

beftiert , met twee jluurborden , door

twee mannen, die over endtjlaen: waer
van d'een zijn fiuurbord na binnen

trekt , en d'ander na buiten duwt : deze

Schepen worden zeer groot gemaekt

zommige ook klein. D'aldergrootfte

mogen een Inft van vijfduizend talen-

ten voeren. Ieder Schip voert een le-

vendigen ezel mede
;
de grootfte wel

meer als een. Wanneerze nu te Baby-

Ion zijn gekomen , en hunne laft geloft

hebben , zoo verkopenze het hout van
't Schip , en al het riet , en leggen de hui-

den op de ezels, en trekken dan daer we-
der mede na Armenië ; want de rivier

te fnel fchiet , om tegen op te komen.

Camera waeren fchepcn,die van ber-

den met teene banden aen een gehegt

wierden , zonder middel van yzer; zy
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hadden een ronden buik, en geen ver-

fchi! aen voor ofte achter fteven :van de-

ze üctTacitm en Lipfius. Zy hadden
twee roers en wierden veel by de Duit-

fchen gevonden , koften niet meer als

dertig ofte veertigh menfehen voeren.

De Schepen Camerca kregen hun-

nen naem na de gelijkeniffe .van het Ka-
meel-dier

; want gelijk dees een bult op
den nigh, zoo voerden zy een uitpui-

lend venfter te midden in het bcorr.

Doch zoo andere willen , voerdenzc

dezen naem, na hunnen bultigen over-

loop, niet ongelijk een kameels rugge

:

defe voerden dertig ofte veertig man.
Men zag daer koper noch yzer aen , wa-
ren boven fmal , en onder breet ook

Èih. 1.

i-ip.nb.-

voor en achter van een zelve geftalte

:

gedekt met eenen lederen gewelf , he-

mel of verdek , waer de fchepelingen

Ggh onder verbergden.

Strata,\vacrcn gedekte fchepen,vecl-

tijts gebruikt, om volk over te voeren.

Cataphra&a waeren Schepen ftevig

en fterk , die men in den krijg vooraf
zant, om den eerften ftoot af tekaet-

zen , onbelompen en grofvan werk. Zy
hadden borft - planken ront fcheeps,

en waeren boven dicht , om vry van
enteren te zijn.

Canthams, dzt'scen kan gefegt,had

de geftalte eens kans , doch ofde kan
zijn naem van 't fchip , of het fchip van

de kan behouden heeft, is onzeker.

Chalcembclon, was een Schip inGrie-

ken, meteenkopereneb.

Cataplus, is geweeft een vacrtuig,dat

koop-waeren droeg.

Capulica, een dat ten roof uitging.

Calox , een jaegfehuit.

By d'Azianen vont men fchepen

groot en zwaer , die ftaerten hadden

;

wierden om laften te voeren gebruikt,

en genaemt Cercurus.

Chollones , waeren groote en welbe-

zeilende fchepen , boven omtrocken

,

metwolfs, beere, of boksvellen. Daer

ftonden kleinevenfterkens in.

Voor-uitloopers , verfpieders , en

kont-fchapbrengers , komen met de

naem van Catafoopium over een.

Die groote korven aen de marzen.

voerden,om fig te weeren, noemde men
Corbita : dees zijn zeer groot geweeft,

en noit metvoordagt ten krijge gebout.

C 2 Tra-
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Trabaria xaves waren kleine fcheep-

kens , uit eenen balk geholt : die men op
rivieren en ftille waeters gebru kte.

'Dromones zijn lange koren-fchepen

geweeft: wien de Phajeoli niet onge-

lijkwaeren , hebbende devorm van een

turkfche boon , vvaerom zy ook aldus

wierden genoemt : want Phafeolus be-

diet een Turkfche boon. Gaulus bete-

kende een eyachtig , en Hiberiota een
ront Schip. Canna is een fchip geweeft,

van enkel riet aen een gebonden , daer

miflehien het woord Cario van herkomt:
want dees Canna en de hedendaegfche
Indiaenfche Canoes in vorm over-een-

komen-, waertoemyverfterkt de fchrij-

ver Tlmitif) die zegt, dat de Indiae-

nen het fcheepken Canna veel plagten

te gebruiken.

In Grieken wierden ook wel Schepen
toegeleit , onder van rieten andere vlot-

tende ftofFe,boven van planken en tuin-

ftaeken.

By de Liburners vont men veel na.

ves futHes : dat's , genaeide fchepen :

want de planken, met kennip en braem-

zelen , aen een waeren genaeit.

Diepaerden voor hun laft overplag-
ten te voeren , noemdenze met een
Griekfche naem Hipragines.

C^iufctdus is een Schip geweeft
, ge-

lijk een vleesfpier van gedaente. Alle
oorloghs zee\' loten wierden gevolgtvan
Schepen, die uitftaeken in menigtevan
verdekken

, dienftig om hulp-benden
en krijgs-toeftelte voeren.

Ponto was een fchip, 'tgeen getelt

wierd onder die fchepen , welke het

zoute waeterbevoeren : waeromze van
anderen gedaente , en grooternootwen-
dig zullen zijn geweeft,als de Ponten by
ons hedendaegs in gebruik. Twee of
drie fchepen wierden vaek aen een ge-

hegt , waer men dan fwaere ftorm- to-

rens op ftelde , om aen zee gelegen
muuren en wallen te gewinnen.

Partemia was een platbodemt fchip,

zonder kiel.

Oneraria oïCorbita waeren fchepen,

die alleen zeilen , geen riemenvoerden

,

zoo eenige oude Schrijveren willen.

Schedta, was een fchuit van flech-

fenaenzien.

Stlatum was eenfehip breetenkort.

Sjnedriafizn fchuitken,om vermaek

mede te fcheppen , gebouwt met zit

en ruftbanken.

Ihalamega, pronk-fchepen , verguit

en met elpenbeen cierlijk bezet.

Achatx naves , waeren open Schui-

ten.

Alvem was een grofen flecht fchip,

zonder eenig cieraed.

Emphraiïla een rank fchip.

Caudicaria waeren vracht- fchepen

op binnenlantze waeteren : Siet daer

van by Seneca in zijn dertiende hooft-

ftuk , van de kortheit des menfehen le-

ven.

Myriamphora is te Athenen een

fchip geweeft, 't geen tien duizent mae-

ten, Amphora genaemt, laedenkon.

Cumiïlica Navigia , waeren fche-

pen by de Grieken , waer de buit, op
den vyant behaelt, mede t'huisgevoert

wierd.

Cymba,was een fcheepken,breet in de

midden, niet ongelijk de hedendaegfe

booten : hier mede dreef men de vlie-

ten over , zonder riem , door middel

van zekergefpannen tou.

Cybea was een fchip , daer men by

Cicero van leeft ; 't geen in groote een

fchip met drie riem-rei gelijk was.

Een klein Zce-fchuitken , was Hall-

as genaemt, de hedendaegfe Kaidraien

Horia was een Zee-vis fchuit , zoo

als men gift , ofte liever een klein wel

loopend fchuitken.

Lintres ofte Monoxylon , waeren als

nu de duitfche rivierboten ,
geholt uit

eenen boom : want Monoxylon , een

Griekfch woort,is een eenig hout gefeit.

Cfrlyofarm was een roof-fchip van ge-

mengde geftalte, gelijk alsde hek-boten

hedendaegs mede" zijn. Ortho-cravus

was een fchip met regte rees en fprieten.

PaEton , was een gevlogte bootjen

van teenen, bekleet met boks -vellen.

Samana was een feer hol en ront

fchip, van twee riem-flaegen.

Vdgiones waeren Zee-fcheepkens

van dun gefchaefde planken : omflae-

genmetligte kopere plaeten : welke in

de Trojaenfche krijg gebruikt zijn ge-

weeft:hun naemvan het fnelloopen,door

't waeter , behoudende. Poliux voegt

hier noch by de fchepen, genaemt Ca-

rabi , Cydali , Celecia ,
Epaftrides ,

Tro-
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Prnfumia, Proplus , Remeculus ,Ju-
lopeza, Marplacida, ervonden in Si-

cilië, corivita
, Lu/oria , fcheepen die

men op de wacht lijden tegen ftrant,

en op rivieren,aen den vyantsgrenfen,

als ook Epaclroceletes , Bares, 'Dkro-

tum , Amphericum , Ampheris, Dico-

fun, Floja : welk laefteeen vaertuig is

geweeft , 't geen boven de twee en
twintig mannen niet voerde.

har/iïa waeren fchepen dus be-

naemt na het beeft lamia, fnelheirs

halve. Nanfhmvfzseen geflacht van
Franfche fchepen. Duifent fchepen
vergaderde Germanicus in deze lan-

den , daer hy de Duitlchen mede t'on-

der meende te brengen : daer onder ee-

nige kort, en engh vooren achter, met
brede buiken , om te beter de baeren

te wederftaen : andere waeren plat,

op dat zy zonder gevaer aen grondt
mochten zitten.

Lembi zijn korte fchuitkens ge-

weeft, die gebruikt wierden op vlie-

tende waeteren : beftiert door een
oftwee mannen. Men vont 'er mede,
die voort geroeit wierden van vijf

of zeftien mannen. Wanneerze van
een vermengt geftalte wierden ge-

maekt , kregenze den naem van
Myoparones , en waeren grooter als

de fcheepkens Phafiü : fchoon gere-

kent onder kleine fchepen, echter zoo
groot wel gebouwt wierden , datze
vier honderten twintig mannen, ofte

een gehele bende te gelij k over koften
voeren.

Epholcia waeren fchuitkens , die
,

achter aen andere fchepen gebonden

,

na fleepten.

Patlon , een boot van lenige tacken
gemaekt.

Trieres, was een fchip van drie

fchepen gemaekt, die met de zijden

aen elkander vaft gedreven wierden.
Triampü , een Uitheemfch en Bar-

baerfch fchip.

Tot bootjens, daer men fmalle ri-

vieren mede overvoer, zeggen eeni-

gefchnjvers, gebruikte d'outheit de
rugge dikmael vangrootefchilt-pad-
dcn.

De Egyptenaeren hebben boot-
jes en fcheepkens verzonnen gehad

,

die gebakken wierden vanleem
;
welke
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konft, dat jammer ! ons nu is ont-

j

flipt.

Xoojuvenalü gedenkt, is Papy-

|

rus, een heefter, voortkomende in de
I moeraffèn van Egypten. Van deftèlfs

|

ftruike maekten d'Egyptcnacrs een
vaertuig , waer als men in zat , en op de
Nijl voer, men van alle onheil, die de
krokodillen konden aendoen, be vrijt

was : dees eerbiedigheit betoonenze
aen de Godinne Tfis , welke voor-
maels plag te vaeren in een boot van
ditPapyrm t'zaem gevlochten.Anto-

musAiiguftïnus haelr, behalven deze,
nogh vele fcheeps-namenop, ouhnx
in gebruik. Plinius getuigt: dat men
in Indien rieten vint, waervanmen,
uitgeholt, fcheepkens maekr, die drie
of vier mannen konnen voeren: He-
liodorus hier van fpreekendc

, zegt :

het timmeren van deze booten is zeer
licht;want men fplijt de rieten flechts

in tween, en ieder deel iseenfehuit.

Canardi zijn groote fchepen ge-
weeft,waer mede ouIinx,uitNoorwe-
gen , op d'Engelfche ftroomen wiert
gerooft: waer van te zien in de Ker-
kelijke hiftorien van Ordericus, Mon-
nik in Engelant , ten tijde des eerflen

Chriftendomsindiegeweflen.

Stabrobates , Koning der Indiae-
nen, als hy van Semiramübeoor\op.
wierd , bragt een gchcele vloot van
deze lichte vaertuigen te waeter.

De Koningin zant hem fchepen te-

gen; of liever fchuiten, die men ge-
doopt op beeften kofte leggen, en over
lant voeren ; van gedaente als de plaet

N°-i.lett. auitwijft. Na het gevoelen
van Schefferus, en Steuvechius , had
ieder ftuk een byzonderen bodem, op
dat het waeter by de naeden niet in

dronge. My gedenkt dees beeltenis

op de Trajaenfche zegen-zuil tot Ro-
men gezien te hebben^nevens noch fe-

ker ander vaertuig voor fpits en fmal)
doch achter hoog en breet : en andere
weer met zeer brede boegen.

Behalven al deze fchepen , zoo
droegh de zee noch een ander vaer-
tuig, 't geen twee nebben of Galjoe-
nen voor uitftak, om te meer gewelt
in 't aenbotzen

, tegen 's vyands Sche-
pen , te doen.

Plinius va-i&kt gewag van Scheep-
C 3 kensj

Sar. xi.
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kens uit enkele boomfchorzen ge-

maekt. Inltalien zagmen oulinxfche-
pen , die over lant voeren ; welke , naef
gis, het Haegfcheftrantwagen-fchip,
ofde fchuiten,waer mede men hier over
ys zeilt, nietongelijkzijn geweeft. In
Siberien fpantmen zeilen op lieden , en
vaert daer mede over fneeuw en ys
heen.

Volmaekte bèfchrijvingen,ert maete
van dees opgetelde fchepen ontbeeren
ons : miflchien om dat in zulken ach-
ting niet z ij n geweeft , als de bi en trire-

fnes, welke meeft ten oorlog, ofte de
Libuniica

, die meelt tot handel wier-
den gebruikt.

Metraederen , die in 'twaeterfchep-
ten , omgedrait door offen , die in

't tont., om een fpil , boven op 't verdek
liepen

, zagmen fchepen eertijts door
waeter gaen met zulken kragt, dat al-

les aen enden moft, 't geen hun voorde
boegquam: welkergeftalte opdeplaet
Na

2 te fien ftaet , aen letter B. Van de
Nebben of Galjoenen werdt Tifeus
vinder gezeit te zijn: zy waeren veel-
tijts van koper, en dan werden de fche-

pen daer na Erata op 't Latijn ge-
naemt: als of men gekoperde fchepen
wilde zeggen.

Zoo wel kleine als groote fchepen
T'oerden fnuiten; doch meeft zulke fche-

pen, dewelke het op den oorlog en te-

genweer aenleiden. Men wift daer zeer
groote breuken in'svyants fchepen me
te brengen, en deden elkander te gron-
de gaen: ja, bleeven vaek vaftaenecn
hangen

: en men vogt dus door dit mid-
del hant aen hant. Minerva bouwde het
eerfte tweenebde fchip voor T>anaus

,

waer in hy zijn broeder Egjptus ont-
vloot: waer van in'tbreede te lezen is

by Hyginns.

Ifidoruiztp., datd'ouden en eerfte

vinders van d'yzere en kopere nebben

,

de zelve hebben gebruikt , op dat de
fchepen van vooren tegen klip en zand
aenbotzende , des te fterker zouden
zijn , en min verbrooken werden. Men
zette borftweringen

, gevult met acr-

de, rontom de Scheepsboorden
; ook

wierden toorens voor en achter op ge-
ftelt van onderfcheidelijke verdiepin-
gen; waer van een ftaeltje te zien ftaet

by letterC 3 opdetwedeplaet.

W I T 5 E N S

Het gebruik van Brant-fchcpen is

by de Grieken, zoowel als Romeinen,
bekent geweeft: zy vulden daertoeboo-
booten met velerhande fwam

, peck,
teer, zwavel, en diergelijk, en zonden
die opdenvyantaf. G^/krdedeveer-

j

tig vragt-fchepen tce (tellen , die hy
!
laede met brant-tuig in fte van koop-

|

waeren, daer hy, zeit Cafar, zijnvy-
antmede verfchalkte.

Behalven alle deze aengetoogen
fcheeps-vormen ,zietmen, op oude ge-
denk-penningen, fchepen vangemen°--
de vorm, die voor een fcherpeneb,
achter een tooren , maft en drie riem-
bundels, op de boeg voeren

, gelijk
op de twede plaet byD verheelt wordt.

Scheepkens met een riem , dienden
om van groote fchepen afen aen te vae-
ren

; waertceze ook noch andere boot-
jes hadden, bykans van een zelvevorm ;

maergeroeit van drie mannen.
Schepen ten oorlog wierden plat,

eng en fpits gebouwt : laftdraegers
ftomp, vlak van bodem en breet. De-
ze roeiden , als men ftreet

; zonder
dat dan de zeilen te ftae quamen , als

by noot.

De Saxen , oulinx , roofden op Zee,
uit kleine fchuiten , licht en zonderdek,
omfpoedigtekonnen vlieden; en hae-
ftig hunroofop de hielen te zijn.

Schepen,wiens verdek ten deele met
roeiers,en ten dcclcmet ftrijders was be-
zet , noemdenze Hemiolia. Twee roei-
reien ftonden op het verdek van achte-
ren af, tot aen de maft toe ; en van daer
een roeirei tot vooren toe: volgens Baifi-
tis

, zijn zy achter breet en voor fmal ge-
weeft, dogh zoo andere meinen,ftond
langs fcheeps maer een riem-ry , met dit
verfchil, dat de mannen achter de maft
ieder een riem voerde : en die voor de
maft zaten, ieder man twee riemen.
Hemiolia, volgens de Heer M.Mei- _

boom, was een fchip *'t geen anderhalf u.mSS
getal gewapende roeiers voerde,van het
ongewapent getal, en dat op tweelae-
gen : byvoorbeelt; zoo op de geheele
Hemiolia vijftigh mannen zijn, zullen
onderaen ieder zijde tien roeiers zijn

,

die niets doen als roeien, dogh dertigh
zullen gewapent zijn, flagvaerdig om
den vyantafte keeren. Trkrcmilia hout
men een Hemiolia te zijn, waer hetvolk

op
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Scfjeeps-bouw en beflier, I. Deel.

r.Sclief.

op drie onderfcheide hoogten fit, ge-

lijk op zommige tnremes , de gewa-
pende boven.

Sialiger wil , dat Hcmiolia een
fchip zy ge-weeft, kieinder als een tri-

remM , lbnder onderfcheir. Wat de
groote dezer fchepen betreft , Hemio-
lia fchijnt de groote van een kleine

biremu gehad te hebben: enTrirem/olia

\vat kieinder als een gewoonlijke trire-

mü geweeft te zijn.

Voorlopers en kontfehap - brengers

voerden gene fnuiten , of metaele neb-

ben , om in de vaert niet belemmert te

zijn , door eigen fwaerte

.

Lange Schepen , zoo zommige ge-

voelen, zijn Schepen geweeft,die hunne
riemen wederzijts op eene hoogte langs

fcheeps binten boort ftaeken , welker
getal tot hondertdikmael opfteeg : dog
andete meinen,dat, onderden naem van
lange fchepen , alleen oorlog-fchepen
te verftaen zijn geweeft.

Veel was het, in de letfte eeuwen
van Romens bloejen , gebruikelijk

;

fchepen te bouwen van dubbele of
vermenghde geftalte

;
dienftigh in

vrede en in krijgh , om laft te drae-

gen en te kampen; dogh onvolmaek-
telijk tor beiden. Met het woort Tri-

remes ofte drie riem rei-fchip, is ein-

delijk benaemt geweeft, het meefte
flagh van fchepen.

Schaft* zijn fchuitkens geweeft

,

welke gcholt wierden uit eenen boom:
by de Grieken dus genaemt van het
woordtcyjw , dat's, uithollen. Hier
van daen fchijnt ons 't duitfche woort
fchip te komen.Schypm is opLatijn en
Griex gezegt, al het gene dat uit ge-
holt is

j 'tzy pot , beker, of dierge-

lijk. Herkules voer in een yzeren
Schypis ofte pot over zee, daer een
leeuwen huitopftont, zood'outheit
verdichte : wat wil dat anders zijn ? als

dathy voer opeen ront fchip, fterk

en welbeflaegen van boeg.

Neptuin riep zijn Schyphiespaert,
vermeit de outheit,d'aerde met zijnen
gaffel flaende; welk paert niet anders
als een fchip geweeft te zijn, klaerbhj-
kehjk is. Schepen wierden by paer-
den dikmaels vergeleken, onder an-
deren by Thitarchiu, daer men die
van Athenen de Scheeps-bouw afriet.

Ter meefter verklaering, van het
gene reets gezegt is , over de fcheeps-
bouw der ouden : mag de lezer zijn

oog flaen op de verbeelde fcheeps ge-

ftalten, die volgen : A vertoont een
leheepken.datby (lukken aencen ge-

zet is, ("wiens gelijke te zien. zijn by
Rob. Vatturuu, in zijn boek, de Rcnu-
litari:) door middel van krammenen
hacken, 'tgeen zonder fchenden ge-

lloopt, en overlant gevoert kon wer-
den. B, iseen Libu-nifch lang fchip

,

welk met raedcren , die van oilen om-
gedraeit werden , voortvoer : ver-

fcheiden geLlalten van raeder-fche-
pen , konnen by Rob. Valturim 'm zijn

boek voornoemt gezien worden. C,
eendubbeltooren fchip.Rob.Valturitu
vertoont de geftalte van een' cnkel-
tooren fchip, van zeer vreemden aèn-
zien ,'t zijn twee fcheepkens, die met
de zijde tegen elkander aen leggen: en
zoo aen een vaft geklonken, en tot een
fchip gemaekt zijn ; gedekt met een
dek, vloer, ofvlot: welkiseenmans
lengte rontom overhoort fteekende,
daer een borftwering 4 voet hoog op
de kant uitop gehaelt is,van dicke bal-

kende op het ent ftaen
;
gelijk ook het

gehele tooren-werk van balken isge-

maekt.die op zijn ent flaen. Detoo-
ren ftaet in de midden van 't Schip,
in 't geheel, eens zoo hoog , als de on-
derfte fcheepkens lank zijn : boven op
kom t weder een borftwcnng,die over
hangr,gehjk men nog heden aen veele
oudeitecne ftadts muuren ziet. Hier
uit ftaet een maftom hoog, daer men
met een leder by opklimt, op wiens
top een groote korf , 'daer 10 a ij
ftrijtbaere mannen inftaen. De roei-

ers, die 12 in getal zijn, zitten op de
bodem achter de fchans neder, zoo
dat zy bedekt zijn , de tooren heefc
rontom lucht gaeten. Jnsgelïjx zijn

by hem platte vlotten te zien , daer
men een zeyl opfteeken kan , alwaer
huiskens op ftaen , daer tegen-
weer uitgebooden kan werden. D,
is een lang fchip Van byzonderen ge-
ftalte , en een Hepteres ofte zeven
roei- rei-fchip: de reien na de riemen
in ieder bundel gerekent. E , is het
fchuitjen

r
Dicopa geheten : wiens ge-

lijken F. By de letterG ftaet een Tru
remis \

K roe-
ring -van tlt

Volgende

piaettfi»
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fan d'eerjlt

Cèriflene»

gummin.

remis , of drie roei-rei fchip te fien

,

genomen uit de marmere zuil van

trajanus. Defcheepkens, by H, zijn

lange fchepen : dewelke doch van

zommige fchrij veren met de naem van

trimeres , dat is , drie roei-rei fchepen

genaemt werden : dees ftaen op de ko-

lom va.nslntoniuST.oi Romen verheelt»

in marmer.Het fchip 1 is eenTriremes,

dewelke uk Trajanus laft gemaekt is

,

ten tijde des Dacifchen krijgs. Aen de
Btremes, by K , ziet men de krijgs-ba-

nieren achter op geplant. De Biremes

L, ftaen tot Ravenna , van marmer
gehouwen. De gene , die met de let-

ter M gemerkt ftaen , zijn gebouwt
geweeft, alsTrajanus heerfchte. De
biremü, aen de letter N , fchijntden

vlootvoogtte draegen, diedegebiet-

ftaf in zijn hant draegt, en de ftand-

aert achter zig voert. Vis-fchuitjens

ftaen tot Nerbonne vcrbeelt in out

marmer, welcker geftalre by O ver-

toont werden Gelijk by P het fcheep-

ken , daer Cleopatra M. Antonius

mede te gemoet quam
;
langs de rivie-

re de Cydnus , in Cilicie. Qjs een
gedekt fchip van d'alderoutfte vor-

men , die men elders vinr. Waer na

volgen , onder deletter S, veertien

onderfcheideljke vaertuigen ; wek-
ker geftalte fchijnen uit te wijzen , dat

gebruikelijk zijn geweeft in binnen-

lantze waeteren, ofin Zee, niet bui-

ten het landts gezigt. Deze ftaen af-

gemaelt in het Onderaerdfche Ro-
men , tegen want , en verwelfzelen

aen . holen , waer in d'eerfte Chnfte-

nen zig verf.holen , ten tijde der ver-

volging : by wien ook deze fcheep-

kens zijn gemaekt geweeft. In deze
kuilen begroevenze hunne dooden

;

en bewacrdend'overblijfzelen van de
heylige martelaeren , bloet , aflche, en
beenderen ; waer my gedenkt aldaer

tekenen van gefien te hebben.De nutu-

ren, in deze fpelonken, zijnrontfom

befchildert , met kerkelijke gefchie-

deniflen, meeft nu gefchonden en

vergaen, door lankheyt van rijt: an-

dere noghbewaert: waer onder deze

vaertuigen; voornaemelijk het vaer-

tuig, daer Jonas uit overhoort gezet

werd. Het zeil fchijnt van matten

t'zaemen gevlogten ; en met dikke

zoomen aen een genaeit te zijn : de
touwen geftrengelde biesvleghtcn.

Een huisken ofronde fente ftaet ach-
ter op, fchuil-plaets voor den Stier-

man. Het roer komt ter zijden af na
de wijze der ouden. De kleding van
de Stierman is een lange wijde rok :

gifze, deze afbeeltzels inde tijt, als

Nero en Galba heerfchte , gemaek t

zijn geweeft : want toen was het de
fwaerfte vervolgingtegen de Chnfte-
nen. Het fchip, by de letter T, is aen-
merkenswaerdig, om de (telling zij-

ner maften; d'een ftaet voor op de
boegh : d'ander achter tegen 'thackc-

bort aenj'r.geen om 't loeven en afval-

len gedaen moet zijn geweeft. Het
fchips leeftijt was in de duiftere eeu-

we; doghhet jaeronfer geheugeniftè
is ontfnapr. Toen bouwde men de
fchepen langen plat , meteen huisken
achter op : het boort wert omzet mee
fwaere fchilden i en by wijlen ftont

ook een hutre voor op de boeg, maer
meeft tijts zijn zy geweeft voor platen
engh.

In d'onvergelijkelijke prenten tee-

ken-fchat van den Hoog-geleeru'en
Heer MrJohanUitenbogaert,Ont^zn-
ger der gemene 's lands middelen over
Amfterdam , berufteneenigeiclieeps

af betlrzelen , die door zijn E. gunft

onder de letrcr V ten roone ftel , een
waerdigproefftuk van Simon Santje,

ruchtbacr fchilder eertijts. In deze
ftaet aen te merken de tijt , wanneer
gebouwt zijn , welk voor zes eeuwen,
na ik vermeine, zy geweeft : hunne
byzondere vormen , hoe de roers op
zy hangen, dezeylen opgehaclt, de
maften geboogen , en d'ankers tegen

de boegh hangen : ook hoe men de
maften met knoppen oftonnekens
dekte : als mede aen het fchip, by de
letter W, een dubbelde huit of boort,

met een ruimen gang , ofopenc plaet-

ze, tuflehen beide boorden in : zijn

boegh bedekt een wijde ftorm-korf.

Aen het fcheepken,by de letter X,zijn

aenmerkens waerdig , de roerhuis»

kens; welke achter op zy ftaen. Het
fcheepken Y heeft roeigaeten , even
onder het reehout , langs fcheeps

:

'tgeen in zeil-fchepen , ongemeen.

Het plat verdekte fchip, byZ,ison-



































Scheeps-èouw en beflitr. I, Deï l*

fmc-

gemeen ) om zijn over boort ftcken-

de jucken.

D'Egyptifche Koning Ttolomcus ,

d'eerftevan dien naem,bouwde zeeka-

melen, in groote alkandere voorzijn

tijt overtreffende , in maniere en na

het fatfoen van Moachs Ark : zoo

Jofephus de JoodfcheSchrij vermeit.

Dan dees Ptolomem wierd weder

overtroffen door Thilofaier , Ko-
ning in Egypten : want dees bouwde
een fchip , 't geen het zijn in waerdig-

heit verre te boven gong; langhtwee

hondert en tachentigh cubiten , ofte

vier honderten twintigvoeten; wijd

acht en dertig cubiten, of zeven en

vijftig voet ; hol van de mars af tot be-

neden toe, drieën vijftig cubiten, of

negen en zeventig voet : voerde vier

fheren, ieder langh vijf en veertigh

voet, met een dubbelde voor en ach-

ter fteven, zeven nebben , of Gal-

joenen : waer vaneen, die dezwaerfte

was , uit de midden vcor uitftak. Dit

fchip was onder wactcr met loodc pla-

ten beflaegen ; de bouts offpijkers, dacr

het mede zacmen gchegt was , woegen
tien en vijftien pont ieder. Men zagh

daer twaelef verdekken ; alomme ge-

ftoftcert met koftelijk fnij en beelt.werk

.

De beelden en hoekmannen had-

den de hoogte van twalef ellen, na de

konft gefcbildert , en verlakt. Van de

riemgatcn en dollen af , tot beneden

aen de kiel toe, wacrende zijden met
klimop en velerhande bloemwerk be-

fneden.

Uit het verdek , daer dit gevaerte on-

der gemaekt was , heeft men ftofte tot

vijftigh gemeene galeycn gevonden.

Wanneer het fchip , ter vaert , uit

de haven toogh , dekte men de vloeren

met geflikte pronk-klcdcren.

Voor de groote zaelc ftont een open
plaets, daer een gang onder quam, die

voor't vrouwendromer ftrekte,tot de ge-

meene wandel dreef. Hier op quam een

wentel-trap uit, die na een andre wan-
dclplactze lcide , en een ectzacl , met
negen lcger-plactzen ; al Egyptifch

werk.

De ronde pylaeren wacren uitge-

fnecn , na dc gelijkenis van menfehen
wervel-beenderen ; desgelijx met ronde
fwartc en witte hoofd- * ftukken uitge-

25

houwen , in vorm van opengaende ro-

zen: hadden geen wrongen, nochdick
gcfneen blaedercn , na dc Griekfche

wijs.

Doch waeren - geciert en uitgehou-

wen met knoppen van den wacterblom

Seltis , en Dadeltaxkens ; dacr de vrugt

begint op uit te botten. Met Egypti-

fche boonbloemen pronkten de welge-

vormde ftijlen , daer de blaederkens

dicht van geflooten zijn.

En dus toiden d'Egyptenacrcn hun-

ne wanden toe : die ze met fwart en wit-

te ticchel-fteen
,
ruits-gewijs geleght,

of ook wel met alabaft en marmer op-

hadden.

Het ruim van dit fchip was in ver-

trekken verdcilt , tot velerhande ge-

bruik : als kokens, bceften-ftallen , &c.
De maft was lang negentien cubiten,

ofhondert en dertien voet.

Het zeil geweven van het fijnfte vlas,

en het touw-werk gcflagcnvanpurper-

geverwde zijde.

Ineenjaervoltoide hyditftuk, met

drie hondert meefter timmerluiden,

behalven de knegts.

Hiero, Koninck van Syracufen, tim-

merde j na 't ontwerp en bcleit van

x_Archimed.es 1 een fchip, daer toe hy
hout van den berg Etna dede haelen,

zoo veel omtrent , als men anderzints

tot den opbouw van zeftig groote fche-

pen van noden heeft. Zijne roeiers de-

de hy uit Italien komen , dc touwen uit

Iberie ; het hennip enJenever-hout van
de Rhosne ; en vorders alle noot-

wendigheden, hier toe vereift , uit lan-

den, daer het beft valt.

Dc voegen en naeten , tuflehen de

planken in, wierden met loot gevult,

en gedekt : het hadde drie groote ingan-

gen : de laegfte leide na de Scheeps-bo-

dem toe , nederdaelende met eenige

trappen : de middelftc gaf ingang aen

d'eetzaelen , en voornaeme Koninklij-

ke gemakken.

Door d'opperftc deur tratmen in

de bootsgezellen , en zoldaeten kac-

mers.

Het voerde twintigh roei-reien , bc-

floot in figh dertig kameren , tot ver-

blijf van manvolk; ieder met driebcd-

fteden. In het ruim, daer de maets ae-

ten j ftonden vijftien ruftplaetzcn , en

D drie

Schiflgtm

Hism biuvj-

it.
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drie afgcfchoten vertrekken , voor ge-

huwde lieden , die hunne wijven by
zigh hadden.

De vlcer van 't fchip was van Mofaik
werk , die Trojes wedervaeren

, brant,

beleg, het paert, en andere voorvallen
meer verbeelde. Steentjes,nagcls groote,
geverft alzins , en tot \ elerlei

C

geftal-

ten by een gezet, noemt men Mofaik.
Op het bovenfl-c verdek ftont een
fpreekhuis

, en wandel-dreef , die tot
een bloem en kruittuin gehouden wiert,
welk tuin men wift te natten , met het
waeter, ('t geen in een lode bak bewaert
wierd} dooreen koperen buis, allens-

kens te laeten zijpen. Tegen 't boort
zag men klim-op , wijngaert , en andere
groote heefters aenwalfen , wier wor-
tels in groote tobbens geplant waerenren
welker groente de wandeldreeffloot, en
tot een luftigen laen maekte. Een an-
der zael, Venus toegewcit

, droeg een
vloer van louter agaet, cn andere edel-
gefteente, die men in Sicilien vint, mits-
gaders drie prachtig opgefclnkte bcd-
fteden.

Het dak , en verwelfzel wierd gc-
maekt vanCypres : de deuren van ivoir

,

en Ceder-hout, gehaelf. van denberen
Atlas.

ö

Niets bleefongefchildert, ja, wierd
alles verricht na de befte konft , door
de vermaerfte werk-bazen.

Nevens dees welluftige Venus-zael,
ftont een kamer, voor de ruft gekeurt,
daer vijf ruft- bedden van bos-boom-
hout inftonden : en aen de wand zagh
men een uitmuntende boekerye.

Achter tegen de fpiegcl,binnewaerts,

vertoonde zigh een uurwijzer, proef-
ftuk vaneen deftigh meefter.

Voor op de boeg ftont de badftoove

,

met drie kopere zitkommen , en vijf

ruft-banken.

Na aen de bodem, op het onderfte
verdek, vonden de Scheeps-amtlieden
hunne kamers, en verblijfplaetfen. Al-
waer de beeft en paerdeftallen dicht by
ftonden

:
welker leeftogt,mitsgaders het

reistuig van de maets , tuflehen de
fcheeps inhouten bew aert wierd.
By de voorfteven , onder de badfto-

ve, was een waeter-bak, die wel dicht
gefloten wierd , daer twe duyzend Me-
tretaes, ofte twe en zeventig duizend

W I T S E N S

mingelen nats in moght; gemackt van
berderen en linne doeken , met pek
t'zaem gevccgt cn geftopt. Ket waeter
wierd daer ingeleit doorlcodeenftec-
nc buizen.

Daerontbrak ook geen vifch-vyver,

omcingeltmet geflaegen loot van bin-

nen; en dun houte planken buitewaerts.

Van wederzijts boord ftaeken bal-

ken over 't waeter uit , daerovens opge-
bouwt ftonden , brant hout-huizen,

kookens , flijpfteenen , cn diergelijke

arbeit winkels meer. Hier onder hongen
yzere haeken enprickels, die menop
de vyanden haer Schepen werpen koft.

Het Schips boort was in 't ront bezet
met beelden van zes cubiten of negen
vcet hoog; daer de zuilen die voor in-

houten dienden , achter tegen aenqua-
men.

Twee toorens ftonden achter op,
ook zoo veel voor, vier in de midden,
alle boven open , en met poorten ofope-
ningen verzien, om uit te werpen , zeer
bequaemom tegenweer uit tebieden

.

Op d'overloop ftonteen werktuigh ,

vomvmAnhimedes, welk fteenen van
drie hondert pont zwacr uitwierp, cn
pijlen, lang drie en twintig voet, tot fes

hondert voeten verre : dit gevaerte

fteunde op drie grove houte ftclrcn.

Drie maften voerde het fchip , met
drie rees , daer men haeken , en yzere
klooten uitwierp

. Een yzerewal befloeg

het Schip , rontom , aen d'uiterfte en-
den van 't boort , verzien met yzere
ha ntgreepen , om de vyand uit het fchip

te keeren, en zijn fcheeps boorden of
touwen te nijpen,als men ftreedr,om dus
hantaenhantte kampen. Zeftigjonge-
lingen

, gewapent van den hoofde tot

de voeten , hielden aen ieder boort
fteets de wacht

; en nogh zoo veel in het

middelfchip, bydemaft.
Vier mannen moften altijdt in de

groote maftkorf of mars te ftaroogen

ftaen ; twee in de focke , een in de be-

zaensmars; die,des noots, daermede te-

genweer uitboden ; met het werpen
van vier potten , pijlen , en fteenen , aen-

gebragt enopgchijft door jongens. Zy
voerden op dit fchip altijdt vijftien

houte , en acht yzere ankers mede.
De groote maft was in Engelant ge-

vallen , daer in die eeuwe het fwaetfte

hout
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hout wies. Zijn pomp was een fchroef-

buis, die gedraeit wierd door eenen

man. Hiero fehonk dit fchip aen

'Ptolemeits.

Thenix ervont een middel , om dit

fchip in het waeter te brengen : hy
dedc de gront onder het fchip , tot aen

deftrant toe, uitgraven < tot de diep-

te van vijf ellebogen ; daer hy een

grontflag in maekte van fteen ; waer
rol len onder gelecht wierden. Andere
zeggen dat hy flechts een graft groef,

cn het waeter daer in dede loopen.

D'Egyptifche Koningen hebben
altijts de Scheeps-bouw zeer beyvert:

en Philadelphm overtrofalle vorften

daerin. Zijne grootfte fchepen voer-

den zeven en dertig rei-roeiers : twee
zijner fchepen hadden twintighriem-

dreven, elfmettvvalef, en negen met
veertien riemrangen.

Zeven zijner fchepen gongen
t'zee , en wierden voortgeroeit , door
zeven en dertig riemflaegen , zes van
vijf, en zeventien van vier : nevens

het dubbelt van twee , en drie roei-

rei fchepen.

Vier duyzend lichte fchcepjens,

zonder meerder getal van riem dre-

ven, bragthy te waeter, om d'eilan-

den t'overrompelen.

Door bevel van Kajus, wierdeen
fchip uit Egypten na Romens oever,

Oftia, gevoert-, geladen met hondert
en twintig mudde linzen , tot ballaft.

Het praelde met drie groote too-

rens , en ftopte de havens Ichier, wan-
neer het ten tijde van Claudius gezon-
ken was.

iStrchimedes zongh een lofdicht,

ter eere van denftichter dezes werks:

wacr over de Koning hem, meteeni-

ge duyzend laften koren, befchonk.

C. Caligula bouwde een Liburnifch

lang fchip van cederen-hout: meteen
fpiegel van edel gefteente, en zeilen

van fijn konftigbefchildert doek.

Men zag'er waeter-baeden , wan-
del-dreven , en eetzaelen in ; vrugt-

baere boomen , en wijngaerden : daer
de Keizer onderruftende, zigh onder
'tgeluit van fnaeren-fpel , langs de
kuftcn van Campanie liet voeren.

Julius Cafar behaelde een fchip

op Pompejus te buit , welk op zijn

tier. I. Deel. 27

verdek met groene doorn - heggen

,

en vruchtdraegende boomen bezet

was-, daerd'appelen rijp aen hongen.

Lucullus dede een triremü j ofte

drie riem-rei fchip timmeren , daer
men, gelijk alsin een loop-baen , jae-

gen en rennen koft.

Dionys , de Tyran, wierd in een
fchip achterhaelt, wanneer hy uitSi-

cilien vlugte 3 't geen elfhondert man-
nen droeg.

Tlutarchm , in zijn Demetrius,
befchrijft twee fchepen gebouwt, om
fteden te bevechten , die aen zee leg-

gen.

Uit Egypten fcheepte eertijts een
fchip over, na Trojen

;
gevoert by

den opperheer vanFenicie: het was
boven maete wijt; voorfien van alle

toeftel , die men ineen hof heeft;

'tfcheen een vlottend eilant te zijn,

wanneer het ter haeven uitgong : gouc
of zilver was daer niet aen gefpaertj

nochte welluft winkels , als in een der-

tele ftadt , ontbraeken daer niet.

Wierd fteets berookt met reuk- werk,
om van een goeden geur te zijn.

Welk overdaet van geen gebruik
is, alsflegts tot Koninklijken pracht.

En een fchip, zoo als Seneca in zijn

zes en zeventigfte brief het vereyfcht,

is waerdiger als fchepen met al dees
optoierye.

Een goet fchip (zcyt hy) is niet het

gene , welk metJchoone verwen befchil-

dert ü; noch hetgeen een zilvere,ofgou«

de neb heeft ofte wiensfcherm-godge-

Jneden is van Ivoir , of ook niet , het

gene met Koninklijke waerengevult is:

maer 't is een hecht en digt fchip, wiens

naeden het waeter weren
;
en 't welk

zijn roer gehoorzaemt : de baeren

weerfiant biet : fhel en wintgierig is.

Als men oulinks lichte fchepen te

waeter braght, wierdenze op rollen

gezet. Onder zwaere fchepen bragt

menverfch gedoode beefte vellen, en
ruggen, om des te beter te glijen,

in het afïoopen.

Archimedes ervont een werktuig, mmm
daer hy fchepen , van wat fwaerte zy
ook waeren , met weinigh arbeit te

waeter mede bragt : ook daerhy fche-

pen, die te waeter laegen, mede aen
greep en op het lant haelde : 'tgeen

D j zij-
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zijnen Iant-zaeten , in krijgs-tijden

,

zeer te ftaedc quam. Het beftontuit

vele hevels en jucken op een gezet,

zoo Schefferus en BeJJbn gevoelen

:

by wien d'afgebeelde geftalte te zien

is. Maer van wat ftoffe dit gereetfchap

zy geweeft, blijfcmy verhólen, naer

dien ik geene kenne
}

die ftijf genoeg

fchijnttezijn, om in opgegevene ge-

ftalte , de grootfte fwaerte te tillen.

By Livim vintmen ;
hoe,ten tijden

des Punifchen krijgs , fich een fchip

in de wolken vertoonde.

Die van Karthago lieten hunne

fchepen , over levendige menfchen

afloopen , welke zy onder de kiel , zy

aen zy , neder deden leggen, om des

te gladder voort te glippen : dogh hier

toe wierden gene als misdadige en

overwonnene gedoemt.

Vierde H

\V I T S E N S

Alszy fchepen verre over lant wil-

den voeren, hievenzedieop, enfta-

ken lange lieden onder de kiel , daer

men beeften voorfpande.die met hulp

van een menigte menfchen ; welk

in zeelen nevens het fchip gongen
,

defchepen voort trocken : ook wierd

de weghgeplaveit en befmeert.

Augujt en Caliguia , wanneer zy

zegenpraelden, deden in dezer voe-

gen veroverde Galeien, overlant, ten

pronke nafleepen.

D'Argonauten , zegt Apollonius,

droegen hun fchip zelfs over de hoog-

de bergen heen : 'tgeen zoo gefchiet

is, moeten zy nootwendig het fchip

gelloopt, en de (tukken, op beeften

gelaeden, ovcrgevoert hebben
, ge-

lijk Semiramis , en Meieander déden.

OOFTSTUK.

Schepen, om hun zonderlijk gebruik, in ongemeenc

aenmenkmge.

1
honden.

JofepfjHS

lïb. \.cap,6.

OachsArke, en d'overblijf-

3 zelen daer van, zijn altansin

, |ï groote achtingh gehouden

geweeft. Jofephus getuigt

,

dat men ten zijnen tijde daer nog
groote broeken van vont, in het Ar-

menifche gebergte. Berofits fpreekt

daeraldus van : daer zijn nogh over-

blijfzels van dat fchip in Armenien

,

op den berg der Cordiers: van waer

vele het afgekrapt hars her af-bren-

gen, 't geen hen een artzeny verftrekt,

tegen vergift.

Nicolaes, de Damascener , meitin

zijn zesentnegentigfte boek: hoe in

Armenien een groote berg Barü ge-

naemt is, aen wiens toppen d'Arke

ftiet , en bleef ftaen : alwaer het hout

ook zeer langen tijt bewaert geweeft

zoude zijn.

Volgens Mozes, fchrijver der heili-

ge Wet, zette d' Ark zigh op het ge-

bergte Ararat neder, Mejffïnahedens-

daegs van d'Armeniërs geheten, Agri

van de Perfiaenen , en Subeilahn van

d'Arabiers,die in hoogte deKaukafus,
en 't ander gebergte daer herom,
overtreft, 't Is een fwarte en zeer

rouwe klippe , met fneeuw zoo wel

des zomers als des fwinters bedekt 5

afgelegen van 'tKafpize-meir twalef

mijlen. Armeniërs en Perfiaenen hou-

den beide ftaende, dat daer nogh he-

den broeken van d'Ark, t'cenemael

verfteent, op te vinden zoude zijn :

maer de toegank tot den top dezes

bergs is onmogelijk. Aertbevingh

heeft de weg opgedolven , en men
vint, wel drie mijlen van de punt, af-

grijzelijke fpitzen en ontoegankelijke

daelen.

Oliarias, in zijn reisbefchrij vingh

,

zegt, dat d'ArmenifcheChi-iftenen,

tot Schamachie , hem een kruis ver-

toonden, lang een halfelle
:

' t geen zy

zeiden van Noachs Ark gemaekt te

zijn. Deplaets.daer d'Ark rufte enNo-

ach de deure opende, wierd byd'Ar-

meniersApobaterion genaemc, dat is

gezecht, plaetze des uitgangs, zoojo-

fephus getuigt.

Groote eerbied bewees men aenhet

fchip Argo : ja zoo, dat men, ten tijde ''W
vznCïïlartialü , tot Romen, nog een lggM
ftuk daer van bewaerde , en eerde, als

iets heiligs ; ter gedachtenifte van de

heldendaeden, die Jafon daer mede

uitgerecht hadde , met 't halen van het

gulde



gulde vlies: de zee van rovers te zuive-

ren, en andere dappere daeden meer.

Het outfte geheiligde fchip , daer

men in dewereklijke gedenkfchriften

van leeft, was een Galei, met dertigh

riemen , en een maft van tien vadem
hoog, 'Theorü genaemt , daer The
firn in na Delos voer , om God te fmee-

ken , en beloften te doen j eer hy den
tocht tegen de Candioters aenvongh;
welke een groot getal Atheenfche bur-

gers,tot gyzelaers ofpantsmannen,hiel-
den, inverzekeringderfchatting, daer

zy d'Atheneers toe gedwongen had-

den , aen hunjaerlijkstebetaelen.

Na dat hy dan den vyant geflaegen

,

de ftadt gewonnen , en een goede vrede
getroffen had, dwingende de Candio-
ters rot beloften , van nimmer oorlogh
die van Athenen te zullen aendoen,
voerde hy zijn lantslieden , de pants-

mannen , na het Vaderlant toe, en wierd
te Athenen , in vollen pracht , met toe-

juiging des volks, binnen gehaelt.

Na zijn dooris het lighaem iytpollo

toegewijdt, enin dentempel ten pron-
kegeftelt.

Namaels wierd jaerlijx het fchip
Theorü, cierlijk toegetoit, na Delos
gezonden , om offer en dankzeggingh
Godt Apokae te brengen. Eh zoo lang
ook dit fchip uit was , wierd niemant te

Athenen terdootverwezen.
Hierom wierd Socrates Ieéven ver-

lengt, en men dorft herri niet dóden j

terwijl dit zegen-fchip op reis was.

Het fchip wierd eeuwigduurend ge-
fchat: opdeminfte krak of quetzingh
geklutft en hermaekt : en zoo behou-
den, tot dat Demetrius een einde van
d'Atheenfche vryenftaet maekte.

Taraion was nogh een ander fchip

t'Athenen, 'tgeen nimmer te waeter
quam, als om eenigh Godtsdienft te

verrichten.

Antigonus, na dat hy de vloot van
'Ptolomeusverüoegh

, wijde het fchip,
daer hy op geftreden hadde , den goden
toe.

't Schip Salamine was mede heiligh

,

en in groote achting,om dedaeden, die
zeker man, waer het zijnen naemvan
groeg, daer op uitgericht hadde.
Te recht werdt met verwonderingh

gefprookenvan Semiramü vloot , die

Scheep-bouw en beftier. I. D e e l. 29

uit tweeduizent fchepen beftont, welke
altemael over lant op de rug van kemels

Een Stbif

tl.it wonde-

ren deed.

gfevoert wierden.

Te Byfantium, nu Conftantinopo-
len, ftont oulinx een fchip van koper,
in de kerk i 't geen dusdan igen kraght
wierd toegefchreven ; dat als het eert-

mael ontredtwas, geen fchepen de ha-

ven in konden vav£n-,ge\\)]tZonoras ver-

haelt : het onweer bezadigde niet , voor
het koper was vermaekt en het fchip in

vorigen wezen gebragt.

D'Egyptenaeren offerden jaerlijks ^er> \f>>

een fchip, aen deGodinne TJts, by ftil en fiZp°m&
goet weer , in de maent van Meert

,

'tgeen, zo Herodoot getuigt,van dooren
enrietgevlogten was : de achterfteven

was ront,en de voorfteven ftak lang voor
uit, alom met heiligheitbefchildert.

Deffelfs achterfteven gong ront op,
en was rijkelijk verguit : de kraen en
betingbalk waetenvan louter gout.

Op de Neb , die lang voor uitftak ,

ftont het beek van de Godinne. Uit
den mont van een kuifchen Priefter

,

wierden in 't offeren veele gebeden ge-

ftort : dees hield een Heilige toors in

d'eene handt, en in zijn andere of-

fer-pap van zwavel en eyers , t'zaerri

geklenft. Dit alles gefchag, om deGod-
heit te verzoenen , en een voorfpoedi-

gen tocht, met Charons boot , af te fme-
ken.

Zefójtris ofterde tëTheBëeen fchip^

lang twee hohdert en tachentig cubiten,

van louter cederen-hout , buitewaerts

verzilvert, en binnen verguit

.

Die van het eilant Lemnos verzoen- fy$ vm
den alle jaers met hunne goden over

^™J
0S

.

zeker gruwel-daet
, by de vrouwen te- gf£ ™, „"11

gensde mannenbegaen.Het vuur wierd vmDtbs.

dan op het eilant uitgebluft, en, nage-
daene Godtsdienft , met een fchip van
Delos weder overgebragt. Zoo het

fchip quam te landen , eer de verzoe-

ningh ten einde was gelopen , moft
het af-houden, en het vuur niet uitge-

deilt, eer de ganfche Godsdienft was
geeindigt.

r_Antigonus wijde het fchip Apollo

toe , waer mede hy de vloot-voogt van
Ttolemem verfloeg.

Te Sivilien is het fchip , 't geenMa- Uagetanm

gellanuf voerde, in groote waerde ge- **

houden geweeft : het wierd met groo- tmlnh
'

D 3 ten
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ten pracht en pronkerye om-hangen

,

met groente ter haven ingebragt : en
jaerlijks, een geruimen tijt herwaerts,

verdubbelt en verftelt. Men las 'er deze
latijnfchevaerzen achter aen

:

Prima ego velivolü ambivi curpbas
orbem,

tJMageüane novo , re duce duÜa
freto.

<ylmbivi, meritoque vocor, Victoria-,

funt mi
Vda ala } pretium gloria , pugna

mare.

Diedus op Duitsluiden i

Ik was het eerfte Schip , 't geen d'Aerd-kloot
liep in 'trom.

Door Magellaens geley, die nieuwe wegen
vont.

Het zeil my vleugels gaf; te vechten heet ik

Zegen

,

Mijn ftrijtdatwasde Zee, voor loon, roem
heb verkregen.

Mi* Wanneer Draek d'Aerdkloot me-
yan Drctele. j . „ ,de omgevaeren , en groote fchatten tot

buit op de Spanjaerts in de Zuid-zee
behaelt hadde , bewees men hem en
zijn fchip , in Engelant , zeergroote eer.

Hy wierd als overwinnaer verwelkomt
en het fchip te Depford in een aenzien-
lijke plaers vertuit. Tot Oxford vind
men hedenindegemeene boekerye een
houte ftoel,gemaekt van dit voornoem-
defchip, daer achter eenige rijmregels

opgefnedenftaen, dus by my vertaelt.

De kar
, die, trots de fon, den Aerdkloot

ommeree,
Het wijs en heilzaem Schip komt vredigh

hier ter ree

:

't Verandert van geftalt, den grooten Draek
ter eer,

En zet tot Oxford zigh in Pallas huis ter

neer.

De turf-pont, daer Breda mede
wierd gewonnen, heeft lange jaeren te

pronk gelegen.

Gelijk op heden noch, tot Haerlem
inde Kerk, het fchip ten toon hangt,
'twelk op het jaer 1190, onder' be-
leit van IViUem , jongfte broeder van
Diderik

}de fevendeGraefvan Hollant,
te Damiaten de haven opende, met

fr«mos . ook.
een zaeg onder aen de kiel , die de yze-
re ketting fcheurde , daer hy mede ge-

EteuUe

fc/jeep rt'ï.

menge vo

En het fi

werJnJl
"eerbeek.

floten was : daer men met rëgt by {tellen

magh (gelijk die van Alckmaerdoen,
dewelke het Admiraels fchip van deze
tocht in haer groote Kerk op het koor
te pronke hangen,) datfehip, waer me-
de een dapper Hollants-helt de gefloo-
ten rivier in Engelant opende,eh de yze-
re fchakels dede breeken , ten tijde als

Hollant Engelants vloot te vier en te

zwaert in hunne havens bezogt.

Als by ouds de peft totRomen zeer
graefde, zeiden de Gods-tolken, dat de
fterfte niet zoude ophouden , voor en
aleer Efculaep van Epdaurus te Ro-
men was gevoert.

Dit geichag , en het fchip, 'tgeen
een hol hadde , niet ongelijk met een
dikken draek , wierd geheiiight , na
dat de peil over was : en men bouw-
de Efculaep een tempel ter eeren

, op
hetTiburfcheeilant.

Maer om dat het geheiligde fchip

van houtwas, en niet altijts kon duu-
ren, vormden de Romeinen het ei laafy

daer de tempel opftont, tot een fchip

,

na de gelijkenis van dat gene, 'twelk
Efculaep overgevoert hadde; daer noch
heden overblijfzelen van te zien zijn.

Het fchip, daer Saturnm mede in

Italien quam, is langh voor heylighbe-
waert : ook dat fchip , waer mede dc
beelden van de moeder dergoden over-
gevoert waeren.

Wanneer Offav'ms de ftadtRomen ,

vercieren wilde, metnaelden, dedehy d"" ,kEk
twee van de fwaerfte overvoeren, uit 'ofm.TL
Egipten. Omdezetelaeden , wierdeen %•-""'

«]

graft gedolven, vandenNijl af tot aen Z$*l
de plaets , daer zy laegen.

De Galeie , tot dit overvoeren ge-
bouwt,werd met fteenen gevult; (fwaer-
der wegende als de naelde voornoemt

,

)

en gebragt tot onder de naeld, die dwars
over de gracht lag. Dan lichtemen deze
fteenen uit: en dus rees het fchip, en
laede de naelde; zonder eeniganderar-
beit, enbragt hemdeNijlaf, door zee
den Tyber op , tot Romen toe.

De Keifer hier over verblijf , doch
uit vreze dat zijn nazaeten dit fchip

mochte bezigen , en tot gemeen ge-
bruik brengen,wijde hetdenGoden toe;

des niet tegenftaende is het naderhant
van Keizer Clodius gezonken,om voor
grontflag te dienen, van Romens Zee.

ha»

Het Mij,
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haven : ftellende daer drie fwaere ha-

ven-toorens op. Hetmcgtvoeren, voor
zijn laft , les en twintig mudde linzen :

De maft was vier mans vadem dik , en
het fchip zelfzoo groot, dat het bykans
de gehele haven van Oftia bedekte.

Nero liet een fchip bouwen; 'tgeen

fh'.'enum
^ '

'n ^e fchouw-kringen
, metver-

turi™J,T~ vaerlijke dieren dede vullen : welk
tonen cn fchip zïgh fluiten en ontfl uiten koft.

Als het hem dan lu fte, dede hy d ees die-

ren , met ontfluitingh van den bodem

,

in 't waeter vallen , en fchepte zoo ver-

maek in 't omkomen , gebaer macken

,

ftrijden en tegenweer bieden der zelve.
Niet ongelijk met dit was het fchip

,

waer mede hy zijn moeder poogdeom
te brengen.

Lowijs, de heilige gebynaemt, Ko-
ningvan Vranknjk , fteldeeen ridders

orde in van he t fchip,om den Adel op te

wecken , tot den Turk te waeter te gaen
bevechten : hier toe bong hy hen een
penningom den hals,daereen fchip op-
ftont, 'tgeen drie maften voerde, even-
eens getuigt, voor en achter hoog op-
geboeit.

JtyM»* Amurath Turks Keyzer , als hy den
ooi yan fabel van Mahomets Priefter ontfong,

'ut.'
deed zigh voeren ineenfehuitjen, wiens
boegmetfilvere en goude platen gedekt
was: de boorden waeren geborduurt,
met gout en edel geftcente, zoo fma-
ragden, hiacinten als robijnen.

TeMal ta heeft men eertij ts een fchip
gezien , daer een maft op ftont, die twa-
lefellen dik was

, gefchildert, zoowel
binnen , als buiten , trots de befte pronk
bedden.

Tot Venetien, getuigt jB^er , fche-

pen gezien te hebben, t'eenemael van

s.

glasgeblafen.

Dogh fteviger is dat Schip ofte Gal-
joen geweeft, 'tgeen, zoo Camerarim
getuigt , tot Venetien gebout wierdt

,

en fcheut vry was voor alle buffen :

Wiens gelijk men mede voormaels in

Portugael heeft gezien, gelijk Richte-
rm gedenkt.

Op 'tjaer 1637 is in Engelant een
fchip gebout geweeft, 'tgeen hielt dui-
zent fes honderten zeven en dertigton-
nen , wiens kiel zoo zwaer was, datze
moft gefleept werden , van 28 offen en
4paerden.
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Veel fchelen hier van defchepen, die
de Schotten eertijtsbouden , welke men
op den rugh over lant koft vceren , ge-
lijk de Schrijvers van Schotlandt mel-
den.

Froiït'mm verhaelt van Cecilius ut.i.c.-.

Cfrletel/M , hoe hy zeer aerdigh vlotten

bereide , van toe - geflaegen tonnen

( wanneer hem fchepen entbraeken
, _)

daer hy Elefanten over zee mede voer-
de

Als Paus Tim , de tweede , den
Roomfchenftoel bezat, heeft men ge-
vondenen het Numidifche meir,twalef

JjZffi,
vadem onder waeter,in'tflijk,een fchip, gebonden

lang dertig voet; wijt na behpren
; ge-

™n

b

m
f
mt'

bout vanCypres,en vanLa rix oflorken- heit?
'g

hout, (°tgeen een zeker flag vanpijn-
boomen houtis,)'t welk tot zulken har-
digheit was gekomen , dat ter nauwer
noot verbrant , ofverbrooken koft wer-
den. Enfchoon dit fchip veertien hon-
dertjaeren onder waeter hadde gelegen;

zoo koftmen echter de minfte verrot-

tinge daer aen niet befpeuren. Bmte-
waerts was het met hars overftreeken, en
meteen korft overhaelt, uitzeeker pap
van leem en yzer onder een geklenft;

welk konft van mengen nu verborgen is:

dogh zoo andere willen , is deze konft
van geen yzeren leem, maer van zwart
pek en leemtezaemen gekneetgeweeft.

d'Overloop was bekleet met pa-
pier, linnen, en lódeplaeten; metko-
pere vergulde fpijkerkens, en de boor-

den genagelt.

Dit fchip, een wonder, bevond men
zoo dicht, dat zelf geen droppel in

zijn gefloten ruim door gezijpert wierd
gezien. Het had de lengte van een out
drie riem-flag-fchip , en de wijte van
een hulk.

In het ruim , zagmen dewanden met
fijn fluweel, van orangie verf bekleer,

en in de midden , op den bodem , een
koperen koffer , door vier zwaere rin-

gen aen hetkolzem vaft gehegt; welk a^ifZt
geopent, een aerde kruik vertoonde, die
met een goude plaet gedekt was , en ge-

°fSl°°t -

vultmet affche. En om dat men de naem
Tiberius op loode plaetentegent boort
meermalen gefneden zagh , meintmen
dit de begraef-plaets van dien Keifer
geweeft te zijn.

Tempels heeft men oulinx cp fche-

pen
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pen zien gebouwt , Jupijn ter eeren

,

Hooft-Godt der Heidenen.

De vloot van Kkopatra , welker

fchepen zijde zeilen en gulde wanden
hadden, mochten tc recht een welluft

vloot genaemt werden.

In Portugael vont men eertijts een

fchip, 'tgeen drie hondert zwaere bus-

zen voerde , en daerom Kaketogo ge-

heten.

Koningin Zcmïramis bragt vierdui-

zend fchepen te waeter, tegen d'Indi-

aenen , alle van riet , teen , enbeeften-

huidengemaekt: ieder gemant met tien

of tvvalefmannen.

In Britanjeeertijts,enanderenoorder

gcwellen ,haeldemen een korft van pot-

aerde of klei , over de horde en Iedere

Zee-fchuiten heen; die men 's winters

toevouwde en wegleide.

Niet verre van Muyden , zeer diep
\

onder d'Aerde , heeftzig, voor veertig

jaeren, een fcheepken uit een boom ge-

holt vertoont : het hadde roei-bankjes

,

voor en achter, en een fteven zeer dui-

delijk.

«etschif D'Egyptenaers hielden het fchip

fmmwatr- Baris in zulken achting , dat zy over

ie, geen onheil zigh zoo ontzetten, als dat

het fchip Barvs'm zijn vaert belet wierd:

ook was het de grootftc vloek , die de

vyanden hun toewenfehten , dat het

fchip Barvs mogte geftut werden : waer

over zy dickmael daer mede gedreight

zijngewceft. Menmeint , dat zyindit

fchip hunne lijken ter aerde beitelden

;

andere zijn van gevoelen, dat men de

misdadigehier mede voor de rechtbank

bragt. yy
Daerwas een Feeft-dagh jaerlijx in

Egypten , op den welken men 't afbeelt-

zel van Baris, langsden Nijl,overlant

op een (lede omvoerde,ftadt in,ftadt uit

metgrootepraelen Godtsdienftigheit;

en juift ten tijde, wanneerdeNijlaen-

vong te waden. Hetwierd,naveelom-

dragens,nevens Ifis in den Tempel neer

geftelt : en zulks gefchagom vrugtbaer-

heitte verwerven.

De Koningh van Spanjen rufte in

'tjaer 1588 zoo een geweldige vloot

uit , dat hy dacr mede geheel Engeland

en Nederlant meende af te loopen

,

'twelkhemjammerlijkmislucktc : dees

re befchrijven met al haer toeftel , verei -

W 1 t s e n s

ften een geheel boek: ziet daer van Sy
Meteren en andere. Men pafte zeker
oude voorzegging, van voor lange ge-
daen, op den uitval dezer zeemacht, die
dus luide

:

|

Het jaer duizent vijf hondert tachenti"hen
I acht

,

Dat is het jaer dat we! betracht.

Gact de weidt niet onder,
Zoo zal echter gefchtcden groot wonder.

Het getal dezer fchepen beftont uit
hondert en vijftig zeilen

; voerende on-
trent acht en twintigh duizent mannen

,

behalvendevryehedenen adel, die iri

groote menigte waeren. Defe fchepen
hadden op twee duizent zes hondert
en vijftig ftucken gefchutten, en moch-
ten laeden dertigduizentlaften.

De huidt der fchepen was dik , onder
vier ofvijfvoeten , en de borftweringen
boven allefcheutvry.

Het ront-hout was met dick kabel
gaeren bekleet , om niet aen ftucken
gefchooten te werden.

Alle afgedeilt met kamers
, kapellen,

toorens, en diergelijk : wimpels en vlag-
gen waeiden daer ontallijk veel af. Zy
voerden met zigh hondert en twintigh
duizent kogels, twalef duizent pijpen
waeters , en vorders alles naer behoorert.

Aenmerkens waerdighishet, dat deze
vloot gevolgt wierd, van een groot ge-
tal fchepen, die niet als vrouwen en hoe-
ren gelaeden hadden.

In het jaer elf hondert zeven en ze-
ventig , als Barbarojfa tot Venetien
quam, om vrede met den Paus te flui-

ten, wierd daer een fchip gebout, 't geen
alle fchepen in praghttebovengongh;
verguit alomme buitewaerts : te midden
in 't fchip ftont een zael , die met zijde

ftik-werken behangen was : het wierd
voortgeroeitvan twee hondert roeiers;

met purpere kleden aengcdaen , en ge-

noemt Bucmtaurm. Wiens gelijken

noch heden in wezen is , waer in den
Hertog jaerlijx de zee trouf,met het in-

werpen van een ringh.

Voor hondert jaeren quam uit Swe-
den een fchip ten ftrijt , Mageleza , na
zeekeren reus benaemt, wiens boord zo
dikhuidig was , dat alle kogels daer op
afftooten , en in fmoorden : d'inhouten

waerenmet wolfacken gevult. Hendrik
de achtrte , Konink van Engelant en

Fran-
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Francais, KoninkvanVrankrijk,bou
defchepen om ftrijc , in groore , doch
wierden onbruikbaer bevonden. Te
recht wierden defè fchepen by het
ichipThalamegon , 'tgeen eenhalve

33
ftadie Iangh was , of 3

1 3 voeten
, ge-

bouwt van Pbi/opater, vergeleken.
In Swedenzag men fchepen , die

15- hondenman voerden, zoo Olata
getuight. Lik 10.

V Y F D E Ho OFTSTUIC.

Hoe men by outs algroote vlooien uitgeruft, en verrefchip.vaerten
aengereght heeft.

| Laudius was d'eerfte , die

">H de Romeinen ried , oorlogs

t*ua,cap. &gg£jl. halven,fcheeptegaen.Maer
iJttnvi- om koophandel tedniven,

KupbwM en waerente venten, vint men in de
UmdeRo- oudtfte gedenk-fchriften , dat zy al

*ZZ%n heelnaerIndiën,metgrootevlooten,
imaiier hebben gevaeren. Berenice, gelegen
Mimaf aen de roodeinham, diende hen hier

toe voorzee-haven
;
daermen de goe-

deren op kemels gelaeden bragt , en
weer andere haelde. Deze toght ge-
fchiede jaerlijks, in'tvoorjaer: en de
lantreyze liep ten einde, voor'top-
gaen van de hont-fter.

Het anker wierd tereerfter-mael

,

om te ververfchen , voor Canon of
Ocelu geworpen, plaetzen in Arabie

:

daernaer te Mvzirü , nu t_Anor ge-
naemt , 't geen d'eerfte bequaeme ha-
ven in Indien was. Van hier tögenze
na de koopftadt Becare , in het lant-

fchap Cottona. Op de weerom reis

,

lietenze in Winter -maent de zei-
len in Indien vallen, kozen den zelf-
den wegh , en deden de zelfde plaet-
zen aen , als in de heen-reis tot aen
Berenice toe-, van waerzemet de goe-
deren weder over lant toogen , tot aen
de midlantfche Zee; daerze die we-
der infeheepten , en ftaeken over naer
Italien. D'inkoopvan de lading, in

Indien , beliep 'sjaers omtrent een
miljoen,en twe en vijftignjxdaelders.

Strabo getuigt , dat de Fenïciers de
zuilen van Hercules, heden de ftraet

Gibralter, voor-by voeren; en in
'tmidden vmdfricaüeècn bouwden,
kort nae't beleg van Trojen.

Plat0 zegt, dat men van outs een
eilant bevoer , buiten de engte van de
midlantfche Zee, grooter als üfiaof
Afnca

, 'tgeen voor America, gehou-
den fchijnt te moeten zijn.

Utn beeft

tlinx bet

itrjj v.rti

Strtet dot

leren.

Julius Solnius getuight , dat men
van outs

, voor menfehen geheugen

,

de zee van Indien , tot Spanjen toe
bevoer. Van d'outheit der Zeevaert

,

ziet breder by Tierre de tMedicine,
Spagrnol in zijn boek , /' art deNavi-
ger : en van het eilant , buiten de
nauwte van Gibralter , Stypmarmus
in 't brede. ' C«P-

17 ct>i part. 1.

Van Lhefim en Terithous , wierd.
verzierd

, hoe zy in den Hel geweeft
hadden; welk verdichtzel zijn oor-
fpronk nam , uit den zeer verren Zee-
togt

, dien zy gedaen hadden in on be-
kende landen.

Neco Koningh van Egypten , nae
het ftaken van de Nijl , met den „l'ZZt
Arabifchen inham te vereenigen,
daer hy reets groot geit aen ge-%tt%
ipiJt hadde , beval aen zijn vloot- fthc •^"«y
voogden, uit Indien

, d'engte van
(jibralter op te zoeken , en doordien *" ''»«««

wegt'huis te komen :'tgeenzy deden, }Z£
na een tocht van drie jaeren, eenen
herfft onderwegh ftil hebbende gele-
gen, omteoegften, en koren te ver-
zaemelen

, voor leeftoght op de reis.

Dees Neco leefde zeshonderten vijf
jaeren voorde geboorte des Heilants.

Xerxes zont een fchipmet terdoot
verwezen mannen , door 'c naeuw
van de Straet , om naer Arabien te va-
ren; die fchip-breuke leden, en lan-
den weinig vorder als het hooft van
goede hoop: van waer zy te lande naer
huis togen.

TeRhodus, heeft men eertijts een
vloot van duizentKoopvaerdy-fche-
pen te gelijk in Zeezien fteeken, be-
halven de genen , die hen tot ge-
lei dienden : ja Rivius melt, dat daer
zoo een fterken vaert zy geweeft

,

dat de zee , tuffchen Rhodus en
'c vafl landt, gelijk alsbeflacgen met

E fche-
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fchepen zagh. Amilcar, gebieder der

Penen , dedeeen vloot toeruften van

vijfduifentfehepen, om Sicilien rebe-

ftooken , die hy binnen drie jaeren

klaer hadde.

Darius ftierde een vloot fchepen

den ftroom Indus af, door Zee, rot in

hetRoodeMeir : die hem kontfefaap

van Indien braght: waer ophy d'Jn-

diaenen aenviel, ent'onderbragt.

oeuii t
De v'oot der Grieken , die Trojen

fittpen m beftookte,beftont liitduizent weerba-

Tr'Jyïn
re fthvper\,zooSencca getuigt: fchoon

andere het getal alleen tot op twee
of drie hondert verkleinen , onder
beftier van verfcheide vloothoofden

;

ieder had zig gewapent na zijn vermo-
gen-, waer van bj_ Hyg/nus is te zien.

Ten tijde v&n'Julhis Ca-zar , vont
men in d'Arabilche inham, (hikken

van geftrande fchepen • die , na het

maekzel , uit Spanjen fcheenen geko-
men te zijn.

Strabo verhaelt, hoe zeker Eudox-
us , vluchtende voor de gramfchap
van Koning Lathyrus, in d'Arabifche

golf over icheepte , en te Gades in

Spanjen belande.

Koningin Semiramis zelve begaf

haer ter zee,om onbekende landen op
te zoeken , en quam in h thiopien

,

by de verbrande Moorejanen.

Diodorw. verhaelt : hoe d'Argo-

nauten , na dat zy 'tgulde vlies ge-

rooft hadden , uit de Zee Po?itus

Euxinus , den ftroom Tanais opvoe-
ren, aen wiens mont zy te lande trae-

den, en na weinig lant-reizenseen an-

deren vloet ondekten , die hen in de
Noort-zee leiden: 't geen by Dantzik,

Riga of elders in d'Ooft-zee (\velke

zee te dier tijt, de naem van Noort-
zee, mede heeft gevoert,^ vermei-

ne geweeft te zijn
; want derve niet

denken, zy de Wolgda langs, byhet
kout Archangel, de groote Noort-zee
ingevaeren zijn geweeft.

xerxn Xerxes vloot beftont uit vijf dui-
«w». zend en vijftig zoo ftrijtbaere als laft-

fchepen , die alle door de Grieken
met flechts drie hondert fchepen
wierden verflaegen. Zijnlant en wa-
ter-heyr beftont uit achtmael hon-

dert duizent weerbaere mannen, die

waepen voerden , volgens Diodoor.

W I T S E N S

Maer andere zeggen, dat het getal tot

optweemilioenen, twee honderten
vijf en dertigh duizent , twee hondert
en twintig beliep. Andere fchrijve-

ren weder reekenen acht milioenen,

twee hondert vijf en dertig duizent
menfehen.

Alexander bracht duizend fchepen
tegen d'Afnkancn in zee , heeft ~"<4

Alexandria, een ftataendenoeverin
Sch"s ''

de Midlantfche zee, tot een fchecp-

haven geftigt ; in het drie hondert een
en dertigfte jaer voor de geboorte van
onzen Heilant. Nearchus, Onejïcri-

te, Beton , Diognet , en andere zijn

Zee hopmannen geweeft , die voor
t_Akxander ftreden , in d'lndifche

zeen: alwaerzyden vrybuiter 'Dumï-

des bevochten, die op Darius zelve
niet en had de gepaft.

Hoe dapper deSchecps-bouw voor-
maels heeft gewackert , ftaet klaer-3
blijkclijk te beliuiten , uit de hooft- >»"> «i

zee-flaegen , tuflehen die van Romen,
en Karthago bedreven. In de eerften

flagbragren de Romeinen honderten
zeftig welbemande galeien t'zce,in ze-

ftigdaegen toegeftelt; hoewel plomp
van maekzel , om dat het d'eerfte

krijgsvloot van aenzicn was, die zy
toe hadden geruft. En dit gefchagh

,

als L, Valer'im F/accus , en Atactlius

Kraffïu Burgermeefteren waeren.
Hier tegen zonden de Karthaginen-
zers hondert en dertig ftuks fchepen,

licht en bequaemer om te flaen
; alzoo

zy dekonft van Scheep-bouwen lan-

ger hadden geoeffent.

De Romeinen bedachten nu zekere
nijptangen , daer zy hun vyants fche-

pen , van wien zy veracht wierden

,

om haer grofheit , mede nepen, vaft

hielden, en zoo verwonnen, die, door
het te zeer naederen uit verwaent-
heit , meeft alle dus gegrepen en ver-

flaegen wierden. Zeven duizent man-
nen bequaemen de Romeinen gevan-
gen; dooden drie duizent, met ver-

overingh van vijftigh fchepen, die zy
behouden binnen bragten.

Namacls in het twede hooft-zee-

gevecht , tuffchen Romen en Kar-
thago, bleef de zegen weder aen de
zijde der Romeinen

;
welke drie en ze-

ftig fchepen tot buit beioegen.D'eerfte

flag
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flag viel voor in het vier hondert vier

| De Britten , zoo Plinius in zija
en negentigfte jaer na Romens op- 1 vierde boek zegt, hebben langh voor
bouw: de tweede ftrijt gefchaghdrie

|

zijnen tijt het eilant CMittü bevae-
jaeren daer nae, en in het derde ge- ren , en de Franfche 'Janden, tegen
vecht, viel den Romeinen te beurt on-

! hen overgelegen. Ook dat de Noor-
der te leggen

; meer dogh verflaegen
[

mannen , na Thulen of Yslant , met
door weder en wint, als door handen

I
geheele vlooten jaerlijks pleegden te

van hunnen vyand.Zy verlooren hier
j

vaeren
; daer zyfedert een onnafpeur-

vier hondert en dertig galeien, 'tgeen l lijke tijt, heerfchers zijn geweeft.
de Karthaginenzershet hooft dapper
opdedefteeken, voornaemlijk , om
dat zy geen meer als twee hondert
fchepen , te dezer tijt hadden ge-

waegt. Ook keerde de kans voor de
vierde maele niet ; want de Kartha-
ginenzersfloegen in vollen ftrijt, met
negentigh fchepen, onderden vloot-

heer Adherbal , tegen zes hondert
Romers. Dertigh Roomfche fche-

pen ontihapten ongefchonden, alleen

den dans : drie en negentig wierden
te Karthago opgebragt : de reit gong
te gronde , of ftieten tegen de rot-

zenacn enden. Twintig duizentRo-
mfeinen raekten gevangen , en acht
duizent wierden gevelt: d'overwin
naers daer en tegen leden weinigh of
geen fchaede. Vaft met gelijken neer-
laegh was den ftrijt ter vijfdemael.

Want men fchrijfc dat de Romeinen,
by ftorm 5 twee honderdt en vier

tachentig ichepen verlooren, alle hun
qttinqueremes , ofte vijf roei-rei fche-

pen, en daer by over de hondert dui-

zentmenfchen.

Van een anderen grooten Scheeps-
- vjoot , ziet by Xenophon-, Die van
Karthago , icheenen nu het gebiet
ter zee te zullen bezitten ; ten waer
de zeftc en laefte flagh den toeftant
haddc verzet ; want toen vielen de
Romeinen weder boven eh verover-
den hondert en vijf en twintigh Kar-
taagfche fchepen , boorden 'er drie
en feftigh in degront, verftoegen
veertien duizent mannen , en brach-
ten twe en dertig duizentgevangenen
op. Hier mede eindigde de krijg, die
vierentwintig jaeren haddegeduert

:

en dit gefchag in het vijf hondert en
elfftc jaer na Romens opbouw.

Tacitus zegt van de Suiones, een
Volk by Rugen

; in d'oofl-zee,dat het,
behalven man en waepen-rijk , ook
v!oc;

t e'h fthcep-rijk zy geweeft.

De Chaucers
, zegt Tacitus , in zijn

negende jaertijt boek, een duits volk,
pleegden met licht vaertuigh, onder
hun vloot-voogt Gannafcus, die een
Camnefas, of Noort-hollander was,
groote rooverye op de Franfche ku-
ften , daer zy lieden zeer vermaert
door zijn geworden.
Men vint in de Vriefche hiftorie J

hoe zeker Hollantfch Zee-roover
Wimarms genaemt , acht jaren langh
op zee roofden , meteen groot aental
fchepen , en menichte van Holland-
fche , Vriefche , en Vlaemfche bal-

lingen.

Nazar'ms getuigt, dat de Franken,
of Hollanders en Vriefen , die hy
zegt dappere krijgslieden geweeft te
zijn , het Spaeniche lant te waeter
over den grooten Oceaen quamen be-
ftooken : die ook den Romeinen,
toen Diocktiam het opper - beftier

hadde, zeer laftigh te waeter vielen }

'

gelijk M,amertiiis gedenkt; want vol-
gens Klaudianus : Nee littore toto,

prosficerem dubiis , Venturum Saxona
ventis: dat's,en men konde by wispel-
turige winden van ftrant den Sax niet
zien komen : onder welke Saxen de
Vriefen, Groeningcrs en omleggen-
de lantaerd gerekent zijn geweeft.

Van deze ftoffe ziet by den vermaer-
den VaIt urirn, die veele gedenkwaer-
dige Zee-tochten en flaegen ophaelt,
in 't brede.

Breet fpreekt Sidonius <y[poUi.
naris , in zijn zefte brief des acht-

ften boek , van de roverye en fter-

ke zeetochten der oude Saxen : die
nevens de Franken ; van de Hol-
Iantfche ftranden affchepende

, wijt w7i«-"
en zijt de Zee-kuften in roere fte-U"'*"'

den. Zoo menig roeier
, zegt hy , als

ghy ziet, zoo menigh vloot.voogt , en
opper zee fchuimer denkt voor ute heb.

ben. Zy gebitden , gehoorfaemen , en

E z onder*
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onderwijzen alle te gelijk t keren het

Zee-vaeren, en roven, van denminfie

tot de meefte : waerom het reden heeft,

u te vermaenen , van wel op u hoede

te zijn. Zy vallen onverdacht aen,zijn

wreef , vlieden voorzichtig , maek.cn

weinig werk van hun tegenjlrevers , en

vellen den onbedachten ter neer. Zoo
hyjaegt, hy onderhaelt: zoo hy vliet

,

hy ontkomt. De gejlaedigefchipbreuke

verharden hen , zonder zich oit font-

zetten : zy hebben niet alleen kennu met
het gevaer der zee

; maer zonderlijke

gemeenfchap. Onweer is hen voorde-

ligh , want dan overvallen zy eenen

geruften vyant , enftilteJlrekt hun tot

winfte-.want zy dus van een machtiger

vyand niet betrapt konntn werden. Met
vreugdeJlaenze gevaer uit ,te midden
van de onbezuisde golven , en blinde

klippen
,
op höpe van eengoede uitkom(l.

Van deze zelfde Saxen fpreekt

Marcellinus aldus: boven allevyanden

zijn de Saxen te vrezen , om hunrad-
digheit. De fchepen dezer Saxen of
Nederlanders zijn overtrokken ge-

weeft , met buffelfs huiden , en opge-
haelt metleenige en buigzaeme houten,

hoewel ftijf opgefpannen. Se/lus zeit

daer van aldus : Navigia juntlisfem-
per aptant pellibtu : Corioque vafium
fepe percurruntfalum. Op duits ge-

zegt.- Zy maeken fchepen van byeen
gevoegde vellen, en zeilen met de hui-

den over de woefte Zee.

Maer de kielen dezer vaertuigen

wierden van ftevigh hout gemaekt,
gelijk Cafar getuight : de rijzen,

icolaes Witse

groote fche-

pen de be~

qu.iemft ten

fir<jde.

daermenze van t'zaemen vloght
, ge-

;

wijkt, om des te buigzamer te zijn.

j

De geftalte des fchips , voor en ach-

ter, was eenderley: de riemen wierden

I

over en weer geleit : zeilen gebruik-

ten zy zelden : op hunne riemen alleen

togen zy over zee.

Het Zee-vaeren der ouden kreegh

!
zijn grootften krack , als het Romein-
fche gebietverminderde, de vreemden

;

Italien verwoeften , en de ftoel na het

\

Ooften vervoert wierdt, tot dat einde-

lijk de Venetiaenen weder 't hooft te

|

waeter op ftaeken , en na Alexandria
voeren , daer zy hun waeren te lande

brachten , en aen de roode Zee weder

|

fcheepten , en na Indien toogen , wien

!
d'andere Europifche volken zijn ge-

volgt.

Edward,de derde Koning van Enge-
lant

, belegerde Calis , met een vloot

van duizent fchepen, 'tgeenHe?idnk de
zefteBolonie met gelijken getaldede.

In 'tjaer 1 234, , is tVdlem, Heer van
' Egmont , naer Stadinger-lant verreift,

{want de Stadigers ongelovig waerenj
met drie hondert fchepen, GraefFlorts
te hulpe. Siet hier van de Chronijk van
Egmont.

Henrik Rantzou verhaelt, dat de
Koningh van Denemarken op 'tjaer

15-87 , meer als zes hondert Hollant-

fchefchepen in de Sont aenhielr,die alle

opeen dagh hetvlie waeren uitgezeilt.

Waer mede dan genoegzaem beflo-

ten werd, dat men oulinxftaetvan het

fcheeps-bouwen gemaekt heeft; en ver-

re van honk heeftderven fchepen.

Seste Hooftstuk.
TVat cl ouden waergenomen hebben in 't bouwen van hunnefchepen:

hoe zy die toetakelden en vercierden.

Oor al floegen d'ouden acht

op een matelijke groote , in

het bouwen van hunne fche-

pen. Altegröote fchepen val-

len zwaerlijk te beheeren : al te lichte

vaertuigen zijnzwak , werden licht ont-

red , en konnen klein geweltdoen.
De fchepen, die uit bevel van Anto-

nïus en Cleopatra wierden gebouwt,
hadden geen grooter vyand als hun ei-

gen zwaerte. Flor us zeytvanhaer,dat
zyniet door zee quamen, als met een

groot gehuil of geraes van waeter, en
gewelt van winden. Romeinen, zoo wel
als Grieken , trachten hunne fchepen
zoo licht, als doenlijk en dienftigwas,

te maeken , om den vyand des te fnelder

te konnen vervolgen, en de voorftenin

'tloopen te zijn: als het de nootverei-
fte. Een fchip hadde dikte genoegh ,

als 'twêeren wint vaftwas : pijlen fteen

koftweerftaen, en beftendigh was om
's vyands kopere nebben af te wijzen.

Sterkte, om kogels te verdouwen , of

zwaere
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zwaerèdonderbuffen te draegen, quam
hun niet te ftae. Men verkoos dan licht,

doch vaft hout , tot den fcheeps-bouw,

'tgeen op zijn tijt gehakt
,
droog en

welbelegen was. Hier in begongen de

Romeinen dikmael groote misflaegen

,

dat zy het hout velden, en dat aenftonts

HL onder de bijl bragten. Cazar klaeght

ttv. '

' hertelijk over de zwaerte zijner fche-

pen. UlyJJes zagh beter toe , die zijn

fchepen van welbelegen denne , boswil-

ge , tamme-pijn ,en elft timmerde. Het
hout wierd in de herfft gevelt , en zulks

binnen een tijt van acht daegen-

Spijkers , daer de fchepen mede aen

een geklonken waeren , vant men by

hun meer van koper gegoten , als van

yzer gefmeet.

zmiorp ^n ftee van teer > begotenze de fche-

nmdo-verdt pen met heet was ; ofbeftreekenze met

Kfc™ toegemaekte kalk: daer dan een verw
tfy*n 4.1/4 opgeleit wierd, na welgevallen van de

meefter , 't zy root , geel , groen , &c.

Fen fchip, eerftgebouwt, wierd in

een dok , ofelders een tijt lang vertuit

,

om te befterven ; want zy oordeelden

,

de varfche fchepen lichter lek wierden

,

als die belegen waeren.

'JisetnfcUp Als een fchip af-liep , wierd het zoo
~ wel als de timmerman felven met

vreugt-kranzen om-hangen: het wierd

deezen ofgenen God toegewijd, 't geen

een Priefter met vele gebaeren te wege
bracht, die dan een brandende Fackel in

zijn hant hielt ; met brandende zwavel,

hier toe vermengt met eyers. Voor aleer

de nieuw gebouwde fchepen wierden
gebruikt, toetfte men haer, om van haer

fterkte, zwaerte, vlugheit in 't varen,

&c. verzekert te zijn; gelijk de roeiers

fteets mede geoeffent wierden, zoo in

roei-fpelen, alsanderzints.

De fchepen wierden of platbodemt

of gekieltgemaekt. De lijf-houten en

ftutten noemden zy ribben , die uit êen

ftuk gemaekt wierden , als 't doenlijk

was.

Weinigboven den bodem , of kiel ,.

quam een zoldering , of laege verdie-

ping, 'tgeen hun voor een durk dien-

de , om het indringend waeter te ber-

gen ; waer op zy weder eenloze kiel lei-

den. De ribben wierden in de kiel , met
knies wel vaft gelegt. Het binne-werk

was zeer licht opgehaelt. Buiten om

langs fcheeps leidemen houte zomen,
twee of drie hoog, om 't fchip te bin-

den. De riem-gaten, in het boort, kon-

den met dexels gefloten werden. Ach-
ter , voor 't verblijf des opperhoofts

,

was een ingang van een halfmans hoog-
te in het boort gehakt. Op het voor-

hooft van 't fchip , zagmen dikmaels

gedaenten of wezens van Goden , en

Godinnen ftaen. Twee voorftevens

droegen eenige fchepen , 't geen een

vont van Cfrlinerva was.

Deftier-plegt , en de hut, of kajuit,

reezen hoog na achteren op ; doch in

't gevecht wierd het dak en de zijdel-

planken nedergelegt. De Koning, zeit

Arrianus, liet zijne tenie afnemen , als

hy in de vloot quam, op dat ieder hem
zoude zien. Dees hutte komt by de
fchrijveren dikmael voor , onder den
naemvaneet, of flaep-plaets. Zy was
veeltijts met brant en ander fchilder-

werk van binnen opgemaekt , en ge-

wijdt : derhalven die iets afte bidden
had , zigh daer vervoegde. Waerom
ook de Latijnen dit Schips-deel , den
bynaem gaven , van eervaaerdig : wel-

keook noch tot op heden , by d'Italiae-

nen gelijk als voor een vry-plaets ge-

houden werd. De maften koftmen in

meeftalle fchepen nederleggen , gelijk

als uit Rhodii t_Argonautica te beflui-

ten is.

Om de vyanden fchrik aen te bren-

gen , en den fwakken eene ontfteltenis

,

toide men de fchepen oulinx zeer aen-

zienlijk toe. Al zedert de tijden der

Trojaenen wierden de boegen vermili- l'("m 'r"i'

» l 1 JdKptn
oen root geverwt, welke verw het zee- -«ra*/»,

waeter beft verduurt : of ook wel zee-

groen aen voorloopers en kontfehap-

haelders, om des te minder verkent te

werden: naerdienroot, ofwit,'tgeene

mede hier toe gebruikt wierd, te veel

afftak.

Te Smirna werd zeker leem gevon-

den , 't geen van outs veel gebruikt

wierd, om de fchepen mede te verwen.

Ten tijde van Tlinim , had men daer

een pap toe , van loot , ceruis , en edik.

Uitgebrande marmer,hamerflag en kai-

fteen ,getempert metedik, gafeen pap,

daer mede men de fchepen beftreek.

Schilder-konft wierd op de fchepen

ingebrant, voortijts : een konft, die nu

E 2 ver»



• N I C 'O t A ï s

verlooren is. P//»/«f zeght, dat het
wafch, 'tgeen op de fchepen gedro-
pen wierd , zeer heelzaem zy geweeft,
als het out was, en zoo lange op de
huk gezeten hadde , tot het zee-zout
daer in gedron ken was.

Eenparig wierden niet flechts deze
fchepen gefchildert, nae datze wel
beftreeken waeren met Vet van zeke-
re Zee-gedierten,- maer men vertoon-
de daer velerhande wezens op , van
Goden en menfehen. Hier (lont een
geele Minerva, daer een gulden Apol,
ook Ca/lor, Pollux, en de Zee-Godt
Nerem. Ginder zagmen velerhande
gefchiedenifzen , gafteryen , brant-
mijten

, ftrijden , huizen , hoven,
kruiden , dieren , alderhande fnake-
ryen , krullen en bloemen. Het gene,
waer het fchip zijn naem van droegh

,

wierd voor ofachter aen gefchildert

:

'tzy het Godt, menfeh, beeft, hel-
rnet.ofeenigh ander merkreeken was.

Zopijfa was her pek genaemt , daer
de Zee-fchepen mede geftreeken
wierden, 't geen zeer heelzaem wrerd
gehouden : dit droop uit een boom :

dien de baft hier roe geopent wierd

,

acn die kant, daer defon hem meeft
befcheen , een el hoog omtrent van de
aerde af; waer van in 't brede op dc
genoemde plaets te lezen ftaet.

Ecnpupin I" Indien weet men heden ern pap
indienAm te maken , van fijn geftooten net,

kalk, en olie, daer de fchepen mede
firykr. werden geftreeken

;
't welk verrot-

ting weert;

-Achter op de fchepen vertoonden
ziggemeinlijkeenvercierzel, pluims-
gewijs, van uitgefnede berderen,
wiens geftalte was als by letter A op
de plaet hier nevens werd vertoont,
'r Stak uit op d'achterftevens knop,
ofte van het hooftmans tencken; waer
weder een opgerechte ftok tegens aen
ftont , daer een vecl-geverwde wim-
pel omgeflingert afwaeide

; uit den
purperen altans , by die van A thenen.
Boven de (leven , tegen de rugge van
voornoemde hutte aen , wierd veel-
tijts de borft en hals van een gans,
ofzwaen, in gefneden beek-werk,
vertoont. Deze vogels wierden voor
waerburgen gehouden , van niet te

gronde te zullen gaen : hierom wier-

W i t s e ie s

denze vertoont, en achter op gezet:
'tgeen de fchepen, wiens holden
buik van dezwaen niet ongelijk was,
gehele vogels dede fchijnen te zijn:
eenzwaen in zee te zien, hielt men
voor een gewis reeken van niet te
gronde tezullen gaen. Verguk wier-
den deze halzen, of verzilvert, ofook

j

flechts geverwt en gepekt. Als een
fchip zegen behaelde en een goede
reis gedaen hadde , behong men het

[
met laurier, eik, enklim,'tgeenook

' gefchagh op het feeft van dc gcluks
Godin, wanneer 'tzijn eerfte tocht
zoude doen, en anderzins.

De riem-gaten wierden buitens-
boort met een zoom omlegt, die de
gcflalten eens menfehen ooge hadde.
Schepen, dieeen vloot-heerdroegen

f'
l'f""

ofdie beftelt waeren omeenig heilig dZptL
werk te verrichten , wierden zeer
pragtigtoegctakelt.

De vaertuigen , die de Prieflers "r"üm »

overvoerden na Jufittrs vraeg-bae-
ken, heeft men niet alleen verzilvert '{?*">«*

of verguit gezien , maer hunne neb-
benfelfs verrijkt, met louter zilver,
gouten elpenbeen : de fpiegel , mee
edel-gefteente, e:i de zeilen met pur-
per zijde geweven : die 's Keizers
eer -namen droegen, wierden zeer
ko (lelijk met draet-werk ingedikt.
De riem-grepen waeren beflaegen met
zilvere plaeten , en de touwen gei
draeitvan het fijnfte katoen. Deneb-
ben , die fcherp van yzer of koper
voor uit (heken, vertoonden zig boj
vepwaeter, aen fchepen zonder bal-

laft : doch aen diep-gaende fchepen
meeft onder 't waeters oppervlak:
welke nebben of galjoenen , in de
outfte tijden, boven waeter en half-

wegs-fchips wierden geftelt. Dan als

men zagh dat de breüke , diezc dus
quamen te doen , zeer light herftek
wierden, heeft men die lacger doen
zinken, om door het quetfen onder
waeter , meer fchade den vyand aeri

te brengen : hier van is lArijlo te Co- ^riji<, j

rinthm vinder geweeft. Dees was ^4'* <

d'eerfte, die fcheeps-nebben of pun- 'jf„%'ffl

ten kort , laeg , en ftcvig dede timme- «•»%*.

ren,

Alle fchepen wierden voor met ko-
per ofyzer beflaegen , om des te be-

ften-
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ftendiger te zijn: wanneerze tegen lant I
getimmert op defchepen. Om deze te

of zant by ongeval quanien aen te ftoo-

ten.

Oorlogs {huiten zijn driepuntigh

meeft geweeft. Aen ligt vaertuigjfchoon

het ten oorlog diende , zagh men deze

nebben niet. Vele fchepen , vint men

,

voorzien geweeft te zijn , met lange

voor uitftekende balken , boven de neb-

ben, gelijk by let terB opde plaetewerd

vertoont,die,mijns oordeels,beweeglijk

zijn geweeft, en voor rammen hebben

gedient, welke men uitftak , ennazigh

trok; want, zijn zyvaft geweeft, zoo

zijn de puntige fnuiten , die men ge-

meinlijk op demumendaer onder ziet

ftaen , onnut , onbruikbaer , en te kort

geweeft , om eenig fchip te genaeken

,

ofmet zijn fcherpte te quetzen; daer

zy anderzins toe dienden. Waerom
vaftlijkte geloven ftaet, dat zy los en

niet vaft op de fchepen zijn geweeft.

Voormaels wierd uit het voor en achter

fchip alleen gevogten :wantde fchepen

open zijn geweeft , en op dees plaetzen

alleenlijk half-verdekken voerden. De
voorboegen zeit Lilius Giraldus , fton-

den breet uit , en wierden van zwaer

hout getimmert , om het botzen van het

waeter te wederftaen

.

Maer Gtrmanicus , zoo Tacitus ge-

tuigt , timmerde in Nederlant korte

fchepen, met brede buiken , doch enge

voor en achter boegen. Dan namaels

maektemen een lighte zolderingh, over

't geheele fchip heen , daer de krijgslie-

den op wierden geftelt, welke Cataftro-

ma in't Grieks genaemt wierd. Zomtijts

wierden fchepen , aen welk men voor

en achter, flegts een kort verdek zagh,

met horden , leder , of gevloghte tou-

werk overfchooren , op dat de roei-

ers daer onder vry mogten zitten : 'tgeen

by C, uit oude gedenk- penningen ver-

beek, werdgetoont.

De toorens , daermen te fcheep uit-

vogt , wierden voor of achter op het

verdek geplaetft , en zelden in de mid-

den van het fchip. Het hout hier toe

wierd te lande opgemaekt , en in een

gevoegt; doch dan weder gefloopt, en

in 'truim van 't fchip bewaert , om, des

noots en nuts , op het verdek tot een

toorn opgeregttekonnen werden.Zom-
tijts, doch, wierdenze vaft envooraltijt

vernielen,en was geen anderen middel ,

als daer vuur-ballen in te werpen , en de
zelve zoo aen brant te fteeken. Alex-
ander, de Grcot, belegerdede ftadt Ty-

rus, te waeter, met grote fcheeps-teore-

nen , die hy opvlotten timmerde. Het
getal der Scheeps-tcorenen , fteeg nim-

mer hoger op , als tot het gcfal van drie,

of zelden vier. De vertoonde geftalten

onder letter D , hout Goltzim fcheeps-

toorenen geweeft te zijn.

Meir-en binne-waeter fchepen wier-

den vaek aen een gehegt ; daer men dan
groote krijgstuigen , en gevaerten op
rechte ; om Zee-fteden te beleggen, en
te bevechten , gelijk als uit verhevene

eilanden : daer men zwaere fteenen,

vuur-klooten, pijlen, en javelijnen uit-

wierp.

Wanneer zyttarcdlm Syracufe had-

de belegert, dede hy acht fchepen aen

elkandere vaft maeken ; waer op hy
zwaere ftorm en krijgstuigen opbouw-
de.

Men had zeekerkrijgs-tuigen in ge-

bruik , Delfinen genaemt : deze wae-

ren fcherp en fwacr , die men aen de V)i,fhir"'t'

rees vaft maekte,en,als doenlijk was, op
's vyants boort liet vallen: welke niet al-

leen 't volk verpletten, dieze raekten>

maer ook de fchepen fchonden, en in

de gront boorden.

Affer , was een werktuigh dat in de

maft hongh , gelijk een ree met twee

yzere hoofden : hier mede wiften d'ou-

den te rammen, en de fchepen van hun
vyant te beledigen. Behalven deze

voerdenze noch andere yzere werktui-

gen in de maft, dieze van bove neer, op's

vyants fchepen bonfen. Van ftinkpotten

en vuurpijlen was toen al geen gebrek.

De roeiers , dieop banken zaten , niet

ongelijk de hedendaeghfche roeiban-

ken, vernachten daer; alwaerze daegs

arbeiden ; doch de riemen wierden in

'truim neder gelegt, als men huns niet

benodigt was. Zy wierden met zelen

en koorden aen 'tboort vaft gemaekt,

met plaeten veeltijts van koper of yzer

beflaegen.Die van't rechtftehout geme-

den waeren, 'tgeen zonder quaft was,

en na het noorden overhelden , wierden

voor de beften gehouden. Om het wa-

ter uit de riemgaten te weeren , zoo

wier-
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wierdenze met ruige beefte vellen ront-

om de riem geflopt. De roeiers kleden

zich met ruyge boks vellen, zoo wel des

daegs , als des nachts. De ftuuren wier-

den ,
gelij k als de riemen, (Vien zy ook

niet ongelijk waeren, als de plaet by E
uitwijft,) aen de boorden gebonden
wederzijts, gelijk zulks te befpeuren is

uitde Handelingen der Apoftelen, al-

waerftaet, dat de fchippers , die het

fchip, 'tgeen Taulus voerde,befhmrden
de roer^banden los lieten. Ieder boort

droeg'er een: of zy wierden een aen de
voor en een aen d'achter-fteven ge-

plaetft , in fchepen , die geen verfchil

van voor of achter maekten. 't Kleyn
vaertuig had maereën ftuur-bord, of
riem, 'tgeen dan achter aenhong, daer

men al wrickende mede Huurde.
Op de maften Honden korven, hel-

mets gewijs , die met ftrijders wierden
vervult , wanneer men floegh , bekleet

met ruige hontsvelten : op de maften
van Koopvaerdy-fchepen de hoetjens

van Merkurius. Het woort Maft, of
'malus op 't Latijn

, fchijnt van het

Latijnfche woordt ma/um , een appel,
zijn oorfpronk bekomen te hebben: om
dat, oulinx , op de toppen van de ma-
ften ronde appels , knoppen of korven
appels gelijk ftonden.

Ieder fchip voerde binnen boort,
twee of driezwaere, en onder fcherpe
tuinftaeken, die men binnens havens

,

of eenig baei, op ftrantin d'aerde boor-
den , om de fchepen aen te binden , of
met yzer en kopere haeken , aen te flaen.

Trappen hongmen tegen boort aen,
om in en uit te treden. De pompen, daer
men het waetermede uit het fchip trok

,

Pompt», wierden losmede gevoert,en in liet ruim
neder gelegt, tot dat men hier van doen
hadde.

Wa t de zeilen betreft , zy voerden'er
onderfcheidelijke

, hooge, en laege,
voor en achter zeilen

, geweven van
hennip, vlas, ofte riet, ofte ook wel
van bereide beefte-huiden te zamen
genaeit: m ftilte zettenzeeendriepun-
tig zeil op , met het fmalfte ent om laeg,

en hetbreetfte om hoog. Haer geftalte

was ront
, vierkant, of driehoekigh.

Een volmaekte wijfe van zeilen te be-
ftieren,ontbrak denouden evenwel: zy
hadden touwen , waer mede zy dieom-

ZtUett.

haeldenen over ent hielden, ook fpae-
ken, daerze die mede uithielden.

Vreugde - zeilen wierden wit ge-
verwt , andere graeuw ofte ook wel
zwart.

Silexander M. wasd'eerfte, die zijne

zeilen befchilderde , en zulks veel-ver-

wigh. Nero deed hemels - blaeuwe en
purper zeilen maeken, ook Kleopatra,
bezetmet zon, maen, en Hemels fter-

ren: daer van by Tlinms ftaette lezen.

Men zette zeil boven zeil , zegt Pli-
nius, en daer en boven noch voor, en
achter zeil , en op zoo veel maniere
terght men de doot.

De maft ftont in 'tmiddel-punt van
het fchip, rechtop. Wanneer men al-

leenigom te ftrijden uit voer en nietom
wegh te fpoeden , wierden de zeilen

thuis gelaeten ; wantmen noitvogtmet
ftaende zeilen. Touwen wierden by
outs van Iedere riemen gevlogten ; doch
namaels van hennip, papier, heefter,

boomfchors , en vlas, als hedensdaegs

,

ook wel van boom-blaeders, riet, fpaen-
fche helm , verkens borftels , en wilge
teenen.

Naviumfunes ex Sparto olim, zeghf.

Tlinius s fpartam is braem ofhelm ge-
zegt. Rontsom de riembankenwas een
brede gang , om bequaemlijk van de ee-

ne bank tot den anderen te konnen gaen.
Ankers zijn voortijts gemaekt ge-

weeft van fteen , daer na van hout , met
kopere knoppen voorzien, om te beter
in den gront te zakken , en de fchepen
ftanttedoen houden, en eindelijk van
yzer. Men wierp d'ankers zoo wel
voor als achter uit. Zy gebruikten ook M_

groote korven , die onder fpits uitlie-

pen, welke men, met fteenen gevult,
buiten boort wierp , en voor ankers
gebruikte : d'yzere ankers hadden eerft

flechts een erm , tot dat Anacharfis
de tweede erm daer by ervont. Hae-
re geftalte was , als by de letter F te

zien is. Zelden vint men ankers in

d'oude overblijfzelen , met dwers-
houten verbeelt: twee echter ftelledaer

van ten toon , zoo die op oude ge-

denkpenningen vinde. Ringen wierden
veeltijts op d'ankers ermen geklonken

,

waer van het gebruik , men beter giffen*

als voor vaft weren magh. Het neven-

ftaendevondikindeFranciscus Kerk,
tot







Scheeps-bouw beftkr,

tot Romen, uit wit marmer verheelt,

wiens gelijken ook te zien is , in het on-

deraertfche Romen.
Men plaeftezete fcheep

, by de neb-

ben , daerze aen een uitftekend hout

hongen. Een anker , 't welk tot in de

uiterfte noodt bewaert werde , wierd

het heilige genaemt. Zoo zommige
willen j om dat het, bytijt van noot aen
Neptuin toegewijtwierd.

Dieploden zijn gebruikelijk geweeft,

van geftalte gelijk zy hedendacgs wer-

den gemaekt.

In fte van touwen , wierden yzere

keringen veeltijts gebruikt , die men
aen d'ankers flceg ; en by ftorm , wierden

de fchepen van voren tot achteren en

overdwars gebonden,op dat de fcheeps-

delen des te beter aen elkander zoude
blijven gehegt. Boven op den overloop,

inde planken,zagmen vierkante gaeten,

daerze alle kleynigheden van onderen

na bovenenmedeophaelde, diezedui-

vekotten noemden ; fchoon andere wil-

* len , dat de riemgaeten , duivekotten

zijn genaemt geweeft.

Ieder fchip , dat t'zee gong , voerde

een viskaer , ofte houder mede. Ook
Wierden de fchepen rijkelijk voorzien,

vanriette, papiereofte boom-blaeden,

matten , om de matrozen mede te dek-

ken , en voor bultzakken te dienen.

Wanneerzeopftrant ftonden, wont
toen hén af , met rollen

,
'Phalanges

genaemt , enbinncns havens wierdenze
gehaelt, met werktuigen , Tulvini ge-
heten.

De fcherm-god wierd voor ter zij-

den aen gefchildert, ofgefneden, en dat

op die plaets, daer de letter G, in de
naeft aenftaende plaet geftelt is , of
ook welachteraen. Het dier, of 'tgeen

waer het fchip zijn naem van droegh

,

ftak v eeltij ts vooruit, boven de fcherpe

neb-punten ofgaljoenen, wiensnaem,
met letters daer onder gefchildert ofge-
fneden ftont, opeen mtgeftoken hout,

't geen ook wel achter aengehangen
wierd : 't zy het een Godt, menfch,
wolf, hont , leeuw, verken , of ftier,

was ,
( 't fchip 't geen Vaulm van Mal-

ta voerde, droegh denaem van Cajlor

en 'Pollux.) Daer ter zijden aen een
oogh gezet wierd , gelijk als aen de
zelfde letter G is te zien.
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Hierby, wierd op een ront bort, de

naem van 't fchip dikmael mede gezet.

Hoe afzienlijker Scheeps-galicenen
waeren , hoeze hun prijzelijker zijn ge-
weeft, poogende daer mede den vyand
af te fchricken , eh te verbluffen. Het
fchip , daer Europa mede vervoerd
wierdjhadde tot fchuts-God Jupiter,
en tot kenteeken een ftiers kop.

By d'eerfte Scheep-bouwers , hadde Sch
'fm

werden
ieder volk, een eenigen fcherm-God, tot flierm
al hun fchepen, dieze bouwden. Lange
daer naer is het eerft opgekomen , dat
men ieder fchip een byzonderenfchuts-
heertoewijde , en opdroeg.

De zeftig fchepen van TkefeM,R.on-
den alleonder'tbeleitvanP/?//^-.

De Koop-luiden kozen God Cïï'ler-

kuur veeltijts , en de krijgsluiden Mars,
voor hunne fcherm-goden

; en ieder ver-

koor eenen , die hem dachte , dat zijne

zaeken meeft begunftigen zoude. Zy
hielden deze beelden in zulken waerde

,

datzedie,in tijtvan noot,aenbaden ,ja
in hun byzijn alleverbonden , en rechts-

pleginge te fcheep gefchieden. Zoö
wanneer binnen fcheeps boort iets ge-
fchag, waer mede men zig inbeelde, dat
hunne waerdighcit wierd gefchonden,
zulxmoeft werden verzoent, 'tzymet
offer,'t zy met ftraffen der misdadige,of-
te ook met plengen van menfehen bloet.

Meeftentijtswashet gebruikelijk, dat
de gefchilderde fcherm-goden in de
midden van den achterboegh ftonden,
en de gefnedenen voor op, als boven ge-
zegt. Deze wierden zooheiliggehou-
den , dat wanneer men overwonnene
fchepen verbranden , dees teikens en
goden altijtafgenomen wierden

.

Dikmael doch zijn dees fchermgo-
den en merktekenen zonderonderfcheit
geplaetft geweeft : en de fchepen voer-
den zelfs vaek de naem van denGod

,

wienze toegewijt waren : ja de beeften ,

die op de boegh ftonden , kregen den
naem eindelijk van befchermers, enbe-
fchutters der fchepen.

Seneca zegt, dat totRomen zulken
pracht hier in wierd gepleegt, dat dees
verbeeltzels van louterelpenbeen gefne-

den zijn geweeft : op den uittogt be-

hongmenze met groene kroonen , en ei-

kekranzen.

De Vloot-heercn ftacken purpere

F vlag-

den toege-
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Siandair- vlag-ftanclacrdenuir

, voorop , als het

vechtens tijt was:anderzins,lietenzedie

achter van dc kampanie wajen ; daer

gemeinlijk een arent, enhetkenteeken
van zijnebende, nevens ftont. Byzon-
derlijkwas nog in Admiraels fchepen

,

pinten
^atze voor °^ acnter

; verhevene hut-

dèn Ad'mi- kens , oftoorenkens hadden ftaen , die

dienden , om teekenen aen andere fche-

pen uit tegeven ,t'zeinen te maeken, en

aenfpraeke den volke tedoen , 't zy aen
die van zijn fchip alleen , ofaen alle vlo-

telingen in 't gemein. Wanneer dit ge-

fchag, zond men uit ieder fchip zeker

aental mannen. Hier had deVloot-heer
zijn zetel : hier fprak hy recht. Des
nachts wierden lichten in want en aen

maften opgehangen
; daer men ieder

fchip in zijn rangh aen bekennen koft.

Aen de Romeinfche fcheeps-werven

,

zagmen fteets ruime pakhuizen , opge-
vult van allen krijg en fchceps-tuig , ne-

vens een groot getal arbeiders , daer de
"twe-mannen het gezag overvoerden.

Deze hadden zorg over ftrant, vier-

baeken , en kijktorens , daerze groote

pracht in toonden, die veeltijts van wit-

te fteenoptrehaeltwierden.

teormpmn c ' nnsdom urange ziet men he-
ir,m ^en nocn eenopgerechte zegenboog:ter

W i T S E N

eeren van Cajus Mavius , Roomfch
Burger-meefter , die in den jaere des

werelts , drie duizent acht hondert en
vijftigh , na den opbouw van Romen ,

fes hondert en vijftighjaer, enveorde

|

geboorte van onzen Heylant hondert

entwalef jaeren, deHolfteinders, Ne-
|

derduirzen , en Waelen verfJoegh : die

i

buiten hun Vaderlant, ten getaele van
! driemael hondert duizent man , behal-

ven wijf en kinderen
, vrugtbaerder en

aengenamer geweften , quamen opzoe-
ken, om hen neder te fiaen. Deze vol-

ken dan , wierden van hem ganfchelijk

verdelgt ; nevens haer groote fcheeps-

magt
;
diezeopde Rofne te waeter had-

den gebragt : waer over men uit marmer
in dees prael-poort, behalvenhetlants

wapen-tuigh, zee-werk en wapen-tui-

gen van d'overwonnene fchepen ge-
houwen ziet. Nevens het wezen van
Marhu , den overwinnaer zelf; en dat
van zijne waerzeghfter en raetsvrouw,

ftaen de fcheeps-deelen , als fchilden,

roeren, kabels, ankers, fchijven, rie-

men, maften , gaffel
,
vlaggen

, pijl-

koker 3 &c. by my uit den fteen afge-

fcheft en nagehaelt , hier vertoont on-
der de letter H , in de nevensgaende
plaet.

Zeven d HoOFTSTUK.
Toeftant van het Schecps-timmeren , na den val des Roomfchen

gebiet. Wijze van den Scheeps-bouw , voor ander-
halve ecwwe, tn dczegevi-ejlen.

Et Scheeps - bouwen heeft

zondertwijfel gebloeit, zoo
wel by Barbaren of Uitlan-

ders,van vele eeuwen her, en
den beginne af, alsbyde welgemanier-
de Grieken, en Romeinen , fchoonde
fchik van haere bouw-konftons , by ge-

brek van gedenk- fchrifren, niet nagela-

ten zy: daer die van Romen zeerfchul-

digh aen te achten zijn , welke nietswil-

de dat zoude overblijven , 't geen zijn

oorfprongh en begin onder haere heer-

fchingh niet haddc genomen : ja alles

wierd by hen verdelgt , daer van d'eer

uitheemfche meefters toequam. Hier-

om ift dat ons maer een fchaduwe over-

gebleven is, van deScheeps-daeden der

gener, die buiten Romen hun byz en-

der gezag hebben gevoert. d'Indiaenen

belanden al in Romens jeugt , in Span-
jen , en d'Afrikanen in Duitflant met
hunne fchepen •, doch wat geftaltcn de
fchepen hebben gehad , en op wat wij-

ze zy der zee over zijn gekomen , is

ons onbekent. De Kananeèrs, verjaegt

van d'Ifraëliten , vloden te waeter heel

mcr i^/lmericatoc , zoo de vermaerde
Home gevoelt. Macr wat fchepen zy
gevcert hebben , en wat ftreek gevolgt }

blijft ons verholen.

In 't duiken van 't Roomfch gebiet,

begeftende Barbaren, of Uitheemfche
het hooft op te fteeken , ruften groote

vlooten toe, en bouwden , trots dendae-
lendcn Romein , zeer aenzienlijkc zee-

gebouwen; 't geen ons de daden, by hen

te



'Scheeps^bouiv en bejlier.

te-wacter uitgewerkt
, genoegzaem ver-

Idaercn , en getuigen. De volmaektc
wijze echter hoeze bouwde , en de ge-

ftaltc haerder vaertuigen
, blijft ons ver-

borgen
, by gebrek van fchnftcn •, vcr-

oorzaekt uit onkundigheit die by hun
toen wierdt gevonden , welk domp
en nalactighcit met groote fchreden
heeft toegenomen

;
tot omtrent drie

hondert jaeren herwaerts , waerom van
de Schceps-bouw , na den Roomfchen
val, weinig valttè zeggen. Ik zal even-
wel een reeks van oorlogs-daedcn

,

(\vaer van de kennis ons ter nauwer-
noot is overgebleven) van die genen
ophalen , welke , na den val van Ro-
men, voor de magtigfte ter zee gehou-
den zijn , en daer uit dan te bcfluiten

ftaet, in watftactde Schceps-bouw zy
geweeft, terwijl de Romeinen zwijgen;
en het bouwen by hen zoo is vcr-

flaeuwt, dat ons zelf daer van niets by
fchrift nagelaeten is.

DcSarraceynen , een volk, gekomen
uithetuitcrftevan^Tzfó;, zijn niette
vreden geweeft, met de Romeinen uit

Egyptcn , Syrien en geheel Africa te

jacgen
; maer dorften zelfs na het gebiet

over de zee ftaen ; waer toeze met een
magtigc vloot afquamen. In 't zes hon-
dert en vijf en vijfrigfte jaer, na Chri-
ftus geboorte , ftaeken zy by Alexan-
dria in zee , liepen Rhodtts , Candia
en Cyprus af. Te vergeefs gong Kei-
zer Con/lanshente keer, enwierdzijn
vloot vernielt. Na het bevechten der
zeege , vielen zyin Sicilië» , Syracufe,
en andere omleggende geweften , dieze
alle in kolen zetten,en met fchepen, op-
gepropt van buit , te rugge keerden.

Eenleef-eeuw hier naer, rufte deze
zelve lantaerd een groote zee-vloot
toe , daerze een geheel heir krijgs-lui-

den opzetten , dieze door deftraets
engte voerden , en in Spanjen te lande
bragten. Dit liepen zy'af , en verdor-
ven het

; nevens een groot gedeeltevan
Vrankrijk , aen de Midlantfche Zee
gelegen. En ten waere Karei CMartel

,

Hertogin dielantftreke, hunnen loop
geftut hadde, geheel Vrankrijk was hen
ten roofgevallen. Hy dan , maekte een
grooten nederlaeg onder dezen hoop ;

deed hun dewijk nemen , en de fchepen
kiezen 5 achter laetende menigh dui-
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zent man. Corjica egter, en Sardinië

,

moeften het gelden ; welcke eylanden
zy beide overweldigden. Dit volk
greep noch grooter moet ; want zy
fcheepten weinig rijt daer naermeteen
vloot van drie hondert greote fchepen
xwnyTJia in Europa over , daerze Con- Eek mn
ftantmopelenhéiben belegert; twee jae- cJ/Smm^
ren langh: 'tgeenzy ook verovert zou- t°kn -

den hebben , ten waer, te gretig na buit

,

een groot gedeelte van hun volk, Bul-
ganen in hadden gezonden; daerzy het
hooft ftieten, en te rug mCanftantmo-
folen willende , met fchepen , met al

door ftorm zijn vergaen , 't geen hun
makkers van ConJfa?itmofeten dede
deyzen: waer van zy echter, na dries,
in Vrankrijk togen , 't geen zy uitplun-
derden , doch koftent'niet behouden :

t'zee, evenwel, behielden zy het velt.

De GriekfcheKeyzer, noch Koningh
in Vrankrijk dorften iets tegen hen be-
ftaen. In het jaer acht hondert en vijf

en twintigh , onzes heils , verfchenen
de Saracenen weder ontrent Sicilien

,

meteen zeer groote Zee-magt , alwaer
zy des Chriften Keyzers vloot ontmoe- si„m it

'ten , en verfloegen zeftigh Venetiaen- clmIl'm>> -

fche Galeien, die den Keizer te hulpe
waren gekomen , frteuvelden alle; mits-
gaders een groot getal laft en koop-
vaerdye fchepen-, na welken fiagh, zy
naer Africa togen om te kalefaten , An-
cona in 'tvoor-by zeilen aen kolen zet-
tende; en na dat zy liaer fchepen van
leef-tocht voorzien , en ten vollen had-
den herftelt , keerden ylinks weder:
wonnen Sicilien, 'tgeen zy ook twee Wimm s'~

hondertjaeren hebben bezeten , daerze
groulijk uit hebben gewoet

, ganfeh
Italien door. Liepen Romen engeheel
Campania af, verwoeften Genua

, en
voerden een ontelbaer ral menfehen
voor flaeven naer Africa toe. Zy on-
derhielden,op de Spaenfche kuiten, een
vloot van twee hondert, eh zeventigh
fchepen , en niet wijt van Conftantino-

polen, een getal van drie hondert fche-

pen, behalven alle het vaertuig, 'tgeen
op de Franfche kuiten fteetsaf en aen-
hielt: met Welke fchepen zy het gezag
op de zee langen tijthebben behouden.
Van defefchepen, magmen klaerblijkê-

lijk giffen, datzy fterk en hegt getim-
mert zijn gewcelt, om dat zyeen beleg

F 2 ' van

Plunderen

Genua.
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van twcejaeren konden uitftaen : ook
dat zy zeer groot zijn ge weeft , om dat
men leeft , datze veel volk hebben ge-
voert, en zeer groote oorlogstuigen
droegen. Volmaektelijk uitgewerkt
na de konft , of na een beftemden
fchik , is niet waerfchijnlijk dat zy ge-
bout zijn geweeft : want mendeZara-
cenen voorrouwe volken altans heeft

geacht i die hen op kondig arbeiden
nimmer hebben gelegt.

Van de Schyten leeft men , datze
zee-maght in den jaere vierhondert en twalef,m c6yt33e. Romen hebben overrompelt , en ver-

woed:. Deze brachten twee duizent
weerbaere (diepen in zee, liepen ei-

landen in de middelantfche zee af.

Maer Creta en Cyprm, daerzy langen
tijt met hunne (chepen voorgezet lae-

gen, hielden 't voor de Romeinen.
Schyde is een landt, 'tgeen grenft

aendeKafpilche zee, niet verre van
Aftracan; zoo dat zy nootwendigaen
de fwarte zee, welck hen het naefte
waeteris, hunne havens en timmer-
werven gehad moeten hebben.

Driemacl hondert duizent man,
braght dces Schytifche vloot in Ita-

lien over.

Hcracliamis dede tot Karthago

"ntZX cen v!oot l,ltru ^en)fterk drie duizend

dmdamem zeven hondert fchepen : daer hy Ho-
*'™/'°»- Kör/^die'rgebiet te Romen hadde,

-
r mede te keer toog,'t welk hem quahjk

bequam : want de vloot wierd verfla-

gen, en fchoon Heracïianus het ge-
vaer zelfs ontquam, zoowierd hy eg-
ter tot Karthago op zijn wederkomft
doorftooten.

Marinus Sanutiis , in zijn boek ge-
naemt , liber Secretorum Fidelium
crucis-

, geeft lellen, hoemen fchepen
bouwen zal, om de Saracenentebe-
ftrijden , zegt dat daer ftorm-torens in

de midden op moeten ftaen : met hui-

den omhangen, op datze 'tvuur we-
der ftaen foude , gefchildert zeer af-

zienlijk , en geciert met veel vlaggen
en wimpels, om den vyanteenfehrik
aen tejaegen. En in 't llaen zegt hy

,

moet men veel geraes maeken , de ka-

rtelen of ftormtorens moeten hoogh
zijn xx voet , die men verzetten en
wegh nemen kan, hoe langer fchip,

hoe prijfelijker. De Chriftenen zeit
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hy vorders, moeten wel voorrten zijn
van klcyn vaenuig, om deSaraceen-
fche duikers te weeren.

Bdlizartm rufte onderJn'ftiniamu M; ;

een Scheeps-vloot uit,om de Wanda-
len het hooft te bieden

5
diezigh mee-

fter drcighde te maeken, zco wel te Sc,mP'

waeter, als te lande. Hy dede de zei-
len op de Ichcpen der vloot-voogden
root verwen; ftelde nachtligtcn achter
op de kampanjes van ieder lchip, en
bragt vele Icheeps werk- tuigen weder
in trein , die uit hetgebruik en in ver-
geten heit waeren gekomen. Zijn vlo-
telingen, het waeter ongewoon,tegen
aen 't muiten, en wilden niet, tegelijk
met de zee en hunnen vyand ftnjden.
Bellizariw dulde daerom , darmen
de voet aen 'tlant zette, en de Wan-
dalen in (Slfrica gongh bertooken,
'tgeen wel llaegde-, want hy keerde
met zegen te rug.Knjgs-fchepen dien-
den meer , te dezer tijt , om legers
van het een landtin het ander over te
voeren, alsZce-flaegentedoen.

Niet tegenftaende de Scheeps-
bou w, na de konft te dezer eeuw, hert-
hjk in 't onder fpit lagh : zoo heeft het
echter aen dappere mannen noit ont-
broken, die haer verftanden hebben
befteet , in't uitvinden van konrten,
en werktuigen,dienrtig in den oorlog
ter zee.

Callmicm, ded>v>r,wift vuur-bal- Xtm
len te maeken

, die onder waeter de y'Jl"
Scheeps-kielen brandende doorboor-
de.

Keyzer Konftantijn verjoegh , en
verfloeg, door hulp van dit zeevuur,
de gehele Scheeps-macht der Heide-
nen , zijn tegenftrevers.

Wanneer deTurkfcheKeizer Soïy-
man Conftantinópolen belegerde,
met drie duizend fchepen, onder de
beftieringh van Keizer Leo , vond
men opzijn fchepen groote bullen,
die vuur lpogen , fpuiten , die gloei-
ende kolen, zwavel, rook en damp
in 's vyants fchepenjoegen. Stinkende
v uerpotten zijn ervonden in denjaere
zeven honderten zeventien.

Op zekeren tijt vcr\oorJuflhiianus 7«Pti

drie en zeventigh duizent mannen, Z'tlyt
uit een Scheeps-vloot , die door fchip- JnxZé
breuke quamen te fneuvelen : waer

ija" ®

uit
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uit men van de menigte ofgroote dier jen paerde voerden. In 'tjaer acht hon-
fchepen oordelen kan ; welk verlies,

[
derr zes en zeftigri , zijn dc Dcenen D"mn hl~

door ongunft des volks,hen zijn leven met een vloot van drie hondert en «/"ff,'!to

vijftigh fchepen, onder 't beleit van F
J""f"'

Hubbaen Haldon, Vloot-vooghden, Z'Jbl'L
na Engelant overgeftooken ; 't geen fó'l'»-

zy voor een groot gedeelte verwoe-
den, en uitroofden. Van daer wenden
zy hunne kielen na Vlaenderen , en
toogenzoona Parijs, daer zy 'talles

opfloegen , 't geen hun voor quam :

waer van nogh heden daegelijksinde
Kerk van de Heilige Geneveva tot

Haumdr , hooft der Zaracenen,
voerde een vloot na van vier hondert
fchepen , die alleen waepentuig, en
nootdruft bedroegen.

Op het jaer achc hondert en vijf,

viel een fwaere zee-dagh voor , tuf-

fchen Pifyn , Koningh van Vrank-
rijk , en het Venetiaenfch gemeene
beft

5
zijnde het drie hondertfte jaer

na d'opbouwing van Venetien Klein
j

Parijs , in d'avondt-bede, op'tLatijn
vaertuigb, was by die van Venetien

j

gezongen werd , a Furore Normanno-

vlfril

i>js Ko-

iaïit in

tjlnm.

toen alken in gebruik : waerom zy
van dcFranfen voor viflchersgefchol-

den wierden ; die evenwel zegen-
praelden over den Fransman.

De fchepen der Franièn voerden
zeilen zonder riemen; maer die van
de Venetiaenen te gelijk riemen en
zeilen, 'tltaliaens Scheeps-gcbouw
wasnade kond uitgcvoert; doghhet
Franfche grof en zonder een ïge gc-

lijkdel igheit te dier tijt.

Godfrid , Koningh der Deenen,
fcheepte in dezen tijt met een deel

fchoerenen plat gebodemt vaertuigh
de Zond uit, en lande in Vneflandt
aen,- dathy afliep, en verdorf. Na-
maels wierd Godfrid door zijn eigen
volk vermoort. Insgelijks wierd Hol-
landt cn Vrieflandt van deNoordt-
fche Koningen Rorick, Ordwig, Ro~
duif, en Inguarbeftookt, met groote
Scheeps-machten. In 't jaer 852 heb

rum libera nos Domine , dat is : verloft

ons Heere van de woede der Noor-
mannen. Deze dan, gongen alle zee-
kilden in Europa fchuimen, geheel
Italien en Spanjen door, zelf tot de
dadt Conftantinopolen toe.

Op het jaer 809, gefchiede een
groote Zee-ilag , tufTchen Gotrik Ko-
ningh van Denemarken, en de Hol-
landers en Vriefen. Gotrik bragt twee
hondert oorlogs-fchepen in Zee : hy
was de zone van OdilbaUa, dochter
van Koning Radbodm.

In den jaere onzes Heils d ccc
Lxxxvm,hadden deNoormannen de
ftat Parijs lange belegert : en wanneer
zy bemerkten de ftat voorhunonwin-
baer was , en dat die van binnen de
vliet bedooten hielden ; zoo dat zy
met hunne Schceps-vloot niet koften
voortvaeren, hebben zy alle hun fche-

pen over lant getrocken , twee dui-

odren

uoefïen

nbar-

-r — -J " ) - ^.1 14m gi.nui.KCll , IWCCUUI-
ben de Noormannen met een vloot

I
zent fch reden ver, en die voor by de

van twee hondert vijftigh fchepen ftats vadigheden weder te waeterge-
Wed-Vneflandt geplondert , en S.

i bracht , en zijn zoo voortgevaeren

,

Adelbercs Kerk verwoed , en neer- plonderende het geheele lant door.
getrocken. Welk pat zy gedwongen wierden,
De Hunnen waegden te dier tijd

j

met haere fchepen , over lant weder
een Zee-flagh, tegen de Venetiaenen,

|
te kiezen , op hun te rugh reis, na

dien zy verlooren. Mooren dorden
j

datze een geruim jaer in Borgondien
meteen Scheeps-vloot in Vrankrijk huis hadden gehouden

Wat het maekzel dezer Noordt-
fche fchepen belangt; daer van hoort
d'oudeEngelfcheChronijkin het lof

en Lombardyen landen. De Scheeps-
bouw was nu in verval : en men bouw-
defchepenniet zoo zeer om Scheep-

, u uuuc^u^.,^ilt ^u,uiiijKii
ftnjden aen te regten, als om volke-

j

van Koninginne Emma aldus fpree
ren over te voeren : miflehien van ge- I ken.
ftalte

, als onder letter I op de voor- „En wanneer Koningh Swein in
gaende plaet werdt vertoont. Dit 1 „Deenmarken afdak om"Êngelantte
fchip, zcomenlchrijft, was een on- :

' „ beftooken , beklamhjV Dier. zijn ge-
weerbaerelaft-draeger,diemenfchen ;

„ helen ftoet de getoorendc fchepen.

F 3 »De



NlCOLAES WlTSENS
„ Dc fchcpcn der Vloot-voogdcn,wicr-

„dcn door kopcrc nebben van d'anderc

„onderfcheiden. Hier zagh men gill-

ade leeuwen achter op ftacn, gins ge-

,,fncden vogels , van dc toppen derma-
ilen: of wjjtgacpcnde draeken , die

„vuur fcheenen te fpouwen : daer we-

„ der gegoten mannen, levens groote,

„ die van zilver en gout bloncken : ook
„fticren, die fcheenen te ftooten en te

„ bukken. Met Delfinen van fpiliau-

„ter pronkten de hakke-boorden. De
„ fcheeps-zijden zagmen befchildert na

„ de befte konft , dc teekens waeren ver-

„zilvert,oftc verguit: onder allen blonk

3, het fchip uit,'t geen dc Koning droeg,

„ waer van het beter is dat zwijge , als

„ dat weinigh fpreeke. De vloot wierd

3 , in dricgelijkcdeclen gefchaert. Het
Koninghs fchip behielt de midden :

3,de Zee fcheen te fchuimen van het

„(laen derriemen , en de Sons ftraelen

fcheenen verdubbelt te zijn , door het

,, weder affluiten op het gout en zilver,

„ 't geen op de fchepen lagh. Weinig
vorder in het voornoemt oud gedenk-
lchnftftacn deze woorden : „En wan-

3, neer dc roeiers beftelt waeren , beval

men zeilen acn dc wint. Waer uit is te

befluiten, dat deze fchepen door zee ge-
bracht wierden met riem en zeil.

De zelfde Kronijkfprecktnoch van
een toegeruftc v loot der Nooren , onder
Koningh Cnuto , die te Sandwich aen-

quam. Alle de Vlotelingen hier op wae-
ren van Adel : men zag daer flaef, bur-

ger , noch eenigh vry gelaeten. Deze
fchepen waeren zeer gepronkt met al-

derhande beelt-wcrk, 't geen verguit

was : zoo dathetaenfehouwen alleen,

een vyant van fchrik zoude doen dein-

zen.

Edgard
, Koning van Engelant , op

het jaer negen hondert en tnesentish

,

Engelamon- J , . -ƒ> •
. ,P, '

dnbititfluts onderhield , zoo de Hifton-fchnjvers
<w-v**im» getuigen , geftadig een vloot van drie

duizent en zes hondert fchepen : ge-

fchaerdindriedeelen
;
duizent entwee

hondert, bewaerdende Oofter-kuften
van 't eilant, zoo veel ook het Noorden,
en d'overige het Weften. Na den uit-

gang van Paefch vierdagh, trat hy op
d'oofter-vloot,die aende Teems lag, en
voer daer mede , na het weften vahzijn
lant i tot hy de vloot, die daerdewagt

EdgardKo-

rting van

drie duidend

Schepen, tot

heveilinf

van qjn
lint.

hielt, bejegende: waer op hy dan over

trat , en zigh na het noorden keerden S

van waer hy met de noorder-vloot het

overige van 'teilant omzeilde, tot de
Teems toe. En dus veyligde hy zijne

Zee-ftranden , en hiel alle rovers bui*

ten. Van wat vorm deze fchepen zijn

geweeft , en wat groote z y hebben gc-

had,is duider. Engelfche,doch,zeggen,

dat het alle fwaere en weerbaere fchepen

zijn geweeft. En dus is met voorbeel-

den klaerlijkgetoont, hoe men tot om-
trent zes hondertjaeren herwaerts , van
de Romeinfche tijden af, het Scheeps-

bouwen beyvert heeft. Dan wat geftal-

te de fchepen gehad hebben , hoeze

door zee gekomen zijn , en na wat He-
mels-baek de Stier-mannen zagen: of

zy de ftranden volghden , dan ofzc

dwars overftaeken , blijft ons by
gebrek van gedenk - fchriften onbc-

wuft.

Ken heeft zigh dan niet intebeel-

den , dat de naeuwkeurige Scheeps-

bouw, een vonrzy dier eenwe; wanneer

dezeilfteen bekent geworden is,oftoen

de Portugezen en Spanjaerden de nieu-

we werelt vonden. Home wil dat Ame-
rica bevaren zy geweeft , kort na de
Zont-vloet , van Noags nazaeten , ook
namaels vande Pheniziers, Kartagien-

zersj en andere , ja van de Sinezen en

Schyten , lange voor de komft der

Spanjaerden.

D'Eylanden van Kanarie , meint

men , dat al lange voor het heerfchen

der Romeinen , bevaren zijn geweeft,

die zonderbequame hechte fchepen, en

goede kenniffe ter zee , niet waeren aen
te doen.

Van het jaerduizend, dan, na onze
verlofiinge , tot het jaer twaelef hon-

dert , isdeScheeps-bouw , na de konft

,

verdooft , en gelijk als verftorven ge-

weeft. Geene fchriften , mijns we-
tens , melden ons , dat in die twee

geheele leef-tijden , eenigh vermaert

Scheeps-gevecht voor gevallen zy, nog
dat men fchepen

,
groot en konftig uit-

gewrocht, te waeter heeft zien bren-

gen. Nu was het d'yzere eeuw, en de
tijt, dat konften en wetenfehappen be-

graven wierde. Slechts lezen en fchrij-

ven te kennen , wierd voor geleertheit

gehouden : welke demheit met groote

fchre-

Jmcr'rc

beyaeren

leert na t

Zond-tk

Kanar
Eilanden

lange ie'

ren.

SchlepH

bouw of

laegfien i
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Scbeeps-

ww 'begtn

'ieder te

'oeien.

Scheeps-bouw en

fchredcn daegelijks toenam , en langen

tijt d'overhant gehouden heeft.

Onze konftdoch, begoft weder te

bloeien , en toe te nemen , t'zedert het

jacrtwaelefhondert , na de vont van het

wijzen des zeilfteens, na het noorden: en

is allenskens in hoger top geftegen , tot

op heden: daer niet weinig heeft toege-

holpen, de yver der Koningen in Por-

tugael , als van Johan d'eerfte, T)on
Henrigo, en'Dm <_Alfonfo. Dezeon-
dekten Moorenlant , doen onbekent

,

voeren met fwaer gebouwde fchepen

,

Africa om , tot in Ooft-Indien toe. Als

mede het opdoen van America, door
Columbm, deGenuezer, onder de be-

ftieringh van Ferdmando
, Koning van

Kaftihe. Nu begoft: ieder zijn verftant

te wetten, tot bevordcringh van de
icheeps-bouw. Het begeeren na fchat-

ten , uitverre landen, porden hooge en
lage ftants-mannenaen , om fchepen te

bouwen , die men nu machtig was te be-

ftieren , zoo wel by helder als duifter

weer, zoo wel by nacht als by dagh. Van
Scheeps-bouw , en Scheeps-kruis-vaer-

ten
, tegen d'ongeloovigein het Heilige

landt, ziet by Wechetas in zijn boek,
Ge/ia Dei per Francos genaemt, die

daer in 'tbreede van fpreekt.

De Vriezen komt de loftoe, van de

d» rritttn
forffe'cle Scheeps-bouw, in Nederland,

mmeren zoo de meefte Schrijvers willen. Zy

tmlZde
z<jn d'eerfte, die de vaert op de Zont,

ijlere eeuw en Ooft-zee na d'yzere eeuw hebben
veder- herftelt, voor aue andere buiten Belti-

fche volken. Hier van daen hebben de
voorrechten der Vriezen in de Zont,
Denemarken, en Schoonen , hun begin

,

of lieverom dat zy de noorder Koning
byftant te waeter hebben aengeboden,in
zijne oorlog, gelijk d'oude brieven van
den jaere 1 368 by Koningh Albert hun
verleent

, getuigen : die te lezen ftaen

in de Vriefche Hiftorie van den ver-

maerden Heer C. Schotanus. Met
koorn , is d'eerfte koop-handel by hun
daer gedreven , 't geen zy in Vrankrijk

,

en elders gongen venten.Hunne fchepen
timmerden zy laeg in de midden , voor
en achter zeer hoog , achter overhan-
gende : de dekken wierden met bereit

leder bekleet
; 't geen daer op gefpijkert

en vair gehecht wierd.

Omtrent het jaer vijftien hondert en

beftier. I. Deel.

twintig , de derde eeuw
Scheeps-

bouw iveder

berfielt.

4-7

nadekints-
heit van 'therftelde Scheeps-bouwen

,

vontonze kon ft zigh reets in hogen top
geftegen. Men bouwde nu al na voorge-
ftelde wetten en vafte maete, gelijk als

hier volgens werd verklaert.

De voorfteven fchoot meeft altyt uit,

meteen kringfcheroiuheit, en eendcr-
dendcel van de kiels lengte na vooren **« vim

toe
; zijnde de hoogte vanhetfthips bo- Zll'Z-

venfte overloop. Uit het hooft van de b.iif hon-

kiel wierd een linie opgehaelt , tot de tlipZ
gegevene hocghte : het derde van de Uwait.

kiels lengte, weinig min of meer
; wel-

kers toppunt voor het middelpunt
dient , daer de neven werd uitgetrok-

ken. Deesmid-'el-ftipjdochjwierdeen
weinig hcoger of laeger genomen , na
gelegentheit van het gebouw

; om dat
zijn hooge of laege ftant hetftevens val-

len bepaelt.

Zwaereen wijde fchepen vereifchen

lange ftevens ; maer fmalle fchepen
wierden met lange ftevens zeer ver-

fwakt; naer het oordeel der Bouwmee-
fters van dien tijt. Het middel-punt
evenwel , daer de fteven uitgetrokken

wierd , behield men altans in een recht

opgaendelinic,van wat geftalte de fche-

pen ook mochten zijn. Een vafte regel

was het , dat 't uitfchieten van de fteven

noit min mochte zijn , als vijf zeften

van de hoogte tot d'overloóp , en noit

meer als dees hoogte , en een zeften.

D'achter - fteven valt achter over,

doch is niet ront, als de voor-fteven is ;

maerlijn-recht. Hy fteekt hoogeruit als

de voor-fteven
,
prachts halve, en wordt

boven breet uitgetimmert
, op dat het

een fterktc gelijke : hy heltachterwaerts

over , omtrent het vijfde of wel het

vierden- deel van zijne hoogte. Om dit

te doen, zoo ftel t een krings vierde-deel

hoog, gelijk de fteven ; gehaelt uit de
voet van de fteven over ent: deelt dan
het zelvige in zeven deelen, en het de
fteven vallen , een zevende deel van ge-

noemde vieren-deel krings : en dus zal

het vereifte zijn uitgewerkt: gelijk als

opdeplaetby A magh werden gezien.

De reden , waerom de ftevens zoo
verre vooruit ftaeken, wierd gezeit te

zijn , op dat de fchepen daer op beter

zouden vlotten , 't geen valfch te zijn

d'ondervindinge nu heeft geleert.

Op



4$ NicolAes
Op dc kiel, die veel grover en zwaer-

derw ierd gemaekt, als men heden doet,

wierden ftaert- ribben ingeënt; dus ge-
naemt, om haere bochten en kromten,
anders Pica in 't Latijn, ofte exters ge-
heten : waer van daen het woordr piek

,

in onze tael , onder de konft- woor-
den fchijnt te komen. Deze ribben wier-
den , van binnen met hoepen en ban-
den te zaem gehouden. De ribben zijn

groot of klein , fwak of fterk , na de
plaets , diezy inhetfehip bekleden. Op
het wijtfte van 't fchip zijn de ribben
meed gebogen.

Nu bevint men , fchepen metkring-
ftukkige deelen de fterckfte te zijn,

waer van in dien tijt het tegengeftelde

wierd gelooft. Hierom bouwden zy
hun fchepen plat , en hoekigh buite-

waerts.

De ribben ofte het inhout, daer het
fchip op zijn wijtfte is, werd de meefter-

rib genaemt. De ribben beftonden uit

een hout,van meer ftukken aen elkander
gelaft. Het onderfcheit van buikftuk-

ken , ftutten , zitters , en oplangen was
nu noch niet bekent. Van de kiel, tot

boven aen 't boort toe , was dees in-

hout-rib gebogen , gelaft en gekromt na
den eifch.

De grootfte fchepen hadden twee of
vier meefter-ribben

; 't geen te wege
bracht, dathetfehip te middenop zijn

wijtfte, van een en gehjke wijte was,zoo
verre dees meefter-ribben, die op een
zelve wijte uitftonden , quamen te

ftrekken. Op kleindere fchepen zagh
men een meefter-rib alleen, 'tgeen het
fchip maer op een korte plaets , het
wijtft dede zijn.

Als de ribben waeren geftelt, en geënt
op de kiel,wierd een verheven kielgang,

na beide ftevens toe ftreckende
, ge-

bouwt; 'tgeene met ons hedensdaeghs
vlak fchijnt over een te komen; tot maet
dienende van de hoogte der ftaert-rib-

ben , die op de kiel ftaen , en haer uit-

fpringen ter zijden. Dezes kielganghs
vlak , ofte bodem , dient mede voor
grontflagvanermen, met hunne ellebo-

gen , 't geen korte inhouten zijn , binnen
dc groote fcheeps-ribben

, vaftigheits
[

halven. De bovenfte bocht heeft de
jnaem van elleboog: en het ent, dat op

de gang of bodem legt , de naem van

W I T S É N S

erm. Dees binnen-ribben komen zel-
den hoger, als op de helft van 'tfchips
hol. De plaets, tuftchen dees bodem en
de kiel, was ledig en onnut : en wierd
gebout, om het fchip een goede geftalte
te geven. Hoe hoger dees gang boven
de kiel quam , hoe dieper het fchip in
het waeter zonk : want men het fchip
onder dees bodem zeer engh maekte

,

om 'twaeter te fnijden enintezinken.
D'achterfte gang was verheven

, op
zijnhoogft , een twaelefde deel van zijn
lengte: de voorfte gang, een achtieri-
de deel, van zijn lengte, óp hethoogft.

Iedergangislangeenderde kiels ; alle

het welke by letter I in de plaet be-
fpeurt kan werden.
Op het einde van de kielgangh , na

achteren toe , verengt het fchip^ en de
kiel rijft daer zeer hoogop ; zoo dat het
fchip, achterom laeg

, gene holte heeft j

maer geheel plat is : wacrom de ribben

,

die daer op de kiel ftaen, korter zijn, en
hoger met haer onderfte enden komen
te ftaen. Deze worden befloten , met
twee rontachtige hek-ribben , zoo hoog
boven ftaende,als al d'andere ribben zel-

ve, dewelke weder gedekt worden, van
een dwars hek-ftut, op de hoogte van
den bovenften overloop. Dees genoem-
de hek-ribben loopen onder t'zaemen

,

op een derde van de ftevens hooghte ,

welk hoek voormaels ragellum in't La-
tijn wierd genaemt.
De plaets van dees hoek af, tot aen

de genoemde kielgang , wierd het enge
genaemt, omdat het fchip daer bekans
plat was, en geen holte en hadde. Zulx
gefchag, om achter-fchotaenhetwae-
terte geven. Nu leert d'ondervindigh ,

dat kantige en hoekige fcheeps-deelen,
die buiten uitkomen, fchaedelijk zijn,

en het fchip onfterk maeken , om dat
de Zee daer meer gewelt op kan doen.
De voorfteven

, by de meefters van
dien tijt, het mes genaemt, hadde een
flaepert, oftwede binnen-fteven , die te-

gen hem aenquam
;
mits, dat weinigh

holte tuffchen beide bleef ; welk ge-
hecht was aen de kiel-gang

, gelijk de
buiten fteven aen de kiel zelve. De bin-

nen-fteven was korter , als de buiten-

fteven, die in een linie met de bovenfte
overloop leght, gelijk blijkt uit het af-

beeltzel, vertoontby letter C.
Als
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Als de kielgangen gelegt zijn, wier-

den de ermen mee haere ellebogen

daeropgevleit; zoo dat zy boven, alle

van een zelve hoogte quamen te zijn ;

fchoon zy onder rezen,en daelden,na

de hoogre van de kielgang. Het ge-

tal van dees ribben, vontmen gemein-

lijk zoo veel , als de groote buiten-rib-

ben. Wan neer het fchip, meer mee-

fter- ribben heeft, als een eenige.

Zoo beginnen de kielgangen eerft,

daer dees grootfte ribben ophouden ,

van gelijken ook de ermen, met haer

ellebogen. En de ftaert-ribben be-

ginnen , daer de kielgang het hoogften

is. Jeder ftaert-rib hadde het derden

vaneenerm , met zijn elleboogh.

Daer de kielgangen her hoogft zijn,

ftaendeermen her dichft, aen elkan-

dere ; en daer de kielgang het laeghft

is, daer is hy ook het breetft; te we-

ten , midden in het fchip.

Aen de enden van de kielgangen,

na voor en achter-fteven toe, zijn de

ermen een derden fmalder als by de

meefter-rib,midden in het fchip: wel k

vaB de kielgangsgronrgevolgt werd

,

gelijk by letter D gezien kan werden.

Daer na legt men planken , weder-

Zijrsvan de laetfte arm , of liever uit

de hoeken van de laefte arms ellebo-

gen af, fchuinsop, achter, tor aen

het fluiten der hek-ribben toe. Deze
dienen daer tot fteunzel van d'overi-

ge rijzende ribben, welke met haere

ondei fte enden in dees planken, en in

de onder fte ftaert-ribben vafl geklon-

ken zijn , en daer in fluiten. Deze
planken , werden te rechr her vvaepen

vlakgenaemt , om dat zv donderde
ftaert ribben, en bovenfte opgaende
ribben t'zaemen verbinden, en gelijk

als met ftevigheit waepenen Zy wor-

den lijn- rechr gerrokken.

Minder zij ii de planken, die verhe-

ven na vooren toe , van de kielgangs

hoogte af, gelegt worden,en de ftaert-

ribben hier ook fwakker zijn, welke
bufferden genaemt zijn geworden.
Dees quamen ter zijden van dewae-
pen-vlakken uir, en gongen lijn rechr,

fchuinsop, na bovenen, zoohoogh,
tot daerde opgaende ribben haer aen-
vangh namen, diein deze, en in de
vlakken ingehjfc zijn geweeft.

Het verfchi! tuflthen de middel-
ribben , ofte inhouten , en de ent- rib-

ben , die gemaekt werden van de
ftaert-ribben , te zamen met de boven
opgaende ribben, is geen ander , als

dat de middel-ribben tweemacl , en
de ent-ribben eens gebogen zijn: dees
up de hooghte van het vlak, ofkiel-

gangh , en weder weinig hoger: die
boven de kielgang, weinigh'onderde
twede bocht van d'andcre ribben.

Het gene te befpeuren ftaet uit de Fi-

guren D, en E.

Om d'evenreden f of gelijkdelig-
f Prcl,

heit te vei klaeren, die de ribben te- ">•

gen elkander hebben , beziet de plaec

by letter G , waer het fchip by de
meefter-rib door-gcfneden is, omge-
legt ter rechter en rer flinker zijde

; al-

dus vertoonende d'evendelige wijte

des fchips , van voor tot achteren toe.

Van de middel-rib , ofte meefter-rib

af, tot d'eerfte rib achrerde kielgang»
verengt het fchip een derden van zijn

wijte
; weder-zijtseen zefte, zoowel

boven als onder.

Van vooren , fluiten de ribben het
fchip

; maer van achteren , grepen zy
wijt van elkander , om een hakkeborc
in te voegen , en dat op de helft van de
wijte

, die het fchip heeft ; daer de
kiel gront na achteren eindigt, wel-
ker maete in devtrbeeldegeftdte by
G en H gezien kan werden , aenge-

wezenmetcijfter-lertersenSvoorden,

tuflehenen regen de ribben aen.

Schepen, dtis gehoekt, en fchie-

hjk vernaeuwr, of ingetrokken, maekt
brofle fchepen , zoo ons de heden-
daegfeheondervindinge leert.

Het fpoor, daer de maft metzijn
voet in komt te ftaen , vertoont by let-

ter H, isaenmerkens waerdig, ftaét

op de kielgang, langhsfeheeps , tuf-

fchen de meefter-rib, en het ent van
d'achterfte kielgang : de maft ftaet in

een holte, en dat recht op.

Wat de dikte der ribben aengaetj

die werden genomen na het gebruik
der fchepen, ook zoo hun getal. Sche-
pen , die op wichtige laften aenlei-

den , vereiften veel en fwaere ribben.

Aen een (chip, langoverfteven, hon-
dert en vijfen dertig voet, maektenze
ribben , een ipan ftijf in 't vierkant.

G De



Nicólaes W
De tuffchen ftant, of ledige plaets

tuflchen de ribben in, was mede van
een fpan ongevaer. In groote Galjoe-
nen , wierden de ribben dikmael ver-

dubbelt. De ribben vvierden van bin-
nen met planken geftijft , tot bove-
nen toe: in eenigefchepen van onde-
ren af: in andere Hechts van boven
de kielgangaf. Ook wierd om hetge-
heele fchip een huit gehaelt , vier of
vijf vingeren dik. Berkhouten

, ge-
lijk men heden doet, wierdenaende
fchepen niet gelegt. De reten vulde*
men met werk, in heete pek gedom-
pelt , en het geheele fchip beftreek
men meteen pap van gefmolten pek
en gal, onder een geflaegen.

Lode plaetkens dekten de buite-
waertfte fcheeps-voegen , om alle

ineetinge voorte komen.
Het fchip mofte van buiten glat

zijn, zonder dat iets uitftak; 'tgeen
de vaert kofte verhinderen.

Voor wierden de fchepen brect-
achtigh uitgezet , waer door geoor-
deek wierd, datzy het waeter beter
terzijden af, wegh wierpen

; naerhet
voorbeelt van de waeter-vogels, die in
het fwemmen, een brede borft voor
uitfteeken.

En niet onaerdig, werdteen geheel
fchip by een vogel of vifch vergele-
ken: de ftaert het (tier verbeeldende:
de vinnen ofvleugels, de zeilen. Van
het visken Nautilus , werdt verhaelt,
dat het fachtjens tot aen het waeters
oppervlak reift

5 daer het zigh dan

I T S E N'S

Tiet "tisjen

Natttilut

heeft de men
feben hst

:btsps-bou- 11
t . Y 'r

~ "fö** ua"
wengeken. ruggelings opheft, en al het waeter

door zeker buisken uit zijn lijf fpout,
om als met een droog fchip , beter
te vlotten •, daer naVecht het zijne
twee voorfte-vinnen op

; waer het een
vliesken tegen aen fpant ; 't geen hem
voor een zeil dient, gelijk zijne twee
andere vinnen, voor riemen: onder
in het waeter, (trekt de vijfdeen mid-
delfte vin offtaert hem voor een roer.
En dit visken heeft d'eerfte Scheeps-
bouwers voormeefteresgedient, zoo
dePoëten zeggen.

Cïïlntianui zeit, dat in de fwarte
Zee

, fchelpen gevonden werden , een
ront fcheepken niet ongelijk; daer
zigh zeker fchelp-dierken in begeeft,
die dit horenken als een fchuitjen ge-

bruikt
: met twee lepelrjens öfvinnet-

jenshy het zelve voort-roeit, die hy

,

by tijt van ftorm, voor een- roer
bruikt. &

In Ethiopien zoude draeken o e.

vonden werden, die zich re waeter
weten te begeven , en metde hoofden
om hooghteüeken, onder in elkan-
der drie of vier te gelijk gevloch-
ten zijnde

:
na andere lantichappen

zeilen
: om voetzei te gaen op zoe-

ken.

'tGeen Tlinius verhaelt, dat
ichelpcn gevonden zouden werden,
daer een geheel menfeh in kan ftaen,
die meteen andere fchelpoverentte
fteeken

, voort kan zeilen
, fchijnt

verdicht. Ook zoo het geen hy zegt,
van het visken Remora, dat het fchip

,

t welk ^Antomus voerde, in zee dede
ftaen, welke kracht, de flinker voet,
van een fchilt-padde mede zoude
hebben

, als zy in een fchip geworpen
was. r

|

Voor en achter, op en onder den
overloop

, wierden kamerkens en
koien gebouwt , tot verblijf van de
ichepelingen. Weinig voor dees tijt
bouwde men fchepen , die voor en
achter hoogh opftegen, en datin de
ronte, zeer wanfehapen.
Andere waeren zeer breet, achter

s
plat,en fpits boventoe gaende,ofook 4
wel fpits achter toegaende, tot op de ïf
helft van de gehele hooghte: en dan fweder verweiende,zoo dat de hut bo-
ven zoo breec was , alsdekonliapels
kamer onder, en de kajuit zeerfmal,
men zagh mede fchepen, die achter
plat en evenzijdigh oprezen. Deze
fchepen voerden twee bezaens ma-
ften, meteen lange fpriet, dieachrer
uitftsk. Deze diende om d'achtcrfte
bezaen uit te voeren. Uit de mars, bo-
denze met buflTen tegenweer. Het
fchip was voorts platzijdigh: of ook
wel ront, gelijk een ton • èn men zag
daer een voor en achter kafteel aen

,

wel dicht befloten , daks gewijs bo-
ven fluitende, ofwel vierkant en plat;
verdeelt in twee verdiepingen. Eeni-
gehadden geen hout voorfcheen, op
den overloop , 't welk gevaerlijk was
om afte vallen , by quaet weder, an-
dere gongenflechts

, fpits en platzij-

digh







s-bou-ju en beftier. I. Deel. ft

digh toe, zonder pen ofgaljoen. Behal-

ven deze,vint men afbeeltzels van fche-

pen, gemaekttediertijt, wanneer de

vuur-buffen ecrft in't gebruik zijn geko-

men, dierontom, op een overhangende

galdery, 't kanon hadden geplactft , tuf-

fchen de riemen in: de kajuit is geheel

overhangende, daermen buiten om , in

een galdery gaen kan,voerende drie ma-

ften. In fte van een galjoen, voerdenze

een fwaere pen , voor uit , aen de boeg

,

die ront was , en op zijnent weinig bre-

der als dicht aen het fchip.De bak ofhet

voor-kafteel , komt voor over waeter

te hangen , ruftende op een zolder, van

fchuins op gaende ribben : welk uit de

boeg voor uitfteken , die op een mid-

dclbalk , welk mede uit het fchip fteekt,

quacmen te ruften.

Tegen de huit van het fchip aen

,

buitewaerts , was het beleit met dunne

ribben , van onderen tot bovenen toe.

Vinkenetten wierden over de fchepen

gefpannen
,
gelijk als men hedendaegs

mede dikmael ziet ;
met dit verfchil,

dat d'onzen op en afgenomen werden

;

maer deze altijt , over het fchip gefcho-

ren bleven ftaen.

Van achteren buiten om, tot omtrent

twaelefofveertien voetlang, aen ieder

zijde, zaghmen overhangende galde-

ryen , ofwandeldreven , daer fchiltkna-

pen opftonden : deze galderyen wier-

den met kleden bedekt , en de fpiegel

van het fchip hong daerboven over.

Doch om weder te keren tot de

Scheeps-bouw , voor anderhalf hon-

dert jaer: zoo dient te weten, dat men
fchepen geheel open bouwde : eenige

met een verdek, andere met drie, en Se
grootfte met vier. Het laegfte hol is ge»

meinlijk het diepfte geweeft en wel
het derdedeel van de gehele hooghte,

nevens een vierde van het tweede der-

dendeel.

Schepen met drie dekken zijn noit

getimmert geweeft , onder de dertigh

palm .Hun tweede hol befloeg in hoogte
omtrent acht palm, zijnde een mactc-

Ljk mans lengte : ook zoo het bovenfte,

te zamen zeftien palm
; doverige voor

hetonderfte hol,en den overloop laeten-

de , die een palm ofdrie opgeboeit was.

D'overioop was meeft altijt,openinde

midden : om d'onderfte verdiepinge

licht te doen hebben. Men zagh ook
in fchepen , die ten ftrijde uittogen, een

doft dikmael van de kampanje af , tot

aen de grootemaft toe, om tegenweer

uit te bieden: vanwaerdanhctgeheele

fchip wel overdekt wierd, met horden

ofgevlochte teenen , die wederzijts aen

de reehouten va ft gemaekt moeften

werden : en zulks diende om ftcenen,

ftinkpotten, en ander waepentuig afte

weeren.

Na dat de kiel gemaekt was , en de

ftaert-ribben daerin geënt , mackte men
de kielgang , en rechte de groote ribben

op, die wel vaft in kiel, en gront, of kiel-

gang gedreven moeften zijn. Het bui-

gen der ribben gefchag op het oogh vaii

de meefter: ieder ronde, en boog, na

welgevallen. Dees fchepen fprongen

voor,andere wederachter uit : zommige
maektenze platzijdigh : andere fchief

weder geheel ront. In 't gemeen doch
zijn de fchceps-zijden ront geweeft:

zoo dat de middellijn van het fmalfte

kringhftuk van het fchips-zijdc naom
hoog, halfzoolang zoude wezen, als de

middellijn van het fchips zijde over

langh. De hoogte van het fchip, quam
te naeftenby overeen met zijne breete:

en zelden zag men fchepen , die breder

als hacr hoogte wierden bevonden. Het
fchips hoogte mat men tot den over-

loop toe.

D'overioop was plat , en rees , of

daelde niet
,
tegen 't gebruik van het he-

dendaegfche Scheeps-bouwen.

Demeefter-rib ftrekte d'andere ribben

tot een vorm , en richtfnoer : waeromzc
ook d'eerft opgerecht wierd. Na deze

vvierden d'andere groote Scheeps-rib-

ben evenredelijk gemaekt : tot delaefte

kielgangs rib toe , welke gemeenlijk

fwaerder wierd gebouwt , als d'andere

ribben , die doverige ribben tot de

voor en achter-fteven toe , weder tot

voorbeelt komen te dienen : de ribben

over ent geftclt , werden vertoontop de
plaet onder deletter F.

De doft , daer boven van aengeroert

is , werdt ter zijden befchooten en af-

gefchut in kamerkens , en kaften , die

tot verblijfvan de fch'epelingen dienen

,

en bergingh van fcheeps behoeftighe-

den. In deze tijt wierden alle fcheeps

nootwendigheden boven in het fchip

G 2 be-
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bewaert/en niet onder, gelijk men he-
densdaegs veel tijts plag te doen. Zelf
de combuis

, botlarye , en kelder , fton-
den op den overloop van het fchip.

Achter de doft , een "tree opgaende, zag
men een plaets , het kaftèël genaemt°
daerecn borftv/ering opftont , Zes palm
hoog , 'een weinig achter tdt ftekende.
Dit is de plaets , daer men fnachts de
wacht hielt.Voorop de boeg, was mede
een kaltcel geteut , van gelijke geftalte

als hetachterftc 't welk met lippen aen
den overloop was gehecht, en fa we-
derzijts weinig buiten boort. Zijn borft-

wering, hoogh vijf Romeinfche pal-
men, en het kaftecl is op den overloop
lang twee derden van dc hoogte van de
hekribben: noch ftcekt een derden daer
van voorover 't waeter uit : zoo dat het
kafteelzoolangh is in 't geheel, als de
hek-dutten hpógzijn.

Hier zijn de matroozen koien: hier
waekt men nachten dagh : en ftaet al-

tijteen man op de uitkijk. De zeilen, te

dezer tijt , hadden meed een vierkante
vorm

; doch lange, en boven fnialle zei-
len werden heden bequaemft ter wint-
vanggeoordeelr.

'

Schepen , die minder hoogte had-
den als dertig palm , gafmen alleenigh
twee verdiepingen.

_
En wanneerze onder de vieren twin-

tigh palm hoog waeren, haddenze nim-
mer meer als een verdiepingh: 'thout
voor-fcheen uit genomen ,'tgcen zeven
palm hoog ftont. 't Opzetten van de
verdekken , was noch in geengebruik.
Aen weder zijde van den overloop,fton-
den Hellingen , daer men op gaen koft

,

die met het hout voor-fcheen een hoo"-
te hadden.

Voor bezijden de lieven 'zagh men
tweegaeten, daer het kabeltouw door
~ >. •_ t i n i <

W I T S E K S

Song, 't geen in 't kadee! ;ebergt wierd

.

<~>-> Cl --jvui-j^v VV IV

Een fchip , als hier befchreven is,

ftaet te zien by letter I, 'tgeen lang is

honderten acht palm, of achtten mae-
ten

, eertijts Rumen geheten.

Ditwierd voor een vafte regel gehou-
den , dat hetfehips hoogte en wijtc, een
derden was van de kiels lengte : en zoo
veel viel ook de voortleven , weinigh
min of meer. Maer 't vallen van d'ach-
terftevcn

, was maer een vijfden van dc
wijte. Het breetfte van de gront , of

bodem, daer boven van -gemelt is, onder
denaemvan kielgang

, haddc een der:
denvandebovenftewijte,oftemontvan
tlchip.-enzijn engfte weder,een derden
van zijn breetfte: achter by het hakkel
boms het fchip halfzoo breet, als daer
het boven m de mont op zijn wijtft is.

Het hooft van 't fchip, of die plaets
daer op onze hedendaegfche fchepen de
bak komt, is boven twee derden nauwer,
als onder-, en achterhoven een zeftcn
raeuwer, als onder

: en ditalles in <-rootc
fchepen. In kleindergcbomven Verin
dertd'cven-rèden of gehjkdeligheit f ü
Dc hoogte en is by hungeen derden

van de lengte, en de kielgangen zijn,
op haer fmalft, fmalder als cèn derden
*an hun breetfte: en dit breetfte is we-
der breder als het derden van de mont,
oricnipswijte boven.
De boots zagh men van voore

, alt.j't
het breetfte zijnen zulx,omdatmen in
dc boots d'ankers veeltij ts lichte, 't geerl
voor op gefchicde

, wa'èr toe plaetzfe
nodig zy geweeft. De «roote van dc
bootswierdengefchikt na de fchepen
wien zy ten dienftmoeften ftaen

; want
menze nu onder het verdek bCrgden,als-
herfchipirl zee was: waeromze niet' te
hoogh opgeboeitdienden te zijn Voor
ieder drie fpan lengte, geeft men hem
cenfpanwijte;delengtcnietbydckic!
maer boven tuffchen de ftcvens uiterfte
punten gerekent.Hetmecfter-ribbeken
werd mdc midden van het fchip gezet
Dc doftvan voren,be'gintvan d'ach-

tcrkiel-ganghs-rib af, en ftrekttot voor
aendefteventoe: het achter dekskenis
van de zelve geftalte , doch weinig kot-
ter, hedendaegs zijn d'achterdoften of
yerdekskens vctltijts het grootftc in'dc
booten.

Achter en voor
, op het ent van dc

kic gang,ofgeftreekcn bodem, krin t
de boot een tiende van zijn middel wij:
te:en zoo fluit hetvoorenachterfchip
allenskens fcherp toe. De gront of de

i

kielgang van een boot was by de mee
j

fter-nb het breetft, en dat twee derden

j

van de bdvcnfte wijte of mont van dé
;

boot: welke bodem op zijn fmalftezoo
breet is, alshy vingeren lang is.

Roei-fchepen
, mét zeer ongelijk

j

aen d'oude geftalte
, gongen toen al

|

medem zwang , doch meer als vi jfroci-

rcien



Scheeps-bouw 'in

reien zaghmen nimmer : ieder riem-

voerderhad een palm breete , om te zit-

ten, en een cubit vierkant, om zijn er-

men te bellieren.

Aenvis-fchepen, en diergelijk klein

vaertuig , wierd d'achter lieven winkel
recht op gezet : en hunne wijte was ge-
meinlijkeen zevende van de lengte : ne-

gen fpan fchoot de boegh na voren uit.

De gront befloegh twee derden van de
wijte boven : d'achter-fleven fton drie
fpan hoger, als de voor-fteven. Nim-
mer was de gront fmalder als de helft

van de bovenfte wijte , of breder als twe
derden daer van. Breder vis-fchepen

floegen vaek om , en fmalder gongen al

tediep, na hun gevoelen.

,

Derondingen fnyingh des huits ge-
fchag , na welgevallen , zonder maet.
De kiel gangen in deze fcheepkens rij-

zen boven een palm niet. D'achter-fte-

'ejiier. I. D e e l, ^
venisfwaerderalsde voor-Heven, om
hetzwaeiente verhinderen. De boegh
is boven ront, doch een fnuit, die fpits is,

(leekt daer uit. Hoe langer fchepen,
hoe bredervoor , om het waeter des te
wijderwegh te werpen.

En dit laet van de Scheeps-bouw

,

voor ander halfeeuw gebruikelijk, ge-
noeg zijn.

Vlaggen wierden te dezer tijt zeer
groot , en in groote overvloet op de
fchepen geftelr , zelf van de boorden
zagmen die afwaeien. Hier (teldenze
grooteprachtin.

De verbeelde geflalten hier toe ge-
bruikt, met hunne maet, zijnberuften-
de in d'onvergelijkehjke Boekery van
den Hoog-geleerden en zeer vermaer-
den Heer Ijaak VoJJim , door wiens by-
zonderegunfl dezelve nu gemein wer-
den gemaekt.

Achtste Hooftstuk.
Hoemen hcdendaegsin HoUandt Schepen bouwt.

opor-

ler toe laet een Pynas-fchip,
lang over (leven , honderten
vier en dertigh Amfterdam-
fche voeten , tot voorbeeït

dienen. 'tWelk ( by gedachten gebout)
ontleet werde in al zijne deelen.

Wiens maet en geftalte zoo te recht
verftaen worden , men daer fchepen

,

van onbegrepen lenghte en gebruik,
(mutat'ü mutandü, verandert 't geen
verandert dient te zijn) zoo groot als

klein
, zeer lichtelijk na-vormen,en toe-

flellen kan ; want alle regels , evenmaet
en gelijkdeligheit *, blijven eenderley
aerd, op alle kicls lengten

;
't zy het fchip

een kielheeft van hondert en tachentig,
offlechts van tzeftig voeten langh.

Vafte grond-flaegen en Wetten, hoe
men alle Scheeps-deelen , en een geheel
fchip zelve maeken moet, zal hier trach-
ten ten toon te (tellen.

Wel is waer echter , dat dë wis-
konftige maet ten vollen altijt na te

komen, niet wel doenlijk is, en zulks

fe om de menigvuldige en onderfcheide-

F" ^jke krom en geboogen geflalten , die
men de houten aèn een fchip geven
moet.

Waer van daen het zeggen komt,dat

twee fchepen , oftwee menfehen elkan-
der ten vollen nimmer gelijken.

Hoe naeuwkeuriger doch d'even-
maet, en gelijkdeligheit, in'tScheeps-
bouwen gevolgtwerd, hoe volmaekter
het fchip zal zijn, cïèrlijk, fterk, en
wel-bezeilt.

Huis -bouw -kond (laet op vafle
gronden, en gefchickte wetten: zelden
vint men doch huizen, waer in de wis-
konftigemaet, in alles, wacrgenomen
is

; fchoon ieder daerna tracht.

Stof, plaets en gelegentheit brengen
dikmael wanfehickby.

Dus (laet het ook met de Scheeps-
bouw. Het gebruik , 't welk van onein-
delijke veranderingh is, dwingtbouw-
meefters 5 maet en wetten te kreuken.

Men volgt die dan zoo veel doenlijk.

Noortfche deel-haelders laeden het
meeft , wanneer na den vierkante hel-

len. Kooren-fchepen
, endieopftuk-

goederen aen leggen , alsze rontach-
tig zijn ; en veel fpringen. Ooft- en
Noorts-vaersders , die "grove waeren
laeden , zijn grooter in 't gemeen als die
ftuk-goederen

, wijnen , en diergelijk,

laeden : gelijk ook de Sout-haelders.

Maften werden becmaemft in ruimen
G 3 gc=
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fcftout , die onder breet, en evenhoe-
igh zijn.

Koopvaerdy-fchepen paffen beft bo-

ven fmal te zijn , om met deste Weini-

ger mannen beftiert tekonnen werden.

Oorloghs-fchepen , zijn boven en
in 't hart van'tfchip breet, om te beter

te konnen flaen , en tegenweer bieden.

Een fchip, dat de Vloot-voogt voert,

paft wel dat koftelijk , en in aenfien , al*

len overtreft.

Niemant verwachte echter, dat alle

Scheeps-deelentothetminfte toe, wis-

konftelijk zullen werden voorgeftelt:

zulks gefchietflechts in die gene, welk
de voornaemfte rang in 't fchip hebben,

d'overige volgen daer zonder evenmaet
uit.

Om dan een begin van't werk te mae-
ken, zoo gaen voor af, de benamingen,
van alle de voornaeme deelen , in'taen-

getogen Pynas fchip : nevens de af-

beeldingvan haere geftalten : aengewe-
zen in 'tbyzonder, en zoo veel doen-
lijk , in 't fchip zelve , daerze vereifchen

teftaen.

Op de plaetNa i, werden viffchers

vertoont , 't geen fwaere balk-planken

zijn : die in 'tverdek leggen , daer de
maft door gaet, welk gatmet een zoom
belegt is.

Vertuiningh blat , plank, of hout

:

is hout , of zijn planken , die op dc
Scheeps-boorden worden gezet , boven
't rahou t , na achteren toe, wanneermen
fchepen hoog opboeit.

Zetgang : is toegemaekt plankwerk,
't geene op de hals van 't fchip , daer het

fchips boort het laegft is, na welgeval-

len ingezet wordt , en weder afgeno-

men kan werden : 't geen gefchiet om
het fchip beter te fluiten : 't heeft op
fchepen van oorlogh , ronde musquet
gaeten , en een deurtjenom iets by , en

door, op te haelen , 't geen gefloo-

tenwerdt. In zommige luiken , doch
meeft op Koopvaerdy-fchepen , zijn

overdekte gaeten, daer het kabel door
vaert.

Lijfhouten , of warter-gangen , of
legwaeringen

, zijn dicke plancken, die

inden overloop, of op 'tverdek, te-

gen 't boort aen leggen, welke met bouts
aen of in de berk-houten , en door den
huitgeflaegen zijn. De ribben en bak-
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ken zijn hier met fwaere bouts aenge-
dreven, gehecht, en ingezwaluwt.

Schaer.fiocken , zijn dicke , doch
fmalle planken ; leggende op de balken,
in d'overloop ingekeept met borften,
langs fcheeps : op een derde veeltijts

van de wijte aen wederzijde , van achte-
ren totvoren : hier in zijn de ribben mee
verloren lippen gefloten : totbeftendig-

heit van den overloop , die daer opge-
legt wordt. Eenige komen medeop de
wijte van de luiken, en befluiten de zel-

ve: defchaer-ftocken achter de maftjeg-
gen nader het midden van 't fchip, als

die tegen de luikgaten aenkomen. Vul-
lingh werden de planken genaemt , die
men in de fcheeps zijde zet : Schut*
vulltngh het platte hout j dat tuffchen
de buffen in komt te ftaen.

Het kolzem , 't welk op de plaet

N°- 2. verheelt ftaet , die men anders
een binnen , oftwede kiel zoude mogen
noemen, is een fwaere balk, ö<c langs
het geheele fchip, onder, op of in den
bodem legt , tegen dc kiel aen , om dc
fcheeps-nbben of inhouten vaftigheit

tcgeven, welkdaeringeè'ntzijn.

Spótfen zijn ftevige houten , onder
in het fchip , daer de maften met hun
punten in ftaen.

Balk-wagers tX]vl planken , daer de
bakken inleggen.

S/cmp - houten , zijn knies buitc.

waerts , aen fteven enbarrig-hout.

Dc Broekftiicken , waervaneenknie
de derde plaet vertoont , komen in de
fpiegel

, vaftigheits halve.

Oplangen , die hier en daer aen dc
fcheeps-zijden gezet worden

, op zeker
afftant van elkander , om het web te

fcheren, of het fchips lighaem te krij-

gen : werden ook Spant-Jlutten ge-

naemt, omd^tzc, het fchip gelijk als

fpannen, daer men d'overige inhouten
naby voegt.

Twee zifters , eenbuik-ftuk, en twee

oplangen, werdteenfpant genaemt.
Stuinder is een inhout, tuffchen de

Wagers en huit : dees maekt men in

fchepen , die fchut voeren; of onfterk

bevonden werden.

Zitters, zijn balken , die op de bo-
dem van het fchip komen te leggen.

Het Zogh is achter onder in een
fchip.

Re-
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Scheeps-bouzt- en befiier. I. D e e

Regelingen , gelijk op de vijftc plaet

ftaen, zijn brede Jatten , die achter
en voor, boven, rontom het fchips

boort, geftelt zijn.

Raehout , is de bovenfte dikke
zoom , welke men aen de fchepen
ziet , die de boorden dekt , en op de
hals van 't (chip, het hoogde houtis.

Die ftaet op de zefte plaet vertoont.

Barkhouten : zijn dikke banden
,

die men langs fcheeps , in de fcheeps-

zijdenziet: dees dienen om het fchip

t'zamen te houden.

Beting-balken : d ienen om touwen,
'en kabel s aen te beleggen , om ankers
acn vaft te maeken. De groote beting

dient mede om hetfchipindeboegh
fterk te maeken.
Kracn : is een hout , dat voor uit

het galjoen over waeter (leekt : het
anker-touw loopt daer over, als het
gewonden werdt , 'tzy door een, of
ook wel door twee fchijven. Daer by
is een ander hout , 'Drtikkergenacmt,
welk dient, om hetzelve te (hitten.

Clitis : is een gat , in een dicke
plank, die in het boort, tegen fteven
aen ftaet, daerhet kabel door-loopt,
met een bant buiten om beflaegen.

D' Uitlegger : is het hout, 't geen
voor uit fteekt: en de lengte van het
galjoen maekt, hier komt de kam in.

Sluit-ftnkjens: zijn houten, die die-

nen om d'een of ander plaets te vul-
len , daer hout te kort fchiet.

Es : is het hout , 't geen op de rugh
van de leeuw leit. Dees alle ftaen op
deplaetN 0

-/. afgebeelr.

Tuflchen de Worpen in de fpiegels
komen de poorten.

Klojjen leght men om iets te flui-

ten , en vaft: te houden.
Zitters leggen bezijden de buik-

flukken
, op den bodem.

En 0/ langen op de buik-ftukken.
Oplangen (lijfop buik-ftukken , mae-
ken fterke fchepen.

Steekers z\]n inhouten, in'tzogh,
tegen de zijden leggende.

Sogh-ftukken ; zijn hotite gaffels,
welke voor en achter, tegen de fte-
ven aenkomen, in fte vangefcheide

,

inhouten.

Bmk-Jlukken , leggen dwers over
den bodem. DezeallefietbyN°-8.

5?
Tingel, afgeheelt by N°- 9, is een

laphouts, tuflchen de kiel en d'eerfte
plank aen de kiel, om den bodem ef-

fen te maeken: hierin werdt een gat
gelaeten , daer het waeter door loopr,
de kiel is op blocken gezet , zoo als

menhemaenlegt, wanneer men bou-
wens gezint is.

Hek-ftutten : zijn houten dieboven
de fpiegels komen, en eigen aenPy-
naflèn.

Het Hek is kringftuckigh , buite-
waerts.

Boejen : is gezeght , planken aen-
brengen van onderen, buitewaerts tot
aen de kimmen toe,al\vaer de fcheeps-
zijde het boeizelgenaemt werdt.

CMerkers ; opdeplaetN0
- 10, zijn

houten, die men over de huk-gaeten
legt, daer de luiken inde midden op-
ruften.

Halsklamp : is buiten aen het fchip,

daer het touw, de hals genaemt door-
gaet: wiens geftal te ftaet op de plaet
N°- 11.

Het Schilt , is een cieraet , ftaet

voor de (her plecht, hut, en elders, ge-
lijk het waepen van den Eigenaer des
fchips

, veeltijts mede voor tegen de
back aen gezet wordt. Men vint in

fwaere fchepen voor wel twee fchil-

den zomtijts.

Aen d'onder kant , van 'tonder-
fte hackebort , daer de beelden op
ftaen , leght een Architraef.
En het Cimathm ftaet aen het on-

derftedek.

De Thorus aen het twede dek,daer
de beelden met haer hoofden aenko-
men.

Een Scima ftaet aen het derde dek.
De venfierkens op V zy, ftaen zo wel

indegaldery, als in de kajuit zelve.

Met Knechts hyftmen de rees op :

de groote knecht die is breet 1 voet

7 duim , dik 1 voet 6 duim , de fchij-

ven lang 1 voet 6 duim , dik 2 duim s

de nagel dik 2 duim,degaeten van het
hooft 8 duim, het hooftlang 1 voet,
boven achtkantiggemaekt : de kneg-
tjens die daer aen vaft zijn , dik 10
duim,breet 1 voet, degaerenlang i2j

duim,wijt 2 duim.'t hooft lang /duim,
boven dik 7 duim , ftaen van de groo-
te 4, duim, boven, en onder tegen aen,

hier



y& NlCOLAÈS
hier komt vaek een betinghbalkjen,

vaft met een bourjen aen eiken ent;

zijn hoofden zijn langh 8 duim. De
knechts werden heden veel verdub-

belt.

Acn Halsmaftm bcleght men tou-

wen , A en B, op de place 12 zijn

kruishoutjensdaeraen, hen plaets in

'tfchipisopde hals.

N°- 13. vertoont een Spiegel , of
ichip van achteren , doorgefneden
opdehelfc, om dat beide de zijden

even eens zijn , doch het waepen,
't welk het ("chips kenteeken is, werd
geheel vertoont om dat half onken-
baerzoudezijn.

OpN°- 14. werdt de huts deur, en
het hur-fchot vertoont.

Boven aen het fchot , daet een
Faes , zoo ook onder , voor het gae-

pen van de pianken.

De Muts ribben zijn zoo langh als

de balken. De huis deelen zijn zoo
dik als het wacterbort.

Boven de Kajuit -deur daet een
booghjen, en op de deur leggen drie

klampen , zy moet onder weinig wij-

der wezen als boven : boven 3 voet
jduim, onder 3 voet 2! duim , de
klampen breet 9 duim, dik is duim,
zy is deurgezaegt , het ftuk aen boort

is brcet 1 voet , de henxels hebben
twee leden, het fmal le (tuk ismeteen
grendel-dot, zoo wel hut als kajuit-

deuren zietmen dikmael op defche-

pen , gelijk portaelen voor uit daen

,

'tgeen mijns bedunkens veel onge-
rnacken na zigh fleept,cn daerom on-
prijzelijk. Op de middelde klamp
komt het flot te daen. Het traliewerk

voordehuit, ten ende het verdek, is

veeltijts t'eenemael befchoreh. Het
ent van'r boogjen boven de deür,moec
-wat lui zijn.

De Mamiringh aen dc pomp, is van
lappen, of zeil-doek gemaekt : hier

gaet het waeterdeur.

Boffen , zijn buisjens , waer het
waeter deur in zee loopt.

Twee Tempen maektmen ingroo-

te fchepen wel bewoelt.

Op de plaet N°- 15-, daet de Hals-

tnajlyvun een ander aenzien als vooren
is vertoont.

Het Schandek , anders Potdek ge-
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naemt: is het hout, 'tgeen het Schip'

boort dekt , en boven fluit, dat hel

waeter tufte hen boort, by d'inhouten

nier in enloope, debalkjens diedaei
in de plaet aen worden veibeelt, zijn

d'enden van d'inhouren.

Het 'Busbafik , of'Dulbort , komt op
de dutten

,
tegen de regelingen

; fte-

vigheits wil
, opgebyielt met verloo-

ren lippen.

Metde^/op N°- 6, zet mende
fpilvad. Waer toe een (pil dient, is

van ieder bekent , waerom daer van

zwijge. Op de plaet daer het galjoen

vertoont werdt; daeteen werktuigh
't geen men voor een fpil te fcheep

[

zoude konncn gebruiken : waer mede
denarbeit ongelovelijk veel verlicht

zoude werden
;
doch de tijt in het

winden verlengt, is van maekzel als

blijktopde plaet

:

A. Dat is een groot rat, breedt 4I

duim , dik iduim , daer zijn in 20
tanden, lang i duim.

B. Staet in de midden, heeft 3 hoec.

ken die de dander op dringen ; en i<

langh ijduim , is binnen hol daerD
daet.

C. Dat dringht hetgrooteratom
;

daer zijn aen vier tacken , aen d'enden

geflooten, 'c is breet 1 duim in't vier-

kant, lang i'j duim. CDaeraehisde
kruk daermen 't mede omdraeir.

F. De dander breet 2 duim, dick

1 duim, de tanden zijn wijt , tweeder-

de parten van een duim.

Het Rant-zoen-hout , maektde wij-

te van het Ichip , en fpiegel , achter

Het Kinnebak fluit op de kiel.

Speenen zijn fwaere overent ftaen

dc pylaers,die nevens de balken en be

ting knie, de geheele beting macken
De Duimen van dé poorten komei

inde kloflèn , en dépoörtflaet onder
tegen de drumpel acn , de poort is var

binnen gevoerr, en met ruiten gefpijc

kert. Daer zijn touwen acn vad, ori

hem op en toe te trecken , het Kar
viel-hout komt onder de enden var

de ribben langs fcheeps. Enditdaei
op N°-iy.

Op N°- 1 8 is een Kajuit van binnen

te zien. A AZijndijlendaerpyladers
op komen te leggen, b b b Zijn rig-

gels. C Boogjens. D Trefoortjes. Eii

eet
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Scheeps-bon^ en bejlkr

wljnkeldertjen. F Een deurtjen

I
een kafle , om iets in te leggen,

ïen deurzicht. By H zoude de ka-

sdeur zijn ; hier, plaets halven uit-

aeten. De ftijlen zijn breet 3 duim

,

: \\ duim. De kajuits deur, is wijt

roet 3 duim , en de groote wijnkel-

s deur, wijt 3 voet 6 duim , d'onder-

ïelsvanhettrefoortjen, ftaen uit de

<nt 4. voet , en b b is hoogh 3 voet

duim , de middelfte b is hoog 2 voet

luim , de pilaertjens , of pilafters die

de ftijlen leggen ,
zijn breet 3 duim,

: li duim , met geftreeken fcrmetten.

:t klein wijnkelders deurtjen, daer

:ndoortapt,wijt9duim,hoog 1 voet,

t deurtjen F, wijt 1 voet 8 duim,

es ftaet van het kajuit fchot 2 voet

duim.

Boven de deur van de kajuit , die

:r niet werd vertoont , ftaet een rig-

el > om het flag van de deur af te kee-

].

En boven al dit binnen werk , komt
n rigchel , om de ronte van het bo-

nwelfte vullen.

Boven deze kasjens , maektmendik-

acl , tegen de fchotten , rechtbancken

n,met pylaertjens,om glazen en fcho-

Is bp te bergen. Klampen werden

ede rontom in de kajuit geflaegen ;

II waepens aen te hangen.

Het kruis ftaet achter in dcfpiegel,

it werd geftreeken, en de deelen van

et rechte wulf komen daer op , hier

aet het waepen tegen aen.

Het tweede dek , heeft bocht ach-

a
- uit 4, duim , en is daer in de rflid-

en breet 1 voet 1 duim , op het barg-

out B breet 8' duim , enaenhetendt

voet van 't fchip , breet 1 voet

; duim , dik qualijk 2 duim, op 't zy

y N , breet 9 duim , op het ftutjen C
ïtdekbreetó; duim.

De hoek die fpringt op en uit. Voor

p het ftutjen ftaet de fcheergangh

voet van het barghout af.

Achter tegen het hackebort , en bo-

;r vanhetbarrighout 1 voet 5, duim,

ïtknietjena vooren langh 2 voet , de

ijdedik^duim, breet 5 duim. Veele

uw-meefters , zetten hunne fchepen

:hteruit , enmaeken 't hoog daer, na

welgevallen, en dat het gebruik vereift,

onder wet.

I. Deel. ^7

Het derde deck ftaet , midden in

het twede , 2 voet 44 duim , aen d'en-

den by de ftut op te meeten 2 voet 1 o

duim , het zelvige is inde midden breet

9 duim, end'enden breet 8 duim, de

zijde dik 2 duim ; aen g legt het op het

barrighout , het breetfte van H tot G

,

is langh 1 voet 8 duim , en daer breet

1 voet , van I tot aenG, is breet 8 duim,

dik 2 duim in de midden , het dek van

I tot H, lang 8 voet 51 duim, de bui-

tekant is gefchaeft met een fcima.

Het eerfte clek,vertoontop plaet N°-

20. is dick 2 duim , in de midden by
c breet 1 voet 2 duim , aen d'enden a

,

1 voet \\ duim , gaet 7 duim voor

by devullingh, hetvoetjen op zy lang

5 voet 5; duim , breet 7 duim , dick

2 duim , het heeft een weinigh bocht

neerwaerts , en d'onderkant ftaet, even

wijt uit het barghout , het ftutjen aen het

ent breet 6 duim i leit op het twede hac-

kebort ; is dat geen alwaer mén op leit

als men achter uit ziet , dick 5 duim

,

ftaet 1 voet van het barrighout, op de

hoogtevan 1 voet 4 duim, van 't voet-

jen, en heeft daertuflehen wat bocht,

3 \ duim onder 't voetjen , de fcheergan-

gen op het ftutjen zijn breet 9 duim

,

de boven kant hoogh 2 voet 2 duim

,

achter breet 1 voet , dik iï duim , bo-

ven bocht x duim , en achter buiten het

barrighout 11 voet aen de binnen kant.

Het boogjenkomt 8 1 duimvoor aen het
ftutjen, en het ftutjen hanght 51 duim
achter over , het boogjen dat komt

l| duimop het barrighout.

In de Galderye maekt men heime-

lijkheden , kaften , en uitkijk-plaetzen

,

zy dienen mede tot vercierzel aen het

fchip. EenGaldery,met een venfterdaer

in, ftaetopdeplaetN0
- igtentoon.

De bank die in de kaj uit ftaet , tegen

het achter ent van 't fchip , is hoogh

1 voet óduim, deftijltjes die zijn dik,

en breet 2 duim, hy zelve boven breet

1 voet 8 duim, aen d'enden is hy breet

1 voet 6 duim , het dexel is breet 1 voet

2oduim, dik 2 duim, ftaet ten toon op

de plaet N°- 21. Aen ftier-boort ftaet

byC een bank, lang ivoet 8 duim, en

demiddc bankby letter A, lang 1 voet

7duim ,
hiergaethet roer deur, als men

het inhangt, cn wanneer men achter uit-

I fchiet, kan de bank b, wederzijts opgc-

I H licht
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licht werden , daerdeRam-paerdenin-
gaen

; veeltijts werd in de bank by d een

gemak-pijp gemaekt , 6 duim van de
kant van her ftutjen , en i voet van
boorr, onder wijt 44 duim, bovenwijt
1 6 duim.

Dikmaels zier men medeluiken,in de
vloer van de kajuit, daer het roer door
ingehangen werdr, in fte dat dees ge-

noemde banken opgenomen werden

,

doch by zoo een geval , moeten de
fchepen achter vry veel overhangen.

Binnen de kajuit , in her portael,

achter de deur, zijn veeltijrs twee re-

ibortjens , en m het bovenfte een Iae-

dingtje.

De righels van de koy, langs fcheeps,

aen back boort, die zijn dick en breet

11 duim , ook zoo de ftijlen , de kooye
is lang 5 voet 7 duim, het voorfte Mijlt-

je ftaet boven van boort 1 voet 5 duim

,

onder 3 voet 5 duim , het achterfte bo-
ven van boort 1 voet 3 duim , en onder

3 voet 1; duim. De richgeïs , die de
voet van de koye zijn; daer de touwen
doorgaen , die zijn hoog 2 voet 2 duim,
d'endën daer boven

;
zijn hoog 3 voet

6 duim, de ftijlen zijn breet 2 duim, en
de richgel die de voet van de koye
maekt, is breet 3 duim ; dick 2 duim,
wijt tuflchen d'achterftijl 10 duim , taf.
fchen de hanger wijt 3^ duim , en tuf-

fchen d'anderewijt 12 duim
, hetftijlt-

jen onder devoer, wijt 6 duim.
Het bovenfte richgeltje aen de balk-

jens
, wijt 4 duim , op den overloop

leiteen lat tuflchen de ftylen in, dik en
breet 2 duim.

Het vcnfter in de koye, dat komt van
het fchot van de kajuit 5 voet , en uit
den overloop 5 voet : het ishoog 1 voet

3 duim, wijt 10; duim, dckojeninde
kajuiten werden mede wel dwars
fcheeps gezet, en dat boven de letters

bbb opdepIaetN0 18.

De drumpel, aen debinnen kantvan
de kajuitsdeur, is dick 2 duim , en zoo
breet als de ftijlen zijn.

De gemacks pijpen zijn van loot ge-
maekt, en het dexel is gefchaeft, met
een papegais beek.

Boven de ftier-plecht,ftaet veeltijts

een boog
, op de kant van 'tverdek , ge-

lijk als met letterN , op de plaet N°- 20
werd vertoont , 1 voet verheven , en op

W I T S E N S

I

de deelen leit een lat neder , die
ii duim , breet 3 duim , hy leit 9 duit

j

meer na achteren toe
, (wiens voorkai

by letter O ftaettezien: ) alsdeendd
van de deelen komen, de boog is brei

fi duim, boven dik 3 duim, enond(
1 duim, depylaertjensonderde boog
zijn breet 5 1 duim , dik 2 duim , de ga<
ten tuflchen de zelve wijt 5 I duim, i

het fchot van de ftier-plecht, zijn opc
hingen die het licht inlaeten , ronror
met kiften geciert, wekker pylaertjen
achter met verkoren lippen zijn : aen
gewezen met letter P.

En dit zijn , de meeft voornaem
Scheeps-deelen , die men byzonder, oj
'rpapier vertoonen kan.

D'overige zullen beft bekent wor
den , wanneer men haer, in het fchij

zelve aenwijft; waer roe ick het voor
gefielde fchipingedachten

, doorgefne-
denm verfcheide geftalte , ten toon ftel

als hier volgt:

In het Schip door gefneden langs
fcheeps, is A deachter-fteven,B voor
fteven, daer de boegfpriet op ofte be-i

zijden op een klamp,of 't willegt,C dd
hieling, daerhet roerop ruft, D'het kin-

back van de kiel ; het geen een lasjei:

aen de fteven, en aen de kiel is, E eer
knie op de kiel , die de fteven aen de kie
vaft hout, Fzijnbuickftucken, die op
kiel en vlack leggen. G hetkolzem : dii

leit boven de kiel , op de buickftucken;
H Is een heckbalk , vaft met een borfi!

en zwaiue , in de fteven. I zijn wurpeni
die de rantzoen houten vaft houden j

iihet broekftuk, komt overd'endec
van de rantzoen-houten

, op d'achter-i

fteven. K bakken, in 't ruim. L bak-:
ken van 't verdeck. M bering-knie ; om
de beting-bakk worden dekabelen vafll

gemaekt , en om de hoofden van dd
fpeenen beleit. N is een fpeen, daer aen
de beting-balk vaft is. Ofocke knecht.i

Pgroote knecht; hier mede wint mem
ftengen en raas op. QJpil , wiens voet
onder op een boogh veeltijts ftaet.l

R hetfocke fpoor : daerdefocke maft
in ftaer , waer by een klos. S 'tgroote
fpoor. V brooten kaes kaemer. Wkon-i
ftapels kamer. X kajuit.Y Stucrplecht.t

YO boog, ofgat daer de koldcrftockl
ingaet-, als namentlijk, het verdeck tef

laegh is , om de kolder-ftockte gebruiél

ken. ii



























Scheeps-èowju en bcjlter.

ken. Zdchudc SThct roer , ftel , en
haex aen rietroer. Dejlcllen zi.n aen de
fteven, de haex aen 't roer, t'zaemen
van yzer. T S bezaens fpoor. T X ban-
den, die achter en voor aen het fpoor
leggen.T Z de bezaens knecht.C O het

vallen van de achter-fteven. OM {le-

vens hoogte, G L de {heek aen deach-
ter-fteven. KKzogh-ftukken. GKhet
twil, daerdeboeg-fpriet in leyt. GM
poorten. G Y het fchot voor de kajuit.

G Z fchot of tralie werk voor de fticr-

plecht. LA het lchot voor back en
kot , daer trappen tegen aen ftaen.

YY groote maft. HH bezaens maft.

GG focke maft. L B boegh-fpriet.

LG deugen fchot voor de hut : daereen
trap tegen aen ftaet. NN boffen van
d'onderfte overloop. OO boffen van
het verdek. QR zijn banden. Van d
tot f is het vallen van de voor-fteven.

QS is de beting balk. ByQTgaeteen
trap na om laegh. TT T wij ft de lüy-

waegen,en roerpen aen. K KK de boog
boven dc ftierplecht : daer de traliën in-

komen. Z Z de trap voor de ftier-

plecht. L D kruit-kamer. LE zijn luik-

jes. L F de pomp. By de groote maft
werd veeltijts mede een pomp gezet,

die de flagh - pomp genacmt werdt.

LG d'achter hut.

Somtijts , maektmen boven hutten

,

of in ftevandie , hoender hokken, op
de hut.

Op den overloop, wij ft het getal i

het Iuckjen aen achter de brootkamer.

2 Het luickjen van de brootkamer.

3 Het bezaens fpoor. 4 't Spoor van de
ipil. 5 Een luickjen achter de maft. 6 De
groote viffcher. 7 Het groote luik.

8Het gat van de focke maft.pHet luikje

daermenfeharpof iets anders in wegh
leght •, waer toe ook het luickjen I dient.

ioZijnfchaerftockcn. 11 Is de botla-

rye. De kombuis ftaet op een hooghte
metdebotlarye , doch aen d'over-zijde,

waeromze hier niet vertoont kan wer-
den

;
in fchepen ten oorlog , zet men

dees op den Scheeps-bodem om laegh

,

dwers Schecps. 1 2 Is het lijf-hout
; leit

op d'enden van de bakken, tegens 'tin-

hout aen, weerzijde, tot aen de voorfte-

ven. Staet aen te merken, dat op den
overloop , die hier alleen met planken
langs fcheeps aengewezen is , banden

I. Deel
S9

leggen ; dwars over bakken , en ribben

,

ooklijf houten, enkarviel-houren, die
onder d'enden van de ribben komen.
Omtrent 28 leght een bant tegen dc
boeg aen.Op fchepen die veel volk voe-
ren , maekt men de overloop dikmael

7 a 10 voet uit fteven, weinig opgezet}
op dat alle onreinigheden des te beter

afkopen, en het fchip voor zuiver blij-

ve. Aen 1 3 op de verdex plaet , is het
fchilt

; hiergaet en fpeelt de kolder- ftok
in.By 1 4 is de bezaens viffcher en fpoor.

1 fViffcher van de fpil. 1 6 Het luik ach-
ter de maft. 17 Luikje om de maft. 18
Luikje voor de rriaft

; om neder te gaen.

1 9 'tGroot luik. 2oTralie luick met zijn

hoofden. %\ Luikjen achter de beting.

22 Focke viffcher. 23 Een fpeen. 24 Be-
tingh knie ; dit 's de gront, doch zijn ge-
ftalte ziet by M en N. 2 5 Is een gatom
op den overloop te daekn. 26 Dierge-
lijke 2 7Het lijf-hout van't verdek: ge-
lijk boven gezegt van den overloop.

F Fin depluet boven de Stuur.plegt
en Kajuit , is het gat daer de kolder-
ftock doorgaet, GG de deur van de
hut, en het fchot van't zelve. HH het
fchot in de hut. C het luickjen om de
bezaens maft. Keen lijf-hout.

In de plaet welk de back boven ver-

toom, is B het luikjen om de focke maft.
H de fchaerftockjens. Z luickjens bo-
ven de fpeenen. Qhet tralie luick ach-
tet de fpeenen.

Aen de plaet die het Schip op 't cv
vertoont: mach men kjaerlijk zien , den
toeftant en plaetze van de Galderye, het

venfter in de Kajuit , dc poorten , hoe
demeefte recht op gaen , doch anderr.

als by letterA ter zijden, den toeftant

van roer, en fteven : dc plaets der vullinq

planken, als byB tuffchen de berekhou-

tcn F in , de regelingen aen C, en de zet-

gang aen D , nevens de kluizen E , en

ruften G , de bouts in 't hart van het

fchip
, zijn dik 1 duim. De nagels dick

rj duim. De fpijekers zijn 7, 8 a 9
duims. De bouts boven dick 5 duim.

Door het lafch van de kiel , zijn 8 bouts,

en door de voorfteven 4. a 5 bouts ge-

kloncken. In kiel en achterfteven
, zijn

6 bouts geflaegcn ; door de knie , die

op de kiel,en tegen de fteven ftaet.Schei-

nagels zijn geboort , door 't lafch van de

kiel, voorfteven, en achterfteven.

H 2 Het
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Het Galjoen rijft,van A tot C 2 ; voet

min , als de helft , van A B , men meet
tot aen de onder kant , van de leeuws

muil, pas op de helft van A tot B, recht

uit. De kluizen by E aengewezen, zijn

dick 8 duim , de kniesaen de uitlegger,

die zijn aen de voorkant van de fteven

,

breet 1 voet , dick 6ï duim , en daer
lang 6 voet.

Het onderfte kniehout ,komt z duim
over hettwede barghout. Hetbovenfte,
ftaet 1 3 duim,onder het derde barghout;

zoo dat het over een komt met de pen.

De bovenfte regelingen
, zijn achter

brcet 8 duim , dick 4," duim, en voor
breet 5 duim , dick 3; duim , de mid-
delfte breet 6 duim , dick 4,] duim, voor
breet 4j duim, dick 3; duim. D'onder-
ftebreetól duim, dick^ duim, en voor
breet 5 duim. De bovenfte achter wijt

1 voet 3ïduim, voor aen de leeuw wijt

6jduim. D'onfterfte wijt 1 voet 1 duim,
achter : en voor wijt 5 duim

.

Het eerfte knie ftaet aen de fte-

ven. Het ander verder 2 voet 1 duim,
dick 5 duim , brcet duim. Het der-

de wijt 2 voet, dicken breet als boven.
D'overige wijt 2 voet 2 duim, dick 4.

en brcet 5 duim. Hetdeckjen voor dik
4duim, breetenlang 10 duim, detwe
teting-balckjes dick en breet 5 duim

,

met gaeten,en een bocht van 3 duim, de
latten dick 1 duim, breet t\ duim, de
nchgels dick 2,- duim , breet 3 duim.
Aenhetcndt, dwarsover, legt een rib,

dick 3 duim, breet 4 duim. De kraen die

fteekt 2 voet over de regeling , breet aen
deftutdaerhyopleght 10 duim, dick

4, duim . De drucker dick 1 o duim,breet
1 voet.

Tegen het Schip, en't Galjoen by K,
menveeltijts een hoekman maekt. Dit

Galjoen magh grooter gezien worden
voor op de plaet daer het ezels hooft

ftaet. Galjoenen al te langh , hinderen

de fchepen om hun fwaerte , waerom
men ze nu fteil en licht maekt.

In het Schip , doorgefneden over-

dwars , vertoont in de eerfte plaetA de
kiel. B het vlak , ofte vlak van 't fchip

,

beginnende van B , en eindigende tot B

.

C een buickftuck
, leggende op het

vlack,over de kiel,van C tot C. D d'op-
lang •, deze maekt de wijte, en holte van
het fchip

, by voorbeelt > als men de mal

opzet van deoplangh , zoo zeteen fpij-

ker op de holte van het fchip , en laet

van daer een loot neerhangen, en meet
op de kimmen , het uithangen over de
nagel , want het fchip is wijt tot de kim-
me 27 voet, en is wijt in 't geheel 29
voet , aen ieder zijde een voet over-
fchietende. Ofte zoo men neemt tot
de wijte 2 7 voet , en ieder zijde uithan-

gende 1 voet, komt 29 voet. E is een
ftut. F een bakk-wager : hier in leg-

gen de bakken als in een grontflag , met
zwalue-ftaerten gedreven . G is een wa-
gerophetlijf-hout. H laft ofruimbalk.
I huidicht;tuffchen de kimmen en het
onderfte berghout. K zijn de kimmen.
L vullingen , tuftchen de berghouten.

M berghouten buiten aen't Schip. N is't

raahout, de bovenfte zoom van't Schip,
niet ongelijk aen de berkhouten. O ver-

deck-balck. P ftuinder. Qjs de kim-
wager. R wagers op 't vlack , en in
't huid-dicht. Shetkolzem. Teenroo-
paert. V de tingel die het lockgat , of
waeterlozinge maekt. W fponning in

de kiel , of keep, daer de kielganghin

komt. 't PuntX hangt over het boeizel

een voet; te weten overde holte van de?

kimme , of het ende van de kimme •, en
fulx,daerdees twee linien clkanderfnij-

den ; en dit maekt zoode wijte van het

geheele fchip, op de uitwaeteringe.

Aen de twede plaet van het doorge-

fnedenfchip over dwars isA een knie
in 't ruim. B een knieaendeverdeck-
balck. C het lijf-hout. D een bos. E
fchacr-ftock. F deelen op den overloop.
G ftel-hout onder 't ftuck. H laft-balck,

of balck in 't ruim. K wiel aen 'troo-

paert. Lis de ftut. Meenzitter.

Het lijf-hout gaet langs fcheeps aen-
boort , op de bakken , leggende tegen
de ftutten, en oplangen aen. De bos,
is het houtdaerhet gatinkomt totwae-
terlolïinge, of uitwaeteringe, op d'over-

Ioop , en verdeck. De fchaer-ftocken,

houden de bakken t'zamen •, voor het

omkanten. De laft-balck, dientom de
fchaerftockte houden, fteune, of ftut-

te, voor 't kanten. De ftutten zijn de
houten daermen de fchepen totd'uiter-

fte hoogte mede maeckt.De zitter is een
krom-hout, dat in de kimme komt. De
kimme is het onderfte of laefte van het

vlack, te weten, aen de buiten kant van't

fchip.
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Scheeps-bouw en beftkr.

fchip. De kimmcgang is een plank, bui-

ten aen het vlack gemaekt , drie ofvier

kimgangen , werden gemeinlijk op el-

kander aen 't fchip geftelt; nagelegent-

heit van de holte van het fchip.De letters

E, H, F, in deze tweede plaet, van

het doorgefneden Schip overdwars
,

ftaen buiten de Figuur , daer my dc

kleynte van de plaet toe dwingt: het zy
genoeg dat men weet,dat zy in den over-

loop moeten ftaen.

En dus zijndevoornaemftefcheeps-

deelen aengewezen , die men aen het

fcheeps lichaem vertoonenkan ; d'ove-

rige, zijn te klein, en te weinig van be-

langh , dat men hen afbeelt op het ko-

per , als, bouts
,
fpijkers, krammen,

karviel, en fcheinagels, koper aen het

roer , en zov.

Volgt het voorgefielde Schip
,
op de

blat plaet in 'tgeheel, 'tgeen boven by
flucken ftaet verheelt, met letter - aen-

wijzingevanTö«ï#£», zoo ftaende, als

loopende want , benaeminge der ma-
ften, bloks, zeilen, en hen toebehoo-

ren.

a Is 'tbezaens want , of hooft-tou-

wen , b het groote want , c het focke

I. D E E L. 6l

recht zet , of op topt, als men by de
wint zeilt.

t Is het kruiszeils bras , v de groote
mars raas bras , w fock mars raas bras,

x boven blinde raas bras , y begijns bras

,

z groote raas bras, ef focke raas bras.

Brallen zijnde touwen daermen de zei-

len mede omhaelt , alszeop de maft legf

1 Isdebekajer,2 het groote perdoen,

3 voorftengs perdoen , de perdoen dient

als 't fchip voor wint zeilt , dar de fteng

niet en breekt, in plaets van de ftagh

4. De boven blindes hanepoot , 4,4,

kruis-ftengs hanepoort.

5 Kruiszeils boelijn,6 groot marszeils
boehjn

, 7 fock-mars zeils boelijn , met
haer fpruitcn , anders 't magermannetje
genaemt. Met boelijns zetmen defeilen

kant , als't fchip by de wint zeilt.

8 Het kruiszeils fchoot, 9 groot mars
fchoot, iofockmarsfchoot, 11 boven
blinde fchoot, 5 o blinde fchoot, 2 7 foc-

ke fchoot, 2 3 groote fchoot. De groote
fchoot is vaft aen beide de enden van de
groote ree , loopt door het marffche

fchooteblock , en door het enkel fcho-

teblock , zy wordt beleit aen een knie

want of hooft-touwen , e krais-ftenge
|

ofte nagel , dient om het fchips zeilen

want, of hooft-touwen, f groote ften- ;
aen te haelen, en te vieren

, gelijk ook
gewant, g voorftenge want , h boven andere fchooten.

blinde ftenge want, ofte hooft-touwen. Trijzen zijn touwen, daer mende
iBezaensftag, k groote ftag, 1 focke

j

blinde mede ophyft, als 'tby de wint

ftagh, 1 1 taelie reeps.

Voorop de boegfpriet , vintmen aen

groote fchepen , een touw met knopen,

gefpannen , 't geen door de mars en na

voren vaft is , waer by de Bootsgezellen

langs opklimmen.

mBegeinstoppenandt, n grote top-

penandt , o focke toppenandt , p kruis-

ftengh ofraa toppenandt , q grote ften-

ge raa toppenandt , r fock-ftenge raa

toppenandt , s de blinde ftengs toppe-

nandt, 3 1 de blinde raas toppenandt.

De begijn is het reetje onder de be-

zacns mars: Dus benaemt,om dat,gelijk

als onnut is , en weinigh dienft doet,

als het vrouw -volk, 'tgeen men on-

der deRoomfch-gezinde vint, die Be-

gijnen genaemt werden, want aen deze

ree en hangt geen zeil onder aen , 't geen

eigentlijkhen ampt is, maer dient alleen

om 't boven werk uit te houden. Top-
penanden zijn daer men de raa mede

gaet.

T Is de roering, of hettouw datom
de anker ring gewonden is,diencnde om
die beter te handelen , en vaft te maeken.

2 5 Is dc groote fmijt , 2 8 focke fmijt.

2oDebezaens gytouwen, 21 grote

marszeils gytouwen ,24, fchoverzeils

gytouwen, 2 6 fock gytouwen. Deze
zijn aen de binnekant,om de zeilen daer

medeop te geien.

3 2 Groot ftenge ftagh , 33 fock ften-

ge ftagh. Aen devoorkant van de fock

iseenbuickgordingh , om bequaemhet

zeil te konneninnemen.

1 1 Is het kruis val , 13 't groot mars

val, 1
4,

't'focke mars val, 15 de boven

! blinde val, 17 de grote val, 18 de foc-

ke val: dees dienen om de zeilenop te

haelen , en weder te laeten val 1 en

.

30 De trijzen, waer mede men de

blinde raa in dwang hout.

|
5 1 Dc fpaenfche toppenant , dees

H 2 doen
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doen het zelfde werk als de trijzen,

doch zijn aen de ree , en boegh- fpriet

vaft.

1 9 Is de blinde val
j 45 d'anker-ftock.

29 De bezaens fchoot. 46 De vlagge

fpil. 43 't Groote fchoot-block, 42 Een
krans om de dael. 38 Bezaens juffers.

39Grootemafts juffers. 40 Focke juf-

fers.

3 5 Bezaens puttinghs
, 3 6 groote

maftsputtings , 3 7 focke puttings.

•
, 41 De hals klamp. 34 Woeling om

de boegfpriet.

52 Blinds toppenand. 53 Fock-
fchoot-block. ^4 De kont-wachter; dees

vaert na vooren op de boeg-fpriet , ge-

lijck de twee fleepers insgelijks doen

;

hier wordt de blinde mede aengehaelt,

dick ontrent 5 duim , is met het achter

ent door een fchoot block, aen de blinde

fchoot of fchinkel vaft. Werdt in de

hooft-touwen , of onder de ruften vaft

gemaekt.

55 Is de kraen
;
daer men het anker

mede ophaelt als 'tvoor gewonnen is >

met de kabel.

47 Groot ftagh blok , 48 fock ftagh

block.

Reep-touwen dienen om de zeilen

op te haelen. Demp-gordings zijn bo-

ven aen het mars zeil.

In groote fchepen , werden buite-

waerts tegen de fcheeps zijde dikmael

bakken geflagen , daerrnen boots en an-

dere zwaere packen mede tc fcheep

haelt ,
op dat de berghouten niet en

quetzen.

Unftm. De groote mafl die middel in het

fchip ftaet , verdient d'eerfte plaets.

Wacr de focke maft naer volgt , dat is

de voor recht opgaende maft, nevens de

neder gebogene boegfpriet, en bezaen,

of achter maft : mitsgaders de groote

ftengh , of twede boven middel maft

:

en focke fteng. De groote raa,cfdwars-

maft daer het zeilaenhangt. En focke

raa. Bezaens roe, ofdwars-maft-, daer

het achter zeil de bezaen aenhangt.

Blinde raa , daer het voorfte en laeghfte

zeilaenhangt. Groote mars raa,oftwe-

de middel dwers maft, daeïhethoogh-

fte zeil op een na , aenhanghr. Voor
marfTe raa. 't Groot bramzeils raatje,

ofderde en hoogfte middel dwers maft

,

daer het hooghfte zeil aenhanght, het

voor bramzeils ftengerje. Het kruis-

zeils raatje, of dwers achter maft,boven
de bezaen. Nevens het kruiszeils ften-

getje. Boven blindefteng.oftemaftjen,

uit de boegfpriet opgaende. Met zijn

boven blinde raa. Kruis en groot bram-
zeils ftengh. Voorbramzeils ftengh.

MariTen zijn de ronde kranzen die
bovenom de maften leggen , daer men
op ftaen kan ; dienendeom het touwerk
aen vaft te maeken , en zeilen uit te red-

den > en zov.

Van 't Blocks-werck onzes Schips.

Tot de groote Maft zijn:

32 Groote juffers. Deze komen we-
derzijts boort, tegen hetfehip aen : zijn

in de ruft v aft, de helft in' t yzer,de helft

in't touw, dienen om het want ftijverop
te rucken, en als 'tte flap ftaet, ftevig
aen tezorren, nieuw want verflaptge-

meinlijx. Hierom moeten zy dapper
aengezet worden.

2 Yeijnblocksmet3 fchijven.

2 Met 2 fchijven.

2 Dubbelde takel- blocks met ifchij-

ven. Dezedienen om het gefchut uiten
in te haelen , boven aen den overloop
zijn zy vaft : en worden aen de rampaer-
den vaft gemaeckt. Door de marffe
fchoot blocks , die op de nock van.

de rees hangen , loopt de groote en
focke fchoot. Dees juffers zijn breet

1 voet.

2 Marffe fchooteblocksopdenock.
2 Onder de raa.

4 Boeilijn blocks zonder fchijven.

2 Met fchijven.

|

2 Braffe bleekjes.

|

4Gytouw blockjes.

j
2 Platte raa blockjes.

|
4 Blockjes aen de groote ftag.

2 Staen blocks of knechts. Staen

i

om laeg op den overloop •, en dienen

.
om het zeil met zijn ree om hoogh te

haelen , zoo wel by groote maft, als

focke maft. Doch de knecht by de
bezaens maft , dient mede om om te

haelen, en te vieren. De kleine ftaen-

blc ckjens of knechtjens die men aen
de groote knecht vaft ziet , dienen om
met een ftenge wint reep de ftengen te

fchieten , en het marffe val op en neer
te haelen.

| 2 Groote



Scheep-bows.> en l

ï Groote blocks.

i Rack mee 3 regel klooten.

3 Scheer- tros blocks met 3 fchij-

ven.

3 Met 1 fchijf.

1 Stenge windt raepsblock.

1 ] ufter tot het rack.

48 Want klooten. Dees hangen in

't groote en focke want , meelt om de

pronk, touwen lopen daerdoor heen,

als geitouwen , brallen, gordings, &C;

1 Kinbacks block.

8 Blocken tot fcheerlijntjes.

Tot de Focke maft.

28 juffers.

2 Stagh blocks.

1 Kardiel block. Dees hangen on-

der ieder mars een. Hier loopen de

kardeel- touwen deur , die mede door
de knechts gaen, om zeilenraaop te

haelen.

2 Jeyn blocks met 3
fchijven.

2 Met 2 fchijven.

2 Talie blocks met 2 fchijven.

2 Met 1 fchijf.

2 Marffe fchoote blocks op de nok.

2 Onder de raa.

1 Burch block.

1 Stenge wint raeps block.

1 Rack met 3 regels klooten.

3 Scheertros blocks met z fchijven.

Deze vint men in 't want van beide

maften , en aen de zijde van de be-

zaens maft, men gebruiktze,om lich-

te goederen over te zetten,

3 • Met 1 fchijf.

1 Tot de ftengeftagh.

2 Topnands blocks.

4 Scheer trosbraflen.

4 Gordings blocks.

2 Platte op de raa. Zijn op de raa

vaft , en dienen om de zelve aen te ha-

len, en uit te vieren.

4Boeilijns blocks met 1 fchijf.

2 Sonder fchijven.

2 Focke fchote blocks.

6 Blocks tot fcheer-lijntjes.

Tot deBezaens maft.

16 Juffers.

1 Rack.

1 Jeyn tot het rack. Jeinblocks han-

gen in'tgroot of focke want i of leg-

gen inhetfehip, zoo lang menze van

ejller. I. Deel; 63

doen heeft, omgefchut, ofte andere
zwaere dingen mede over te heiflên.

1 Block met 2 fchijven.

1 Dietomet 1 fchijf.

4Karn?.ets blocks.

8 Tot Gytouwen. Deze hangen on-

der de rees, en worden gebruicktom
de zeilen in te nemen, als te grooten

vaert maeken , of als men reeven wil.

4Tot brallen.

4 Tot toppenands.

2 Tot toppenands aen de raa.

iTot de burch.

1 Tot de ftenge windt raep. Aen
elck ezels hooft hangt'er een , dienen

om de ftengen op en neder tefchie-

ten.

2 Juffers tot het ftagje.

2 Bezaens fchoote blocks.

Een kinnebacks block is op het

fchip vaft, aen de focke maft; daer

wordt een paerde lijn ingefmeten,

men haeker alles mede uit het fchip,

men zet het want daer ook mede aen,

zommige noemen het katteblocks,

om dat het hier en daer op het fchip

vaert.

Tot de Boegh-fpriet.

4 Juffers tot de loop-ftagh.

4 Juffers tot de fpaenfche toppe*

nandc.

1 Rack.

1 Block daer toe met 2 fchijven.

i Met 1 fchijf.

4 Gytouw blocks.

4 Trijs blocks met 2 fchijven. Hier

loopt een enkelde tros deugen dienen

tot de prael.

2 Met 1 fchijf.

1 Met 1 fchijf.

1 Met 2 fchijven totboeylijns.

2 Aen de ftenge ftagh.

2 Blinde fchote blocks.

2 Blinde wachters, alias kont-

wachters.

1 Blinde val-block met 2 fchijven.

1 Met 1 fchijf.

Blocks van degrootefteng.

16Juffers.

1 Rack.

4 Gytouw blocks.

4Karnaets blocks,zijn van hetzel-

ve gebruik, alsjeyn-blocks.
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4, Tot braffen.

2 Tot buyck-gordings.

6 Tot boeilijnsfonder fchijven.

z- Met 2 fchijven.

1 Marfle val block met 2 fchijven.

1 — Met 1 fchijf.

4 Tot pardoens mee 2 fchijven.

1 Tot het raepen , oftraeven: dit

ftaet op de tweede overloop by het

gefchut , midden in 't fchip, van groo-

te lengte, daergacn drie fchijven in,

en als men traeft, wint men met de

fpi\ , traeven is anders perzen of in-

wringen gefegr,en dusdaeniger wijze,

weet men eens zooveel zachte lading

als wol, ftoffe ofgaeren in een fchip

te ftouwen , als anderzins.

Elocks tot de Voor-ftcngh.

16Juffers.

4— Tot pardoens.

1 Rack.

1 Marfle val block met 2 fchijven.

1 Met 1 fchijf.

4,
Toppenands blocks.

<j,Totkarnaets.

4 Tot braffen.

2 Tot de ftenge ftagh met 2 fchij-

ven.

4Totboeilijnsmet 1 fchijf.

4Sonder fchijven.

4Gytou\v blocks.

4 Buyck gordings.

2 Tot de talye aen de ftenge ftagh

met 2 fchijven.

4Tot boeylijnsmet 1 fchijf.

4 Sonder fchijven.

4 Tot gytouwen.

2 Tot buyck gordings.

2 Tot de talie aen de ftenge ftagh.

1 Tot het bram ftaggetje.

Blocks tot de groote Bram/leng.

i2jufters.

4 Toppenands blocks.

4 Tot braffen.

2 Tot gytouwen.
4Tot boeylijnsfonder fchijven.

4 Met fchijven.

2 Blockjes.

1 Rack.

Tot de Kruis-fiengh.

iï Juffers.

1 Stengewintraeps blockjc.
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1 Rack.

4 Toppenands blocks.

4,Totbraflen.

I

4Tot taliën fonder fchijven. Hier
gijkt of haelt men dezeilenin't mid-
den mede op, om langzaemer voort
te vacren, dees werden mede fpruit-

blocksgenaemt.

2 Met 2 fchijven.

2 Val blocks.

2 Tot de bekaeyer.

ójuffers tot de lpruiten.

Blocks tot defteng op de Boeg.fprieU

12 Juffers.

1 Rack.

3 Val blocks.

3 Klootjes tot het ftaggetje , en 6
vlaggefpils hooftjens.

.^Toppenands blocks.

6 Tot de braffen.

4 Tot Gytouwen.
Deze bloks werden onderfcheide-

lijkgemaekt,en ieder gevoegtna fijn

gebruick. De zommige zijn ront, an-

dere langwerpigh, ineenigeziet men
2, 3,34 fchijven nevens een. Andere
hebben 2 fchijven boven malkander,
die alzoo dubbelde blocks maeken.
Anderezijn bewegelijk. Andere vaft.

De meefte zijn gehecht, onder ofbo-
ven , ook wel van beyds, en demin-
fte worden aengehangen door een
keep , die in haer zijde gefneden is.

Boven en onder, wederzijts, buite-

waerts ziet men fleuven , daer het
touw in gelegt werdt, 't geen haer vaft

hout. benige werden ook methaec-
ken vaft gemaekt

; en afgedaen. De
fchijven worden gemaekt van het

fvvaerfte en fterkfte hout, ook wel van
koper.

De Zeilen zijn.

Het groot offchover zeil. Defock
aen de voormaft. 't Bonnet; onder
aen andere zeilen vaft, om meerder
wint te vangen. Het groot mars zeil:

ofte het twede zeil, op de groote maft,

van onderen aen te reeckenen. Het
voor mars zeil, of tweede zeil opde
voorfte maft. De blinde, het zeil voor,

onder , aen deboegfpriet. Bezaenof
achterzeil, met zijn bonnet. Boven
blinde , het zeil op de boegfpriet. Het

kruis*
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kruis-Zfcil ; of het zeil boven de be-

zaen . Het groote bram-zeil,of 't hoog-

ftezeilop de groote maft. Het voor-

bram-zeil, zijnde het hoogftezeilop

defocke maft. Stach-zeilen: lei-zei-

len : fatzen , en geiken : welke Iaetfte

zeilen zijn, die by ongemeen voorval,

'tzy by haeft,in groote ftilte, ofals

men jaeght, tot de andere zeilen aen-

gcregen konnen worden.
Het vinnetje , ofjachtenduivel is

een klein zeiltjen , 'tgeen achter aen

de vlagge fpil gezet wordt.

T>èScheeps-x_Anhrs zijn deze.

Het Plecht-anker ; 'tgeen by hart

weder gebruikt werdt, wanneer het

dagelijks te licht is.

l
jDagelijks-anker. T«/,of Vertui-an-

ker , 'c geen te gelijk met het dagelijx

wordt gebruikt.

'tJVerp-anker ; werdt voor uitge-

beflier. I, Deel. 6f
voert , en het fchip wordt daer by
voortgehaelt,in ftilte.

De Dregge,is een anker met vier er-

men; daer men boot en floep aenlegt.

Namen der vlaggen.

De vlag van bovenen ; ftaet op de W»£?<*>

groote maft. Opfokenbezaensmaft,
zet men vlaggen, die na de maften,

daer ieder op ftaet , benaemt werden.

Het Geusjen , ftaet voor, boven de
blinde, op de ftengh

.

Een Tzjowvu is een ingerolde vlag.

Wimpels, zijn lange fmalle vlaggen,

voorgekeept.

De witte vlagh bediet vreden ; de

fwarterouw; deroode krijg; en vech-

tensluft. Met een blauwe vlag, pit-

ziaert ofroeptmen aenboorr.

Vleugels, zijn kleine vlaggen, die

gefneen of gefplitft zijn , dees ziet

men gemeinbjk op de maften ftaen.

Negende Hooft s-t u k.

Evenmaetige grootheit van alle Scheeps-leden-, mitsgaders

eenige bjzondere Scheeps certers.

glp^l Enaminge , geftalten, en ge-

il fl^ll
bruik , onzer Scheeps-leden

MJPJl nu bekent zijnde: vereifthet

gevolg, dat men hun maet

geve, met een -f evenredige groote.

*Even-maet , fteldan tentoon, van
" alle de voornaeme Scheeps-deelen

,

in 'talgemein : en maet van die gene

in'tbyzonder, welk minder van be-

lang zijn : en zulks tot voorbeelt , in

een fchip als boven is gezegt , van 134
voeten lang over fteven. In het wel-

ke , de kleine delen uitgezonderr, alle

de voornaeme leden , in volle maet,

met getallen uitgedrukt , ftaen ver-

toont.

Even-maet te geven , van d'alder-

minfte kleinigheden des timmermans,

ineen fchip : zoude een onnutte zaek,

en van te grooten arbeit zijn : want
dees van zeiven volgen , als de groo-

te declen hunnen eyfch , en even-

maetige fchick bekomen hebben.

Om dan eenaenyanghtemaeken,
zoo werdtalleen gegeven, de lengte

van het fchip , waer uit de bequaeme
wijte, en holte volgt.

Van de wijte uit de lengte.

2 De lengte van het fchip in vieren

gedeelt, zoo neemt tot de wijte een

vierdedeel. By exempel, 100 voet

lengte, komta5 vocttotde wijre , op

de hals. Als een fchip onder de hon-

dert voet lang is, moet de wijte min-

derzijn, alszijnvierde-part: na het

gevoelen van eenige meefters. Doch

andere weder maeken het fchip 3 of

+

voet wijder,als het vierdepart ;
om niet

te ranck te zijn, En een Koopvaer-

der magh mede wel %, 3,4 of5 voet

nauwer zijn, nadien hy lengte heeft.

Om met gemak , te reien voor zijn

touw : cn licht beftiert te konnen wer-

den, met weinigvolk, maektmen de

fchepen vaek fmalder , als welander-

zins zoude gefchieden. Schepen van

165 a 170 voeten, mogen wel 6 voet

nauwer zijn , als de vierde-part van de
'

lengte.Tot fluiten neemtmen wel me-

de een vijfde vande lengte tot de wijte.

\an de holte uitde lengte.

3 Tot de holte, uit de lengte , neemt

voor 10 voet lengte , een voet holte.

By voorbcc!r,ico voet lcngte s
komt 1 o

I voet
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voet holte , op de hals , doch op deze
holte,vintmen wel fchepen 4 voet lan-

ger,ook wel 2 voet korter,maerfelden.

Van de Kiel.

4. De kiels dikte, is \ meerder als de
binnen kanrvan de fteven, en de bree-

te is 1 ; breeder als de fteven , nament-
lijk, op den hals ) van voorn, daerhet
fchip het wij tfte is; achter en voor, ac-

cordeerende met de (tevens , de fpon-

ning , dik , wijt en diep, als de planken
dik zijn , de planken \ vande dikte der
lieven.

Van de Voor-fieven.

f.
De voor-fteven aen de binnen

kant, dik 10 duim , deze dikte vint

uit de lenghte van 't fchip : exempel,
10 voet lengte, 1 duim dikte.

2.De dikte van de voorkant zy j van
de dikte derbinnenkant.

3. Tot de hoogte van deze fteven,

addeert de holte, 't opzetten, en dat

daerbovenzijn moet, als 'tkot, de
bak,&c. Exempel, 10 voet hol, 1 voet

opgefet,hier neemtmen ook wel 3 voet
toe , 6 voet verdek aen boort , komt
1 8 voet , tot de hoogte van de fteven

5

en laer hem zoo veel vallen. Eenfluit

valt minder, en een fregat meerder.
Als men de hooghte van de fteven

neemr,moetmen voortweten, ofhet
fchip een bak fal hebben , of niet

:

zoo daer geen bak opgemaekt zal

zijn , zoo moet de fteven zoo veel la-

ger zijn , als de hoogte van 't kot is.

Of men neemt twee elfde parten van
de lengte over fteven, tot de hoogte
van de fteven , in de winkel. Andere
neemen mede hier toe, elf zeftighfte

parten van de lengte. Tot het vallen

van de voortleven neemt men 28 ne-

genen twintigfte deel , van de hoog-
te van de (leven, in de winkel. Het
kot voor is ten minden hoog 2! voet.

De voor- fteven heeft bocht 5- voet.

Van de Achtcr-fleven.

1. Tot de lengte van deachter-fte-

ven, addeert de hol te, 't opzetten , en
dat daer boven is. By exempel, neemt

!

3 voet voor 't achter boven , hol 10
j

voet, opgezet f voet 10 duim, zoo dat
dees fteven hoog is 18 voet 10 duim.
Andere nemen ieder tien voet lengte,
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drie quart voor 't opzetten , 't geea
hier tien voet opgezet zoude zijn: of
voor 10 voet lengte 7 duim het op-
zetten.

2. 't Vallen van deze fteven is aldus,

ieder 6 voet hoog, moet 1 voet val-

len, valt dan 3 voet.

3. De dikte is als de voor-fteven,

binnen en buiten. | Parten van de
voor-ftevens hooghte , in de winkel

,

blijft mede voor-ftevens binnenfte

dikte, alsmen multipliceert met den
teller, en divideert met den noemer,
en het zelve dat 'er af komt , voor
duimen rekent. Op fchepen met bac-

ken , maektmen deze dikte meerder,
als op fchepen zonder backen.

Stevens Breete.

1. De voor-fteven, in de midden
3 mael breeder als de dikte : onder en
boven breeder.

2. De achter-fteven , boven l bre-

der als de dikte, en onder vijf- mael
brederals dedikte.

3 .De fponning hier een weinig min»
der als in de kiel. De binnen kants dik-

te van de fteven tweemael , is de voor-

devens breete boven , volgens eeni-

ge : en voor \ van de voor-ftevens

binnenfte kants dikte, komtdedikte
van de buitenfte kant. De voor-fte-

ven blijft op de kiel gezet, met zijn

lafchzoolang , als doenlijk is, en zijn

lafch toelaet. Op een \ van de voor-

ftevens dikteaen de binnen kant, zijn

de planken in de fteven ingevoert.

Van 't Opzetten.

6.'t Opzetten komt op ieder 10 voet

lengte, 2^ duim, en achter 6;duim.

Van de Heck-balck.

7. Om delengte, van de hek-balk

te bekomen , zoo neemt • vande wijte

van het fchip. "

2. Tot de dikte, breete, en bochr,

neemt zoo veel duimsals't hek voe-

ten langh is.

De hek- (tutten, zetmenveeltijts,

zoo langh boven 'theck , als de lie-

ven langh is.

Van de Spiegel.

8 . 1 .De rant-zoen-houten , zetop

de helft van de lengte van de fteven,

na-
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namentlijk , de achter-kant. Aen Laft-

draegers komen deze houten laeger, als

aen Fregatten.

2. De dickteis; deelcnvan de dikte

van 'thek.

Van de Breete, ére.

3. De breete komt 2 macl breder als

het hek.

4,. De wurpen ' dunder , als de (le-

vens dickte.

5. 'tBroek-ftuk 1 duim dunder als de

ftevcn.

ó.Dehek-ftutten dik van de (leven.

7. Onder met de rantzoen-houtcn

accordecrende van bocht.

8. De boven enden zoo langhalshet

hek van de kiel is.

9. Boven wijt
'

r
van de lenghte van

't hek.

10. De rantzoen- houten , moeten

een roflt-achtinge bocht hebben.

Het boei zei moet geconditioneert

zijn , na dat men de oplangen laet

uithangen.

Op de plaet N 0, 20. is a op de uit-

waetcring , by b zijn de kimmen , of
de boven kant van 't boeizcl , daer de
oplangh over uithanght , oft hange

,

over de Nagel, cis de kimmegang, en

de buiten kant van 't vlak, met de on-

derkant van de kimme , d is de kiel.

Van 't Vlak.

9. i.Tot dewijtevan'tvlak neemt
*

van de heele wijte,nnmentlijk,op de uit-

waetering. Exempel , 25 vcet wijt,

komt 16 voet 7Ï duim , tot de wijtc

van het vlak.

2. 't Vlak moet iedervoet ï duim op
de hals rijze. Het overige van het

fchips wijte, moctmen wederzijdenhet
vlack, even veel uit timmeren : tot de

uitwaeteringh toe. Wanneer het fchip

wijder is als de proportie ofevcn-maet

hier gegev en , dan laet men de kefte

vlackgangh wat meer rijzen , als ander-

zints wel zoude gefchieden, op dat het

met de kimme wel moge over-ecn-ko-

men , en niet zy gelijk een trogh.

Vlacken van Koopvaerdy fchepen,

werden in 't gemeen wijd er gemackt als

van Fregatten.

De wijte van het vlak hierboven ge-

mclt ; moet verftaen werden op de hals

eftier. I. D e e t. 67

van 't fchip, daer het op zijn breetft is, te

weten op een derdendeel van vooren.
Hctvlakvorders, doetmen rijzen, en

daelen , maekt het fcherp en plat , nae
welgevallenen nahetgebruikder fche-

pen. Inditopgeftelde fchip is het vlak
wijt 2 1 voet,m dehals,daefmen heteer-

fte buikftuk legt : 12 voet na vooren laet

het een duim nauwer zijn , of wel \\

duim: rij ftop de hals 5duim,en na voren
wat meer: op 1 1 voet na vooren rijft 4,

duim , daer het ook 2 duim nauwer is.

1 2 voet en 5 duim na agteren van de hals

af te meeten , is het twee duim nauwer,
doch rijft meer : noch 11 voet 8 duim
na achteren, 2 a 2j duim nauwer: noch
1 1 voet weder en 10 duim na achteren >

vernaeuwtj a 4 duim, doch rijft meer-
der, waerftaerhet weder 8 a 10 duim
vernaeuwt en rijft , cn zoo voorts naeu-

wer en holder.

Van de Kimmen.

10.Van de holteen wijte der kimmen.
1 . De holte is 1 van de geheele holte

op de hals. Exempel, hol 10 voet,komt
3 voet 31 duim.

2 . Van de wijte op de kimmen ,10
voet langte van 't fchip , doet de kim-
men 1 duim nauwer zijn als de geheele

wijte, zoo, dat de oplangen 10 duim
uithangen, over'tboeizel.

1 1 . Van de dikte , der inhouten.

1 .Dees zijn op de kiel iaënde fcheer-

gang , op de helft , gelijk de dutten

op de zent ï vande dikte van de binne-

kant der (teven.

2 . Achter en voor lichter , boven en

onder fwaerder.

12. Van de Waegers, in de kim-

men en in 't vlack.

1. De kim-waeger is een weinig dic-

ker alsdeboey-plancken.

2. De waegers in dekimmen , en in

het vlack ,
zijn een weinigh dunder

,

alsdeboey-plancken.

Van de Bakken.

1 3 . Van de hakken in het ruim.

1 . 10 Voet langte van 't fchip, geeft

\\ duims tot de dikte enbreete van de

balk.

I 2 a.Tot
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2

.
Tot debocht , ieder 10 voet km.

tevan'tfchip iduim.
Exempel, 100 voet lengte,

komt i voet en ' duim tot de
dickteenbreete.

Tot de bocht 10 duim.
De onderfte bakken werden zoo dik

gemaektalsde ftevcn binnen is, veel-
tijts

, en de huts balcken een derdendeel
van dc fteven. De laft-balcken werden
veeltijts 3 : v oet laeger gclegt als d'ande-
re balcken, op de holte van 13 } voet:
hier wertm veele fchepen de Koebrug
op gemaekr. Alwaer het kot achter de
mail opkomt, daer de Soldaeten flae-
pcn • Hn dc Koebrug hethoogft is.

Vm de Balk-wager.

14. Van de balklager in het ruim.
1. Tot de dikte vandebalkwager,

i

neemt de
\ van de dikte van de binnen-

kant derfteven , als 10 duim , 5 duim.

Vm't inkomenvan de Stutten.

1 5 *tInkomen van de Hutten op de hals.
t . Op de hoogte , van 't verdek aen

boort, een en ; tothet inkomen.
By exempel/tverdek hoogaen boort

6 voet
, zoo moetenze inkomen 2 voet,

cu X voor 't vallen hebben.
Om zeker te gaen , in 't zetten van de

rantzoen- houten , zoo ftelt die een
voet hooger als de helft van de fteven,
namenthjk met de achter of buiten
kant.

De fteven onder wat meer, als een
darde breecler als boven.

Het heek dat is ook gefchikt van
dickte, breete, bocht, als de binnen
kant van de fteven.

De worpen zijn een derde dunder als

bet heek.

De rantzoen- houten cück op de
helft van de fteven.

De plancken dick op I van de fteven.

Debuik-ftuckendrie vierdepart van
de fteven.

De zifters dick op 'tboeizeide helft
van de fteven.

De oplangen op de fcheergangdick
2 vijfde parten van de ftevcn.

De ftutten omlaegeen vierdendeel
van de fteven.

Het kolzem moet dick zijn twe der-
de van de fteven.
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Dc ribben een vierde part van de
fteven.

De buick-ftukken 2 duim dunder als
de fteven binnen dick is, of op de kiel
' van de fteven , op de fcheergangh de
helft, aen de centen l.

De heek- ftutten zoo ver boven 't hek
als de fteven langh is.

De ftutten komen in , veeltijts een
derde van de hoogte van' t verdeck. De
plancken neemt men veel, een weinic
dicker als een vierde van de fteven.

De lengte van 't hek, op de wijte van
tvlack.

De boei -plancken een vierde deel
van de dickte van de fteven.

16. Van de dicktevan 't Lijfhout.

1. 't Lijf-hout, moet
J van de dickte

der fteven dick zijn.

2. Debreete, als ijmael de fteven.

ij. Van de verdeks balk-waeger.

1
.
Totde dickte van de verdex-balk-

waeger
5
van de dickte van de fteven.

18. Van dc balcken tot het verdek.

t. Tot de dickte van de balcken
des verdeks

, J van de dickte van de
fteven.

2.. Tot de bocht \ de deelen.

3 .
Tot de breete j deel van het zelve.

19. Van de Schaer-ftocken , Kar-
vierhouten, en Ribben.

1. i Van de dickte van de fteven, tot
de dickte van de fchaer-ftocken.

2. De breete! meerder als de dickte
van de fteven, karvielhouten '„ de rib-
ben '

20. Van de Barg.houten.

1. 't Onderfte barghouts dickte op
de ; van de fteven.

2. Debreete, als, de fteven, dick is.

3. De hooger barekhouten minder.
Maer als de fchepen 1 70 of 1 80 voeten
langh zijn, dan zijnde barghoutentwe
duim dunder.

Van



Van het opzetten der Burghouten.

Opzetten van 't Barghout op 7 ten

hondert.

Scheeps-bouw en beftier, I. Deel.
60 voet 5 voet

55 3

5° 3

45 2

40 2

180 Voet 12 voet en £ duim.

175 12 z

170 it 9
11 6

i£o 11 2

'ff 10 9

Mo 10 5

*45 10 1

'40 9 3

1 5f 9 4
1 0 S>

Hf 8 8

120 8 4
Hf 8

110 7 7
lof 7 3

IOO 7

95 6 8

90 6 3

r 10

80 5 6

75 ; z

70 4 9
<SÏ 4
60 4 2

55 3 9

fo j f

45 3 1

40 2 8

Opzetten van 'tBarghout op 6

voet en \ ten hondert.

180 voet II voet en 7* duim.

J7f 11 4
170 j 1

165 10 $f

160 10 4
155 10

IfO 9
8*

145 9 4»

140 9

155 8 81

150 8 4.'

«5 8 1

120 7 BS

n5 7 5

110 7
iojr <5

100 6

95 6 •

50 r 9
«5 1 4',

80 1 2

75 4
70 4 cl

*5 4 2

en 9;

6

i|

10

Cl

duim.

«9

Opzetten van 'tBarghout op
6 ten hondert.

180 voet 10 voet en 8 duim.

175 10 5
170 10 2

9 9
160 9
if5 9 3

150 8 10

HJ 8 7
140 8 4
T
3 5 8 1

IJO 7 8

125 7 y
120 7 2
Hf 9
110 £ 6
105 3
100 <f

95 J" 7
9° 5 4
85 5 1

80 4 8

75 4 $
70 4 z
65 3 9
60 6

55 3 5

5° 3

45 2 7
40 2 4

Opzetten van 't Barghout op 5
en ïten hondert.

180 voet 9 voet 9*

175 9
170 9 }i

16f 9
160 8 ii

'55 8 li

ifo 8 zl

Hf 7 ioi

140 7 71

7 41

130 7
<r 91

120 61

H5 <f 3Ï

110 6 *

iof 5
10O 5'

95 f z
90 4 10

85 4 7
80 4 4
75 4 1

70 voet
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7" voet

éf
60

5f
fo

4f
40
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J voet 9 duim.

5 J

J

Opzetten van 't Barghout op 5
ten hondert.

180 voet 9 voet duim.
I7f 8 8
170 8 y
léf 8 z
ïiïo 8

7 8
ij-o 7 s
J 4f 7 2
140 7

<s g
1JO g

j

120 6

"5 5 8
110 f f

100 y

5>f 4 8

90 4 r
8? 4 2
80 4
7f ; 8
70 J 5

<fr ? 2

tfo j

J7 2 8

f° 2 s
voor 10; duim

4f a 2
40 2

21. ^«w de Knies.

1
.
Van de knies in 't ruim , de knies

in 'truim \ van dedickteder fteven.

2. De knies op het verdeck i van de
dickte van de fteven.

2 2 .
Van de hoedanigheden in de Kajuit.

1. 't Lijf-hout \ van de dickte der
fteven.

2. Debalckwager

3. De bakken ; .

4.. Deze knies 700 dik , alsdaerdc
ftutten zijn.

23. Vandelijf.houten, balcken, balk-
wagers en knies in de back.

1. 't Lijf-hout;.

W 1 t s e » t

2. De bakken i.

3. De balckwaegers

4. De knies I dick, van de dikte der
fteven.

24. Van de Hut , en hoedatnigbeden

in de Hut.

1. Dehuts-balckjes~dick.

2. De balk-waegertjes
[ dick.

3. De bakken hebben bocht 10 duim.
4. 't Waeter bortje dick 5 van de bin-

nen kant der fteven.

Voor de hut , op zeer groote fche-
pen , werden zomtijts loffe verdekken
gezet, die menopftellen, en afnemen
kan.

25-. Vande Beetingh.

1. Defpeenen dicker als de fteven.'

2. De betingh-balck
J dicker als de

fteven.

3. De vuuren wangh, aen de achter
kantdehelft dicker als de fteven.

26. Van de Ruften.

1. De grooteruftlang
\ van de lengte

van het fchip.
0

2. DedickteJvandefteven.

3 • De breete, als de fteven dick is.

4 De focke ruft een weinig minder
van lengte , dickte, en breete.

5- De bezaens ruft i van de groote
ruft, namentlijk, zijn lengte en breete,
maer de dickte als de focke ruft.

27. Van de Luiken.

1. De hoofde van de luiken, heb-
ben-; van de ftevens dickte.

2. De binnen lijft, dick en breet;.

3. Defponning
J
wijt.

4. De ribben
\.

f. De mareker \, de andre minder.

28. Van 't Galjoen.

i- De uitlegger
| vandelengte, van

de kam
, achter, zoo veel duim breet

als de uitlegger voeten lang is.

2. Voor { breet.

3- De uitlegger aen fteven breet , als
deiteven binnen dickis.

4«. Voor i.

5. De regelingachter breet;.

6. Voor j van de fteven.

7 En half zoo dick als de breete is

29. Van
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jp. Van de Galdery.

1. 't Onderfte hackebort , is in de
midden zoo breet als de fteven , en

£ daer van dick.

2 . Het deck daer op, zoo breet, als

't hackebort.

3 . De wulft-ftutten dik > van de fte-

ven , hebben zoo veel bocht als men
goet dunkt.

4. 't Andere hackebort , en deck

,

heeft minder bocht,als mede de wulft-

ftutten , en 't kruis, met bloem-pot-

ten , en ander fny - werk , werd de

galdery geciert.

30. Van de Spil.

1. 't Boven endt van de fpil dick 21

duim , op ieder 10 voet lengte van het

fchip.

2. De klampen half zoo langh als

'c hooft van de fpil.

3. De gaten
'

s van dedickte wijt.

31. Van de T'oorten.

1. Op de hals, deeltmen de hoogte

Vanjjt verdek , in drie deelen , laet een

deel onder , en een deel boven de

poorten iijn.

2. De onder kant van alle de poor-

ten na dezehooghte, achter en voor

wat wijder.

32. Van de Spoors.

1. 't Schip in 5 \ gedeelt zijnde , van

achteren af, zoo ftelt op het eerfte

deel de bezaens maft, en op het derde

deel de groote, en op het vijfde deel

de focke maft.

2. De groote maft moet in 't ruim

,

ieder 10 voet holte, 1 voet 8 duim val-

len.

3. De focke maft valt op 10 voet

2 duim of ftaet recht op.

4. De bezaens maft valt op 10 voet

1 duim.

33. Van 't Roer.

ï.Teder 1 2 voet lengte van het fchip,

geeft 4. duim tot de breete van 't roer.

Exempel, 100 voet lengte, 12

8 8

96 4
32

2. Komt 33 duim, voordebreete

van 't roer.

Deii;
34,. Van de BoMs.

1. De bouts, in een fchip van 12©
voet, zijn 1 duim dick, meer en min.

3 ƒ. Van de Nagels.

1. De nagels daer toe,zijn iiduims,
100 voet fcheeps lengte, geeft 1 duim
dikte.

36. Van de Spijkers.

1 .Defpijckers,moeten de helft lan-

ger zijn, als 'tplankwerk dik is, &c.

37. Van de Knecht.

8 Voet lengte aen het fchip, geeft

hem 1 duim breete: zijnde een wei-
nighdunder, doch de fchijven zijn

even zoo breet. Op fluiten fteltmen
fchijven tegens Scheeps boort aen

,

infte van knechts.

38. T)e kruishouten, 8 voet 1 duim.

39. Karviet-nagels, iduims.

Van de bochten , en kromten in

de Scheeps-ribben als daer zijn ftut-

ten , oplangen , &c. en kan geen vafte

even maet gegeven werden , om dat

die veranderen nae 't gebruik der fche-

pen : zy moeten op het ooghgebouvvt
werden, en altans zacht verminderen.

Na onze gegevene even-matt dan , is

defchik , maet, ordere ofzarter

van het opgefieldefchip, lang

134 voet, als volgt.

1. De kiel breet 2 voet, onder lang

104 voet , dick 16 duim: de lengte

van de fchepen, worden gemeten

over de fteven, te weten, aen de bui-

ten kanten, de holte meetmenopeen
derde van voren,datsop de hals, waer

het fchip op zijn laegfle is: de wijte

werd mede op , van vooren gemeten ,

te weten, op het vlack, boeizel, er»

fcheergangh, daer de uitwaeteringh

komt op den overloop.

Defponning, die achter draeit, na

dat het fchip vlack of fchaers zal ge-

boeitwerden, is wijt 3^ duim, diep 31

duim , de kant boven de fponningh

breet 4 duim.

2.'tLafch van de kiel,lang 8 voet,de

lippen van't lafch, dik 3' duim,'t lafch

met 8 bouts, nagels, enfpijkers,vaft
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gekloncken. Korte kielen zijn van
een ftuk: lange van 2 : en de langfte

van 3.

3. Dekielgeftapeltöduim.
Een Schip langh over fteven 180

voeten , vereift een kiel breec in't

midden i\ voet, na de lelie van veele
Scheeps - bouwmeefters. Waer uit

eyenmaetigh volgen zoude, dat de
kiel van 175 voeten breetis,in 't mid-
den 2 voet 41 duim.
Van '7° 2 voet 4 duim.

10 f 2 voet 2 \ duim.
J 6o 24duim.
1 5f 23jduim.
1 S° 22] duim.
Itf 2 voet.
1 4° 21 duim.

*3f 21 duim.
*3° ip' duim.
l2 5 15) duim.
l2 ° 18 duim.
1I 5' i7iduim.
110 16; duim.
I0 f idduim.
100

1 ƒ duim.

5>f 14* duim.
9° 13: duim.

°f 127 duim.
8° 12 duim.

De breete van de kielen voor en
achter, verandert dikmael, na dat het
hout getopt is , en na de dick te van de
fteven

, fmalder altijdc toeloopende
in hooghteen breete, het diep gaen
der fchepen werd gemeten , van d'on-
derfte kant , voor en achter des
kiek Als een kiel van 3 ftucken is,

brenght men 't befte en het gaeffte
hout in de midden, en laft de andere
ftucken aen de enden daer aen , de-
ze laflehen moeten wel over malkan-
deren heen fchieten

;d'onder laflehen,
moeten altJjt naer het achterftc deel
van 't fchip ltrecken , en met plathoof-
debouts, wel va ft aen malkanderen
gemaektzijn.voornamcntlijk in grote
fchepen, en de bouts welaendebin-
nen zijde des kiels gekloncken , de
enden van de laffchen , met groote
lpijkers

, na de dikte des laffche , wel
gefpijkert. Dusdanige kiel van 3 ftuc-
ken, wordt fterker gehouden, dan
of menze van twee ftucken maek-
te: dewijle in een kiel van 3 ftucken,

de laflehen voor èn achter komen te
wezen, en in het midden, alwaerde
kiel de meefte laft heeft te lijden, van
wegen de groote maft, geheel zon-
der laflehen komt te blijven

; 'tgeen
zeergoet is, en hetfehip ftevig mackt;
alzoo het fpoor van de groote maft
gemeenlijk op het midden van de
kiel gefte'lt wordt, het breetft van de
kiel, ftelt op een derden van vooren
af. Een kiel moet onder wel glatge-
fchaeft werden, op datze niet en hin-
der of haper, als het fchip te waetcr
gaet. Een kiel ftapeltmen agter hooger
als voor,op dat het fchip te bequaemer
afloope , waer toe de werf ook wel
vaft dient te zijn.

2. Van de voor-fteven.

1. De voor-fteven, hooglef voer,
hy valt 26 voet. Het vallen van de
fteven meet men uithef kinnebak, tot
de hangende ftreep of perpendicu-
laer van de boven kant der fteven.

2. Binnen dik 13; duim, voor dik
9 duim, onder breet 3 voet, boven
2 voet, binnen bocht 5- voet.

3-'t Kinback, lang 8 duim.

4. 't Lafch,lang 6 voet , 't ent dikg
duim,'t lafch gek lonken met 4 bouts'.

f. De lip op de kiel, langhy voet
fduim, 'tent dick 4. duim.

3. Van de Achter -fteven. d'Ach-
ter-fteven meermen als vooren, op
'tent van de hieling.

1. Deachter-fteven,hoog24;voeti
valt 4 voet.

2. Achter dick 9 duim , ofbuiten
onder 't vierkant • binnen dick 13'
duim.

3. Boven breet 19 duim ; onder
breet 6 voet.

4. De fponningh van de kant 4*
duim

; dc fponningh wijt 3; duim , de
!
fponningh diep 3 duim.

I f. Deftreek lang ofhoog, ji'voët',
dick buitewaerts 6 duim, het vierkant
dick 13 duim, als men de planken te-
gen fteven zet , zoo werden zy veel-
tij ts rontom wel beteert. Om ze-
ker te gaen , in 't vallen van de achter-
fteven, zoo neemt men mede wel elk
6 voet,die de achter-fteven lang is,een
voet voor 't vallen , zoo iemant meer

wilde
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wilde laetenvallen, dat zoude in'r fchip

fchaedelijk zijn. Al dat hy te veel

valt , zoude men in 't midden moeten
verliezen , want het zogh moet even-

wel zijneigenfehap hebben. Opdeach-
terfteven fielt men getallen , waer naer

men ziet hoe diep de fchepengaen. De
fteven is de richt-fnoer dacr men alle

groote , in een fchip uit trekt : dees

vint men uit de lenghte van het fchip

:

dus benaemt ,om dat zy het fchip zijn

ftevigheit geven. Devoor-fteven is ge-

meinlijk van 2 ftucken , en de achter-

Heven van 1 ftuk.

Van deAchter-Heven zegt een voor-
naem Scheeps-bouwmeefter aldus:

D'achter-fteven is hetachterfte voor-

naemfte deel van 't fchip , en dient wel

gemaekt te werden, vaneen ftuck hout,

'twelcke goet , gaef en fterk is, door
dien het veel telijden heeft , en het roer

daer aen komt te hangen, 'twelk veel

aenflagh van water, in ftormwinden, is

onderworpen.

Deze achter-fteven maecktmen ge-

menelijk zoo hoog, als de voorfte-

ven aen de binnen kant is , en naer dat

het fchip hol is, ofte naer dat d'eerfte

overloop gelegt werd : men moet ook
daerop wei acht nemen, dat de fchut-

poort achter in de fpiegcl , onder het

hek, een paer voet ruim boven deover-

loop komt te ftaen, daerom dat de fte-

ven daer naer zijn behoorlijke langhte

hebben moet.

De achterfteven aen een fch ip van 1 8 o

voet, moet aen de binnen zijde fcheep-

waert in, wel 5 quaert dik wezen, en
aen de achterfte zijde, een voetboven.
Zoo verre als het heek van de fpiegel

breet is , laetmen de fteven vierkant blij-

ven.

Het onderfte deel van deze achter-

fteven , maektmen dat het wel 6 of-

te 7 voeten (naer dat het fteven-hout

breet is) op de kiel komt te ftaen , en
men laet aen de achter-kant, een voet of
ander -half daer van , aen de fteven,

van zijn eigen hout, een pen blijven,

welckmen in de kiel met een gat naerde
pen zijn dikte inlaet, op dat de fteven

van de achterzijde zoo veel te vafter

mochte ftaen : aen de voor-kant maekt-
menze vaft met fpijkers. Op de voor-

kant van de fteven wort noch een knie
gezet , welk wel vaft aen de kiel , als aen
de binnen kant van de fteven gemaeckt
wort, op dat de fteven wel vaft mach
blijven ftaen.

4. Yfti de Heek-balk.

1
.
De heek - balk zy lang 19 voet 6

duim, dick 1 voet 2!- duim , breet 1

voet 3* duim.

2. De heek-balk heeft bocht 1 voet
2 duim , defponningh langh 2', duim,
diep 3 duim.

3. Het hol boven de fponning lang

3 duim, diep \ duim. Al dat daer meer
ïSjdat blijft vierkant,'t is halfover de fte-

ven ingelaeten , en met een fwavel vaft,

twee bouts (laetmen daer door,welkook
op een duim na, door de fteven zyn.
De knies aen 't heek

, zijn dick en
breet 1 voet in dc midden > het end aen
boort lang 9 voet : de andere enden zijn

wat platter , dick 6 duim.
In de fïguer,op N°- 2o,is a het hek of

heek-balk, b zijnwurpen, c hetbroek-
ftuk , dat dc enden van het rantzoen-
hout aen malkander hout : d is het
rantzoen-hout , e zijn de kloffen van dc
poorten in dc fpiegel.

Tot de Spiegel.

f. Van de Rant-zoen-houten
, Wurpen

en Heck-Jlutten.

1. De rantzoen-houten breet 1 voet

9 duim , dick 8 duim : de enden komen
1 voet beneden de helft van de fte-

ven. De rantzoen-houten zijn aen 't hek
meteen verlooren lip vaft,en op de fte-

ven met een rechte lip.

2. De bovenfte wurp leght 2 voet

van 'theck, na de wijtevande poorte.

De worpen dik 13 duim. De worpen
komen zoo laeg , als de onder kant
van de fponning,en de rantzoenhouten,

en zijn aen de enden met een fwavel in-

gelaeten : zy zijn zoo dick, en breet,

als het heek , de bovenfte leit 2 voet
van 't heek. Het Broeck- ftuk is dik

7 duim , en komt over de onder-

enden van de rantzoen-houten : maer de
klos , die in de hoek van de rantzoen-

houten komt , is aen de zijde fcherp

.

3 .De hekftutten zijn lang boven'thek

23 voet , boven wijt 10 voet 6 ckiim

,

K dick
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dick 8 duim , onderbreet 2oduim , bo-

ven dick 6 duim , breet 7 duim. De
heek - ftutten zijn onder zoo breet als

de rantzoen-houtcn , komen zoo veel

boven de fteven , als de fteven langh

is, en boven 2 voet wijder als de helft

van 'theck: zy leggen recht over de
worpen, en vlack opderantzoen-hou-

ten, met nagels en bouts vaft geflaegen.

6. Van'.t Knie op de kiel, aen de ach-

ter-Jleven.

1. 't Knie op de kiel , aen de ach-
ter-fteven , dik 1 voet 3 duim , breet 50
duim: de enden lang 6 voet.

l. Door eiken end zijn 4 bouts ge-
flaegen: menzetoockwel knies boven
tegen 't achter-ftcven aen. Daer zijn

door 't Iafch van de kiel 8 bouts , en
door'tlafch van de voorfteven4bouts
met plaetjes gekloncken : door kiel en
achter-ftcven zijn 6 bouts, eerftgaendc
door 't knie, dat daer op ftaet, en dan
door 't lafch van de kiel , en voorfteven.
De fcheydmg van de kiel en achter fte-

ven, is met fchey- nagels geboort.

7. Van 't Vlack.
1 . 'tVlack wijt 2 1 voet.

2. 't Rijft 6 duim.

3. Dcplanckendick^duim.

8. Vande Kimmen en Tingel.

1. De kimmen hol geboeyt^ voet

5 duim.

2. Wijt 27 voet.

3. Detingelaendekiel,dik2duim:
d'andere zijde is fcharp aen de kant van
dë kiel , breet 6 duim , leggende van
de kiel 4.; duim.

9. Van de holte , en wijte , op de

uytwaeteringe.

1 .Op de uytwatering is het hol 1 3 voet.

2. Wijt 29 voer.

10. Van de Buyck-flucken , fitters en

oplangen, ofvan 'tinhout.

1. De buyek-ftucken , op de kiel,

dik 9; duim, insgelijx de worpen. Op
't vlack, dick 9 duim; in de kimmen
dick ioduim.

2. De zifters op 'tboeyzel, dick
duim.

3. De oplangen, op de fcheergang,

W I T S E N S

dick 6 duim, ftaen wijt 29 voet, op
haer bocht van d'overftaende,op de zent
zijn zy dik 5* duim , zijn breet en ftaen
vanelkander 9 duim: dieachteren voor
ftaen, zijn lichter, dunder, enfmalder.
De zent komt een duim in , op het boei-
zel

: achter en voor is het hout een half
duim dunder,als in demidden.De buyk-
ftucken leggen oock van malkander pf
duim, en zi jn zoo breet, als de oplangen!
De ftuinders dick 9 duim. Defteekers
voer op het boeizel zijn dick 6\ duim

,

op de fteven 9 duim , op de fcheergang
? s duim ,

op de zent, boven de fcheer-
gangh, 5 duim. Zy leggen op een zel-
vige wijre van malkanderen

, onder
op 't vlac k 9 duim. De twillen zijn diep
1 voet, d ïck na achteren 6duim: achter
de poort op de kieldik 1 o; duim.

1 1
.
Van de Kim-jjaeger en andere.

1 •
De kimwaeger

, breet 1 voet S
8 duim.

2. Dick 4: duim.

3. Deanderewaegersdick4duim.
4. Breet 1 voet 10 duim.

Van 'tlFaegeren.

Als men wageren wil , zoo moetmen
eerfl welgeflecht hebben.

De kimwager legt men recht op de
kimgangh

, welke vecltijts een ftuk voor
by het kinnebak-huis loopt, doch niet
geheel totaen de fteven: daermendan
dewaegerop ftelt, die tot aen de fteven
loopt , en voor 'teerft zet men 4 wa-
gersopde kimwager, en 3 daer onder,
tot ter tijdt men het vlack oock begint
te wageren, enz. gelijk alles achter kan
gezien worden.

Op dehals , of op 'thals - fpanthout
ftaet de balkwaeger beneden de fcheer-
gang in mijn Schip 5; duim.

12 Voetnavoren,benedendefcheer-
gang 6; duim.

1
1 Voet na voren,beneden de fcheer-

gang 8 duim.

12 Voet 5 duim na achteren, te we-
ten, achter het hals-fpant, beneden de
fcheergang duim.

1 1 Voet 8 duim na achteren j\ duim.
1 1 Voet 1 o duim na achteren

, bene-
den de fcheergang 5 ; duim.

1 8 Voet 5 duim , beneden de fcheer
garigh na achteren 6; duim.

14 Voet
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14Voet en 63 duim, na achteren, en

beneden de fcheergang , te weten , be-

neden de bcvekant, 1 voeten 5* duim.

1 2 . Van de Bdck-wager , en andere.

1. De Balk-wager , breet 2 voet 6
duim in de midden

3 achter 1 voet 10
duim, voor 1 voet 8 duim.

2. Dick 5' duim in demidden , voor
1 voet 8 duim, achter4 duim.

3 .
't Achterent leght 1 voet beneden

de eerftewurpen : isdaer breet 1 voet
10 duim,dieop de hals ft^et 5; duim be-

neden de fcheergangen , oock na voo-
ren26voetvande fpiegel, daer hy be-
gint neer te gaen , en aen dc fpiegel

leit hy 3 voet leger als het eerfte worp,
2 voet beneden het heek.

4. De wager daer onder dik 3 duim.

13. Van de Bakken.

1
.
De bakken breet 1 3 duim, dik 1

2

duim , meer en min.

2. Hebbenbocht 8 duim.

3. Leggen van elkander 3 voet 3
duim , ook meer en min.

4. 't Groote luyck wijt 7 voet.

De voorfte balckkomt achter 'thals-

fpanthout , met de achterkant , een
en 1

, voet: d' andere leit 7 voet na ach-

teren toe.

De enden van de bakken leggen om-
trent y, duim boven de balk-wagers,

metfwaluen ingelaeten.

1 4. Van de Knies in 't ruim.

1. De knies in 'truim, dick 7; of 8

duim.

2. Deonder- enden lang 7,8,9,10,
11 voet, na zy voor , in de midden , of
achter komen.

3. De nebben langh 4, 5, 5- voet,
hebbende een borft onder de balk.

4. Achter eri voorde 2 laetfte balken,

laet winckel knies zijn : aen eiken worp
aknies, enaenhetbroek-ftuk 4 knies.

De knies, in de bak, hebbenonder-en-
den Iang4vöct4 duim, de nebben lang

3 voet , dik 5 duim , breet 6 duim.

15. Van tKolzxrtt.

1 . 't Kolzem dik 9 duim.
2. Breet 2 voet4duim.

3. 't Las lang 5 voet.

beftitr. I. De el.

| 4. De enden van 't las dik 2;duim,
achterenvoor, fmalder en dunder.

16. Van't Focke-fpoor
s en Klos.

1 .'tFocke-fpoor breet 2 voet 5 duim.
2. Dick 2 duim.

3 .
De klos, op 't flemp-hout,zy dick

10 duim. Dit komt met de voorkant
op een negende deel van de lengte, over

.
fteven, teweten, de voorkant van het
fpoor, en de maft valt 2 j duim, achter
over, uit de vifleher : komt met een lip

zoohoogh als 't fpoor zelf. Dit fpoor
kit4 voet en 7 duim van de balken.

1 7. Van de banden , onder en boven
V fpoor.

1. De banden breet 12 duim, dick
10 duim.

2 . Onder leggen vier en boven twee
fitters : zijn dik 9, breet 1 o duim.

3 . De enden lang 7 voet.

18. Van'tgrooteSpor.

Dit fpoor is in de midden op 't Kol-
zem, en komt (Jvoet na achteren toe,

uit de midden van 'tfchip.

1. Aen 't groote fpoor , zijn twee
banden.

2. Deze zijn dik 12 duim, breet

14 duim.

3- Zy leggen van elkander 3 \ voet.

De voorfte bant legt achter de balk van
het groote luik.

4. Aldaer komen vierfitters,2 aende
voor, en 2 aen de achter kant : de fitters

dick 10 duim: de breete accordeert on-

der metde banden : de onder-enden lang

8 voet , de boven-enden lang 7 voet , en

2 duim fmalder als onder na gelang ac-

cordeerende.

Aen elke zy van het kolzem , komt
hier een klos , 4 duim boven 't kolzem

ftekende , dick 4 duim.

19. Van de achter-bandenenfitters.

1. Achter zijn vier banden, met fit-

ters.

2- Dezebanden dick -j\ duim, breet

10 duim.

3 . De enden lang ,6,7,8 voet.

2 o. Van de Stuynders.

\
1. Deftuynders, dick 10 duim.

1 K 2 2. De
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2. De onder-enden komen tot over

de kimmen toe.

3. En boven aen 'tverdek.

4. De breete, na proportie. Defelve
zijn omtrent zo dik als de knies, doch
wat ftijver uitgehouwen in 't lijf-hout

,

en aen weder zijden van 't lijf-hout uit-

gehouden , als de knies aen de nebben :

zy loopen bovenaen de verdek-balk , en
onder over de kim-weger.

2 1
.
Van deftutten en 't verdek.

1
.
De Hutten komen in , 2 voet,boven,

dik4sduim , zoo wel op deuitwaete-
ringh, als op de hals.

2. 't Verdek hoog 6 voet, en op de
hoogte van 8 voet, daer komt het in, 3
voet: 't andere na voren even eens, na
gelang van hoogte.

Daer de ftut inkomt op de hals z
voet, dat is op de hoogte van ó! voet,
en op de hoogte van 8i voet, komt hy
ln

3 voet: dealdervoorfte,opdehoog-
te van 6 voet , komt in 1 voet 1 o duim :

op de hooghte van 9 voet , komt hy
in 3 voet, enopdc hoogtevan 12 voet,
komt in 3 voet 6 duim : deze komt
achter 'tfpant-hout, en is even eens van
inkomen. De zevendeftutkomtin

, op
de cent, 2 voet 85 duim, en deze ko-
men te ftacn op de fpant-oplangen.
De vierde ftut van vooren komt in

2 vcet 4 duim, op de hooghte van 6;
voet; op de hoogte van 8i voet, komt
hyin3 voet.

De vijfde ftut , komt of laet inko-
men , op de hoogte van 61 voet, 2 voet
6 duim. Op 85 voet, laet hy inkomen
3 voet.

De achtfteftutkomtin, op de hoog-
te van 14 voet uitde balck te meeten

,

%
voet

, op de hoogte van 10 voet4 voet
op zeven voet 2 1 vo et.

Endusmaghmende ftutten buigen,
en het fchip zal niet wanfchaepen zijn

'

ïederdoch buigedie na dat hy 't beloop
van zijn fchip wil hebben.

22. Van't onderfte Lijfhout.

}. 't Onderfte lijf-hout breet 10
duim,dick6duim.

2. Komende 2 duim boven debalken.
Daer komteen knieopdeachterftebalk
overhetlyfhout, vaftaende wurp , de
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deel, die daer tegen aen komt , wertmet
een fponningie in 't knie gemaekt.

23. Vande Schaer-ftocken.

1 -De fchaer-ftocken, breet
1 7 duim,

dick 4; duim , onder de bak breet 14
duim, dik 3 duim-, enop de bak breet
7 a 8 a 9 duim, dik 2 duim, devoor-
fte wijt 2 voet, achter de maft 3 voet
2 duim. De eene, die gaet tot aen de
voorkant van 't groot luik, van achte-
ren af,en de andere,die gaet van de vif-
lcher afna vopren toe , onder de bak, zv
zijn achter en voor wat fmalder, en wor-
den op de helft over de balken heene
gelaeten

, en de balk wordt aen de kant
een duim afgenomen, doch boven op
heel gelaeten, en ditmaektdeborft.
2.De fponning is breet en diep 2 duim.

24. VandelVaegerop't Lijf-hout,
en andere.

1
.

De waeger op 't hjf-hout zy dik 2;
duim, breet 15 duim.

2. De waeger daer op , dick 3 duim
en 2 \ duim , breet 1 6 duim.

25. Vandeverdeks-balkwacger.

1. De verdeks balk-waegerzv breet
1 9 duim.

'

2. Dick 3 duim.

26. Van de verdex-balcken tn knies
1. Deverdex-balcken,dik8duim-

breet 9 duim.

2. Hebben bocht 13 duim. Dees
leggen voorhoog f voet, 9 ; duim, in
de midden hoog 6 voet ijduim, achter
hoog 6 voet 6 duim. De achterftever-
dekbalk leyt 2 voet4duim vande voor-
te balk van de konftapels kamer.De bal.
ken vandeoverloop 9,10,1 i, a I2 duim,
de bocht 8 duim. Hun getal is, nadat
men het fchip ftevigh wil hebben

, en
het veel fchut voeren zal: boven bak-
ken zijn hchter als onder bakken, aen
ieder ent vande bakken zet men een
knie

,
20 bakken zoude in dit fchip ko

mehteleggen: een bant legtop de krop
van het fchip. r

3- De knies lang 6 voet.

4. De nebben lang 3 voet.

5. Dick 7 duim.

6. Breet 8 duim
, insgelijks van dc

Konftapels kamer. Als men fwaere en

lichte
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lichte knies heeft , zetmenze overs-

hants tegen de balken acn.

27. Van't Lijf-hout > op 't Schandek.

1 . 't Li
j
f-hout, op 't verdek, zy breet

l6,ofi9duim, dik^duim.

't Lijf-hout van de onderfte overloop,

breet 1 9 duim , dik 5 duim , in dc bak
breet 18 duim, op de kajuit dick 3
duim, breet 16 duim, op het verdeck

breet 1 7 duim , dik 3 1 duim , op de bak
breet 10 duim , dik 3;.

2. De waeger daer op, breet 10 duim,
dik 2 1 duim. De balken leggen van den
ander 3 voet 9 duim.

Van't Schandek.

't Schandek , dik i \ duim , de ban-

den zoo dik als de balken 10 , 12 a 13
duim.

Delijf-houten leghtmen op de bak-

ken , dicht aen boort , en maektze
diknaerde groote van het fchip; veel-

tijts van een dikte met de overloops

planken : hier in maektmen de fpygae-

ten , zooveel als nodigh is , welke ïpy-
gaeten worden gemaekt in boffen , die

in het lijf-hout werden ingevoeght; dat-

ze gelijk met deoverloopuitwaeteren.

Men maekt deze lijf-houten Wel vaft

op de balken, met bouts, en oock van
buiten het fchip met bouts , die door de
lijf-houten heen gaen. Het lijf-hout

leit ontrent 2 duim boven de fcheer-

gangh , en de balken worden zoo veel

afgenomen als het lijf-houtwordtir ge-

heten, omtrent 2 i duim.

28. Van de klojjen of'kalven , boven

depoortenen drumpe/,

1. De kloffe, boven depoorte, dik

4duim: dedrumpel, dik^duim, zijn-

de binnen en buiten met de ftutten ge-

lijk. De poorten maektmen nu wijder

alseertijts, om te beter 't kanon te be-

ftueren.

29. Van de Barg-houtenj en

't Raa-hout.

1 . 'tOnderftebarghout , ftaet 1 voet

8 duim beneden de uitwaeteringe , en
is breet 13 duim,endik6jduim.

2. Het tweede barghout, 2 voet 5
duim hooger , als 't onderfte , en is brect

13 duim, dik 6 duim.
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3. De fchut-vullingh

, wijt 3 voet
1 duim

, voor aen fteven wijt 2 voet
9 duim. ©

4. 't Barghout daer boven , breet 9"

duim , en dik 4; duim , aen fteven wijt
9 duim, cnopdehals 10 duim, achter

1 duim.

Zoo wanneer een fchip 170 of 180
voet lang is , maektmen de barghouten
2 duim dunder,als de helft van de fte-

ven. Het getal der barghouten, is nade
groote der fchepen. Achter zet men
vaek de barghouten laeger , om der

poorten wil.

Van 't Raa-hout.

Dit is het bovenfte van de barghou-
ten , werdt alzo genoemt om dat'er de
raa op leit, in zommige fchepen : en
ook een ander form als de barghouten
heeft.

ï. 't Raa-hout j 8 voet van fteven,

9 duim wijt, breet 81 duim , dick 3^
duim.

2. De kant breet i\ duim * 'tander
rontopde hals wijt 5 voet, achtereen
duim, 9 voet van de boegh af, of van
fteven by de boegh om te meten, daer
begint de zetgangh

, op'traa-houtjen:

hy is daerbreet , tüffchen de regelingh

en 't raa-hout, 1 9 duim , en boven de eer-

fte poort 1 6 duim wijt, achteraen't ent
van debak wijt 1 8 duim , dik i\ duim

:

hetgat3 voet 7 duim j verbydeachter-
ftebalk van de bak: de gillingh komt
na voren toe : de zetbank is breet 20
duim , en boven met de ftutten inge-

keept gelijk de regeling , breet 3; duim,
en dik iidüiffl: 'tbiesjen iduim:d'an-
dere regelingh daer wijt 87 duim , voor

9 duim , breet 5 duim , en dik 3 duim:

't biesjen is 1 ï duim , boven recht en on-

der krom.

De zetgangh op 't raa-hout , achter

breet 18 duim , dik 1; duim, voor

2 voet.

De poorten zijn uit den overloop

2 voet 2 duim , hoogh , en breec , doch
ook wel 2 duim wijder : ftaen van mal-

kander 8; a 9 a 9* a 10 , oock wel 1

1

voet : de hengzeis breet 2: duim , en

dick 1 duims : de duimen dick een
duim : 't opflagh van de poorten is

i duims :dc voering wat dunder_, als de

poort.

K ï Dc
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De achterftc poort, maektmen be-

1

quacmlijkvan de hekftutaf en dat zï

voet,d'andere poort 1 1 voet vandeach-
j

terkant, of13 voetvan de hek-ftut :de
derde poort 1 o voet van de achter kant,

de vierde poort 9 voet, de vijfde poort
10 voet van de achter kant, de fefte 10Ï

voet, de zevende u ; voet de achfte 12;

de negende poort 12 voet van de ach-
terkant, en zoo voort.

Voor in de bak
, by de boegh om te

meeten , ó^voetvandefteven, komt de
eerfte poort, op zeventien voet de twe-
de , en op 3 1 voet de derde , enz.

30. Van dchoedaen/ghcdenin't kot.

1. De balk- waeger in 'tkot, voor
hoog 4 voet , achter4 v°et 9 duim , de
balk- waeger, breet 18 duim, dick 3;
duim , de knieslang 4: voet , de nebben
langh 3 voet , en achter 4 voet 8 duim,
dik , cn breet 8 duim.

Van de Balken.

2. De balken , dik 9 duim, breet
10 duim, hebbende bocht 7 duim. De
lijf-houten breet 2 voet, dik 4^ duim.
Deze leggen over de andere 'balken
van de overloop , van malkander ftijf

3; voet, hoogh voor en achter4 voet.
De bak gaet by wijlen met een tree ne-
der : zijn balk-waeger is breet 1 voet
en 8 duim , dik i\ duim : voor laet hy
5 duim hoger zijn als achter: daer zijn

7 balken
, dik 5 duim , breet 8 duim.

3 1
.
Van onderfcheide zaken , in de

Konjfapels kamer.
1

.

De bakken voor hoogh 5 voet
9 duim , achter hoog 6 voet 5 duim.

2. De balken, dik 9 duim, breet 10
duim

, hebbende bocht 5 ; duim. Daer
leggen 7 balken , een die aen de hek-ftut
kit r is 1 voet 8 duim , boven 'thek.
Hetlijf- hout hier breet i\ voet, dik 3; d.

3- De kamer lang 2 9 voet.

4- Van debalk-wagerop'tLijf-hout.
i- De balk-waeger zy breet 18 d.
2. Dik 3 duim.

<f.
De knies breet 8 duim , dik 7duim. Daer zijn achter 2 winkel-knies.

L>e nebben lang 3 voet , de onderenden
lang 51 voet.

Tufïchen 't koten Konftapels kamer

Mlkk
3

*
°nder dC bak kggen
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De ribben dik 2: duim,breet
3 5 duim.

tuflehen elk balk zijn 3 ribben. He't
fchotkomt tegen de agterkant van de
bezaens maft , tnflehen de twede en
derde balk in : de deur komt aen
bakboort , en is van boort 4. voet on-
onder wijt4 voet,boven 3 voet 9 duim.
De ftijlen zijn dik 3

,

, en breet 4 duim.
De richels dik 1 diiim , breet 2 duim.
De deelen dik 1 duim. De tingel on-
der breet 2 1 duim.

6. Van de knies aen 'thek.

1
.
De knies aen 't hek lang 6 voet.

2 . Aen boort lang 9 voet.

3. De knies dik 1 voet , breet 1 voet
2 duim.

32. Van onderfcheyde hoedanighe-
den inde Kajuit.

Die altemet achter met een galdery
komt

j en ia zeer groote Scheepen ge-
fcheyden is in tWeen. Zomtijts gaet-
men ook wel met een trap na bovenen,in
een achrerhut, ofte boven kayuit, oe.

lijkdaerook wel 2 deuren in gemaeckt
werden, fchoon men de deur aen bak-
boort maer gebruykt , en dat om als
men vegt, de kanonnen daer door kon-
nen gehaelt werden, en de opening meer
bequaemheit tot vegten geeft. Van
onderen wert zomtijts de kayuits zol-
der met vakken verdeelt : die na de
konft befchildert werden. In de galde-
rye, in welke mede wel 3 tbrens, daer
de middelfte de hoegfte van is, werden
gemaeckt

; doet men zomtijts wentel-
trappen naer boven toe gaen. Van
outs wierden de fchepen Iner te lande
zeer opgepronkt, en met torens geciert,
zoo wel achter,daer het hakkebort ftaet^
als ter zijden, en by ieder gilling, opde
regelingen. Men ftelde zelf in groote
fchepen te midden in den overloop ,ea
voor de hut ronde toorens, die tot ver-
weering diende , want daer lagen lichte
builen op. Venfterkens, ofliever fchui-
ven werden zomtijts in de kayuit ge-
maekt, omdwers over 't fchiptekon-
nen zien Achter zietmen de banken,d ie
mede wel met drempels zijn gemaêlct
't geen om't overhellen van't fchip dient'

1. De balken zijn dik 7 , en breet 8
duim, hebben bogt 10 duim.

2 . Voor hoog o voet 3 duim.
3- Achterhoog 7 voet.

De
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De voorfte balk legt achter van de

lieven af, 6 voet 5 duim.

4. De knies tuflchen de (tutten

lang 5 voet.

De nebben lang 12I voet.

6. 't Lijfhout is breet 1 voet 5 duim,

dik 3 duim.

7. De ribben zijn dick a* duim

,

breet 3 5 duim.

8. Tuflchen ieder balck leggen 3

ribben in.

9. Het fchot komt tegen de be-

faens-maft aen.

10. De deur, aen bakboort, ftaet

4 voet van boort , en is onder wijt 4
voet, maer boven 3 voet <? duim : in

Fluit-fchepen ftaet hy meeftaenftier

boort.

11 Deftijlcndik3 duim,breer4,d.

12. Derichelsdik ü duim, breec

2 duim.

13. De deelen dick 1 duim.

14. Detingel onder breet 2I duim,

dik 2 duim.

33. Van de Stierplecht.

1. De ftierplecht hoog 6 voet

,

lang 16 voet.

2.. De knies lang 5- voet 16 duim,

de nebben lang ^ voet, de knies dik

5 duim,breetóduim,debogt 12 duim.

3. De ribben dik i\ duim , breet

3jduim.

4. Tuflchen ieder balk leggen 3 rib-

ben.

f. 't Lijf- hout en wager komen
uit de kajuit :deeslaetfte komt uit de

kajuit , en is breet 15» duim , dik twee

duim ,
insgelijx d'andere deelen ; daer

leggen 7 balken , en het lijf-hout is

breet 16 duim, dik 3 duim.

34. Van de Bezaans Spoor ende ViJJer.

1. Het Bezaens Spoor komt op 't

,

de deel van het fchips lengte.

2 Het Spoor is dik 8 duim, breet

14 duim.

3. 't Spoor valt 8 duim.

4. 't Gat in 't fpoor, lang 8; duim,

diep 4 duim.

5. Achterwijt 6ïduim.

6. Voor wijt jiduim.

Van de Vijfcher.

7. De Viflcher breet 2 voet j duim,

dik 4' duim.
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8. 'tGat inde Viflcher wijt 15-;

duim.

De groote viflcher is lang 5- voet 3
duim , breet 4 voet 7 duim , dik 6
duim. De viflcher van de fpil is lang 8

voet, breet 2 voet 3 duim, dik 4 duim.

Hetgatwijt iflduim, 'tipoorlang4

duim dik 8 d.,brceti7 duim:'tgat wijt

7 duim , diep 4 duim. De banden

zijn dik, en breet van 10 tot 13 duim,

en gaen tot aen de kimmen ; dc zitters

alsvooren : maer hetachterfte twilis

dieper.De 2 bandéaen't groote fpoor,

leggen van ma ! kanderen 3 voet 8d.

,

en tuflchen tween,aen elcken zijde

van't kolfem, legt een klos.d'Achter-

fcant van't bezaens fpoor, komt van't

fchot f voet 10 duim. Het fokke fpoor

isbreet2;voer ,endik 10 duim: daer

leit een klos onder, die breet is 18
duim : het fpoor leght aen de enden

4; voet beneden de balken, 't Spoor
is wijtaen devoorkanr 1 voet, en aen

de achterkant 7; duim, diep 6 duim,
langhs icheeps 10 duim , diep 6 duim

:

het komt omtrent van de agterkant

2 duim. De viflcher daer boven op de

bak ofin de back,lang ip voet, breet

3Ï , dick 4, duim : de voorkant van
het gat komt van het twil io voet:

het gat is wijt 1 voet 81- duim , en

valt 3 duim achter over uit de vif-

fcher.

35-. Van de Speenen.

t. De fpeenen dik 15 duim, breet

16 duim.

2. Dehoofden lang 15 duim.

3. Hol een halfduim.

4. De onder enden dik 1 voet

,

breet 1 voet 1 duim.

f. De fpeenen ftaen 4 voet boven

den overloop.

6. De hoofden van de kruys-be-

ting, lang 1 5 duim.

7. Debeting-knies, langiovoet,

dik 10 duim. De beting-knies aen de

fpeene breet 2 voet 7 duim , voor 1

2

duim. De fpeenen ftaen van malkan-

deren 2 3 duim.

36. Van de Kltiifen.

1. Deeerftekluifeiswijt 12 duim,

de tweede ioduim,de derde <>duim.

2. Aen
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i.Aen ftierboort 2 zijn kluifen,een

van 1 voet, en een van 10 duim wijt.

37. V'an de Setgang.

1. De (ètgang op 't raa-hout , voor
breet 19 duim.

2. Achter breet 18 duim.

3. Dik \\ duim.

4- Boven ingekeept ,en komt daer
aen de buite kant, met de (tutten ge-
lijck.

3 8 . Yande Regelinge voor.

1. De regeling hier breet 3 duim,
dik ij duim.

2. 't Biesje breet, 1 duim.

3. Deandere,8j duim daer boven-
ftaende,zrjn breet 5 duim, dik 3 duim.

4. HetBiesjeis breet iiduim.

39. Van de Setgang achter de Maft.

t Defetgang, achter de maft, breet

19 duim, dik, duim.

2. De regeling daer breet 3 duim,
dik il duim.

4.0. Yande bovenfte regelinge.

1. De bovenfte regeling by de gro-

te Maft ftaet uit het raa-hout , 2 voet
85 duim.

2. De andere,na achteren, 3 voet 6
duim , uy t het raa-hout.

3. Dederde4 voet 5 duim.

4. Devierdeó voet 1 duim.

5. De vijfde 7 voet 1, duim.

6. Achter regt op, 7 voet 9 duim.

7. De achterftelangiS voet 9 duim.

8. De ander na voren, van daer,

10 voet <j duim.

9. De derde na vooren , 13 voet 6
duim.

10. De vierde na vooren, 14 voet

5 duim.

11. De vijfde na vooren, 14 voet

4 duim.

Van dc vullingen.

Vullingen werdenzegenaemt, om
datzede plaets vervullen,tuffchen de
berkhouten: men maektze breet na
de gelegentheit van 'tfchip. De on-
derfte vullinge moet zoo wijt wezen,
datdefpygaten daerbequaeminkon-

nen gemaekt werden; en dat debos-
zen, onder het tweede berkhout , be-
quaem uitkomen. De Schut-vullin-
gemaektmenwijt na de gelegentheit
van de poorten. De vullingboven de
Schutpoorten, moet ook naer de ge-
legentheit van het bovenet zijn ge-
maeckt , en zoo wijt , dat de fpy-
gaten van 't bovenet daer bequame-
lijkkonnenuitwateren. De bovenfte
vullingjin een Schut-fchip, maektmen
ook wijt , na de poorten hoog zijn.

Wel ftaet te letten , dat de vulling-
planken, naer boven , hoe langer hoe
dunder moeten zijn, en dat van de
Schutvulling af.

41. Van de vertuining.

1. 't Onderfteblat breet loduim,
voor p\ duim, dik 1 duim.

2. Aen de twede regeling van vo-
ren een blat.

3. Aen de derde twee bladen.

4. Aen de vierde drie bladen,

f. Aen dc vijfde vijf bladen.

6 Dick 1 duim, breet 1 voet.

7. Bovenin gekeept.

8. De vierde regeling ftaet van el-

kander f duim.

9. De vijfde gilling is boven recht,

onder krom.
10. De gilling is foo dik ende breet,

als de regelingen zijn.

Boven het raa-hout, zoo voor als

achter, van de gilling af, wort het na
behooren op vertuint; en gemeenlijk
maecktmen achter de maft 4. gillin-

gen, ofzomtijts 3, naer men het fchip

hoog of laeg achter op vertuint; dc
onderfte gang, op het raa-hout , wort
voor en achter altijt even breet ge-

maekt. Daer naer vertuint men vor-

der met wagefchot bladen , van zoda-
nige dikte als nodig is. Men moet wel
letten, datmen de vertuining-bladen,

achter aen de groote wulfftutten, wat
breder maekt, alsfcheepwaertin, op
dat de vertuining achter niet en
fchijnt neder te druipen. Als het
naer behooren is vertuint, zoo laet

men het fchip tuflehen de roek-gan-

gen open blijven, zoo wijt als nodig
is ; en op eiken gilling maektmen dc
vertuining, een voet of wat minder

hooger,
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hoger , na dat het fchip groot ofte klein

is, doch achter maektmen het, tuffchen

de rock- gangen toe , en zulks om de
hut ; die zoo veel te hoger kan gemaekt
werden.

42. Onderfcheyde hoedaenig

van de Hut
Welcke in zeer groote fcheepcn ge-

deeltis, intwee, en noch een derde bo-

ven hut daer by hebbende. Voor zijne

deur, mackt men veeltijts een afdak,on-

derfteuntmetpylaertjens , en ten enden

het half verdek ,
leeningen , onderfchei-

delijk gemaekt, hoog of laegh, fwaer

of licht , cicrlijk metbeeltwerk , fnake-

rye , of zonder. Boven de hutten te-

gen 'thackebortaen, werd veeltijts een

zitbank gemaekt , en daer onder een

hoender of duiven kot De fchotten

zoo van hut, kajuit, als bak, die inde

luchtftaen, maekt men fchuinsof bul-

tig , buiten uit , en zulks om 'tafwaete-

ren , en ook cieraets halven.

1. 't Waeter bortje is lang 17 voet,

breet 6 duim , dick 2 duim.

2 . Vcor aen boort hoog 5 voet, ach-

ter 6ï voet.

3. De balckjes hebben bocht 15

duim ,
zijn dick 3 duim , breet 4 duim.

4. Drie ribben leggen tuflehen ieder

balck, en zijn dkk 1-; duim , breet 2

duim.

5. Met \ duims deelen geftreecken.

6. De knietjes, langh 3; vcet. De
nebben, langh 2 voet 3 duim, breet

5

duim, dick 4 duim.

Achter, cm licht te fcheppen; mackt

men vierkante glaezen, of rende open

gaeten , en boven ook wel een tralie

luickjen.

7.Achter zijn de waegers fchoot-vry

.

8 .F n' t is met ;dmms deelen gewaer t

.

9.Het fchot, nevens de deur, is insge-

lijks fchoot vry.

10. De deur wijt 3 voet 6 duim. De
ftijlen , breet 37 duim , dik 3 duim.

11. De boog, hoog 13 duim, breet

3; duim , dick 3 duim
'

ix. De poorten, wijt 14^ duim, hoog

13^ duim.

4,3. Van de groote Ruft.

i.Degrooteruft,Iang 275 voetjbreet

17 duim , dick 3; duim.

I. Deel, &i

'tVoor ent komt met de voorkant
van de groote maft gelijk ,en met de bo-
ven kant, van 'tbovenfte bark-hout.

3 . De lat die 'er buyten op legt , breet

3' duim , dick i\ duim.

4. De voorfte puttingh,met de ach-
ter kant , van de groote maft gelijk.

5 . Daer zijn zeven puttinge.

6. Deputtingh bouts , dick 2 duim

Van het boeizelder Kimmen.

Op de hals zijn dees hol geboeit, 4
voet 5; duim.

I z Voet na vooren is 't hol geboeit

,

4 voet 8 duim.

ir Voet na vooren is 't hol geboeit,

4 voet4duim.

1 : Voet en f duim na achteren , is

't hol geboeit 4, voet 5 \ duim

.

II Voet 10 duim na achteren is 't hol

geboeit, 5 voet 1 duim.

18 Voet 5; duim na achteren, daer is

'thol geboeit, 7voetiduim.

14 Voet G\ duim na achteren , is't hol

geboeit 9 voet 9 duim.

Wjjte der Oplangen van de Scheergang

te meeten.

De eerfte is wijt uit de middelijnte

meeten , aen de buiten kant van't fpant-

hout, als volgt : Het eerfte hals fpant-

hout , 14 voeten 7 duim.

Het twede na voren, 14 voet 6 duim.

Het derde na veoren,wij t op de mid^
delijn, T4vcet4duim.

Hetvierde doch na achteren, i4Voet

6\ duim.

Het vijfde na achteren 14 voet 6'

duim.

Het zevende na achteren 14 voet

2 i duim.

Het achtfte na achteren, op de mid-

delijn , 13 voet4;duim.

Van de vjijte op het boeizel in byzon-

dere plaetzen , uit de middelijnte

meeten. Hoe wijt dat de kim-

men geboeit zijn.

Op de hals daer is't wijt, 13 voet en

6 duim.

1 2 Voet naer vooren daer is 't wijt

,

1 3 voet 5 duim.

1 1 Voet4 duim naer vooren , 1 2 voet

7 duim.
L liVoet
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12 Voet en 5 duim na achteren , ach-

ter'tfpant-hout, 1 5 voet 6 duim
11 Voet en 8 duim na achteren, 13

voet 5* duim.

11 Voet en 10 duim na achteren,

13 voet 5
2
, duim.

18 Voet 5 duim nae achteren,

13. voet jï duim.

14. Voet 6* duim nae achteren

,

11 voet 6\ duim
Deze wijte moet wezen op de vorige

holte van 'tbocizel.

Hoemen defcheergangh zette : en hoe

hoog die uit hel Docizel te meten is.

Op de hals fbet de fcheergangh bo-

ven het boeizel te meten, 8 voet en A
duim.

12 Voetna vooren hoog van 't boei-

zel de boven kant, 8 voet

11 Voet en 4. duim na voren , 7 voet

8 duim.

ix Voet en f duim achter het hals-

fpant , 9 voet 6 duim.

1 1 Voet 8 duim na achteren ,(het de
fcheergang 9 voet boven het boeizel.

1 1 Voet 10 duim na achteren, 9 voet

4 duim.

18 Voet

5

\ duim, 9 voet 5' duim.

14 Voet 6,duim., 8 voet 9 duim.

Van de Cent onzes Schip.

DeCent boven aen de oplangen,ftaet
boven de fcheergang, voor aen de (le-

ven, 1 voeten 10 duim.

Aen het eerfte fpant-hout, 1 voet 9
duim.

Aen hettwedefpanthouf , 2 voet.

Aen het derde fpant-hout, 2 voet.

Aen het vierde fpant-hout , 2 voet.

Aen het vijfde fpant-hout,2 voet 1 d.

Aen het zefte fpant-hout, 2 voet 1 d.

Aen het zevende, 2 voet.

Aen het achtfte , 2 voet, boven de
fcheergang , en boven 't hek 2 voet 5 d.

Van de kocht die men de Oplangen
geeft : tuffchm de Scheergang

en het Boeyzei.

Het Oplangh dat op de hals ftaet,

heeftbocht 3 duim.

Hetvolgende na voren, 3; duim.
Hetvoorfte^ duim.

Het eerfte achter het fpant-hout,3 d.

W I T S E N S

Het volgende naachteren, 4 duim'
Het derde na achteren , 4 duim.
Het gene dat volgt heeft bocht, 6

duim.

Het hier op volgende , heeft bocht

7 duim.

De cent die boven de fcheergangh

komt ,m aekt men na dat men de ftuttcn

boven willaeten invallen.

Van het overhangen der Oplangen,
over het boeizel op de vorige
hoogte , en boven kant van

de Scheer-gang.

Hetfpant-ftutopde hals, dathangt
over het boeizel, i voet.

En 2 voetna voren, 1 voet iduim.
1

1 Voet 4. duim navooten , 1 voet 8
duim.

Achter het hals fpant-hout te meten ,

na achteren , 1 2 voet 5 duim; hanght het
ovet hetboeizel , 1 voctïduim.

1 1 Voet 8 duim , 1 voet; duim.
1 1 V( et ioduim naachteren > hangt

het over 1 voet
1
, duim.

18 Voet^duim, 1 voet i;duim.

14, Voet G\ duim na achteren , 1 voet

9 duim.

Men maekt altiitdatvooren achter
tegen (leven, zoowelalsdaer bezijden
oplangen komen te ftaen: 'tgeen dient
om de (leven vaft , en in zijn plaets te

houden.

44 Van de focke Ruft.

ï. De focke ruft, langh 22 voet 3
duim, breet 16 duim, dick 3 duim.

2. 't Voor ent, 6 duim, voor by de
focke maft, leggendeop 'traa-hout.

3. Delatdaerop, breet3 duim, dik
2 duim.

4 De voorfte puttingh met de voor-
kant van de focke maft gelijk.

5. Daer zijn 6 puttings.

6. De puttingh bouts, dick2 duim.

4f . Van de bezaens Ruft.

1. De bezaens ruft, langh 10 voet,
breet 9 duim , dick z\ duim.

2. 'tVoor ent, komt met de achter
kant van de bezaens maft gelijk, leg-
gendeop 't raa-hout.

3. De lat , breet 2; duim , dick 2
duim.

4- De
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De voorfte puttingh , accordeert! legt als men uitziet, 't Voetje op zy , is

de achter kant van de bezaens aen 'thackebort vaft, op de zy om het
óogh van de galderye temaecken. De
ftutten houden de galderye achter vaft.

Het onderfte hackebort , ftaet met
zijn boven kant , van de boven kant des
tweede barghouts 1 2 duim , en het is

aen de enden breet 1 voet, in de mid-
den 13! duim, endick 4 duim, heeft

achter uit bocht 5 duim, als mede aen
de onder kant bocht 5 duim, het ftaet

achter uit van de fteven 2 voet 1 duim.
2. De hoecken fpringen 3; duim,

en hebben onderbocht 7 duim.

3. Dit hackebort heeft achter uit

bocht 4 duim.

4'

met
maft.

5. En daer zijn 4puttinge.

6. De putting bouts , dick i 1
, duim.

46. Van ven/Iers in de Kajuit.

1 . 't Venfterin de kajuit, lang 1 voet

3 duim, wijt 1 voet, komt 3 voet uit

den overloop.

47. Van de Galdery.

1. De bovenkant, van 't onderfte

hackebort, komt 12 duim boven de
boven kant van 't tweede barghout, aen

de enden breet I voet , in de midden
breet 1 3 duim , dick 4 duim , de onder

kant heeft 5 duim bocht , en boven zoo
veel meer, als 'tin de midden breder is.

2 . Het ftaet achterwaerts van de fte-

ven 2 voet 2 duim , zijnde half in de
vullingh gevceght, men maektzemet
toorentjens ofzonder , doch meeft zon-

der.

2. Van't dek daer op.

1 . 't Dek dick 2 duim , in de mid-
den breet 1 3 duim , aen de enden breet

1 voet \ duim.

2. Aen deenden 7 duim langer, als

't hackebort.

3. Van 't voetje op zy.

1.'t Voetje op zy,lang 5 voet 6 duim.

2 . Achter breet 7 duim.

3. Voor breet 5 duim.

4. Dick 2 duim.

f.'tAccordeert met de fmaltc van't

barghout.

Men maekten eertijts , wel twee gal-

deryen achter buiten om , en datom op

5. Van de Jiutten des rechte wuifts.

1 . De ftutten van 't rechte wuift , val-

len iedervoet, een duim.

2. Zijn breet 5 duim , dick 4, duim.

3. Daer zijn 5- ftutten , ftaende op
't onderfte deck, de middelfte breet 6
duim , dik 4! duim , de andere 5 en 4 d.

breet en dick: die aen de zijden ftaen.

Het onder ent heeft bocht z\ duim in-

waerts, en het begint 3* duim van de
boven kant van 't tweede hackebort

,

het ftaet 3 duim van de kant van 'ton-

derfte deck , de gaeten wijt 2 voet 4
duim: de middel, en boven enden zijn

aen het balkjen vaft; en het is daer recht,

maer aen'tbalckjenkomteenlip.

6. Van 't kruys , in 't rechte wuift.

Het kruys dient tot ftevigheit , enom
de deelcn van 't rechte wulf tekonnen

fpijekeren , daermen dan ordinarie het

wapen opzet. Het wulf boven hetroer,

werd genaemt het kromme wulf, tot

te konnen gaen , zoo uit kajuit als kon- aen het hackebort toe.

ftapels kamer , met yzere bogen boven
vaft gemaekt, en open.

4. Van 't tweede hackebort.

1. Het tweede hackebort, is 2 voet

7duimhooger, als 'teerfte hackebort,

ftaet 19 duim meerachteruit , 'tister

zijden 1 voet breet, doch in de midden
breeti4duim,dik2 duim.

Het hackebort isde gronten voet van

de galdery , daer de onder enden van de
beelden aenkomen. Het dek leit op het

tweede hackebort , en is daermen op

't Kruys ftaetboven't tweede hac-

kebott 2 voet 3 duim , 't is dick 2 * duim,

breet 5 duim.

2 . 't Boven ent , ftaet 1 2 voet uit het

hackebort.

3 . De ftutjes in 't kruys
,

zijn dick 3

'

duim , breet 4: duim.

4-'tWulf , is met duims deelen dicht.

5. De middel-ftut in 't kruys, daer de

vlagge fpil aen komt , dick 6 duim ,

breet 7 duim.

Het wuift in de galderye is dicht ge-

maeckt met duims deelen. De middel-

L 2 ftut
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ftut dacrdevlag aen komt, is óduim
dik, en een weinig breeder als d'ande-

re , en boven wat dicker als onder

:

de boven enden itaen van boort,
i voet 8 duim : de onderfte ftaen van
elkander i voet f duim, zijngeftree-

ken met duims deelen.

7. VandeGaldery op zy.

Dees werd gelegt, volgens het be-

loop van't fchip, om niet wanfchapen
te vertonen,waerom hy ook onder en
boven fchuins tegen 't fchip aen komt,
werdt veeltijts met koper of geflae-

gen loot gedecktj dient tot byzonder
verblijf, van de fchipperof capitein,

om een ofandere zaek in te bergen, en
ook vaektotzekreeten, als mede om
uitte zien

;
men maektze doorluchtig

veeltijts , en fiechts tot cieraet,en ook
wel met kleine fpitjens, pronks halve.

1. 't Voerje langh 6 voet , voor
breet 5- duim, achter breet 7; duim.

2. 't Boven ent, 1 voet van't fchip.

3- 't Scheergangetje daeracn,breet

$ duim, dick 2 duim.

4-'tBoogje 8 duim verby't flutrjen.

f.'tStuttje hangt f duim na achte-
ren , en is breet 4Ï duim, dick 3'.

duim.

8. Het achter tweede deck, op het

Barghout.

1
.
Het achter deck , breet 8\ duim

,

heeft bocht achter uit 4] duim , 'tent

breet 13 duim , dick * duim , 'tent

kom 1 2 voet voorby het fchip.

2. 't Knietje in de hoeck van de
fcheergangh , en het tweede hacke-
bort, langh 2 voet, breet 5 duim, dik

4, duim.

9. Van 't deck op zy.

1. Dit is achter breet 9 duim, voor
op het flutjen breet 61 duim, dick qua-
lijk 2 duim , op her boogjen breet jd.

2. Achter metecnfpnngendehoek
in en uit.

10. Van de Hoek-mannen, anders

Termen.

1. pehoek-rnan,breet9; duim,dik
8 duim.

Wits e n s

2. De middel-man , breet 8iduim,

j

dick ji duim.

3. De andere vier mannen breet 8

I

duim , dick yduim: de mannen op de
;

borften, breet 12 duim.
^.Onder ftaendeopeen architracb,

j

de architraeb breet 2I duim, welck
recht deur gaet, dick 'duims.

1 1. Van de beelden op 'tzy.

1 Het beek op'tftuttje,breet9duim,

op de borft breet 10 duim , dick 8

j

duim , onder breet 8 duim.

|

2. Aen 'tentflaet of laet ftaen een
!
ftompje, breet boven 8 duim, dick 7
duim.

12. Van deVaezen.

1, De vaezentuflehen de beelden

,

breet f\
duim , dick ii duim , deze

vaezen komen onder't bovenfte deck.
2. De onderfte vaezen , breet 6

duim , dick 1' duim.

3 .De vaezen op de zy,brect 4duim

,

dick li duim : aen'tendt zijnde vae-

j

zen breet 3 duim.

4 De vaezen onder 't hacke-bort,

:
aen 't rechte wuift, komen met de on-
derfte gelijk, en zijn breet 8 duim,
dick 3 duim.

f. Aen'tendt breet 7 duim, dick 3
duim, en 't heeft bocht 8 duim.

6. 't Hacke-bortje heeft bocht 8i

duim, aen 'tent bocht 1 duim.

13. Van 't derde dek.

1
.
Dit deck ftaet 2 voet f duim van

't ander dek , in de midden by de ftut

op te nieeten. Het ftaet in de midden

I

van het tweede , 2 voet 4, duim , 't is

aen 'tent wijt, 2 voet ioduim , in de
midden breet 9 duim, aen 'tent breet
8 duim , dick 2 duim.

2. 'tls op zy achter, breeti voet,
langh 1 voet, en omgekeept breet 9

I duim , voor breet 8 duim , lang 8 voet
6 duim, isachtereen weinigin'rbarg-

j

houtingehecht, enismet een Scima.

14. Van de hoek-man die op de

thornsJlaet.

1. De hoekman op de borft, breet

17 duim, dick 10 duim , onder met
de buiten kant van 'c deck gelijck.

z.'tGil-
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2. 't Gilling-hout 3 voet boven de

)

De broot-kamer zelvelangpvoet, en
regeling: de cerfte gilling breet 14, d.

d'ander ftaet onder wijt, 2 voet >~ duim

.

Bovenwijt 2 voetöduim: de volgen-

de boven en onder wijt 2 voet 4 duim,
dick 9 duim , onder accordeerende

metdehoek-man.

Van de Luycken.

't Groote luick , lang en breet 7 voer,

de fponning wijt 1 duim, de binnen
lijft dick en breet x duim, de marker
breet 4^ duim , de hoofden 4 d. binnen
en buiten. De hoofden van 'tgroote

tralie werck breet 9 duim, dik 5 duim,
zijn wijt en breet 7 voet, indemid.
den , 't hooft breet 8 duim, dick 5:

duim. De ribben breet 2; duim, dick

2 duim. De latten breet 37 duim, dick
ï duim. Het luickjen voor de maft 2

Voet f duim , langh en breet 2 voet

4 duim Het tralie luickjen achter de
maft , langh en wijt 3 voet. De hoof-
den dick en breet 7 duim. De latten

dick i duim , en breet 3; duim , leg-

gen langs fcheeps op de ribben.

Het tralie luick voor het groote
luick, en op de back, die zijn even
wijt, de hoofden op de back breet 8

duim , dick 4 duim: de ribben breet

iïduim , dick 2 duim : de latten breet

3Jduim, dick ï duim, d'andere op het

verdeck als vooren. Hetluick achter

de beting, 't geen daer van is 3 voet,
lang en wijt 3 voet : het binnen Iekjen

breet 2 duim, dick 1 duim • de rib-

ben dick 27 duim , breet 3 duim : de
fponning wijt iduim, de leift buiten
om , breet 8 duim , dik z\ duim , bin-

nenen buiten
\ duim, aen weer-zijde

een fchuinze plande hebbende , in

de midden leggen duims deelen.

Luickjens boven de fpeenen zijn 2

voet wijten breet.

Van de Broot-kamer.

De voorfte balk, leght 9 voet van
den overloop, de achterfte 8 voer,
de voorfte die leit 1 voet achter de
pomp

,
hy is dick en breet f duim , de

tweede leit 'er 2 voet achter, en is

breet 10 duim, dick 6 duim, de der-

de die leit van daer 2i voet, is breet

7 duim, en dick 5 duim : daer is een
luick , wijt 17 duim , lang 2 voet : de
fchaerftockjes dick en breet 4 duim.

ookzodiep: de latten onder de deelen
dik 1 duim , breet 2 duim , leggen van
elkander 1 voet : de deelen dick een
duim, en komen met een vlerkingli

over elkander aen. Voor de kruit-ka-

mer daer ftaen 6 ftijlen , en die zijn
dick en breet 31 duim , daer is in de
midden een luick , om in de food te

gaen. Voor de brootkamer daer (hen-
der ook 6, en die zijn dick 35 duim,
breet 4 duim : 2 ftaen daer nevenft
luick. Aen de voorkant van de balck-
waegers , ftaen oock 6 ftijlen , en 4
aen de food om de pomp , dick en
breet 37 duim. Dicht aen de voorkanc
van 't ruim is de hel aen de voorfte

balk, wiens ftijlen als voren.

Van de Pompen.

Achter de groote knecht, ftaeteen

pomp, en komt 1* voet van 't luik,

voor de loos.

De twee achterfte pompen zijn

op de ftuer-plecht , van de bezaens
maft 5 duim , en de achter kant van
de pomp, komt ontrent in de midden
van de maft, de gaeten die zijn wijc

12 duim : de pompen ftaen mee
de onder enden in een koper keteltje

dat vol gaeten is, 'tgecn op de huic

neer ftaet , en op de kant van de kiel.

Het gat dat in de pomp is, is wijt 11:

duim , breet \\ duim , dick \ duim:
het oogh daer de geck in komt , is lang

4 duim, wijt 4^ duim, de geck is bo-

ven langh ij voet , dick en breet 7*

duim , 't onder ent langh 14 duim,
onder om de pomp iseenronrlijsje,

op den overloop en ftier-plechr, de
dael die komt 6 duim achter de maft ,

en hy is wijt 8 duim ,
langh 14 duim

,

de lip komt onder tegen de ftier-

plecht aen : de pijp is wijt4duim,
aen weer zijden , en gaet door het

(chip heen , en is met deelen befchoo-

ten, van 1 duim dick : de pijp is aen

elcke zijde van z ftucken, het ftuck

dat aen de ketel vaft is , dat is aen

boort los : het andere. ftuck dat isaen

boort vaft , om dat het aen de ketel

nieten zal lecken. Het ent aen boort,

dat is buiten om in de krans vaft, en
dieisbreet87duim, dick 3 duim. Bo-

ven om delooden dael of ketel, daer

L 3 komt
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komteenlijsjen, 'tgecnhoogisendick

2 duim , 't dexel daer op , dat is dick

2 duim , en het is een duim ingebeten,

en 't andere daer boven , dat ftaet daer

over heen,en daer komt i gat of 2, daer

de mamiring inhangt , de mamiringh is

aen de pomp hoogh 1: voet, 'tgatbo-

venindepomp is wijt5 duim,deftock

in depomp 9 voet lang , de ftock in dc

gecklangSï voet, en boven 't vierkant

lang 2 voet , en daer dick 3 duim , waer

het breet is 5 duim , 'tonder ent dick

enbreet 2 duim , de bonts hebben aen

elcken ent een plaetjen , de geck die

ftaet met een pen in een huisje , aen zijn

onder ent.

D'overloops deelen dick 2* duim

,

in de back 2 duim, oock zoo in de ka-

juit, op 't verdeck: dick ïjduim, op de

back en hut r; duim.

Hetluickjenachterby de worpen , is

wijt 20 duim , en zoo langh : van een

deel zijnde.

Het luick achter de bezaens maft, is

een ftolp luick.

De marker is in de midden eenwei-

nigh uitgeholt , aen elck luick is een

ringh, de markers zijn dwars fcheeps:

hetgroote luick , en het luick achter de

knecht, zijn aen een zijde zonder mar-

ker.

Wulf-ftutten worden boven aen de

zijden van 'tgroote luik gemaekt , cie-

raets wille , na gelegentheit van de

galderye , fteunen op de leggers van de

galderye.

1 Van 't bovenjle hacke-bort , ére.

1 . Dit hacke-bort , is breet 3 voet 6

duim , dick 5 duim.

2. Staet 10 duim boven de vaes.

3. De tralie , breet 4'
E duim, dick 2

duim.

4. De tralie zijnvan elkander 5 duim,

onder in de vaes vaft.

5 . De vaes breet 65 duim,dik 2 duim.

6. De gordijnen , dick i duim.

7.Dc pielafters in de venfters , breet

3 duim , dick 1 ï duim.

8 . De booghjes daer boven , dick 1

,

duim , de breete komt boven tegen het

deck, aerdiggefneden.

Boven op 't hacke-bort , daer men
dVérkeHtj maektmen of een cierlijck
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booghjen , of een gehouwen dolphija

en leeuwen, of iets diergelijcks.

48. Van '(Galjoen.

1
. De uitlegger

, lang 2 2 voet, achter
dick 14 duim, breet 17 duim, heeft

bocht 17 duim.

2. Voor breet 12 duim , 9 voet nae
achteren , breet 1 1 duim aen 'tent van
de leeuw, breet 9 duim, 2 voet van vo-
ren , breet 5 duim , te weten op de bo-
ven kant.

De knies komen onder de uitlegger

,

tot fatzoen en vaftigheit macckt men
hem aen de voor kant omtrent 4, duim
hol , tuflehen de pootenvan dc leeuw en

het waeter.

Dees is de pen daer de leeuw inlegt.

Dc kam is de planckdiedoorgefne-

den is, ftaet tuflehen beide dcleggers,

en wort breet offmal gemaekt , naer dat
devullingtuffchen de 2 onderfte berg-

houten breet offmal is: zyis het fmalft

na het voor ent. De leeuw komt met
zijn achter ent,tegen de kam aen.

Deuitlegger moet men na het oploo-

pen van de barghouten aen de voor-fte-

venvaft maeken,enwel toezien, dat het

galjoen niet en druipt , ofte fchijntuit

het fchip te hangen, 't Voor ent is breet

4 duim.

3 . De leeuw ,
langh 9 voet , dick 1

9

duim , 'tent komt 14 duim voor uit,

'terrtrijft2 voet7duim, 'tisachter een

voet dick.

4. Van de Kam-

1. De kam, voorbreetyduim.

2. De kam , achter breet 20 duim

,

dick 3 duim, ingelaeten \\ duim. De
kamaltijt, vooreen ;duim breeder, als

een derdendeel van achteren.

3. De boven uitlegger, voor breet 6

duim , achter breet 1 voet , voor dick

9 duim , achter dick 1 2 duim.

5. Van de Es.

Dit is het hout , datop deleeuws rug

leit, en met een krul is.

i . De Es legt 2 voet 2 duim boven de

leeuw, boven breet 14 duim , dick 10

duim.

2. Komende onder 3 voet voorby de

leeuw.

6. Van



Scheeps-bouw en

6. Van de Knies.

Deze komen acn de enden van de bal-
ken , om het fchip vaft te houden.

t. 't K nie aen de voorkant van de fte-

ven, breet 1 2 duim, dick 6 duim, lang

6 voet, 'tander 5; voet, zonder tong.

2
. 't Ander knie , brect 9;duim , dick

4* duim, voor breet 8 duim,dik4duim.

7. Van de Rctrelmgm.

Deze maecken het fatzoen van 't gal-
joen, komen tot aen de es, en zijn 'aen

weerzijde, 3 in 't gemeen.
1. De boven (ie regel ingh , achter

breet 8 duim , dick 4;duim , voor breet

5 duim, dick 3 \ duim.

2. De ander, breet 6 duim, dick 4
duim, voorbreet4^ duim, dik jiduim.

3 .
De onderfte , breet 6l duim

, dick
4 duim , voor breet 5 duim, dik 4 duim.

S- Van de wijte der Regelingen.

1
.
De bovenfte regelingh , achter wijt

14: duim, voorwijt 61 duim.
2

.
De onderfte , achter wijt 1 2 duim,

voor wijt 5 duim.

De bovenfte regeling maekt het fat-

zoen van het galjoen
; loopende met

het eenc ent van de verkeerde ftutten af, I

totaen deeffe; alwaermenze onder de
'

krul wel vaft fpijkert.

De andere moetmen ftrooken naerde
bovenfte, en mede het eeneentaende
efïe, en het andere aen het fchip, wel
vaft fpijkeren 5 aen de bovenfte regeling
werd tot cieraet een mans hooft gefne-
den.

9 .
Van de Knies in ' t Galjoen.

't Eerfte knie ftaet aen de fteven.

't Ander 2 voet verder, en zijn dick
5 duim, breet 7; duim.
Het derde wijt 2 voet, dik 6, en breet

1 duim.

Het vierde , wijt 2 voet 2 duim , dik
4" duim , breet 6i duim.
De knies zijn op de uitleggerwel vaft

gemaekt, en deregelingen daeraen, wel
vaftgefpijekert.

Tegen deze knies aen , werden veel-

tijts op groote fchepen, open heimelij k-
heden gemaekt.

Het galjoen en boegfpriet, zijn met
j
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touwen, door de uitlegger t'zaem ge-
bonden.

10. Van 'tDeckje.

Dit deckjeisvoordik4duim, breet
10 duim.

11. Van de Beeting-bakkjes.

1
.
Daer zijn 2 beeting- balckjes, dick

5 duim, breet 51 duim.

2. Hebbende bocht 3; duim.
3 .
Met 4 karviel-nagels gehecht.

12. Van de Latten.

1.De latten , dick 1 duim, breet it

duim.

2. Leggende van elkander 2 duim.
3. Zy leggen 1 duim beneden de bo-

ven kant van de tweede regeling.

4. Daer zijn fes nchels^dik 2; duim,
brect 3 duim.

5. Aen 'tent zijn zy dwers over de
ribben , dick 3 duim , breet 4 duim.

49. Van V ven/Ier in deGalderyop zy.
1. 't Venfter, hoogh 1 voet, 5 duim,

wijt .• 6 duim.

2. De onderfte klos, breet ^ duim,
hebbende een punt in de midden , en
het is aen de zijde met waegen-fchot
befchooten , van 1 duim dick.

3 . Komende van achteren 16 duim.
De, bovenfte klos moet zoo breet

zijn , dat het met de bocht gelijck is,

het is boven vierkant, en komtteftaen
van hetrechtewulf 1 voet4duim.

4. Boven de boogh iseen klos, die
vierkant in gemaekt is, boven en on-
der uitgehouwen , aen de voorkant lui,

en achter kort uitgehouwen.

Devenfiers achter , die zijn binnen
wijt 1 8 duim , de buitenkant 16 duim }

om dat de pilaertjes daer overkomen,
cn die zijn breet 3 duim, dick 3 duim:
depilaertjes ftaen op een tuigeltjen voor
't inwaeteren , dick 1 \ duim. De ven-
fters van gezaeghde deelen , occk de
klampen. De venfters in de kajuit wijt 1

voet, hoog 1 voet 3 duim , buiten om
de venfters zijnlijften, dick 3 a 4 duim,
en oock zoo breet.

Het venfter in de hut is wijt 1 voet,

hoog 14 duim, het komt boven omtrent
tegen de ribben aen, buitenom, daer is

een
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een treek gcmaecktdick 2 duim, breet

3 duim.Om hetvenfterindegalderye
ïsdetrekdick 3 duim, breet 4;- duim.
En om 't venfter in de kajuit is hy
breet 4 duim, dick 2* duim.

Van de bocht boven de kolder-ftock.

pees komt van 't fchot 18 duim,
en is wijt 15 duim, en hoog in de mid-
den 19 duim , het komt i\ voet van
boort te niet. De zijden zijn van een
fchuinzeplank.diki'.d.endaer boven
op, is 't met deelen van 1 d gedekt.

'DeLuj-uvaegen leit aen boort, hoog
4voetpduim, en hy is dick en breet

4ï duim , leit4 voet 4duim achter het
gat, daer de kolder-doek doorgaet

,

de pen die leit op 2 klampen, is lang
14 duim : het gat dat komt van het
fchot 2 voet , en het is wijt 4 duim.
Het fchilt dat is langh 4 voet , en breet

3 voet
; dick 3' duim. De roer-pen is

dick en breet , achter en voor 6 duim,
dekolder-ftock lang 8; voet, dick 14
duim, en onder breet 1 voet, de roer-
pen lang 19 voet.

De voorfte fchaer-ftockjens dick
2 duim , breet 7 duim , d'andere daer
achterdick2duim, breet 9 duim: de
vierde en vijfde als vooren , de fefte
wijt 4 voet, 8 duim , dick 1 duim,
breet 8 duim.

Het waeter bortjen op de back , dik
3; duim, breet 10 duim.
Op de plaet N° 20. letter K , ftaet

te zien het bewegend houtjen't geen
in den overloop komt, daer de kol-
derftock doorgaet, anders een bni
of klos genaemt.

Van't Schot voor de Kajuit.

De deur-ltijlen,daer buiten beelden
op ftaen, die zijn dick en breet4 °f 5
duim , de eene die ftaet boven van
boort 20 duim, daer is in de midden
een richel , de deur boven wijt 3 voet
5 duim,onder3 voet 2; duim: dedeur
ftaet boven van boort 20 duim, breet
4duim, dedeurdick i\ duim, 't fchot
i;duini.

D'andere richels breet i\ duim.dik
2 duim , het kruis breet 3; duim, dik

3 duim, hetkomtaen de vierde balk
van voren, en legt onder op een balk

s

dedeelendik rïdutm,van binnen be-
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fchooten met zaeg-deelen , de koien
daer tegen breet 2 voet 2 d daer boven
een richel leit om die recht te houden,
de poorten zijn 4; d. boven het on-
derfte deck, wijt en hoogh 18 duim,
daer zijn aen het onderftehackebort

1 2 knies , die dick en breet zijn 6\ d. het
een entlang3;voet, hetandergaettot
aendeheck-ftut.de deur-druropel dik

j

2 duim, de klampen breer

7

\ duim.

|

Van't Schot voor de Hut , en van de
Bakken , enz.

Hetwaeter-bortjen is breet 6 duim,
dick 2 duim , de balcken leggen daer
onder tegen aen , de voorfte balck
leit hoogh aen boort 5 voet 5 duim,
7 voet en 8 d. na achteren toe , 't is aen
boort hoog 6 voet 2 duim, en daer leit

noch een klein balkjen tuflehen 2 gro-
ten in,achter aen't fchot leit een ribbe.
De balken hebben bocht i^d.op de
hngtevnn 14; voer,de balken dik 3 d.

breet 4 d. de voorfte aen boort hoog
fvoct, de knietjes breet f duim, de
balk-waegcr dick \\ duim. De ribben
dick en breet 2 duim, tuflehen elcke
balck 3 ribben , het fchiltje is breet
8 duim )

dick 3 duim, daer zijn 4 gae-
ten in, wijt 3 duim , en het ftaet achter
dederde balk,i3duim, deftijlen zijn
dick 3; duim , oock zoo breet , de
poorten die zijn 1 voet van dedeur,
zy zijn hoog en wijt, uit den overloop,
li voet. Het fchot dat ftaet recht op

,

de deur wijt 2 voet 5) duim , de ftijlen

dick en breet 3; duim , binnen en bui-
ten met duims deelen befchooten

; en
is ook de hut daer mede geftreecken

,

de poort in de hut komt van 't fchot
2 voet 2 duim, en uit den overloop
1 voet 8 duim , hoogh en wijt 1 voet
tfduim.Daer ftaen achter aen het fchot
2 knies, dick en breet ƒ d. en de en-
den zijn lang 3 voer. Aen het fchiltje

daer is een fchot van gezaeghde dee-
len , de deur is als vooren , de richels
van 2 duim.

70. Van't Schot voor de Stuer-plecht

.

1. De deur van de ftier-plecht
, wijt

4 voet, boven wijt 3 voet 9 duim.
2. Deur ftijlen, breet 4 duim, de

eene ftijl komt van boort 2 voet, is dik
3 duim.

3. De
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3. Dcdeelen dick 1 duim, en tuf-

fchen twcen fchoot vry.

4. De tralie dick 3 duim, het fchot

hangt achter over 2 duim, breet4 duim,
langh 14. duim, zijnde onder met een

verloorenlip.

Binnen de ftuer-plecht tegen 'tfchot

aen
, zijn gaeten waer door men neer

ftijgt op 't verdek , 2 voet vierkant.

Nevens de poorten in't verdek,komt
eenftijl, breet 5 duim , de poorten wijt

1 voet 9 d. het bcfchooten hout-werck
is fchoot vry. De lijft onder 'tboogjen
boven de tralie , breet 8 duim : insgelijx

het blad endedeelèn , boven welke tra-

lie komt een blaetjen , met de buiten

kant gelijk , daer de boogjes inkomen

,

de poort komt van de deur 10 duim, en
van den overloop 1 duim , de klampen
breet 1 2 duim , dick 1 2 duim.

5 . De boogh , hoog 15 duim, breet

4 duim, dick 3 duim.

6. De poorten wijt 15 duim, hoogh
14 duim.

7. 'tSchandeckdick iïduim.

8. 'tLijsje om de tralie, dik 1 duim,
breet 8 duim.

9. 't Lijsje onderdick 2 duim , breet

3 duim.

Boven de vacs breet 7 duim , dick

1; duim.

De ftier-plecht langh 14 a 16 voet,

hoogh 6 a 7 voet.
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5 i.Van de banck , achter in dn Galdery.

1. Debanckin de galdery, hoogh 1

voet, 6duim, breet 1 vcct,8 duim.

2. De {lijkjes, dick 2 duim, breet2;

duim.

3. 'tDexel, breet 1 voet 9 duim, dik

2 duim.

4. Voor dicht metduimsdeelen.

52. Van't Schot een de Back.

1 • De ftijlen van 't fchot aen de back

,

dick
f duim , breet 6 duim , hebbende

bocht 8 duim , boven hangende na

vooren, 16 duim.

2. Daer zijn twee deuren, wijt ieder

2 voet 6 duim , de boogen hoogh 14
duim , dick f duim , breet 6 duim.

3 .De poorten wijt 2 1 duim , hoog 1

8

duim.

4. ' t Schot, met de deurefchoot vry.

ƒ . De lijft breet yt duim , dik 5 duim.

6- Dedeelen binnen en buiten , dick
1 duim, het baks verdek is plat ofront-
achtigh.

De voorfte vafte balck in de back,
leitó'voetvande (tevens binnen kant,
aen boorthoog , voor f voet 1 o d. achter

f voet 3 duim. De bocht heeft 1 2 duim.
Daerleggen 7 balken indeesbak. D'on-
der enden van de knies lang 4; voet. Dc
nebben lang 3 voet , dik ƒ duim , breet

6 duim. Hettwildick9duim,enoock
de ftuinders. Het fchot voor, komt
kromachtigh , het holle na boveneri

toe , waer men een of twee deuren in>

maekt, met poorten daer beneven Ook
zoo voor en boven. Op de back zijri

leeningen, de fwaerfte en cierlijkfte nac
vooren toe, om dat die het meeft ten

toon ftaen. Men mackt daer , behalven

de poorten ook voor en achter fchiet-

gaeten in , boven rontom de back,
maekt men nu in de oorlogs-fchepen

een mosquet fchoot vrye Ichans. De
back gaet veeltijts met een tret neer,om
hoogte te winnen , voornamentlijck iri

fchepen, die daer hun combiüzcn , erj

koyen hebben.

5-3. Van de hals-maft.

1. De hals-ülaft , breet f duim , dick

3 duim.

2. De fttitjes breet 4 duim, zijn 56
op een zijde in getal, dick 2', duim.

3. De hals-maft, ftaet if duim van

'traa-hout, endeboven kant die accor-

deert ,met de boven kantvandeonder-

fte rtjgelingh.

54. Van de Kruis-houten.

1 . Hier zijn vier kruis-houten, boven
breet 1 voet , onder breet 9 duim , dik

3 duim , boven wijt 1 8 duim , onder

9 duim.

Daer ftaet een rcgelingetjen boven

de bós-banck , eh is aen ftutjes vaft

decs ftutjes zijn dick 2 duim , breec

3 duim , ftaen onder op het waeter

bortjen neer, langh 12 duim. Daer zijn

7 ftutjes, en de regeling is breet 3 duim,

dick 1 j duim , hy ftaet zoohoog dat 'er

tiiffdientwecngduim is. Aen het ent

van de back , komt de regeiingh een

voetinwaerts , na achteren toe. Onder
ftaet 'er oock een , en een boven in

de ftuer-plecht, aly/aer 5 ftijltjes zijn

,

M breet
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breet i', duim, dick 2 duim, derege-

linghistufichentween wijt 14, duim,

breet 3 duim, dick lïduim, de boven

kan: accordeert mee de andere rege-

Jing, aen de boven kant, doch deze

gilling komt 1 voet korter als de an-

dere, daer hy op ftaet, en deze zijn

op een manier als de halsmaft ge-

maekt ; aen de (tutjes is de halsmaft

met boutjes vaft; het andere is fpijc-

ker vaftgemaeckt.

Van het gat daer het bots tou doorgaet.

Van binnen, boven deeerfre worp,

tuflehen de heek-flut, cn de klos van
de poort , (taet een ent plancks op
zijn kant, dacr in en tegen aen, komt
dirgat; is dik g duim, breet ïóduim,
1 voet van de worp af, wijt 3sduim,
en buiten op de Ipiegel , komt een

Cardinaels hoct om't gat, dik 3 duim,

breet 6 duim.

2. De klampen van dees kruishou-

ten , breet 4 duim, dik 2 d. langxod.

j 5.Van de Bos-bank.

Debos-banckleitop de boven en-

den van de Hutten, met een lip 111 ge-

voeghr. Hier worden eenigegaeten
ingeboort, om karviel-nagels in te fte-

ken, daer men de touwen aen belegt.

r. De bos-bank , breet 8 duim.
%. Dick^duim.

56. Van de Hals-klamp.

i. De hals-klamp breet 8 duim, dik

7'iduim.

z. 'tGrootegat wijt 3I duim.

j.'t Boven (te gat wijt 2 duim.

4. De hals klamp (tact op twee vijf-

de deelen van de lengte van het fchip

van vooren af, of itaet recht boven
de tweede poort, onder 't verdeck.

57. Van de kramen knies.

Het eenc ent van de kracnlcit op

4. voet na aen de raait, het andere ent

midden op dc rechte (tut.

1. De kraen legt op de back , 2 voet

overde regeling, en is dick 8 duim,
breet 10 duim.

2. .Aen 'tandcr ent is hy breet 8

duim, dïek4 duim,
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58. Van de beeting-balk, voorde

Focke maft op de bak.

1 . Dees beeting-balck , dik 8 duim,
breet 9 duim.

2. Leggende 8 duim boven de bak.

3. Aen icderent ftaet een knie, aen
boort lang 3 voet, aen de balk lang ii

voet, breet 8 duim , dick 6 duim.

5-9. Van de Karviel-nagels en Kruis-

houten.

De karviel-houten (teecken in de
balcken onder de ribben , want het
fchot, anders de overloop zou doen
inbuigen.

De karviel-houten dick en breet 4
duim , de ribben 3* duim , de karviels

in de back dick 3; duim. De ribben

dick 2; duim, of 3 duim. Daer komt
'er onder elcken ent van de rib een.

1 . De karviel-nagels , lang 8 duim 3

breet 6 duim , dick 2|,duim.

2. Dc kruis-houten , lang 10 duim

,

breet 7 duim , dick 3 duim.

60. Van de Kruis-houten , achter de
Focke maft.

1. Aen iederzijde zijn twee kruis-

houten, dik 3 duim,brect4' duim,bo-
ven breet 8 duim,onder breet 7 duim,
langh 1 voet.

2. De kruis-houten komen door de
bos-banck, in een klamp, dik 3 duim

,

breet 4duim.

3. De kruis-houten, boven wijt 3
voet 8 duim, de onder enden op de
bos-bank, wijt 7duim, deonder en-

den lang 1 5-duim.

6 1 . Van de kruü-honten achter de

groote Cïïlaft.

1. Deze kruis-houten , tufïchende

hielen , wijt 18 duim , breet 6 duim ,

dick 2. duim
,
lang 7 duim , onder lang

1 voet , kromachtigh ftaende in een
klamp, breet z\ duim, dick 11 duim.

De boogh boven deftier-flecht , is

breet 7 duim , en boven dick 4 duim

,

onder dick 1 1 duim , op deze manier,

gelijk op de plaet N°- 20 letter Lis te

zien : onder leit een lat , daer de py-
laertjes op ftaen , breet x duim , dick

2 duim , op deze wijfe, als te zien is

op dezelfde plaet, QnderletterM,en

dat
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dat leit 9 duim van het fchot: depi-

laertjens zijn langh een voet, dick x

duim, breet 5; duim, en leggen ook
van elkander 5 i duim: in de midden
leit of ftaeteen hooft, daer de bocht
oplek; dit is dick 10 duim, breec 1

voet.

De trap voor de Stier-plecht , dik i\

duim , en breet 9Ï duim , de ftijlen

dick x duim, breet 5^ duim: daer zijn

5 treden, valt 18 duim , en is wijt 2

voetxduim.
T)e trap, voor de bak-, valt 1 9 duim

,

is wijtx voet , de ftijlen breet f duim,
dick 2 duim, detwedc breet 8 duim

,

dick lïduim , de treden wijt 9 duim ,

de klampen breet f duim , het gat

lang ipduim.
De trap voor deStuer-plegt valt 1 j

duim , is wijt 16 duim
;
de fhjlen breet

51 duim, dick 7 duim , derreden wijt

J>' duim , dick i^duim.

Men maekrook dikmael de trap-

pen , voor de ftuer-plegt , met leunin-

gen op't verdek, en detrappen zelve

vry breet , en in't ront afdalende : ook
zoo wel op lchepen,dic halve verdek-

ken hebben, van de fhier-plegt na bc-

venen toe , doch dit zelden, als op
corlogsfchcpen.

62- Van de kruis -hout'en achter de
bezaens maft.

1. 't Kruis- hou ttmTchen de hielen

,

wijt 1 f duim, breet 6 duim , dick 2

duim.

2. Lang 7 duim.

3. Onder lang 1 voet, enkromach-
tigh ,

ftaende in een klamp, breet 2:

duim, dick i\ duim.

63. Van de laffe Regeling > boven

de bak.

1. 't Regelingerje , boven de back

,

breet 3 duim, dick \\ duim, ftaende

9 duim boven debosbanck.

2. De ftutjes breet 3 duim, dick 2

duim.

5>*

64. Van 't Regelingetje , btn

Stuer-plecht.

en c

1. Dit Regelingetje langh 12 voet,

dik iiduim , breet 3 duim.

2. Hier zijn j- ftutjes , iéder breet
5

duim , dick i duim.

3. De regelinghftaet9 duim boven
de bos-banck.

<Sf. Van de Combuis.

Die op den overloop , in Koop-
vaerdy-fchepen ftaet , maer in die van
oorlogh op de bodem : men zerze of
te midden 111 't (chip , aen dees oftege-

ne zijde, ofte ook wel dicht aen de ka-

juit , met den haert na het fchot toe.

De kombuis moet wel hecht befla-

gen zijn met plaeten van koper , en
den haen bemerzelt : 7 voet vierkant
kan menmerzelen met 1000 leitze fte-

nen , en tot ieder 3000 fteen ,is nodig
een boet kalk.

1. De ftijlen breet 3,' duim, dick 3
duim.

2. De kom buis, wijt 6 voet, langh

4, voet.

3. Dedeclendick i;duim.

4.. De voet dick 3 duim , breet 1 ƒ
duim.

Zy komt 8 duim voor de groote
maft, is onder van booit 6 voet.

Het kot of kabel-gat komt in fché-

pen ten ocrlug , tegen de kombuis
aen , na voren toe , daer in of by,
altemet wel een bootsmans kamer af-

gefebooten wort, recht voor de be-

ting-balck neder j gelijkde Schippers

kamer tegen de broot-kamer, en voor
de bortelaryeaenkomt. En zulx in de
oorlogfchepé, waer het gantfche ruim
verdeelt is in afzonderlijcke gemac-
ken,doch deKoopvaerdy fchepé hou-

dendatleeg,en tot een ftuck, omhae-
re goederen en vrachten te bergen.

5-. De onderfte lijft breet 3, duim,
dick 3 duim , is half ront onder de
ribben als een cimatiun. De deelen

komen 8 duim voor by deftijlen.

6 De boven lij !1 breet 5 duim, dick

3 duim.

7.Deichoorfteciilangh f voet, bo-

ven wijt 1 2 duim, onder wijt t6duim,
de kap langh 15 duim.

De kombuis werd veeltijts alom
met koper beflaegen.

.

66. Van de Botlerj ainjluer-boort.

De voor kant komt voor by de maft

19 duim , van boort 4, voet 8 duim ,

M x maer



92 NlCOLAES W 1 T S E n'

maerin oorlogh fchepcn , komtze in't

ruim, tegen de combuis aen , vvaer een

gat in is , daer de fpijs door gcreickt

werdt.

1. De botlery wijt 4* voet , langh

5 voet.

2 . De hoek-ftijlen dik 3 duim, breet4
duim.

3. De lijften en deelenals aen de com-
buis, de deurklampen breet 7 d. daer

in zijn noch ftijlen, doch maer alleen

dienende om daer aen iets te fpijckeren.

De koien van kok,en botlicr
, zijn op

oorlogh fchepen in hen kamers , maer
op zommige koopvaerdy fchepen, daer

bezijden, envaft.

67. Van de Trappen,

1. De trap-ftijlen breet y duim, dick
2 duim.

2. De treden wijt 9 duim , breet 8

duim, dick 1; duim.

3 . De trap wijt 2 voet 2 duim, ook de
trap achter de bak, voor de maft,en voor
deftuer-plecht, onderen boven.

4. Detwee trappen voorde hut, wijt

17 duim, de treeden , wijt 10 duim,
dick i'duim, breet 8 duim.

5 .
De ftijlen breet 6 duim , dick 2

duim.

De klampen breet 6 duim,dik 1 duim.

68. Van' t Roer.

1. 'tRoer, langh x6 voet 7 duim, on-
der breet 3 voet 6 duim , boven breet

1 voet 6 duim , voor dick 1 2 duim, ach-
ter dick 8 duim.

2. 't Gat, lang 8 duim,, hetonderfte
gat is wijt 3 duim , het bovenfte 2 duim:
het onderfte komt van ieder kant 6
duim , en het bovenfte is daer van 5
duim , 'tis verdubbelt met duims de-
len, gelijk ook het fchip zelve, acnde
voorkant met koper beflaegen, zoo ver-

dubbelt. Achter aen de fteven is 't met
duim fpijekers verdubbelt, de ruiten

zijn wijt 1' duim.

3. De fcheenen , breet 11 duim , dik

\ duim.

4. De bengel , breet 2 duim , dick

\ duim.

5. Depennevandehaex, langh 17
duim , daer zijn 6 haex : breet 3 duim ,

j

dick iduim.

6. De roer-pen , dick 9 duim , voor

dick 6 duim , langh 23 voet, vierkant
gehouwen.

7- De koldcr-ftock lang 9 vcet, dik

4 duim , boven ront ofacht kant.

69 Van de groote Knecht.

i- De grootc knccht,breet 1 8 duim,
dick 17 duim.

2. Defchijvenlangh 1 7duim , dick
2 duim, de vierde aen de buiten kant
dick lid. het hooftlang 1 voet , de na-
gel dik 2 d. de gaeten van't hooft breet

9 duim , en daer komt een rontmeteen
kant van

3 duim, daerkomen ook noch
twee knechtjes

, terzijden ,ondertegen
aen, die daer 4 duim moeten afftaen

,

zy zijn breet 1 voet, en dick 16 duim.
Het hooft langh 7, en boven dick 7
duim: daer boven is een bering dick en
breet

}. voet, de hoofden langViduim

,

defchijven breet i2iduim, dik 2 duim
,

de nagel dick; duim
, zijn met een bou-

tjenyaftaenelckenent.

De Focke Knecht kemt 13 duim
achterdemaft, endebinnen fchijfkomt
geljckde maft, ftaet 3 voet boven de
back of overloop , en is daer dick 15
duim

, breet 16 duim. Het hooft is

lang 10 duim , boven dick 9" duim ,on-
derdik 8i duim,en breet 1 voet, en wat
uitgegilt, om hettouw. De 2 fchijven
zijn breet 1 voetó duim, de derde dik \\

duim. De nagel dick it duim, de 2

voorknechjes zijn dick en breet 9 duim.
De fchijven van deze voorknechjes
zijn breet 12, dick 2 duim. De nagel
2; duim, en boven de gaeten 5 duim,
't hooft daer boven langh 8 duim , dick
8 duim , onder breet 8 duim , dick

3
duim, hetftaeteen weinigh rechter op
als de maft, zy ftaen tegen dc fchacr-

ftockjes aen , en onder aen de be-
tingh knietjes vaft, met een bout door
debalck, en daer komt een betinghjen
boven de gaeten aen , dick en breet 5
duim , de hoofden lang 8 duim.
Op Fluiten flaet men veel klam-

pen, zooaenmaft, alsaen fchceps-zij-

clcn
, daer fchijven door gaen , in fte

van knechts.

70. Van de kleeneKnechjes.

ï< De kleine knechjes zijn breet 1

voet, dick 10 duim.

2. De
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2. Defchijvenbreet 12 duim, dick

iiduims.

3. De nagel dick i^duim.

4. De fchijven onder 'r hooft 2 duim.

5. 't Hooft lang 8 duim, boven dick

7 duim.

Het bezaens knechje komt i
!
. voet

van de maft, en onder met de back ge-

lijck: is boven langh 2 voet , breet 10

duim, en dick 8 duim : het hooft lang

5; duim, dick 6 daim
, degaetenlang

enbreet 12 duim , dickofwijt i^duim,

de nagel i; duim , de fchijven breet 8

duim ,
hetluickjenaen dces maft is van

geftalte,als de anderen.

I. D EEL. 93

7 1 . Van 't bcctingh balckje.

1 . 't Beetingh balckje , dick 5 duim

,

breet 6 duim.

2. De hoofden lang 8 duim.

-jl.Vundc boffen oftverdek en overloop.

De boften , op den overloop , breet

6 duim, dick 5 duim, de gaeten wijt

3 duim.

1 . De boften , op 'tverdek , dik 4 d.

breet 4 duim.

2 De gaeten wijt 2 duim , de bocht

is van 14 duim.

Va-ï de Spil.

De fpil komt in de midden, tuffchen

de ftuer-plecht en de voorkant van de

knecht , of te midden fchceps 1 5 voet

achter de maft : is boven de viffer lang 5

voet, 3 d. het gat in de viller wijt 1 voet,

4;. duim, langhs fcheeps, dick boven

vierkant fe 1 duim , boven onder de keep

2 o a
- diiim , daer onder weder 1 5 duim

,

en aen 'tonderft ent 1 4duim ,
daerzijn

6 klampen op , lang 2 voet 7 duim : dik

5* duim, ingelaeten ! duim, onder

breet 8i duim , en aen de keep 4 duim

,

en de keep van onderen 20ï duim , daer

mede zijn 3 kanten aen , de tuffchen

klampen van onderen 5 duim, dick 3'

duim. Viergaeten zijnindefpil,wijt4

duim
, hoog4I

, duim , hebbende bocht

4 duim , 'tonder ent lang fï voet, de

fcheenen onder de viftcher ït duim,

de pen onder langh 4 duim , dick

7 duim , draetende op een punt,

ftaende op een yzxre plaet. Boven

om is oock een beugel , die breet is

3 duim , en dick 3 duim. De bengel in

de viffer is dick ; duim , breet 3 duim

,

3 neuten met 16 fcheenen lang 9 duim

,

breet i;duim , dick \ duim , de pallen

breet 6 duim , dick 5 duim ,lang 2 voet

5 duim , d'achterklamp breet 1 voet 5
duim. De pallen ftaen ivoetioduim
van de fpil , 't achter ent met een bout
vaft, en komen aen de voorkant van de
fpil.

De boegh-fpriet leit op de vif-

fcher neer : tegen de maft aen leit

een klamp , aen de voorkant van de
knechjes ingekeept , en flecht op de
boeg-fpriet : is dik4duim , breet 1 2 d.

daer aen het ent legt een beugel over,
die op de knies vaft is, deur een balck :

de bant is breet 4 duim, en dik; duim:
de bouts dick 2 duim , de fpils balck
breet 1 voet, dick 2', duim , in de mid-
den wijt 2\ voet: de enden komen met
de voorkant van de poorten te gelijck.

De bouts zullen zijn ru 'm een duim
dick, de nagels 5 duim dick.

De fpijekers, alwaer zy komen,moe-
ten de helft langer zijn, als 'thout dick
is.

De plancken tot het boeizelzijn dick

4 duim.

73. Van de Maften onzes Schip.

't Geen lang over fteven is 1 34 voet

,

wijt 2 9 voet , hol 1 3 voet , daér boven 6
voet, met een back van 5 1 voet, en een

kot van 4; voet.

Degroote maft zy lang 80 voet , dik

1 8 palm , de top lang 7 voet.

Defockemaft lang 70 voet, dik 16

palm , de top lang 6', voet.

De boeg-fprietlang 60 voet, dick 1

8

palm.

De bezaens maft lang 60 voet, dick

lij palm, de top lang 4Ï voet.

De grootefteng langh 5 1 voet) dick

napalm, de top lang 4i voet.

Defockeftenglang4i voet, dick 9!

palm, de toplang 3; voet.

Degrootebramfteng, lang 22 voet,

dick 4' palm.

De voor bramfteng lang 1 8 voet , dik

4 palm.

De kruys -fteng lang 1 6 voet } dick 4ï

palm.

M 3 De
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De boven blind-ftenglang20 voer,

dick^palni.

Degrooteraadick 13 palm, langh

69 voer, zóellen zonder nocke.

Defockcraa, dick n palm, langh

60 voet 6 duim, 22 ellen zonder noc-

ke.

Debezaens raa, dick/; palm, lang
62 voet, 241 ellen zonder nocke.

De blinde raa, dick 7 palm, lang 45-

voet, 1 zwellen zonder nocke.

De groote marfte raa dick j palm,
langjóvoet, pellen.
De voor marde ra dick 6 palm, lang

32 voet, 1 l ; elle.

De boven blinde ra , dick 4* palm

,

lang 20 voet, 8 ellen.

't Groot bramzeils raetje dick 44
palm , langh 22 voet.

't Voor bramzeils raetje,dik 4 palm,
lang 1 6 voet.

't Voor bramftengetje dik 4.; palm,
lang 18 voet.

't Kruis-zeils raetje dick 4. palm,
lang 19 voet.

Het (tengecje langh 2 óYoet.

Korte fchepen paden lange mallen
en korte raes, en lange fchepen korte
maften en lange raes • want terwijl

de wint even wijdigh langhs het
waerer waeir, zoude" lange maften

,

op lange fchepen , de boegen te

veel in't waeterdoen zacken, 'tgeen
op korte fchepen zoo geen plaets kan
hebben ,' om dat de hoek, die de boeg
met het waeter maekt , zoo groot niet

,
en kan zijn. Hoe langer linien , hce
grooter kring-ftucken zy befchrijven,

als bewogen werden.

W I T S E M S

i3 pallem

13: rot de topsdickte.

Tot de dickte vandefleng, is de-
ze order

,
namentlijck, ï deelen van

de top, is de dickte van de fteng

:

Exempel, ^itops dickte

,

11! tot ftengs dickte,
te weten in 't ezels hooft.

Delengte van de raa, is na de wijte

van 't fchip : Exempel , 2 8i wijte,

tweemaelende 2

holte eens •

^ holte

Evenredigheit der Ciïlaftcn.

Ma^tro- Om de maften naer proportie te
fmtk. ordineeren , zoo neemr de holre en

de wijre tweemael, als by exempel,
dc wijte is 29, de holte 12.

29 ^Cant-I
12 41

41 82 des mafts hoogte.
De dikte van de maft word getrok-

ken uit de holte van 't fchip , zoo me-
nige ó voetholte, een voet dickte.
De mafts dickteinde viffcher, om

d'order van de top te bekomen, is, na-
mentlijck \xat de top: Exempel,

komt 69.
De focke raa , is een 7den korter

alsdegroote raa, namentlijk hiervan
60 v en een weynig minab l van een v.

De dickte van de raa is een jpart,
min en een ;part van een palm,dunder
als de maft dick is.

De bezaens raa een voet oftwee
langer, alsde bezaens maft.

De blinde raa , een 5 korter als de
boeghlprietlang is: by Exempel, de
boegfpriet lang is 60 voet

,

komt45totde lengtevan
de blinde raa.

De groote mars raa, is ftijfde helf-

te korter, als de groote raa lang is.

De voor mars raa , quahjckdehelf-
te korter als de focke raa.

De boven blinde raa, is korter i van
de boegfpriet: byvcorbeelt, de boeg-
fpriet langh 60 voet

, komt 20 voet

I

voor de boven blinde raes lengte.
De boven blindefteng, iseen voet

of twee langer als een ; van de boeg-
fpriet.

De kruys en bram - liengh , heb-
ben tot de lengte , een \ van de groo-
te fteng, ofeen weinig meer.
De voor bramftengis

\ deel korter,
als de groote bram fteng

:

Exempel 18

komt 16.

De maften zijn aendetop watdic-
ken , om dat daer touwen deur vac-
renen 8 kant.

Noodige waerneeminge van de Groote
en Focke maft.

De groote maft zet men om cn by
het midden van het fchip. De fock
op een vijfdendeel : en debezacn op

het
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ƒ

het eerfte deel van achteren af, wan-
j

is. De geftake van een mars , ftaetop

neer het geheele Schip, invijfeneen

half deel is gedeelt.

Om 't vallen van de greote maft

te bekomen , zoo meet uit de holte

van de kiel , tot aen de onder kant

van den overloop , of boven kant

van de laft- bakken , en zoo

veel voeten als dat hoogh is , zoo

veel duimen , zult ghy neemen , tot

het vallen van de groote maft Het
fpoor onder , maekt vijf en een half

voet, uit de midden, na achteren toe.

Wanneer men de mallen in zet, wer-

den zy met lichters of boeken opge-

wonden , en men laetze daelen nae

beneden toe,langseen lootlijn, na den

eifch. A isde overloop, op de plaet

N° 20. B 'tkolzem.C'tgrootlpoor.

A is ook de midden van de viflcher,en

men laetdaer een loot hangen tot B,
en dan meet men wederom van B tot

C, zoo veel duim als het voeten

hoogh is,vanBtotA. Enditrekent

men voort vallen van de groote maft.

De bezaens maft maeckt men even

eens van vallen. Het focke fpoor,

maeckt op de heele hooghte die tuf-

fchen beide is, twee duim na vooren

toe. A is de focke vifTcher, in de plaet

N°- 20 B is het focke fpoor. In de ron-

de circkeljkomr de maft in te (raen,en

in het kantige C , ftaet hetonderent

van de maft, en dit is 't fpoor genaemt.

Dis't gat de viffcher genaemt.

Van de CMarffen.

Onze groote Mars heeft 10 voet in

zijn middellijn. De focke maft 9 voet.

De andere matffen 4Ï voet, op de

haert, en dick 2 duim, breet 26 duim.

De knies zijn breet 4 duim, dick %\

duim, 14. knies leggen op de haert.

Het fchampelioen, breet ƒ duim, zoo

veel het oock boven de haert komt,

dik %\ duim. De randen breet 3; duim,

dik l
duims. De haert dick 3* duim ,

de juffers aen de mars zijn van 1

1

duim, oock van 7 en 8 duim. In de

marfch zijn eenige gaeten , daer tou-

wen door vaeren , welcke dienftigh

,

met yzer worden befla<gen. Doch,

om de groote mars pas breet te heb-

ben, zoo neemtdaertoe , zoo veel 9
duimen, als hetfehip 10 voeten lang

Zaeleti.

Wat ffiaet

'ierge-

deplaetN°- 20.tefien.Demeeftefche-

pen, voeren een mars alleenigaeneen

maft , doch zommige twee : en dat

wanneer de bramftengen opgezet

worden , waer toe de mars , te fcheep

medegevoert werdt: aen marftèn op
groote fchepen , ziet men dickmael

leningen rontom , een halfman hoog.

Her groote ezels hooft, is lang 3 voet,
hoeft,

\\ duim , en breet 2 voet ,
hoogh 14,

duim. Het focke ezels hooft , iangh.

»* voet, breet ziï duim , hoogh 12;

duim Die aen debezaen, groote

ftengh , en boegfpriet , lang 1 6 duim

,

breet 1 2 duim , dick 7 duim ; die op
defockenbramfteng, lang 14. duim,

breet 1 voet , hoogh é>\ dium ; op de

vlagge ftock 12 duim , op de boven

blinde 5» duim. De zaelen zijn zoo

langhals de haert breet is: de groote

zael dick'4'd. breet 7; duim: d'ove-

rigezijn dunder , platter, en fmalder,

waer van beneden breder. De maete

zoo voeten als duimen , die hier

werden genoemt , zijn alle Amfter- bm,ckt-

damfchemaet , welck van een groote

zijn , met die te Enckhuizen , en Zar-

dam , te Hoorn , en Edam , zijnze op

40 voeten 1 kleinder , Maes voeten,

zijn op ieder voet een duim grooter.

cJTfer van de Blocks , eens Schip
langh ontrent i^^-voeten.

Het groot cardeel-block, groot 3

voet minder \ voet. Het fock car- Bioxmal^
deel-block, groot 2; voet. Degroo-

te knecht, by de groote maft, om ree,

en zeilen op te hyffen , heeft 3 pock-

hourefchijven, gelijckde cardeekn,

ofoock wel metaelefchijven. De foc-

ke knecht , heeft gelijcke fchijven.

2 Dubbelde fpaens-taeckel- blocks

in 't groote want, ieder van 28 duim.

2 Enckelde van 1 6 duim , tegen dub-

beldein't zelve want. 2 Dubbelde in

't focke want, van 2f duim ieder.

2 Enckelde daer tegen, van i4duim

ieder. 8 Taeckel-blocks van i + duim,

voorenachter in 't want. 2 Hangers

onder de groote ree , ieder van 18

duim. 2 Hangersonderde focke ree,

ieder van 16 duim. 2 Hangersonder

de mars , van 18 duim. 2 Steng-winter

bloks, om by hart weer,de fteng mede
te
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te fchieten , \'an 18 duim. 4 Mars
fchoote blocks , op ieder nock van dc
twee rees een , de twee groote zijn van
2 7 duim , de kleinfte 2 5 duim. Een
Spaens-carnaet, dubbelt, meteenenc-
kelt , daer tegen , (om dat een dub-
belt noit zonder enckelt vaert) om
wacren over te zetten

, gelijck bier,

waeter , wijn , enz. het dubbelde van
26 duim, hetenckelde 14. duim. Het
ancker-taeckel groot 26 duim. Twee
boegh-reep blocks , groot als 't valt.

3 Schijven in ieder kraen, daer'tanc-
kerby opgehaelt wordt, van onbegre-
pen groote. 2 Groote fchoot-blocks

,

tot het groot zeil van 1 8 duim. 2 Foc-
ke van 1 6 duim. 1 Katte block , wort
beflaegen met een wartel : zommige
voeren dit block , andere nier. 2 Schij-

ven van pock-hout , ofte metael , in

dc ftengen. 2 Groote fchoot-houten

,

van onbegrepen groote. 2 Focke fchoot-
houten , van onbegrepen groote. z Kin-
rie backen, iniedereen fchijf. 'tGroote
mariïe-val block , heeft 18 duim in zijn
breete, het dubbelde te weten , hetenc-
kelde daer en tegen 1 voet. Het voor
marffc-val block 1 6 duim. H et enckel-
dedaertegen 10 duim. 4 Toppenante
blccksieder i S duim «fTreytzebloks,

2 van 16, en 2 van iS duim. 2 Spruite
blocks op de boeg-fprier, van onbepael-
dëgroote. 1 Kont- wachter, oftejufFer
niet een gat , daer de blinde fchoot door
loopt , van onbepaelde groote ; dus
werd het zelve touw mede genaemt

,

dat daer door gaet. 1 Dubbelt block op
de boeg-fpriet , van 8 duim. 1 Blinde
val-blockvan 20 duim, met tweefchij-

ven. Aen het groote ftenge-rak
, zijn de

flees groot 16 duim : roKlooten daer
toe van 8 duim. Daer zijn in de 2 o want-
klootjens , alwaer keepen ingeftoocken
worden. Tot het voor ftenge-rack, de
flees 14, duim. Tot het bezaens-rack,

de flees 1 6 duim . Een groot rack is van

3 voet. Een focke-rack van 2' voet.

4. Sleepers tot de twee zeilen van gegiftc

groote. Her kinnebacks blok, van on-
bepaelde groote

; alwaer een mantel-
block, dubbelt en enckelt tegen komt.
Eenbezaens val block, met twee fchij-

ven van 18 duim. 8 Schootc blocks,
vier groote, en vier focke, van ioduim.
Een metaele of pocke fchijf in de be-

W 1 t s e n s

zaens maft. 80 Gey-touw blocks, ieder
10 duim. 50 Bralïe blocks, ieder van 8
duim. 70 Bram blockjens , ieder 5
duim. 44 Bram-juffertjes, ieder 5 duim
groot, vier in de groote zael , vierindc

1

voorzacl, vierin de bezaens zael, vier
: in de boeg-fpriet. 4Juffers tot de boor,

|

ieder 8 duim. Eenfchijfvoorindeboeg
(
van de boot. 70 Karvei nagels, die-
nen boven in 't boort , om touwen aen
vaft temaecken. 4 Nagels inde beting.
Een paer fchoote bleeks achter op de
billen van 't (chip. Een juffertje met
een haek beflagen,aen dc bezaensmaft,
beide van onbepaelde groote. 2 Klam-
pen ftaen op ieder ree, een van 1 1 duimj

een kruis waer van de fchijf groot
20 duim, met een metaelen bos daer
in, omzaet mede uit tc tuyen. Noch
hooren tot het opgegeven Schip 30
dubbelde taelie bloks tot het fchut , van
1 8 duim. 3 o poorteblokjens , en voorts
ftel-houren, wiggen, wielen, enz. Dc
fcheer-tros blocks zijn van \6 of i 7 d.

1 2 in 't getal , en worden gebruickt »
aen de racks van de drie maften.

Aen een Fluyt van 100 voet
t

Is dit alles naer even-maet van het
fchip

, met verfchil alleen , dat zommi-
ge blocks daer niet aenkomen, die in't

boven genoemde hebbe geftelt.

Een Boeyer van 68 voet

Heeft een Gaffel-block
, tegen dè

maft met touw vaft genaett,met 2 pock-
houtefchijven

, ieder 2 duimdick, het
block zelve is van 28 duim. Een op de
gaffel van 18 duim , metgelijcke fchij-

ven , en met een haeck beflaegen. 4
Back-ftag blocks, ieder van 20 duim.
4Geerden bloks,wiens dubbelden ieder

van 20 duimen: en enkelden 12 d. Een
bezaens fchoote blok, wiens dubbelt en
enckeltvan loduim. 2 Dubbeldebloks
tot de geyck 10 duim. 2 Enckelde 10
duim. 1 Groot fchoote-block van 20
duim. 1 Focke fchoot blok, 18 duim.
Een blook tot de lui , met een lip van
16 duim. Twee groote klooten , aen
ieder nock van de gaffel een. 20 Jufièrs
groot 10 duim. 8 Juffers tot dc bezaen.
Een kereke door-blockje. Een bezaens
rack. 2 o Geytouw-bloks , van 9 duim.

15 Braffe-bloeks. 10 Bram-blockjens.
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Een ezels hooft tot de bezaens maft.

% Klampen voor op fteven. 8 Klampen

op de zijde van 't boort. 18 Wantkloot-

jes. n v .

Een Galjoot beeft de blocks ten nae-

ftenby, als de boeier.

Haringbuis blocks zijn als groote

Schips blokSs doch veel minder in getal.

De juifte plactzen , waer alle deze

blocks te ftaen komen in het fchip, te

befchrijven, achtick onnutte zijn, wijl
j

voet . achter 6. voet langli

hequaemer vertoont , als befchreven
1

'

werden : hierom gelieft den leezer na

deplactvooringelaft,zijnoogetewen- •

dcri, waer in dezelvigetentoonewer- vooren'tfockefpoor.jr.Vöetvanacn-

dengeftelr: zoo als zy ineen waer fchip teren *t bezaens fpoor.

97

gekloncken. De waeter ly , doorgaens

hoog 1 6 voet. De boven kant van de

koebrugh ,
op de hals hoog ï ï\ voet

,

voorhoog ij voet , achter hoogh if,

voet. De koebrugh op de hals hoog 4;

voet, en voor 4,; voet, achter 5 voet.

'tVerdek, op de hals, hoog 6\ voet,voor

7 j
voet, achter 8, voet. De kajuit voor

hoogh 7 voet , achter hoogh 7} voet,

lan^h 22j voet. De hut voor hoogh 6
18 voet.

t Hutje voor hoogh 5: voet, achteró

voet, lang 16 voet. 70. Voetvan voren,

komt het groote fpoor. rj\ Voet van

..elve geplaetft werden. De zommige

blocks zijn ront , andere langwerpigh

:

juffers zijn plat, en van eyachtige ge-

'ftaltc.

Volgt een uitgerekende maet , na dege-

gevene wetten , eens Schip, langh

1 60 voet , waer in alleen , de voor-

naetnfie dcelen aengewezen worden

,

d'overige volgen zeer lichtelijk. En
jchoon ditgrooter is, als het voor op*

gefielde Schip , zoo is echter de even-

reden de zelfde, die mede de zelfde

blijft , jchoon de Schepen van veel

kleinder tnaete zijn.

De Voor-fleven dan is hoog, 29 voet

:

hy valt 2 9 voet, isbreet 3; voet, dick

aen debinnen kant 1 6 duim , voor dick

10 duim , de laffen 6; voet, de lip op

de kiel, langóH'oet.

'T)e t_Achter-fleven hoogh 2 9 voet

,

hy Valt 4 voet 6 duim , boven breet 20

duim , onder breet 6 voet, binnen dick

16 duim , achter dick 10 duim : de

ftreekislangóvoet, wijt 39 voet, hol

T6voet:'thekis langh 26 voet, dick

en heeft bocht 16 duim , 'tvlack wijt

26 voet, en rijft 8 duim. De kirnmen

zijn hol 5 voet,wijt 2 6 voet 1 duim, voor

opgezets voet, achter opgezet 10 voet.

De {hitten komen in , 2 voet 3 duim De
oplangen hangen uit 1 é duim. De hek-

ftutten boven wijt 1 6 voet. De kiel lang

1 26; voet , op de hals breet 2 voet 2

duim, diep 10 duim. De fponningh

dick, diep, en wijt 4.: duim, geftapelt

1 voet: 'tlafch langh 1 voet: de enden

dick y duim, met bonts en nagels vaft

De grootfteCherters van fchepen,die

hier nu ten oorloge worden bereit, zijn

van 1 75 voet lang over fteven, wijt43 v.

Tot een Schip van oorlogh lang 1 50

voet ,
wijt 39 voet , hol 1 5 voet , daer

boven ~]\ voet , heeftmen nodig , 6 gan-

gen in 'tvlak, 3;planck langh, te za-

men 42 plancken. 5 Kimgangen ge-

boeit, lang4I,planck, zijn 44 planken.

80 Buik ftucken , en 180 oplangen.

200 Stutten, en 180 fitters. 12 Gan-

genvoor wegers aen de balck-wegers

,

4 langh, moeken t'zaem 96 plancken.

11 Banden , zoo voor als achter , 20

fteeckers. 26 Stuinders , en 12 katte-

fpoors , 24 zifters. 4 Spiegel -knies,

en 4 knies onder d'overloop. 2 8 0ver-

loops bakken , en 56 knies. 4Èycke

gangenin d'overloop van 3
duimsplan-

ken , t'zamen 40 plancken. 2 Breet-

balckwaegers in 't aiim. 2 Banden voor

in deboegh, en 3 1 verdecks-balcken

,

en 62 knies. 2 6 Half dek , en backbal-

ken, en <$2 knies. 150 Deelen tot het

verdeck. 4Gangert in 'thüitdicht, 4;-

lanck , zijn 3 6 plancken. 2 Spant-bark-

houten , daer de püttinghs inkomen.

2 Spant-bark-houten , onder de poor-

ten. 1 Dicke vollingh, daer't Schip in-

geflotenis. Debregang heeft 30 planc-

ken. Noch is daer aen eenvolling, van

drie duims plancken , 2 breet. 2 Spant-

houten van 6 duim, en fpant-vollinge

2 breet. 1 of 2 Rahoutenmetvollingen,

en zetgangen. 6 Tonne teer, 5 tonne

piek , en 400 bos werk.

<_Jfen een 'Pynas Schip , langh 140

voet, wijt 35 voet, hoh^voet, daer

boven 7' voet maecktmen gemeinlijk

N <$ Vlacfe
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6 Vlaek-gan^en gangh^, t'zamen ^4
plancken. 5 Kimgangen, en 4 huidt-
dichtgangen, zijn 9 gangen, t'zaem 9o
plancken. 70 Buikftukken , zoo klein
als groot, 160 zitters. 170 Oplangen.
2 Balck - waegcrs onder elkandere. 2 ?
Bakken en 50 knies. S Banden voor in
de bocgh , achter 4 , te zaemen 12: 20
fteeckers. 8 Knies aen de fpiegel. 180
Stutten. 26 Verdcck- bakken. 52
Knies. 2 Spant-houten, en een volling

:

een zetgangh
: twee katte-fpooren by

de maft : 4, zitters. 180 Stuck over-
loopsdeelen. 25 Half deck-bakken

,

en 50 knies. iSoftuck Verdeksdeelen.
180 Twee dtiims deelen tot boven
werk.

W I T S F. N S

werde
: wekke wetten en voorfchrif-

ten, meteen uithcemfch wcordt, Cer-
ter worden benaemt. Drie voorbeel-
den hier van ftel ten teen , welk volgen.

Een Pynas Schip
, lang overfteven

150 voet
, wijt 3 8 voet , hol in 't ruim

invoel , daer boven jivoet.

^

Heeft in 'tvlak 7 gangen, iederlang
4.] plank, zijn 63 plancken.4Kimgari-
gpri

, 5. langh , zijn 40 plancken. 90
Buick-ftucken

, zoo klein als groot.
200 Oplangen. 220 Stutten. 3 Kim-
wegers gangen , van 5 duims planken.
Voorwegers tot de kimmen en aen de
balk-wegers, 13 gangen,

5 lang, zijn
te zamen 130 planken. 200 Zitters.
1 1 Banden , zoo achter als voor , en 2 2
fteeckers. 3oStuinders, 15 katte-fpo-
ren, 3ozitters. 3 oOverloops planken,
en 60 knies.

3 Gangen cike planken,
inden overloop, tezaem 34 plancken.
1 6 Gang-deelen , ieder 8 deel lang, zijn
118 deelen.Voor bak en kim-wegers on-
der 't verdek 20 planken. Voor-wegers
onder 't verdek 36 planken. 4 Banden
voorin de boeg. 34 Verdeks-baleken,
cn 6 8 kn ïes

. 26 Halfdeks-bakken
, en

1 2 knies daer aen. 24 Breet deelen,ieder
langh 8 deelen, zijn 19Z deelen. 4Gan-
gen in 't huit dicht , 40 plancken. z
Spant-bark-houten. Een dicke volling,
daer 't fchip ingeflooten is. De bregang,
langh 5 , breet3 , t'zaem 30 plancken
? Tonneteer, en 5 tonnepek, 400 bos
werk. 2 Breet balck-weger.

Wanneer Schepen , hier te landete
maeken

, aen werden befteet, is de he-
fteder of koper gewoon den Bouw-
meefteren Vcrkooper, wetten voor te
fchrijven, en voorwaerden

, waernae
het hem gevalt , dat het fchip gemaekt

Certer van een Schip, langh over
fteven 125 voeten, v ijt binnen zijn huit
dertigh voeten , hol in 'tram op zijn
uitwaeteringe twaelf'voeten.

De ftevens fullen vallen t'famen twee
en twintigh voeten , ofte , voor ach-
tien en een half , en achter drie en een
halfvoeten

, voor nietmeerderdanden
heckbakkjlangzijndc 20 voeten, breet
en diep nae gelangh, ennaeeyfeh van
'twerektenminften vijftien, en feftien

duimen
, met een boven-netvan zeven

voeten aen boort. De overloop met het
boven-net zullen recht doorloopen, van
den eenen fteven tot den anderen , met
een lange ftuer-pkcht , daer bequaem
vier ftucken konnen ftaen , met twee
poorten op het hek, in de kajuit,en twee
achter uit, op datmen de ftucken van
de ftuer-pkcht op het heek en achteruit
machgebruicken. Noch zal het voor-
fchrevene Schip moeten hebben een
goede kiel, van twee ftucken,goct,gaef
en vierkanteicken hout , breedt , en dik
twintig duimen. Het las van de kiel zal
langh moeten zijn,negen voeten , en het
lafch van de fteven zeven voeten met
een goet knie achterop de laftchen : en
zal de fteven lang in de winckel zijn twe
en twintigh voeten , dik binnendehuit,
feftien duimen. De buick-ftucken zul-
len wezen in de midden elf duimen

,

enckelde houten voor en achter naer
gelangh

: de zitters negen duimen : de
oplangen acht duimen, de ftuttenop
het bceiffel fes duim, mits boven te ver-
kieren , en uittebreecken tot welgeval-
len van den Befteder: oock de buick-
ftucken

, zitters
, oplangers wel te ver-

fcherven,ten minften vijfvoeten, wel
meer maer niet minder. De plancken
van het onderfteboeizel zullen dik we-
zen tot het tweede barekhout vier duim,
ofte drie van een voet, het colwijn in
t ruim zal wezen van twee ftucken, met
een lange lafch , beflaende ten minften
drie houten in 't breet , zijnde twintigh
duimen

, diep negen duimen : de wegers
van binnen goede Koningsberger plan-
ken, dicht op malkanderen geftreeken;

Vorders
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Vorders zullen voor in de boegh leg-
j
beflaende vieroftevijfhouten.Debre-

gangh te maecken drie en een vieren-

deel duims, fchut-poorten tot belie-

ven van de Befteders , zoo veel zy be-

geeren boven de breegang te leggen,

twee barck-houten breet en wijt nae
eifch van 't werk , met een raa-hbut en
een halfrontje glat gefchaeft. Dewa-
terganghvan het verdeck zal wezen
vier en een halve duim dick , breet na

behooren , en aen boort een duim aen-

gehouwen , mits een weger daer op
gezet, van drie en een halve duimjeen
plank daer boven, zo hoog het eifcht.

Voorts alles wel gefchano ekt , gebos-

banckt, en de vertuiningh van goet

dick droog wagenfchot, te vertuigen

nae eifch van 't werck.

Regelingen, en roch-gangen van
eicken hout , met drie breede ru-

ften aen ieder zijde , met alle de
fchooten , blocks , groote en foc-

ke bezaens, marfle vals, en marfle

fchooten , knechts , kruis - houten

,

bosbancken , en boflen, tot benoe-

gen van de Befteder : de overloop

te maecken van eycke plancken

,

dick %\ duim , de koebruch van goe-

de bakk-gezaeghde, ofte Pruyflèn

deelen , dick twee en een vieren-

deels duims, fpit af, van onderen glat

gefchaeft , voor , onder en boven
fchaerftocken , daer de ribben inleg-

gen, nae eifch van 't werk tuflchen

den overloop en de koebruch : twee

banden aen de fteven met een goede

twil,daer de boegfpriet in komt te leg-

gen. Desgelijx voor en achter de foc-

ke, groote, en bezaens maft te leggen,

een goede viflcher,dick nae den eifch

van 't werck, meteen goede fpil, als

mede een goede kruisbeting, wel be-

zorght , een voeringh daer op : mede
aen ieder zijde twee kluizen en kluis-

houten, een goed galjoen, kranen

en betingbalcken in 't galjoen : achter

een galderie te maecken,rnet uitftaen-

de deuren , met goede kajuit en ftuer-

mans hutte, en alle de befohotteniri

de kajuit te befchieten
;
kaflèn,koyen,

bancken ,
fpintjens nae behooren,

ftuerplichten , hutten met de uitftaen-

de deuren, kromme ftutten, befchöt

vandeftuer-plicht, en hutte fchoot-

vry te maecken, oock de bakken in

gen,zeven banden.meteen goedefoc-

ke fpoor , en achter over het zoch

vier banden met zitters, tot voor by de

knies toe, aen de waringh twee knies,

langhs het fchip aen de fpiegel. De
fpiegel zal ftaen op elf en een halve

voeten : de heelbakken zalmen met

vier knies fluiten, te weten, twee

langhs 'tfchip , en twee op en neder

:

deheck-ftanderzal hebben aen ieder

wulp een goede knie, langh van flaghj

als mede goede balk-wegers , breet

tweeën een halve voet, dick vijfen

een halvedium : de bakken in'truim

veertien duimen breet, en diep vijf-

tien duimen , van malkanderen leg-

gende drie en een halve voet , mits tuf

fchen ieder balck drie eicken ribben

met een dwars ribbe , ofte carveel

hout. Aen ieder ent van de bakken
zal wezen een goet gewaflen knie,

langh van flagh , fchietende naer de

kimmen toe , en wederom flaende

nae de bakken : aen ieder balck een

goede fteunder tot boven aen het bo-

ven-net uit de kimmen,een katte fpoor

en fitteraen ieder fteunder, eenplaet

op het kolzem, met banden, om de

groote mafte fpooren.

Het water- bort ofte lijf-hout zal

tegens de fteunders aen komen , en

zal dick wezen fes duimen , breet

twintigh duimen , tuflchen ieder

fteunder een goede klos om te drij-

ven, als mede buiten en binnen een

goede kimme plancke , dick vijf

duim, op de watergangh een we-

ger van vier en een halve duim. De
wegers , tuflchen het boven ent en

die in de overloop, zullen wel glat

gefchaeft zijn , dick naer eifch. De
bakken van het verdeck zullen dick

zijn thien duim , en vierkant van

malkanderen leggen , gelijck 't on-

der den overloop doet: de bovenfte

bakken glat te fchaven, en de kan-

ten met een half rontje , midts tuf-

fchen ieder balck zullen leggen drie

ribben , en een karveel hout, en een

goet gewaflen knie aen ieder ent van

de bakken : onder den brede gangh
zullen leggen twee barkhouten van

dertien duim breet, zeven duim dik,

aen ieder zijde met lange laflehen,

N a de
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de kajuit , ftuerplecht en hutte glat

gefchaeft, meteen halfrantjeaen het
fchot van de kajuit , twee winckel
knies, kajuiten, ftuerplecht en hutte

meteickewagers, en aen ieder balck
een kneetje boven den overloop , zoo
veel poorten te maecken als de Befte-

ders zal believen, met een fchilt voor,
ffiet kromme ftutten en fchoot vry
met hals-maften en fchilden. Noch
zullen de aennemers leveren een
goeteicken roer, pen en kolderftok

,

mitsgaders hout tot de beelden , en
het beeltwerkte bekoftigen ,als mede
peck, teer , werck en mos , mitsga-
ders het Schip buiten en binnen wel
te brauwen , deutelen > en bouten te

|

klincken, voorts combuis, bottelerie,
|

kotten en fchippers kamer , zoden
om de pomp, kruit en broot-kamer,
en koien , altemael tot believen van
de Belteder; voorts het gene het werk
vereift, dewijle men alles niet beden-
ken kan , zal de Aennemer maecken

,

mits dat daer niet gebreekt , om mede
in Zee te gaen. Doch yzerwerck en
i pijekers zal den Befteder felfs beko-
ftigen , het Schip eens te verdrijven
en te verdeutelen, het kielen tot ko-
ften van den Befteder, alles Amfter-
dammer voeten en duimen.

Bejleck en Voofwaerden van Schepen
,

\iavoetenUngi ^wijt
, i£.ho/}

'

en f- daer boven , zoo men
die befieet.

De kiel zal langh wezen , tuf-

fchendelaflchenvan de ftevens, vijf
en negentigh voeten , elf duim voor
de voet : voor diep negentien duim 1

,

in de middewegen vierkant , dick
een en twintigh duim , aen de hei-
lingh diep vijfden duim , van twee
ofte drie ftucken goet gaef Wezels
hout: het lafch lang thien voeten wel 1

gebour , langh over fteven hondert
dertigh voeten.

2. De voor- fteven dick vijfthicn

duim , boven breet acht ofte negen
en twintigh duim, onder nac den
eifch

, langh met de bocht om te
meten twee en dertigh , ofte twee
en dertigh voeten en een half, zal
bocht hebben aen beide de binnen
kanten , zes voeten , en vallen vier

W I T S E N S

]

en twintig voeten, ofte nae goet vin-
!

den van den Befteder.

j

3. De achter-fteven zal dick zijn,
zeventien duim,uit de onder kant van

j

de kiel , langh twee en twintigh ofte

I

drie en twintig voeten, achtien duim
j

bocht
, zeven voet ftreeck , en vallens

elf voeten, ofte na goet-duncken als
vooren.

4. De fpiegel op derthien voeten
hooghtete maecken, de heck-balck
dick vijftien duim , breet twintigh
duim

, langh twintig ofte een en twin-
tigh voeten. De ranzoen-houten zul-
len dick zijn negen duim , breet twee
en twintig duim

, vangoedegave en
bequaeme krommers gemaekt , met
eengoedegaveftereke broeckwrange
en welgebout.

f. De wrangen van de fpiege! zul-
len van den anderen leggen negen
duim

, op ieder einde met een goet
gave gewaflèn knie geflooten, op ie-
der einde van de heek-balk van gehje-
ken,meteen goet gaefgewaflèn knie
geflooten, en dubbeltgebouwt, met
twee goede flapers ofte fpiegel-fpoo-
ren, onder den overloop tegen de
fpiegel aen te leggen.

6. Van'tachter-fpantaftemaeken
metgewaftèn wille, tot de kiel van de
fpiegel toe, noch te ftellen een goede
gewaflèn knie , op de kiel met een
haeckaende achter- fteven gemaekt,
hebbende flag op ieder einde,zes voe-
ten.

7. Dit Schip zal wijt wezen , der-
tien voeten en een half, hol vier en
dertigh voeten en een half, wijt zes
en twintigh voeten.

8. De zant-ftrook dick vier duim,
breet twee ofte vieren twintigh duim,
het inhoutin devloerdiepelfduim*
in de kimme thien duim, enhooger
negen duim, in den overloop zeven
duim en een halve , voorts nae den
eilch van 't werk , breet negen ofte
negen en een halve duim : zal van den
anderen leggen in de vloeracht duim,
en verfchieten vier of vijf voeten en
een half, wel meer maer niet min-
der

: de vloer-wrangen te maecken
vanenckelt, geen gezaegde plaeten

,

zoo verre achter en voor als het mo-
gelijk is.

S>-Het
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9. Het zaeg-hout langh naer den
j

duim ,
blijven van hout breetzes en

eifch, van twe gave (kicken gemaekt,
j

twintigh duim boven den overloop,

dick tien duim , breet drie en twintig

duim.

10. De huit zal dick wezen vier

duim , de wegers zoo dik als de huit,

ofte drie duim, naer believen van de

Befteders: welverftaende dattetvlak

met de kimmcgangh van Lubeckze en

Koninghsberger planken zal moeten

werden gemaekt.

11. Dekimmewegersaenelckezy

dick vijf duim , breet achtien duim ,

achter ront afgehouwen , naer de hou-

ten noch een weger , en boven dicht

aengeftreecken , dick drie en een half

duim, breet achtien duim.

ix. De bantwegers zullen dik zijn

zesduim , breet vierentwintig duim,

de voorftucken van de bantwegers uit

krammers gezaegt. Onder de over-

loop vier banden met een focke fpoor,

en boven den overloop drie banden,

elcken bandt na den eilch van 't werk,

lang van flagh veertien voeten , breet

feftienduim, dick naer den eüchvan

't werck.

13. De bakken onder den over-

loop,breet in't vierkant vijftien duim,

zullen van den anderen leggen vier

voeten , tuffchen de bakken vier goe-

de eicke ribben, en aen elke zijde een

kruis-ribbe van vooren tot achteren ,

aen debalcken,opelck einde meteen

goede gewaden knie geflooten , met

ha^cken aen de bakken vaft , op ekk

bakk gemaeckt hebbende flagh van

vijfvoeten, en de onder einde loo-

pende tot de kimme toe. De knies

dik acht of negen duim.

14. Defchaerftockendikfesduim,

breetveertien duim.

15. Inditfchiptezcttenaendeon-

derfte balke van vooren tot achteren

een fteunder, kopende van de kim-

me tot aen 'tbovenet toe, dick tien

duim, breet veertien duim , aen ieder,

fpant fteunders te maeken , kruishou-

ten , zitters wel dicht gevoegt, en met

boutswei door malkanderen, zullen

verfcherven vier en een halve voet,

alles met behoorlijke katte-fpooren ,

nacrvcreifch van 'twerk, geflooten

met j'plifTen en weyen.

16. De gangh- boorden dik zes

het bovenet dicht toe te wegeren

met plancken twee en een halfduim

dick, ofte naer believen van de Befte-

der.

17. Den overloop dicht te maec-

ken met eicke planken,dik drie duim,

Danficker ofte Simtmerplanken, die

goet en gaefzijn , zonder ftnjpen, zes

en twintigh poorten op den overloop

te maeken.

18. De bakken van 't bovenet te

maeken op leven voeten uit denover-

loop , diep negen duim , breet tien

duim; aen elke einde met goede ge-

waflen knies geflooten met haecken

aen de bakken : zullen van den ande-

ren leggen vier voeten ,
op het bo-

venet moet het Schip wijt wezen

acht en twintigh voet , de (tutten

moeten boven het bovenet wat ver-

keeren, om boven een ruim fchip te

hebben , dat het fchut ofte ftucken

vry mogen inkopen van de boot,twee

en twintigh poorten op 'tbovenet,

vier in de hut , en vier ronde voor

de hut.

19. Öp het bovenet te leggen een

gangboort, van vooren tot in de kajuit

toe^ dick vijf en een ha'fduim uitge-

houwen, breet twintigh duim, daer

op een weger te zetten , dick twee en

een halfduim blij vens hout , breet ne-

gentien duim, daermen oplchandec-

kenzal.

20. De fchaer-(rocken op 't boeve-

net, dik vijfduim, uitgehouwen een

duim, breet vijftien duim: tuffchen

elke boevenets balk te leggen vijfeike

grieten, en van boort af dicht te ma-

ken met gave balk-deelen , dick twee

duim , het fpint en blauw wel afge-

houwen.

xi. Tuffchen de fchaer-ftocken te

maeken een bovenet van eicke grie-

ten , en te latten van achteren tot voo-

ren , naer behooren met wagenfehot-

te latten.
> .

22. Boven op'tlaegfte van tfchip,

voordegroote maft te maeken, vier

en een halfvoet voorfcheen, meteen

verdek tot de groote maft , en een

bequaeme fchans voor.

23. Noch te (tellen in't midden

N x van
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van 'tfchip Iooze (tutten door de
bosbank, om haer halsmaften aen te
flutten

, ook voor en achter van ge-
lijcken ftutten , om fchaerkleen aen
te hangen.

24.. Noch te maeken een bequae-
me kajuit

: de balken zullen dick zijn
fes duim en een half, in 't vierkant,van
den anderen leggen achrien duim,

T S E N S

met een fponge uitgehouwen, om cfé
fortuinen daerin te maeken van 't wa-
genfchot, 't wagenfchot van de for-
tumen zal dik wezen een duim , en
voor en achter zoo hoog te fortuinen
aJsde binnekanren zullen vereifchen

33- Alleaelijften buiten aen'tfchip
te maeken met halfronde.ucn anaeren legden achrien duim, 34 Nnrh ^ 1

meteen goede gave eewaue knie aen
!

Gallln™
chtemaeke

,

n een bequaem
J u ï i

5 V P eaen
'

all,oen
5 niereenvierkanrpfiDlWpr„-

debalckenmethaeckeneemaekt,bo-
I achter J^A* VdtTyc

ö-,v. 6>-»«u. R.U4C aci
de balcken met haecken gemaekt, bo-
ven gedekt met balkdeelen : het fpint
en blauw wel afgehouwen, dicktwee
duim.

zf. Noch te maeken een befchot
voorde kajuit, op de ftier- plecht.

26. Noch binnen de kajuit te we-
geren met goede bequame Hambur-
ger plancken, glat gefchaeft om op
tefchilderen.

27. Achter op het fchip te maec-
ken een ftiermans hut, met koyen

,

alles nae behooren , den ingangh met
een ronde boogh.

28. Twee ingangen met ronde bo-
gen te maeken , om van 't boevenet in
de kajuit tegaen.

29. De huit van 't Schip zal dick
wezen als boven gezeght is, van de
Sandtftreeck aftothetonderfte bark-
houtroe, en voorts tot het rehout tot
drie duim, van goede gaeveplanken,
opelke haek van de planken van de
huiteen bout van Danficker of Smir-
mer planken.

30. Van 't onderfte barkhout af
tot de kimme toe, te maeken de gan-
gen, niet brederals vijftien offeftien
duim

j ieder gangh metdrie nagelsop
ieder hout genagelt, enm 'tvlak van
gelijke drie nagels , en el ken haek van
deplankenlangh te maeken viervoet
en een half, wel langer maer niet kor-
ter.

3 r. Noch vier fpant bark-houten
met een rehout , waer van het onder-
fte dik wezen zal feven duim , breet
veertien duim, het tweede van gelij-
ke dikteen breete, het derde dik zes
duim

, breet dertien duim , het vierde
van gelijke dikte en breete als het der-
de, het rehout vijfen een halfduim,
breet negen en een halfduim.

32. Boven op het rehout te zetten
een drooge plank, dick twee duim,

achter gefneden
, nae befteders be-

lieven.

3f. Een bequaem roer , kruis- be-
tmgh, langh tot beneden roe, inde
wegers gelaten

, met een fpille daer
;

toe met vijf gaten
, voorts kruis-

houten
, fchoote.blocks, klampen,

groote en kleine knechten, alles
naer behooren

, en den eifch van 't
werck.

g& Luickente maeken zoo onder
als boven op den overloop, na den
eifchvan'twerk.

nJ 7
' rï*

fch 'P tCn:,egcIcn metbin.
nelantfche nagelen, die goet en bequaemz,jn

, opgeen ftoofgedroogden hetfchipmettwee werken wel S'
^««pluggcncncearkcn^

38. De vifllngen van de maften

n h" %T 3Cht du,m
•

e" ESnae dene.fch, van goet gaef gefloo
tenhoutgemaektmltdeLnea

39. bullen ook gehouden zijn alle

en! trS

',f
ltters

' ^houtenen knies doorelke gangh een bout tefmnten
, en wel te fluiten.

40. Noch te maken alle de ruften
k arnpenvan luiken, bosbanken e„'
allestemaekenzoo'tSchipin Zeeva-ren moet, alle de fchermen SScn
?<2&"" dC

41- Onder den overloop te mae-

er onder den overloop ^maekt
U l ??Cn

>
te weten

> het verga"
het kabelgat, de kombuis, de boTte-Ierye, deSchippers kamer dehoog.
bootsmans kamer, de broot-kamef,

izeT;^
,ner5deZ

1

eil 'kamer
'

a»ê

ren ™^e
cVe m3~ken nae behoo-ren , ZOo >

t Sc , m Zee
oftetotteBe(ledersbelieven,mah

e
befchieten van de kajuit.

4.2. De
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42. De Schepen van buiten noch
j

eens tevcrdrijyen,entecalefaten, en de

nagels noch eens te verpluggcn, en de :

fcheuren van de planken wel te verfien ,
';

om met een dicht fchip te mogen in zee
,

gaen.

43. Ookde Schepen te pecken, en te

teeren naebehooren.

44. En of in dit bellek cenige din-

gen waercn vergeten , en nochtans in

'tSchip nodig gemaektmoefte wezen

,

dat zal den aennemer gehouden zijn te

maeken , en te leveren , zender eenigh

buiten werkte mogen eilTchen, ofte ge-

nieten.

45. De voorfchrcv ene Schepen zul-

len op ftapel werden gefteltterbequae-

mer plaetfe , cm van dagh tot dagh

volkome tceficht op 't werekte mogen
nemen, ofte te deen nemen onderlingh :

of alles werdt gemaekt en gedaen vol-

gens beftek, en zco't behoort.

46. De Meeflers, die 't werk zullen

komen aen te nemen , zullen gehouden

zijn 't zelve werek felfs te voltrccken,

zcnder'tzelve in 'tgehccloftetendee-

leacnandere ever te deen, oftecenige

heepwerkaende knechts te mogen he-

fteden.

47. Het bedongen Icon van 't Schip

zal werden betaelt in drie payen ofte

termijnen, te weten , het eerfte derde

part by 'toprechten van de fteven, het

tweede derdepart, zoo wanreer het

fchip zal wezen gebracht in 't water

,

én het lefte derde part, wanneer 't fchip

zal wezen t'ecnemael getimmert, op-

genomen, en de leverantie zal konnen

gefchieden.

48. De Aennemers zullen ook ge-

houden wezen tot voldoeningh van de

Befteders, te ftellengencegzaeme bor-

gen tot voltreckinge van 'twerek , en

naekemen der voorwaerden.

40. De Aennemers zullen de klamp-

fpijekers felfs moeten toedoen , zonder

daeraf iets te mogen eilTchen, en al het

yzerwerk,by de befteders te leveren

,

moeten verwerken.

Certtr cm ccn Fregat te maeken, langh

over Jlcven 130 roet , iscijt 32,
buiten zijn huit

;
hol 135 t oet

op zijn uitvi'aeteringh.

Met een bovenet doorgaens op 7

voet aenboord , het vlack tot de mce-

r. I. Deel. 103

fters bevel , de ftuer - pleght en ka-

juit hoogh aen boort 6 voeten , al t'za-

men Amfterdammer voeten , de kiel

van twee ftucken , zooze te bekomen
zijn , anders van 3 ftucken, 20 duim
vierkant, delaflen 10 voet, de fteven

dick 16 duim, de vcor-fteven in de
winckel 23 a i4vceten, d'achter-fte-

ven langh n \ voeten , met een gcede

knie op de kiel , 't vallen 21 a 22 voe-

ten , 't heek van de fpiegel wijt 2 2 voet,

deheck-ftucken naerden eifch, boven
hacr wijte , fchoone fwaere rantzoen-

houten , ten minften d;ck 9 duim , drie

worpen met een brceckftuck , de huit

van gcede Koninghs-bergerplancken

,

dick 4 duim, een tir.gel aen de kielgang,

voorde kch gaeten , de buick-ftuckert

op de kiel 1 1 duim , dezitters 10 duim,
de oplangers op het boeizel 8' duim,
en cp den icheergangh 7 duim, opde
flnttéii mede 7 duim, hoven naer den
eifth, del uick ftucken, zifters enop-
langer.c wel te ver(chervcn4 a 5 voeten

tenmir {ten,maerwel meer
; de planken

vanhetboeizclvandekielaftot het on-

derfte barkhout4 duim, Koningsberger

ofteStatijnfcheplarcken, geen Rijgzc

plancken aen het gchcele Schip te mo-
gen brengen , het kolfwijn breet 2I voet

9 duim, de vulling, daer't Schip inge-

floten wort 5 duim , aen wederzijden

van de groote maft een katte fpoor , met
zifters en ftuinders: de wagers zullen

gaen van 't kollwijn tot het boeizel toe,

de plancken van 31 duim ten minften

,

al t'zaemen dicht aen malkaïideren ge-

voegt, dat menze drijven kan , voor

in de boeg, onder den overloop 7 ban-

den, tot ekken bant 2 zitters, en een

gcet focke fpoor, met noch een band.

aen de fpeenen, zitters, en twee knies

langhs Scheeps, aendefpiegel, 2gce-

de knies , by ieder worp , op deheck-

balck 2 gcede winckel knies , twee

balck- wegers onder malkanderen, ie-

der 6 duim dick , de bovenfte breet

2 voet , d'onderfte i] voet , de over-

Icops bakken in 'truim 15 duim vier-

kant, en 7 duim bocht, geen Bremer

balken te gebruiken, van malkanderen

gekit 3; voet, tuffchen ekken balck

3

ribben, met een karveel hout daer on-

der , voorts aen ekken balck 2 knies,

langh van' t flagh tot aen de kimmegang
toe,
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toe, de nebben aen de bakken 4 voet,

om d'andere bakken een (tuinder,ftrec-

kende van de kimmen tot boven acn de
bovenftc bakken toe , dick 9 duim

,

breet naer den eifch , en goede kloffen

tuflehen de (tuinders , om d'andere

balck een kattefpoor , met twee zifters,

het lijf-hout aen de (tuinders , en tegen

de kloffen dick 6 duim , breet 20 duim,
tuffchen beide d'overloops te wageren,
metplancken van 3 duim : de tweegan-
gen , op de kloffen neer , dik 4 duim,
breet ij voet: de bovenets balcken 11
duim

, diep 1 2 duim , breet van mal-
kanderen 3; voet , breet 9 duim, recht

boven d'onderfte overloops balcken,

zulcks datze beide aen de (tuinders ge-
floten konnen worden: aenelcke bove-
nets balk 2 goede knies, vangewoffen
hout , in ekken park 3 ribben eicken

_

hout , met een karveel hout , voor in

de boeg 2 goede banden , een boven en
een onder de kluizen : eengoet twil op
de (teven , om de boegfpnet daer in te

leggen, eenkruis-betinghmet zijn voe-
ringh knies, en (penen, met een water-
boord : de vuTers voor en achter met
zoo veel lukken op den overloop naer
den eifch : den overloop geftreecken

met eicken plancken van 3 duim: het
fpint wel afgehouwen : een goede fpil

met vier gaten beneden en een boven

,

pallen en wind-bomen : het tweede lijf-

hout dick 4 duim, breet 20 d. den bo-
venlten overloop van gezaeghde ofte

Pruilfe dcelen , dick 2 duim : 't fpint al

t'zaemen wel afgehouwen
, doorgaens

met tralywerk, naer de befteders belie-

v en : voor een fchilt, achter een betings-

bakk met 2 knies : een goet galjoenmet
kranen en druckers , alk haer knies

,

voorts de grootc knecht, aen defocke
knecht, vier marfle fchooten, en twee
marifevalk knechts, de wagersophet
bovenfte lijf-hout, d'onderfte van3:d.
d'bovenfte 3 duim : de bark-houten on-
der de poorten dick 8 duim , breet 14
duim : devullingh tufkhen beide bark-

houtcn,daer de poorten komen 4 duim,
de reft 31 duim, boven de poorten 2 ,

fpant-barekhouten , d'eene dik 6 duim,
breet 12 duim, de tweede dik 7; duim ,

breet n duim , met lange haecken al

t'zaemen van 4 voet : noch een goet
raa-hout dick ƒ duim , breet 10 duim

,

I T S E N S

't raa-hout zoo hoogh gcleit, dat daer
fchut-poorten onder deur konnen ko.
men, van achteren tot voren: debreede
gangh van de poorten zijn plancken van
3 duim , boven na advenant : een goede
zetgang op hetraa-hout, devertuining
van Koninghs - berger wagenfehot,

5
quartier dik, achter om hoog een goet
hackebort, met 2 fwaere gillingh-hou-
ten. Op zy de galderye te maecken tot
believen , 'r hout tot alle het beekwerk

,

en 'twaepen van fwaere greene balken:
voorts een bequaeme hut, de plancken
van de (tuer-plecht en kajuit als boven :

de hut 2 duim dick, 't fpint welafge-
houden, een boog boven de (tuer-plegt

als boven de hut, 2duimdick. Voorts
tweekruis-houten

, fchoote-blox, hals-

houten
, bos-banken,alles nabehooren:

van gelijcken een roer, een roer-pen,
luy-wagen, en kolder-ftock , met zoo
veel poorten en fchiet-gaeten , onder en
boven , tot befteders believen : de ka-
juit als de hutte maecken, en te befchie-
ten

:
de hut in 't voor kafteel rontsom

fcheutvry voor een musquet te maec-
ken , met een half deel tot de grootc
maft , en voor een back: op de (tuer-

plecht 2 winckel knies , met wentel-
trappen in de kajuit , en op de (tuer-

plecht, mitsgaders rechte trappen aen
de verdeksen de overloops,daerzeno-
digh zijn. In de kajuit, koyen,thre-
zooren

, wijn- kelders
, banken, klein

en groot, 'twerk dat in 't Schip gedre-
ven wort

, pik , teer , eens wel afgebrant
en gedeu telt, van onder tot boven , van
binnen en buiten. 'tVoorfchrcvenefchip
te maeken alles van goet gaef hout , het
Schip te nagelen tot het barkhout, on-
der de poorten met goede nagels ge-
boort , met een avegaer van ij duim , ên
voorts fpijekcren.

In 't ruim als de Schepen van Oór-
Iogh.

Broot- kamers achter in de piek ,met
Noordze deelen: een kruid-kamer tot
befteders believen : een zoode om daer
in te konnen komen , als de zoodé om
de pompen , een kombuis. Een gort-
bak in 't ruim , dwers fcheeps, een botte-
lerye, een kabel ruim voor in de boeg,
een fchippers en hoogh-bootsmans ka-
mer : en voorts alles gemaektmet koien,

niet uitgezonde.tt: in de konftapels ka-

mer
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mer 2 Kribben, en 2 in de hut, diemen

verzetten kan, metkoyenlotbefteders-

believen.

Dit voorfchrevene Schip met al zijn

yzerwerk , dat hier na volgt , moet vol-

komen afgelevert worden , en getim-

mert , oock gebraut , gedeutelt. En
of yets vergeten waer ,

'tzy klein ofte

groot, niet uitgezonden: d'aennemers

zullen gehouden wezen al t'zamen te

maecken , en dat zoodanig , tot in Zee

gaens toe , als een goet Schip toe be-

hoort.

Willen geen koften dragen,behalven

Voeelt-fnijden , fchilderen, en 't met-

zelen van kombuis.
- De lanen in de kiel, elk met t o bouts

gekloncken in de ftevens , en knies op

de ftevens, naden eifch van 't werck,

2 bouts in 'theck aen de achter fteven

,

ieder worp een bout, het broeck-ftuck

na den eifch gebout , voorts een af-haek

der planckcn , van de kiel af , tot het

onderftc barckhout toe, met een bout,

I. Deel. 10?

al t'zamen geboortmeteen avegaer van

een duim, in de nebbe van de knies 4,

of 5 bouts , aen 't roer 6 haecks , op den

overloop boven deken poort , een ring-

bout : om het ftuck te vertuyen, de kn ies

aen'theclc hebben elck 24. bonts aen de

zijde, elcken hout een bout , in de neb-

be van de kniesten minften^of5 bouts,

voorts van de kiel af tot den over-

loop toe , zoo alle banden , zitters

,

katte-fpooren , ftuinders , als knies elk

gangh een bout , geen plancken over

te flaen in 'tkolfwijn , elck hout een

bout , in de nebben van de knies ten

minften 4, of 5 bouts, als in 't lijf-hout,

voorts alle de hacken in de bark-houten,

elk hout 1 bout , de bovenets knies elcke

gang een bout , dit al t'zaemen met een

duimsavegaers geboort: voorts tot de

nebben van de bovenets knies drie of

vier bouts , tuiTchen elcken balck 2 lijf-

houten , door de bakken 2 bouts bo-

ven den overloop ; in de lijf-houten

van 't bovenet elck balck een bout

,

de kruis -betingh met zijn knies, als

twil aen de fteven , 't Galjoen met zijn

knies wel af-gebouwt , als de fpil en

knechts. Dit wederom geboort met

een avegaer van drie quart duims , in

't rond , voorts alle de fchut- poorten

met zwaere henghzelen , en twee dui-

men gekloncken , met een boutjen voor

de poorten , de duimen van binnen

wel gefloten : voorts aen de zijden van

elcke poort , zoo boven als onder, twee
ringh-bouts, en twee haeck-bouts, van

buiten wel gefloten. Noch reeps als

ring-bouts op den overloop voor alle

poorten , om de ftucken te vertuyen

,

ringh-bouts voor de boot. Voorts 5
ftellen, 6 haeks, voor 't roer met 2 ban-

den en fcheenen , een beugel over de

boegh-fpriet gefloten , voorts alle de

puttinghs bouts: 2 ofte 3 beugels over

eenige luicken en poorten, het yzerwerk

tot de kombuis , de fpil boven en onder,

'tgeen vergeten mach zijn, want men
't zelve al met kan ftellen , volkomen te

leveren : voorts alle de fpijckers klein

en groot, dietothetSchip vannooden

zijn , ook alle de hengzelen , tot alle de

deuren , klinken, floten,alle de bcuts in

'truim,alsden overloop,zooin banden,

katte-fpooren, zifters, knies, al t'zamen

met ringen geklonken.

Doch om noch nneder den toeflant de-

zer Scheefs -bouw te kennen: Vol-

gen hier eenige Certers van S( he-

pen ,
gemaekt by Ottr. Dirk Ra-

ven , vermaert Scheefs-bouwmee-

fier tot uimfterdam.

Een Schipgenaemt Deventer , ^Anno

1627 den 1 1 December.

Langh 112 voeten , wijt binnen zijn

huit 26 voet, hol op zijn uitwaeteren

11 en' voet. Een bovenet daer boven

hoogh aen boort 6 en i voet. Devoor-

fteven hoogh in de winckel \% voet,

heeft bocht5 voet, valt 2,1 voet, dick

12 duim, aen de voorkant dik 7 duim.

De achter-fteven hoogh in de winckel

19 voet: valt (maer'tiseenhalfvoette

veel) 5 en \ voet , dick 1 2 duim, aen de

achter kant 7 duim > onder breet 6 voet.

De fpiegel ftaet van de boven kant van

de kiel hoogh in de winckel 10 voet,

het heek van de fpiegel is langh 1 5 voet

3
quaert. De kiel is dick in 'tvierkant

15 duim. De heck-ftutten ftaen boven

het heek 22 voet , en daer ftaenze wijt

8 voet. Het vlak is wijt 1 7 voet , hol ge-

boeit 5 voet , en daer ift boeizel wijt 24.

voet, dan hangen de zijden uit i4duim.

Het bark-hout is voor op gezet i^voeti

achter opgezet 9 voet.

O Eed
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Een Schip genaemt Carnpen , Anno
1628, den 1 Cïïlaert

.

Langh 112 voet , wijt 26; voet , hol

op zijnuitwaeteren 1 1 voet £ , het vlak

is wijt 17 voet, rijft: 15 duim, hol ge-

boeit 5 voet?, en daer ift wijt 24;- voer,

het bark-hout is voor opgezet 1'- voet,

achter 9 voet , de voor-fteven hoogh
ïS*v. valt 20 voet, heeft bocht 44 voer,

dick 12 duim, de achter- fteven hoogh
20 voet, valt 5 voet, dick 12 duim, de
achter kant dick 7 duim, het heek van
de fpiegel langh 1 6 voet, de heck-ftut-

ten langh 21 voet , daer zijnze wijt 8

voet 4. duim, de fpiegel ftaet van de kiel

hoog 1o voer
^ , de kiel is diep 14 duim

,

brcet 16 duim, hetbovenet hoogh aen
boort 6 voet en , de konftapels kamer
is langh tot het fchot toe van ' t w ulfaf

,

1 o voet, het galjoen is lang by de onder-
fte uitleggeraen de boven kant 20 voet,

de leeuw is langh 6 voet , de kam is diep
20 duim.

W I T S E N S

ftekant van de onderfte legger 20 voet
deleeuw is langh 6i voet-

EenSchip gemaekt, genaemt Prins
Wilhelm , Anno 1620 den

20 jfanuarius.

Een Schipgenaemt Swol, Anno 1628
den zojunij.

Langh voet, wijt 2 7 voet, hol

op zijn uitwaeteren 12 voet, hetbove-
net hoogh aen boort 6 voet f , de voor-
fteven hoogh in de winckel 1 8 voet ent,
de achter-fteven hoogh in de winckel
21 voet cnl, de fpiegel hoogh van de
kiel j 1 voet, hethek is lang 1 6 voet.

Een Schip genaemt Over-yffil, Anno
1628 den 2 September.

Langh i20voeten, wijt binnenzi/n
huit 27 en \, of 28 voet, hol op zijn

uitwaeteren 12 en J , of \ voet , het bo-
venetaen boort hoogh 6 voet en*, de
achter-fteven hoog in de winckel 21 en
^voer, valt4of 5 voet, de voor-fteven

hoogh 1 8 en of 2 1 voet, valt 1 7 voet,

de fpiegel ftaet hoogh 1 1 voet , het hek
is langh 1 6 voet , of 1 6 voet en 8 duim

,

het vlack is wijt 1 7 en jvoet , of 1 8 voet,

hol geboeit 5 voet en I, de buik-ftuc-

ken dik 9 duim , op het boeizel 7duim,
opdefcheergang # duim , de bakken
zijn in 't vierkant dick 12 duim , het
bark-hout onder de poorten breet 1

2

duim, het onderfte bark-hout van ge-
lijeken breete , beide dick 6duim , het
galjoen is lang, te meetcn aendeboven-

Langh 157 voeten , wijt 3 7 voet, ho!
onder zijn eerfte overloop , naementbjk
de koebrug 13 voet, daer boven, zijn-

de de fchut overloop 5 voet en ; , het
boevenet daer boven aen boort 7 voet:,
De kamer hoogh 8 voet 1 , lang 2 6 voet.
De voor- fteven in de winckel 28 voet,
valt 2 7 en; voet, heeft bocht van 'teen
einttot het ander 6 voet, langh by de
bochtomtemeeten45' voeten, dick 17
duim , aen de voorkant 12 duim. De
achter fteven hoogh 28 voet , valt 55
voet, dick 17 duim , aen de achter kant
11 duim , breet naer behooren. Het
heek is langh 22 voet. De fpiegel ftaet
op, van de kiel af 1 5 vcet , de kiel is

breet 2 3 duim, diep 20 duim. Debof-
fchen lang 9 voet.De heck-ftutten ftaen
boven het heekhoogh 29 voet, boven
wijt van malkanderen 12 voet. Het vlak
is wijt 24 voet , rijft 9 duim , hol geboeit

|
5 voeten en 4 duim , daer ift wijt

3 3
voet. De oplangen hangen over de na-
gel 2 voet. De buick-ftucken diep 13
duim, op het boeizel 10 duim, op dé
fcheergangh 9 duim , boven dick^ en;
duim. Debalk-waegers dick 6 duim,
de bakken in 't vierkant dick \f duim,
leggen van den ander4 voet, dick 4en
'duim , voor opgezet 2 voet , achten
voet l De groote maft ftaet 3 en ivoet,
achter de midden van de onderfte
overloop. De bovenets bakken diep
11 duim en l De lijf-houten op de on-
derfte overloop dick 5 en \ duim , op
de fchut overloop dik 6 en \ d. 5 Ban-
den in 'tzog achter, en zifters. Voor
indeboegh, tot de overloop toe, 9 ban-
den. Het kolzem dick 12 duim, breet

3 voet. Om de tweede bakk een ftuin-

der , 3 Spant barek-houten onder de
poorten, dick 8 duim, breet 14 duim.
De onderfte vulling breet 26 duim, de
tweede 24 duim.

EenJachtgemaekt,genaemt de Brack,
Anno 163 1 den 10 November.

Langh over fteven 9 1 en \ voet , wijt

bin-
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binnen zijn huit 21 voet , hol op zijn

uitwaeteren 8 en i voet. Een bovenet

daer boven hoogh aen boort 5 en \ voet.

De achter- {teven hoogh 13 en \ voet,

dick 10 duim, achter dick 5 en \ duim,

of 6 duim , valt 3 vcet. Het hek is lang

1 2 voet , heeft bocht een voet , diep 1 o

duim. De fpiegelftaetop, van de kiel

7 voet. -De voor-ftcven hoogh in de

winckel 13 voet, valt 17 voet. Het
vlackis wijt 14, voet, rijft ioduim , hol

geboeit 4 voet, is daer wijt het boeizel

ipvoet. De buick-ftuckendikóduim.

Op het boeizel 5 duim. Op de fcheer-

gangh 4 en i duim. Dehuitvan Ham-
burger plancken. De kiel is diep

12 duim , en breet 14, duim op het

vlack.

Een Jachtgemaeckt, genaemt de

Nachtegael , Anno %6-zz

den zo November.

Lang over fteven 65 voet , wijtbin-

nendehuit 14.voet en j, hol op zijnuit-

waeteren 6 voet. De voor-fteven hoog

1 1 voet , valt 8 en j voet. De achter-

fteven hoogh 10 en I voet, valt 2 voet

De fpiegelftaetop 4 en ïvoet. Het hek

is langh 9 voet. Het vlack is wijt 10 en

ïvoet, het rij ft 3 en 'duim, achter op-

gezet 4 voet , voor 2 voet en 3 voet.

De buik-ftucken zijn dick 4-eni duim:

den anderen lessen zy 8 duim.van

De heck-ftutten boven 't heek ftaen

hoogh 8 voet. De overloop is achter

neer geleit 16 voet , van achteren te

meten 1 voet , daer een deck boven

hoogh aen boort 4, voet 3 quart. Het
galjoen islanghaen de boven kant van

de onderfte legger 10 voet. De kam
breet 6 duim. De leeuw is langh 3 en

i voet , op de hals-voorfcheen 3 voet.

Het groote luick lang $ voeten;, breet

3 en ï voet. De winder dick 12 duim,

deftanders van den ander 1 en '1 voet,

de hoofden van het wintaes langh 1

voet.

EenJacht gemaekt, genaemt de

Kemfhaen, Anno i&^den

Langh 73 voet , wijt i6en 'jVoetftijf,

liol op zijnuitwaeteren/ voet. De kiel

I. D E E L, IO7

is diep 7 duim , breet 8 duim. De
achter-fteven hoogh 1 1 en i voet , valt

2 en ' voet. De voor-fteven hoogh 13

voet en : , valt 13 voet , dick 7 en ï

duim. Het heek is langh 10 en i voet-

De fpiegel ftact op 5 voet en i De
buick ftucken diep 5 duim , van den
anderen 7 of 8 duim. De bakken diep

5 duim , van den ander 3 en \ voet. Het
groote luick langh ^ voet

,
wijt 3 en*

voet. De groote maft ftaet 3 voet ach-

ter de midden van de overloop: de over-

loop achter neder geleit op 18 voet, van

achteren 12 duim , voor op gezet 2 en

; voet, achter 5 voet, het vlack is wijt

11 voet ?.

EenJachtgemaekt^genaemt Haentje ,

Anno 1635 den i^Jtmij.

Langh 60 en l voet, wijt 14. voet,

hol op zijnuitwaeteren 6 voet. De kiel

is diep
;
vqetSjlang 4.9 voet. De voor-

fteven hoogh 11 en j voet Deachrer-

fteveh hoogh 10 voet. De fpiegel ftaet

opvandekiel4'-voet Hetheckis lang

g voet , achter opgezet 4 voet , voor

27 voet De buick ftucken dick 4 en \

duim , van den andere n 8 duim De
overloop treed achtereen vcetneer, op
delangtevan 17 voet van achteren.

Een Jacht gemaekt i
lyTnno 1 (337

den 8 'December.

Langh 66 voet, wijt 19 voet, hot

als boven 6 voet 2 duim. De voor-fte-

ven hoogh ix voet, valt 10 voet. De
kiel is diep 8 duim , breet 1 2 duim. De
voor-fteven dick 9 duim , aen de voor-

kant 6 duim , onder breet i\ voet , bo-

ven breet 2 voet en =
. De achter-fteven

hoogh 9 voet en g , valt 2 voet en Het

heek is langh 1 1 voet. De fpiegel ftaet

op 4 voet. Het vlack is wijt 16 voet,

rijft 1 en; duim. De buickftucken diep

6 duim , op de fcheer-gangh 4 duim

,

voor opgezet 3 en; voet, achter 4 voet.

Een Schif getnaekt , genaemt

Cftiauritiiiï , Anno
d"n 20 Junij.

Lang in't ruim 1 2 8 voet, wij 1 2 8 voet,

hol op fijn uitwaeteren 1 3 voet. Daer

boven een bovenet, hoogh 6 voet en 5.

Vooreen back langh 30 voet, hoogh

4 en 4voet. Achter een lange ftuer-plegt.
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De voor-fteven hoog 25 voet , valt

20 voet, dik 14,; duim , heeft bocht
aen'tkinneback toe^eni voet, isby
de bocht om langh 38 voet , onder
breet 4 voet , boven breet 2 en * voet.

De achter-fteven hoog 23 voet, valt

^.voeten:, dik i4en;duim. Het hek
van de fpiegel leit op 20 voet, en daer
boven fteekt de fteven uit 3 voet : het
heek is langh 16 voet, heeft bocht 1

voet, dickin't vierkant 13 duim. De
fpiegel ftaet hoogh van de kiel af 10
voet en "

5 : het vlack is wijt 20 voet,
rijft 3 en^ duim, hol geboeit^voet,
is daer wijt 2 6 voet 2 duim , dan han-
gen de zijden uit 10 duim. De buick-
ftuckendiep 9 duim, op het boeizel

7 en [ duim , op de fcheergang 6 duim:
het kolzem dick 9 duim , breet 20
duim , banden over hetzoch 3 duim

,

in de boeg 8 duim. De twee onderfte
bargh-houten onder de poorten breet
1 2 en \ duim , dick 6 duim. De vol-
lingh breet 27 duim. De poortvul-
linghbreet3en jvoet. Het barkhout
daer boven breet 11 en \ duim, dick

f duim , daer een vollingh boven
breet 1 voet. Daer boven een barek-
hout breet 9 duim , dick 4 en \ duim.
Daer boven een vollingh breet 12
duim. Daer boven een raa-hout breet

8 duim. Daer op vcnuint naerbehoo-
ren.

Een SchipgemaektgenaemtMauritius,
desjaers 1 63 9 den 1 6 November.

Langh over fteven 1 29 voeten , hol
13 voet, wijt 28 en ~ voet. Het bo-
venet aen boort hoog 6 en ' voet , een
back langh 30 voet^, treet neer ftijf

1 voet , hoogh aen boort 6 voet en l
Een lange ftuer-plecht. De kiel
is diep 16 duim, breet 20 duim, langh
107 voet : het lafch langh 7 en \

voet. De voor - fteven hoogh 24 en
; voet , valt 19 en * voet , is dick
ixen

\ duim , voorkant dick 9 duim,
onder breet 3 en \ voet , boven 2 en

}

voet, is krom gebocht op de 15- voet j
boven wat krommer , en onder wat
rechter nen; duim. De achter-fte-
ven hoogh x 3 voet, het hek leit op
20 voet, dan komen de poorten bo-
ven het heek 20 voet. De fpiegel
ftaet hoogh van de kiel af 10 en !

voet

W I T S E N 3

Deheck-balckdiepi<Jduim
, dick 1 i

duim, langh 17 en Ivoet, heeft bocht
12 duim. De achter-fteven valt 4
voet en 1, dick 13 duim, onder breet
6 voet, boven breet 18 duim , achter
dick 7 en \ duim. Het vlak is wijt 1

9-

voet
, rijft 4 duim , hol geboeit

4 en
\ voet, is daer wijt 2Óvocten | }

dan hangen de zijden uit 1 voet. De
buick-üucken diep (jduim en 1, op het
boeizel dick 7 duim , op dè fcheer-
gangh 6 duim , boven 4,: duim. De
groote maft ftaet achter de midden
van'tfchip 5 voet. De balck- wegers
dicl^enf duim. De ovcrloops bak-
ken diep 1 x en i duinweggen van den
anderen 3 en; voet. Twcefpant-barg-
houten onder de poorten dik 6 duim,
breet 1 2 en 5 duim. De volling breet
28 duim, voor opgezet 3 en 1 voet,
achter 9 en ;voer. De pompen ftaen
van achteren te meten op den over-
loop2oen;voet. Hctgaljoenislang,
te meten de boven kant van de onder-
fte legger, 20 en; voet. De leeuw is

langh 7 voet. De kam is aen'tSchip
diep 1 8 duim , voor 8 duim.

Een Schip gemaekt genaemt deBurg,
lylnno \6ipden ^Juh]

.

Langh 11 5; voet, wijf27 voeten^,
hol 1 1 en

l voet , daer boven 6 en
I voet. De voor-ftcven hoog 20 voer.
De achter-fteven hoogh 20 voet en g

,

va!t4voet. Hethekis langh 17 voèc
en ;, heeft bocht 12 duim! Het vlak
is wijt 19 voet, rijft 12 duim, hol ge-
boeit4voet 7 duim, is daer wijt 25
en i voet , dan hangen de zijden uic

ï voet. De overloops balken gebocht
op 2 8voet,langhte7duim. Debove-
nets gebocht op 22 voeten,langhte 13
duim. Hetgaljoen is langh, de boven
kant van de onderfte legger, tot het
voor-eint van de leeuws pooten te
meeten , 20 voet. De leeuw is lang
8 voet. De kam aen 't Schip diep 17
duim , voordiep7enJduim.

Een Schipgemaektgenaemt Deventer,
slnno 1640 den^,T>ecembris.

Langh 130 voeten, wijt 29' voet

,

hol op zijn uitwateren in 't groote
luick 13 en \ voet, daer boven 6 voet
en:, achte^ voet , voor 6 voet, mee

een
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een back langh 50 voer, hoog uit den \ Een Schip gemeuktgenaemt denHaen

,

overloop aen boort 5 en i voet , voor

fioogh f en ï voet, achter een lange

ftuer-plecht langh 16 voet De vloer

vandekajuitis langh van 'theckafre

meten z8 voet. De pompen ftaen van

de wulf af 21 voet. De kamers balc-

ken hoogh aen boort 6 voet 4. duim.

De kajuit is hoogh aen 't voor eyndt

6 voet % duim , aen 't achter eyndt

hoogh 6 en i voer. De voor-fteven

hoogh 24. en ; voet , valt 23 voet,

heeft bocht tot de kinnebacken toe

,

en is over al even krom 4 en i voet,

dick 13 duim , voor dick 9 en \ duim,
onder breet 3; voet , boven breet i\

voet , en op if voet langte 12. duim
bocht. De achter-fteven hoogh 23

voet, valt 4 voeten j, dick 13 duim,
achter dick 9 duim , onder breet 6

voet , boven breet 18 duim. Het hek

ftaethooghacn de (teven 20 voet, is

langh iy voet , diep 14. duim , dick

12 duim , krom op 19 voet langhte

13' duim. De heek-dutten ftaen bo-

ven het heek 2 5 voet , daer zijnze wijt

10 voet. De kiel is diep 16 duim ,

breet 19 duim. Het lafch is langh 8

voet. Hetvlackis wijt 20i voet, rijft

3 duim, holgeboeit^' voet, daer ïft

wijt 27 voet, de zijden hangen uit 1

voet , voor op gezet 3 en ; voet , ach-

ter 9' voet. De focke maft ftaet van de

ftcven 9 voet. De ftanders van de be-

tingh ftaen van den ander 2. voet \. Het
galjoenis langh 2 2 voet. De kluis wijt

10 duim. Degrooteruftlang2 8 voet.

De voor ruft 22 voet. De kombuis

wijt van boort te meten van de onder

kant van de poorten 6 en ïvoet , en

langhs fcheeps 4, voet. Onder het foc-

ke fpoor banden 3 , en tufichen het

fpooren deoverloop 2, over het zogh

banden 3. Twee kattefpoors, en 4
zitters by de maft. Negen poorten op
een zijd op 't hert van de overloop.

De poorten ftaen hoogh boven de

overloop 2 f duim, de poorten zijn

wijt in 't vierkant 2 voet en *. In de

back op een zijde 3 poorten. Op de

ftuer-plecht aen een zijde 2 poorten

,

in de kajuit 1, in de hut 1 , maecken

tezamen 32 poorten. De overloops

balcken gebocht op 28 voet langhte,

6 d. De bovenets balken 22 v. 13 d.

Anno 1641 dm 10 Cïïlaert.

Langh F22 en : voet, wijt 27 a 28
voet, hol 12 en ï voet , daer boven 6
voet I, achter wat hoger 6 en t, voor
meteen back langh 30 voet, hoog uit

deoverloopaen boort 5 voet, achter

een lange ftuer-plecht. De voor-fte-

ven hoogh 2 3 voet, valt 17 en i voet,

dick 12 en iduim. De achter-fteven

hoogh x2 voet , valt 4 voet en t. Het
heek is langh 1 8 voet. De fpiegel ftaet

hoogh van de kiel 11 voet. Deover-
loops balken gebocht op 28 voet lang-

te 7 duim. De bovenets balcken ge-

bocht op 2.2 voet 1 3 duim.

Een lacht gemaekt genaemtdm Een-
hoorn , Anno iC,41 den iGIulij.

Langh 1 01 voet, wijt 24 en \ voet,
hol 10 voet, daer boven 6 voet. De
voor-fteven hoogh zonder lafch van
een ftuck 16 voet, valt 12 voet. De
achter-fteven hoogh 17 voet, valt 3
en j voet. De fpiegel ftaet op 9 voet.

Defteven dick 10 duim. Dekieldiep
is een beucken hout zonder lafch

13 duim, breet 17 duim. Het hek lang

15 voet. 'tVlakiswijt 16 voet en;,
rijft 7 duim.

Een Schipgeneamt de Elias , i^Anno

1641 den i^.October.

Lang over fteven 131 en 1 voet, wijt

29 voet, hol op zijn uitwaeteren 13
voet , daer boven hoogh 6 voet, aen

't achter eindt hoog 6 en ïvoet. Voor
een back langh 32 voet , hoogh uit

den overloop j voet, aen 't voor ent

4 voet, daer boven ftijf 5 voet. .Ach-

ter een ftuer-plecht , zoo langh dat

de bomen van de fpil pas mogen gaen,

of bant-heck 29 voet , hoogh aen't

voor ent 6 voet , aen 't achter ent bo-

ven 6eni voet. De kajuit ishoogaen

't voor ent 6 voet 2 duim , aen 't ach-

terent ftijf 6 en ;
voer. De achter-fte-

ven hoogh x3 en i voet, valt 4 voet.

'tHeckis langh 19 voet. De achter-

fteven onder breet 6 voet , boven

breet 17 duim. De fpiegel ftaet op 12

voet. De rantzoen - hopten dick 9
duim. De voor-fteven hoogh 24 en

; voet,hy valt 2 3 en ' voet,hceft bocht

O 2 tot
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tothetkinftebacken toe 5- voet, on-
der breet 3 en ; voet, boven breeti
voet; duim, binnen dick 13 duim,
voor dick 10 duim. De kiel is diep
16 duim , breet 19 duim. De heck-
ftutten ftaen boven het heek 23 voet,
en zijn daer wijt n voet. Het vlack
is wijt 21 voet , rijft 5- duim , hol ge-
boeit voet , is daer wijt 27 vo'et

:

dan hangen de zijden uit,op de holte
van 13 voet, 1 voet ; achter op gezet

9 en 1 voet, voor 3 voet. Het galjoen
islanghz2 voet. De leeuwis langh 8
en 3 voet. De kam diep aen 'c Schip

19 duim, voor 8 duim. Het hooft van
de fpil is dick 21 duim, in de beugel
i^duim, onder 14 duim ,

't hooft is

iangh 5 en \ voet. De overloops bak-
ken gebocht op 28 voet langhte 7
duim. De boevenecs balcken gebocht
op 2 2 voet langhte 1 3 duim.

Een Schipgemaektgenaemt Graef
Enno, t^Atino 1642 den 20

September.

Langh 1 2öen 1 voet, wijt28voet,
hol in 't ruim op zijn uitwacteringh
ia en; voet, daer boven 6 en 5 voet,
de back Jangh 29 voet , hoogh
uit de overloop 5- voet- Achter
een lange ftuer- plecht , dat de bo-
men van 't kardiel pas konnen gaen.
De voor-fteven hoogh 22 en voet,
valt 20 voet, heeft bocht 4; voet , dik
12 duim

, aen de voorkant dick 8 en i

duim , onder breet 3 en ; voet. De ach-
ter-fteven hoogh 2 1 en J voet , valt

4 voet en;, dick 12 duim, aen de ach-
ter kant dick 7 en ' duim, onder breet
6 voet.De kiel diep

1 4 en ; duim, breet
16 duim. De fpiegei ftaet hoogh van
de kiel af 10 en \ voet. Het heek
is langh 18 voet. De heck-ftutten
ftaen boven het heek hoogh 2 2 voet

,

boven wijt van maikanderen 9 en
Ivoet. 'tVlackiswijtiovoet, rijft4

duim , hol geboeit 4 voet en \ , is daer
wijt 2< voet 7duim: dezijdenhan-
gen uit 10 duim, vooropgezet 3 voet,
achter 9 voet: 'cis wijt op de fcheer-
gangh 25 voet van 'check te meeten :

13; duim, nauwer dant in 't midden is,

derhal ven op de dael zoo veel nauwer.
(De buick-ftucken diep 9 en • duim , in

dekimme 81 duim, op het boeizel 7

3 W I T S E N S

I
duim, op de fcheergangh 6 duim, bf>
ven 4 duim. De verkeerde (hitten
ftaen van de fteven afg voet. 'tHac-
kebort ftaet buiten de achter-fteven

24 duim. Het onderfte hackebort is

breet aen de binnen kant 1 voet. De
balcken van de overloop krom op 28
voet 7 duim. De boevenets balcken
krom op 22 voet 13 duim : het Schip
fael:op23 voet langtei^ duim. Doen
het van de werf liepgingh achter diep
7 voet , voor 5- voet.

De Salmander.

Langh 135 voet, wijt 33 voet, hol
opzijn uitwateringh 14 voet. Twee
boevenecs daer boven.

De Primes.

Langh 137 voet, wijt 36 voet, hol
opzijn uicwaetcren iyvoet.

Gelderlandt.

Langh 133 voet, wijt 32 enl voer,
in zijn eerfte ruim hol 12 en ; voet,daer
boven 5 en \ voet, daer een bovenec
boven 7 voet. De buickftucken dick
1 voet. Het kolzem 1 voet, breet 24
voet.

't Schip Leiden.

Lang 12 Óen 1 voeten, wijt 2 8 voet;
hoewel al te nauw , hol in 't ruim 121
daer boven 4en 5 voet, daer boven 6
en ï voet.

Een Schip genaemt de Eendracht
,

Anno i66oden 18 Februari/.

Lang 13 3 voet , wijt 2 9 voet4 duim,
hol 12 en i voet. Het boevenet hoog
aen boort 6 en 1 voet, voor een back
langh 32 voet, hoogh uit den over-
loop 5 voet, voor hoogh 4 en - voet.
De kajuit voor hoogh 7 voet, achter
hoog 7; voet. De vloer van de kajuit
lang van de fteven 16 voet, treetneer
'.voet. De voor-fteven hoogh 23 en|
voet , valt 2 1 voet, heeft bocht tot het
kinneback'4enjVoet, dick 13 duim,
aen de voor zijde dick 10 duim, on-
der breet 3 en l voet,boven 2 en \ voet.
Deachrer- fteven hoogh 23 voet, valt

4* voet. 't Heek leit op 20 voeten
ï hoog , de fteven onder breet 6 voet,
dick 13 duim, achter dick 8 duim, het

heek
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heek is langh iS'- voet, dick 12 en \

duim, diep 14 duim, heeft bocht 12

en y duim. De kiel is breet 20 duim,

diep 17 duim. De fpiegel ftaet op 11

voet , het vlak is van 20 voet, rijft: 3 d.

hol geboeit 4, voet 2 duim , daer ïft

wijt2 6j voet, dan hangen de zijden

uit 1 voet. De overloops balcken ge-

bocht op 28 voet langtej duim. De
bovenets balcken op 22 voet langhte

13 duim.

Een Oorlogh Schip met twee laeg

Jtucken, Slnno 1664.

Langh over (leven 14.0 voeten, wijt

binnen zijn huit 34 voeten, hol op
zijn uitwaetering 15 voet, een bove

net daer boven van 7 en \ voet.De kiel

is langh ^het vallen van de ftevens af-

gerrocken} 1 1 voet , in 't midden
breet2 voet, diep2oduim, achteren
voordiep ióduim, breet vooren ach-

ter gelijck de ftevens. De laiïêhen

lang 12 voet. De voor-ftevenhoogin

de winckel 25^1 voet, valt 18 voet,

boven breet 3 voet , onder by de kiel

breet 3 voet en 5, dick aen de binnen

kant 16 duim , aen de voorkant r voet,

heeft bocht aen de voorkant van bo-

ven tot beneden 4 voeten. De ach-

ter-lieven hoogh in de winckel 25

voet, valt 3 en ï voet; dik aen de bin-

nen kant 16 duim , aen de achter kant

dick 1 voet; boven by het heek breet

1 voet en J, onder op de kiel breet

6

voet, fteeckt buiten de heckbalck uit

I2duim. De fpiegel ftaet hoogh van

de kiel 1 3 voet, de heck-balck langh

23 voet, diep 14 duim, dick 14 duim,

heeft bocht 14. duim. De rantzoen-

houten dick if voet. De heck-ftutten

ftaen boven het heek 24 voet , en daer

ftaenze wijt van malkanderen 15 en,

voet. Hetvlaek is wijt 22 voet, rijft:

8 duim. De buick-ftucken op dekiel

dick 1 voet, in de kimmen dick 10

duim , op het boeizel is het inhout

dick 8 duim, opdefcheerganghdick

6\ duim , boven op de top van de dut-

ten dick^duim. De barkhouten on-

der het fchut breet 13 duim, dick 7
duim , de vuliihgh wijt 16 duim , het

onderfte barek-hout is vooropgezet

3 en ï voet, achter opgezet <> en | voet,

de fchut- vullingh is wijt 3 voet i, het

ut
bark-hout daer boven breet 1 2 duim

,

dick ó duim, de vullingh daer boven
wijt 15 duim , het barek-hout daer
boven breet 1 voet , dick j duim en l.

De bover.fte fchut-vullingh breet 2

voeten Hetraa-hout breet 10 duim,
dick 4 en » duim. Het lettel bort bo-

ven hetraa-hout breet 19 duim. De
balken onder de fchut-overloop, dik

14 duim, hebben bocht op de wijte

van 't Schip 8 duim , leggen van roal-

kanderen 3 en 'voer. De Imck-balc-

ken leggen van een, 6 voeti De bovc-

nets balcken dick 1 voet , hebben
bocht op het wijtlie if duim. Het
kolzem breet 2 en i voet, dick 1 voet.

Dcbalck-wegers dick 5 en \ duim, en

breet naer het hout is. De lijf-houten

dick aen boort 6duim. De weger on-
der de bo venets balcken dik 4 duim.

De waeter- borden daer op dick 4
duim.

Certervan een Oorlogh Schip,genaemt

de Vrede , K^4nno 1667.

Langhover lieven 170 voet, wijt

binnen zijn huit 44 voet, hol op zijn

onderfte overloop , de koebrugh
genaemt 13 en ; voet , daer boven
zijnde de fchut-overloop aenboort

hoog 51 voet. Hetbovenet aen boort

hoogh 8 voet. Daer boven noch een

overloop , het verdeck genaemt,

hooghz voeteni, achrcr voorde ka-

juit hoogh 9 voet. Acn de ach ter kant

van 't Schip een grootehut, lang van

het achter wulf af 36 voet , aen de

voorkant hoogh aen b> iort 6 voet en 1,

achter aen't groote wulf hoog 7 voer,

daer boven noch een kleine hut langh

13 voet, aen de voorkant hoogh aen

boort 4 en; voet, achter aen't groote

wulf hoogh f en \ voer. De kiel van

't Schip van 3 ftucken , de laftchen

lang 10 voet , dekiel is breet in't mid-

den 2 voeten4duim, diep in'rrnid-

den 2 voet en 2 duim, achter diep 15)

duim , voor diep 2 voet , achter en

voor breet gelijck de ftevens. De
voor-lteven hoogh in de winckel 30
voet, valt 22Voet, dick 2oduim, aen

de voorkant dick i4duim , onder by

de kiel breet 5 voet, boven breet 4
voet. De achter-fteven hoogh in de

winckel 30 voet, valt4 voet, dick 20

duim.
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boven wijt in't midden ióduim.voor
aen de fteven wijt 13 duim,achter wijt

ï 16 duim. Het bark-hout daer weder

I

boven breeti^duim, dik6en;d. De
twede fcbut-vullingh wijt m 'f mid-
den 2 en ï voet , voor en achter even
wijt. Het bark-hout daer boven brcet

13 duim, dik 5 eniduim. De vulling
daer boven breet in 't midden 2
voet, achter en vooreven wijt. Het
raa-hout daer boven breet 1 voet , dik

5 duim. De eerde gilling ftaet Scheep-
waert in van het voorent van't hoort,
des galjoens 44 voeten , de gülingh
hier is hoogh 3 voet en 6 duim , 'de

gillingh by de groote maft is even
hoogh, en ftaet van de voorde 39
voet. De tweede gillingh ftaet van
de groote maft-güling oock 39 voet,
hoogh 14 duim , en van de tweede
gillingh tot aen de wuift ftut langh
44enivoet. Deonderfte fchut-poor-
ten wijt 3 voet en 2 duim , hoogh 2
voeten 8 duim, ftaenuit de overloop

2f duim. De tweede lacgh poorten
wijt 2 en ; voet, hoogh 2 voet, ftaen
uit den overloop 2 voet. De poorten
op het verdek wijt 2 voet, hoogh 18
duim, ftaen uit den overloop 18 duim.
De poorten in de- boven hut wijt 2

voet , hoogh li voet , ftaen uit de
gront 1 voet 4 duim. Het galjoen is

langh 28 voet, de bovenfte regeling
van 't galjoen gaetScheeps-waerd in
12 voet.

Certer, van een Oorlogh Schip, met
een Koebrugh,gebout anno 1669.

Langh over fteven 160 voet, wijc
binnen zijn huit 40 voet , hol op de
koebrugh 13 voet, daer boven zijnde
defchuts overloop 5- en ; voet, een bo-
venet van 7 enïv. meteen vinckener,
hol aen boort by de groote hals 6 en
\ voet , voor aen 'tfchilt hol 7 voer,
achter in de galdery hoog 9 voet , bo-
ven de galdery een hut hoogh aen
boort 7 voet,aen de voor kant t \ voet,

achter aen 'r groote wuift hoogh 7 en
i voet, de vloer langh van 't wuift af
tc meten 2.4^ voet , daer boven noch
een hutje, hoogh aen de voorkant 4
en \ voet, achter hoogh 5 en jvoer,
de vloer langh 7 en \ voet, de vloer
vandekajuitzy lang Z4 en; voet. De

kiel

duim, aen de achter kant dik 14 duim,
onder op de kiel breet 7 voet, boven
breet i voet. De fteven fteekt buiten
de heek-balk 13 duim. De heek-balk
langh aen de achter kant 3 o voet, dick
20 duim

, diep 2 voet , heeft bocht 20
duim. Defpiegel ftaet hoogh van de
kiel ióvoet. Derantzoen-houtendik

if duim. De heck-ftutten hoogh bo-
ven het hek 2 7 voeten , en daer ftaen-

ze wijt van malkanderen xivoer.Het
vlack is wijt 28 voet , rijft 10 duim.
De buick-ftucken op de kiel dick 14
duim, indckimmendicki2duim,op
het boeizel de oplangen dick 1 voet,
by defcheergangh dick 10 duim, ho-
vende ftutten dick y en \ duim. De
balk-waegers dick onder de koebrugs
bakken 5 en \ duim, de balk-waegers
onder de fchutoverloops bakken dik
8 duim , de balck-waegers onder de
bovenets bakken dick fduim , onder
het dek dik 4 en ïduirn. De bakken
onder de koe- brugh dick 14 en \ d u im

;

hebben aldaer bocht op de wijte van 't

Schip 7 duim, de bakken onder de
khut overloop dick 16 duim , hebben
bocht 9 duim, leggen van malkande-
ren 3 en \ voet. De luik-bakken leg-

gen van malkanderen 5- voet , de bo-
venets bakken dick ^duim , hebben
bocht 1 voet De verdeks bakken dik
1 voet, hebben bocht 14 duim. Het
kolzem dik 13 duim, breet 3 voet.
het lijf-hout op de koebrugh dick 6
duim

, op de ichut overloop dick 8
duim, op het bovenet dick 5; duim,
op het verdek dik 4 en l duim. De ka-
juit langh 24 voet. Achter inde kon-
ftapels kamer hoogh 9 voet, dc kon-
ftapels kamer langh 23 voet. De drie
onderfte barek-houten breet 1 6 duim,
hetonderfte barek-hout is achter op-
gezet 11 voet en 4 duim, vooropge-
zet3en

3' voet, deonderfte bark-hou-
tendick8 duim. De vulling tuftchen
de barek- houten in 't midden van't
Schip breet 16 duim , voor breet 10
duim

, achter aen defpiegel breet 17
duim. De fchut-vullinghoftedebre-
gangh in 'tmidden wijt 3 en \ voet,
vooraen de voor-fteven wijt 3 voeten
2 duim, achter wijc 3 voecen (Jduim:
het barek-hout daer boven breet ij
duim, dik 7 duim. De vullirmh daer i
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kiel is lang (Tiet vallen van de ftevens af-

getrocken) 1 34, voet, de laO'chen van de
kiellangl^voet, de kiel is in 't midden
breet 24 d. diep 2 voet, achter en voor
diep i/d.voor en achter breet gelijck

de ftevens. De voor-ftcven hoogh in

de winckel 29 voet, valt 2 1 voet, bo-

ven breet 3 en \ voet , onder by de kiel

breet 4, en [ voet , dick aen de binnen

kant 20duim, acn de voorkant dick 14»

duim , heeft bocht aen de voorkant van
boven tot beneden 4, voet en 1 o duim:

De achfer-fteven hoogh in de winckel

2.8 en J voet, valt 4 voet, dick aen de
binnen kant 20 duim , aen de achter

kant dick 14, duim, boven aen 'theck

breet 20 duim, onder op de kiel breet

6 voet , fteeckt buiten de heckbalck

uit 14 duim.

De fpiegel ftaet hoog van de kiel 15

voet en 4 duim,de hekbalk lang 2 S voet,

dick 10 duim, diep 20 duim, heeft

bocht 1 en [ voet , de rantzoen-houten

dick 13 duim. De heckftutten ftaen ho-
vende hekbalk 29 voet, endaerwijt
van malkanderen 1 9 v. Het vlack van
'tfchip is wijt 26 voet, rijft 10 duim:
de buick - ftucken op de kiel dick 1

3

duim , in de kimmen dick 1 2 duim

,

op hetboeizelis het inhout dick 10
duim, op de fcheergangt^duim, bo-

ven de top van de (tutten dick 5 cn [

duim: het kolzem breet 3 voet , dick

12 duim. Drie barek- houten onder het

fchut, dick 8 duim , breet 15 duim,
het onderfte barek-hout voor opgezet

4 voet , achter opgezet 10 en 'voet

De twee onderftevullingentuflchende

onderfte barkhouten zijn wijt 19 duim
De fchutvulling ofte bregangh is wijt

3 en \ voet. Het barek-hout daer bo-

ven is breet 1 4 duim , dick 7 duim.

De vulling' daer boven is wijt 15 duim.

Het bark-hout daer boven onder het

lier. I. Deel.

i

boven fchut breet 13 duim, dik 6 duim.
j

De bovenfte poort vulling breet 2 voet
1

en 4 duim. Hetraa-hout breet 12 duim,
dick f en| duim. De bakken onder de
koebrugh dick 13 duim, hebben bocht
op de wijte van 't fchip 8 duim

, leggen
van malkanderen 2; voet. De bakken
onder de fchuts-overloop dik 1 5 duim,
hebben bocht op de wijte van 'tfchip

1 voet, leggen van malkanderen 4 voet.
De groote luick-balcken leggen van
malkanderen 5 voet. De bovenets bak-
ken dick 12. duim , hebben bocht op
dewijtevan't Schip 17 duim. De balk*
wegers dick 7 duim , de koebrughs
balckwegers dick 6 duim. De bove-
nets balck - wegers dick 4 duim , de
breete van debalk-wegcrsnaerdienhet
hout is. Delijf-houtenofwater-borden,
dick op de fchuts overloop 7 duim

,

op de koebrugh dick 6 duim, op het
bovenet dick 5 duim. De fchut-poor-
ten op de overloop , ftaen uit de over-
loop 2 voeten

\
, zijn wijt 3 voet, hoog

% en l voet. De poorten op het bovenet
zijn wijt 2 en \ voet ,

hoog 2 voet, ftaen
uit het bovenet hoog 2 voet. De poor-
ten op het verdeck achter de m aft , zijn
wijt in 't vierkant 1 en ; voet , ftaen uit
het verdeck hoogh 1 en \ voet. De on-
derfte legger van 't galjoen is lang, te
meeten aen de bovenfte kant tot aen de
krul , onder de voorfte poorten van de
leeuw, 24 voet en [.

Volghteengeneraele Certer , oflie-
ver Taefel , waer uit men zien kan
alle grootheden van de voornaemfte
icheeps-deelen , die men in het bou-
wen noodigft heeft te weten , en zulks
van fchepen langh over fteven van 60
voeten af , tot 2 00 voeten toe , propor-
tioneel by een geftelt , by wijlen de
vermaerde Scheepsbouw-meefter, Jan
Dirrikze Grebber.

P Het
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Scheeps-èowS) en beftier.

Gelijck boven voor oogen hebbe ge-

fteltj de wijze, hoe men hier tc lande,
Schepen

, dcbouw-meefterstemaekcn,
aenbefteet, mitsgaders de wetten, en
maeten , die men daer toe hen voor-
fchrift; zoo laete hier nn volgen eenige
Certers ofte voorfchnften van 't ront-

houten blocks der Schepen,wiens leng-

ten aengetekentftaen, zoo als men zulks
hier te lande gewoon is tc doen , wan-
neer de zelvige voor bedongen prijs , te

maeken aengenomen werden

.

Het Ront-hout tot tu

tuigen , langh i

•ee Scheeps-

5 6 voet,

in'tjt 34 voet.

De groote maftdick 21 palm, en on-
der zijn acht kant 16 palm, lan»h87 of
88 voet. De focke maft 19 palm, on-
derzijnacht kant jiriinder, langh 77 of
78 voet De boeghfpriet dick 2 1 palm,
onder het ftagh 16 palm , lang 64, voet.

Debezaens -maft dick 14 palm boven,
onder het acht kant \ minder, langh 66
voet. Degrooteftcnghdick 1 3^ palm,
boven naer behooren

, langh 5^ voet.

De voor-ftengh dick 1 2 palm , boven
naer behooren , langh 4,5 voet. De gro-
te ree breet 27 kleet, ofte 3 2 ellen , dick
16 palm. De focke-ree zal zijn tot 24,

kleet, dick 14, palm. De blinde ree

breet 16 kleet, dick naer behooren. De
groofemarsze ree 14, kleet, dick naer be-
hooren. De voor marsze- ree naerbehoo-
ren. De boven blinde ftengh en rees.

Debramftenghen rees. Dekniisftengh
cn rees : De vleugel ftoelen : Vier bo-
ven gekken : de bezaens roede : alle

langhnaer behooren. Twee ondergeic-
ken. Een vlagge-ftock achter op, tot

ecnvlaghvan 12 kleet.

Volgt een Cherter van'i Ront-hout
eens Schips, langh 130 voet ,

wijt 3 2 voet.

De groote maftdik i^of icj.-palm

,

en onder zijn acht kant \ minder , langh
84, voet. Defocke-maftdick 17'of 17;
palm , en onderzijn acht kant \ minder.
De bezaens-maftdick 13 palm, en on-
derzijn acht kant " minder, langh 62
voet. De boeghfprietdick 1 9 palm , en
onder de ftagh * minder, lang 62 vcet.

Degroote ftengh dick oïpalm , boven
naer behooren , langh 54 voet. De voor •

ï. Deel.
fteng dick ioi palm, lang 44, voet, bo^
ven naer behooren. De groote ree breet

25 kleet, dat 's 29 ellen, dick 14 palm.
De focke ree breet 22 kleet, of 27 ellen,
dick 12 lof 13 palm. De bl inde-ree breet

15 kleet, dick naer behooren. De gro-
te marsze-ree breet 13 kleet, ofte 1 elle

breder als de halvegroote ree Devoor
marszeils ree breet 1 1 kleet.Debczaens-
ree langh en dick naer behooren. De
boven blinde fteng en ree : Twee bram-.

ftengeenrees:Tweekruisftengeenrees:
alle naer bchoren.Vier boven geickenen
tweeonder geicken naer den elfch. Drie
vleugel-ftoelen. Een vlagge-ftock ach-
ter op , tot een vlagh van 12 kleet.

Chartervan Blocks, eens Schips , lang
over/leven 1 i^voet t wijt i%voet,

hol 1 1 ; voet zoo als 't èe-

(leedt werdt.

Dit voorfchrevene Schip zal toege-
maeckt werden met 4 marszen , de
groote mars wijt iolvoet. De voormars
wijt 9: voet, te maecken van 2;duims
plancken , de twee kleine marsjens 45
voet, te maecken van iïduims planc-
ken , het ezelshooft langh 3 ; voet,breet

2!- voet, hoogh 16 duim : het focke
ezelshooft langh 3; voet, breet 2'- voet,
de hooghte naer behooren. Het groote
ezels hooft, en voort alle de andere naer
den eifch, alles van den aennemerzijn
eigen hout, en fpijekers.

3 Pompen, 2
achter, bezijden malkander, en een by
de groote maft , met alle zijn tcebehoo-
ren. De pompen van goet bequaem
hout , voor ieder pomp 3 emmertjes, en
6 haertjes. De boszen moeten met
alle de knechten wel uitgeboört zijn

,

voorzien met pockhoutefchijven. De
fchijven in de kardeel - blocks , en
ftenge wint reeps-blocks , met de fchij*

ven in de ftengen onder, moeten insge-

lijcks worden gelevert. Het pockhout
tot befteders laften. Alle het blokwerk
tot het toemaecken , zoo groot, alshet
door de toemaeckers der befteders zal

genomen werden , en zoo veel als van
nooden zal zijn.

Het Schip zal tocgemaekt morden

,

achter met zeven fpant , cn voor met
zes fpant-wand. De groote ftengh en
de bezaens-maft met 4 hooft-touwen.
De voorftengh met drie hooft-touwen ;

P 2 en
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en tot ieder een kaernaetje ;
om het

wandraen te zetten. Voor en achter

met fpaenze taeckels. Het bezaens

val met 2 dubbelde blox, en de marfle

valle boven met een dubbelt block,

gelijck oock die voor de loos Kutten

zijn. Een ftagh-taeckel , cn ancker-

talie
;

onder en boven aen de rees

mee ly-zeils val -blocks, achterop

de billemetfchoote-bloks,en fchcer-

lijntjes , twee gijn-blocks , met een

katte-block om 'tfchut in te zetten,

drie kinne-backs-blocks , met open

racks.en pardoens achter en voor.

Mede zal den aennemergehouden

wezen, in alle de marsze valle bloks,

mars zeil - fchooten, en hangers on-

der de rees , als mede alle de taeckel-

blocks, enfchoote-bloks, zoo achter

op de billen , als in de fchootc-blocks

,

bezaens- valle fchoote-blocks , en

gytouwe-blocks, aen boort metpock

houte fchijven ,
gehouden te maken,

benevens het ftagh-taeckel en ancker-

talie, alle hetpockhout tot de hefte-

der zijnlaften.

Noch zal de aennemer gehouden
zijn , alle de nagels dacr pockhou-

te fchijven in zijn , van goet yzer-

hout, en van goede dickte te verzien.

Mede te leveren 6 mosquels , en

zoo veel karvtet-nagels , als wandt-

kloorjcs
;
gelijck in het toemaecken

van nooden zijn. Noch zijn poort-

touw-bloks, enal dat vergeten moch-

te wezen, en in toemaken van nooden

zoude zijn. De fcheer- lijntjes achter

en voor om het wandt re zwichten ,

mede een ftagh-zeils val-block, juf-

fers van 't (high-zeil , acht boots fpaec-

ken tot de boot. De perdoens achter

en voor, onderen boven metdubbel-

de blocks. De groote juffers breet

lol duim, dick^'ï duim, voor in het

focke-wandt breet 9' duim , dick 4
duim , wielen voor 30 ftucken

,

raly-blocks , wiggen , (lel- houten , en

fchutfpaeken , van de voorfchrevene

30 ftucken komen 1 8 ftucken om laeg,

de wielen voor hoogh if,en achter

12 duim, dick f duim, boven ftacn

12 ftucken, dacr van de wielen voor

hoogh 12 duim, en achter hoogh 10

duim , dik 4.'r duim. Alledetaly bloks,

onder en boven met dubbelde bloks.

S W I T S £ N S

Cherter van V block-werk eins Schips,

lang 136 voet , ivijt
3 4, vuet , g clyck

men dat placht te bededen : juffers

en pompen uitgefloten.

Het behoorlijcke blockwerck tot

dit Schip , en zoo veel bloks, met
pockhoute fchijven, als de befteders

zullen goet vinden, en vorders zoo
als LantsSchepenwerden toegemaekt.
Ach ter 8 fpant-want, voor 7: en bloks

in't ftenge-wantnaerbehooren. Zoo
dejufïersaen 't Schip in't bcflag ftaen,

voorenachtcrin'twant, om de boot
in te zetten een Jijn , en een takel aen
ieder zijde, voorts alles naerdes be-

fteders believen.De marszen en ezels-

hoofden tot des aennemers laft , de
groote mars breet 12 voet, de voor-
mars 1 1 voet , de plancken daer de
groote mars afgemaekt zal werden
dick 3 duim, en tot de voormars 2j

duim dick , tot de kleine marsjens

i| duim, de marsjens zoo tot de be-

zaens-maft , als boegh-fpriet breet 7
voet. Tot ftucken, mee het uit-

booren van de knechts , wielen , ftel-

houten
, wiggen, hant-fpaecken , en

taly-blocks, te weten, 24, onder den
overloop , 22 boven den overloop,

en óop't halfdek, poort touw-bloks,

tot 3 o poorten , zoo veel karvijn-na-

gels , als zullen van nooden wezen,
twee jein-blocks, tot het fchut, met
2. en 3

fchijven. De wielen 4. duim
breet, hoog 1 ƒ duim, ookecnigevan
12 enpduim, breet3lduim.

Dit naervolgende voor de Loos.

Twee kardeel-blocks. Vier mars
zeil fchoote-blocks. Twee dubbelde
en enckelde jeyn-blocks, in 'twandt.

Vier dubbelde,en vier enckelde takel-

blocks. Twee hangers tot de takel,

blocks. Twee dubbelde mars zeil val-

blocks, en tweeenckelde. Tweedub-
belde bezaen val-blocks , ieder met
2 fchijven. Een dubbelde , en een
enckelde bezaen fchoore-block. Vier
hangers onder de ree. Twee groote,

en twee focke fchoote-blocks. Een
groot en een focke-rack. Tweemars-
zeilsval-racks. Totióftucken, wie-

len , taly-blocks, (telhouten , wiggen,

en
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en 24 poort touw-blocks. Vier en

twintig gy-touw-bloks. Vieren twin-

tighbras-bloks. Vieren twintig boe-

lijn, en toppenants-blocks na eilch en
fchik.Twaelf juffers in't want,voor en

achter Twaelfmarszeen bezaens- juf-

fers. Twaelf bramzeil- juffers. Acht

befiier. I. Deel. 117

en veertigh karvijn- nagels. Twee
blinde fchoote-biocks. Tweckinne-
backs-blocks. Zes moskuils. Acht
boors fpaecken.Zes fcheer tros-bloks.

Alle dit bovenflaendete maecken
,

vangoet gaefen'bequaem hout.

Tiende Hooftstuk.
i/fncker-wicht, rnaet en fchickingh , toejlant van het touw, mitsga-

ders haere even-maetige groot e en zwaerte in 't algemein ; en m
't by'zonder van een/ge Schepen hier gebouwt , van maften,

zeilen , haer rnaet, zoo in 'tbyzonder aenons Schil

,

als in 't algemein aen veelerhande Scheepen

,

hoe men die befi ter wintvank jhlt

,

wiskonjlelijk bewezen.

Ankers onzes Schips.

Ynplegt-ankermoet zwaer
1

zijn 1800 pont. 'tÖagelijks

I

anker 1 600 pont. 'tTui-an-

ker 1 foo.'t Werp-anker 4.5-0

nevens noch een licht werp-anker,en
dregh of twee, van onbegreepen ge-
wicht.

Van ^Ankers in 't algemein-, en vóór

eerft , hen ordonnantie of fchik.

Neemt de pafTcr dickte tweemael,
en zoo veel duimen als dat maeckt,
neemt zoo veel voeten tot de langhte

vandefchacht. 6
By voorbeelt, dik 6 duim, 2

12 voet >

Neemt dan noch zoveel duimen, als

'tander voeten heeft gemaekt, komt
tezamen 13 voet 1 duim , tot delang-
te van de fchachr. Neemt de dickte

driemael, voor de fwaerrevan't an-

ker, twee nullen by d'uitkomft, {lel-

lende 6
By voorbeelt, dick 6 duim 3

1800
pont tot de fwaerte.

Beneden de 1000 pont, zoo neemt
2 duim, daer boven een duim hebt ge-

nomen. Onder de vijf hondertponr,

neemt de dickte drie mael tot de lang-

te : by voorbeelt , dik i\ duim , komt
tot de langhte 7, voet , als i\

3

7*

Neemt ook de langte, en zet die op de

helft, by voorbeelt, half7Ï, isj^voet,

en voor elcke voet van de helft , als 35

voet,loo pond,komt 375 pond tot de

zwaerte. Neemt mede drie dubbelde

dickte voor de lengte: by voorbeelt,

dick 2; duim, komt tor dees langte

7

\

voet. Neemt dan de langhte en zet

die op de helft : als, half jl , is 3 1

,

elcke voet voor ico pont , komt 3 75
pont tot de zwaerte , als boven.

Alleonzeanckers hebben ten min-

ften twee armen. Wel iswaer, men
anckers kan toeftellen met een arm,

die lichter zoude zijn, en oock even

vaft houden in ftil weer j maer omdat
oock zwaerte van noden is, achteick

die vont zeer weinigh, enlaetzevae-

ren , te meer wijl daer veel ftcls aen

van doen is, om hem te doen houden,

tuigen die licht onklaer worden .' za-

ken ondienftigh te fcheep.

De zommige willen dat de handt

van het anker", de helft van de arm is

,

en dat de fchaft zoo langh behoort te

zijn , als anderhalfarm.

Een korte Afdeelinge , van An-

kers lengte, dikte, enfwaerte.

135 voet órduim 20oopont

it,
1
a lang 6'i dik. 1900 fwaen

6 1800

u
11

5

'54

m
12"

12

I li

Ut
Ui
1 I

I7OO
IÓOO
1 fOO

4,! 1 400

4] 1300

43 1200

4 1100
P 3 1017.
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ioïvoet 3jduim iooo pontfwaer.

1 05 dik 900
)0; 800
10 3Ï 700

3 600

i> 25 500
8 2'ï 400

l
2'ï 300
2 200

? t{ 100

Men neemt oock tot hondert voet

Ienghte van 't Schip , duizent pont

zwaerte: of tien voet Ienghte, hondert

)

Eenancker dan zwaer 1100 pont,
langh 11; voet. Is boven vierkant 47
duim

, enonder^ duim , metdepafler
te mceten. Dc armen hebben bocht 5
duim , en zijn langh 5 voet. De handen
langh 25 voet, en breet 2 voet, binnen
plat, doch buiten alsdefchaft. Dear-
men zijn ingebogen 2 voet en 9 duim

,

*t vierkant is langh 1^ voet , de neut daer
op 1 voet, dick 1 duim. Het ringh-gat
wijt 21 duim , en de ringh wijt 16 duim.
De anker-itock moet zoo langh zijn,
als het anker met ringh met at is, te we-
ten 13 voer. Enekke voet langhte van

W I T S E N S

pont zwaerte. En omdc dickte grove-
lijk te krijgen

, wanneer men de Ienghte
heel r,zoo neemt zoo veel voeten lengte,
zoo veel duimen dickte, met een touw
in't ront te meten.

De armen zijn met haer tween ïl
voet korter als de fchacht : deesmae-
ken buiten om te meeten een knng-ftuk.
Het kruis weit op twee derden dec-

len.

De handen halfzoo langh als de bin.
nen kant van de armen, en breetop twee
derden deelen.

deftock een duim tot de breete, doch
dc enden op de helft , de onder kant
maekt men krom , of kringftuckig, en
zulks om te fterker te zijn , en te beter
te konnen buigen.

Ancker- fchoenen neemtmen na wel-
gevallen, doch gefchikt, na degroote
van de ankers

; en de onbequaemheit
van degront,daer zy in houden moeten,
zoodat hierop,maeteontbeere.

Een fluit van 200 laft , voert een
plecht-anker van 900 pont. Een dage-
lijks anker van 800 pont. Tui- anker van
700 pont. Werp-anker van 200 pont.

Een

Van de langte, dickte, en zwaerte der Anckers, als volgen.

Swaerte. Langhte. Dickte.

2000 pont. 1 3 voet 20 duim.
1900 '9
1800 1

6

s
1700 12! 18
IÓOO 12 ®7l
I fOO I li

*7i
14.00 1 li 17
1 300 lU 167

1200 II

1 100 Ilï 15
3 OOO 10

900 9' *3
80O 9 12

700 8i I I

ÓOO 8 lO

fOO f' 9
40O 7 8:

300 6: 8

200 6 1
IOO

Gewicht.
_ï[ 7:

Langhte. Tou dickte.



Scheeps-bouw en beftkr. I. D E e l.- 119

Een fchip van 600 laft,heeft een plecht-

anker^waer 3000 pond. Een dagelijks,

zwaer 2 800 pond. Tui-anker van 2600
pondt. En werp-anket van 1 Soo pond.
Een Schip van hondeit laft heeft een

plecht-anker van 800 pondt. Dacge-
lijks van 700 pont. Tui, van 600 pont.

Werp, van 150 pondt. Een Fluit van
220 laft , voert een plecht-anker Van

290 pond. Een Koopvaerdy man, lang

14,0 voet voert veeltijts ankers, zwaer

1 700 pondt. Het anker op een Ooft-
indifch Schip langh i70voet, isby my
bevonden zwaer te zijn, 3300 pondt.

Dreggen zijn ankers met vier ermen

,

wekkers zwaerten niet afgemeten wer-

den na degroote der Schepen , maer dei-

booten, om datze daer toe werden ge-

bruikt : en terwijl deze weinigh ver-

fchillen in groote , zijn oock zoo de
dreggen.

Het anker nevens de anker-ftok aen
de binnen kantte zien , daer hy gezaegt
is, werden vertoont boven , op de plaer,

daer het Schip op 't zy legt.

Hoedaenigheit vanyzer ^flael en

kookn.

Terwijl niet alleen de ankers , maer
oock vecle andere leden te Scheep, van

Haartz yzer is in minder waerdig-
heit, en niet het beft, om tot Scheeps-
tuigen te verwerken.

.Het Neurenbttrger ftael , daer een stoel,

dennebaom op ftaet , is het beft
; welken

in keur, hctmevkde Zant loper volght,
dit de HeIk-baert , en daer na het kla-

verblat , recht of krom.

Het Zweet[che ftael werdt tien ten

hondert minder van waerdigheit ge-

houden, als het Neurenburger ftael.

Het ftael'tgeen hier uit Bergslandt
werdt gebracht , en met een of twee
raederen is gemerekt : Hans Mnji^
ker ftael genacmt, werdt in deughttuf-

fchen Sweets en Neurenberger gehou-
den.

Van grof yzer , werden de Scheeps

'

ankers gemaekt , met eenig Spaens yzer
vermenght : welckc twee , te zaemen
zigh zeer wel laeten mengen. Spaens
yzer alleen, valt te flap , en heeft geen
ftijfte.

De kooien waer mede dit yzer en SmiH

ftael gezmeet en heet werdt gemaekt,
werden ons van Nieuw-küjleelgebragt,

die men voor de befte hout : de meefte

Schotze kooien , zijn in 't gemeen nim-
mer als de Nieuw-kafteeljche , doch de
zommige zijn wel zoo goet. Luick-

yzer zijn gemaekt, zal het niet ondien- \fche kooien werden zoo goet gekeurt

,

ftigh zijn, hierintelaffchen, welke het als de Nieuw-kafteelfche. Deze wer-
beftezy,opdatdebouw-meerter,wan- den uitgemeeten by de hoet, een hoet
neer hy een Schip aenleght , de befte hout 3 8 fchepcl.

keure hier inne doe; en zoo zijn Schip

tefterkerirneke.

Om de kooien te proeven , ofzegoec

zijn: zooneemteen hant vol, duwtze
De platte en vierkante ftaven diemet fterk toe , en opent dan dehant, zooze

letter F gemerkt zijn , werden voor
d'aldcrbefte gehouden : waer de ge-

kroonde H navolgt; enhetmerkd'on-
gekroonde H , verdient in deught de
derde plaetze.

Het Orgeï-gront-yzer werdt zoo
goet gehouden , als dat gene 't welck
met de letter F is gemerkt.

Het Stockholmer yzer , is in 't ge-

meen zoo goet niet , als het Spaens
yzer.

Het yzer dat tot T)antzick werdt
gearbeit , en van lange ftaven is, valt

beter als het gene tot Stockholm is be-

arbeit.

Gelijk de vierkante enlange Gottcn-

burger ftaeven, mede beter zijn, als die

van Stockholm.

op de hant van den anderen vallen

,

zijnze goet , maer blijven zy in een

klomp , zoo zijnze onbequaem. Of in

't water geworpen, zooze datelijk zin-

ken, zijnze niet goet, maer moeten als

vet, in'teerftop 'twaeter drijven, om
goet te zijn.

Toejiant van het Touw , tot mijn op-

gebelde Schip.

Daer zijn vier kabels, dick ^duinij

langh 100 vaem,eneen vanizduim,

wegen te zaem 14)60 pont. De groot-

fte ftagh dick 1 3 duim , langh 24vaem.

Defockeftaghdicl<9iduim. Degroo-

te hooft-touwen dick (^duim. Defoc-

ke hooft-touwen dick 5 ; duim , wegen

740 pont. 't Bezaens want dik4 duim.
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weegt 40S ponclt : 6 yzere troszen,1290
pondt wegende : twee wiel troszen van
122 pondt: 34peerde lijnen, van 377
pondt : 2,00 pondt fchiemans gaeren

:

12 (lick-lijnen, van 2f pondt: 36 bos

huizingh , en 2,6 bos marlingh : 2 wiel-

troszen van 218 pondt.

'tGroot (lenge want dick 4 duim:
'tfocke want 3!duim , wegen t'zaemen

690 pondt. De (lenge (lagh , en de
twee (lenge windtraeps, dick 5] duim.

2 paermarfche-fchoots van 1062 pont

;

dick 4; dnims. De kardiels dick 4 of
4'

;
duim. De portuerlijn dick^daim.

De groote raap , dik 6] ,
lang 2 6 vaem.

Defockeraep dick 6 duim, langh 24
vaem-, wegen 461 pondt. De bezaens

en groote marfcheraeps, dick 4 duim :

defocke 3; duim, weegen 11 2 pondt.

<; Onderfcheidenyzere troszen van 883
pondt. 8 Wiel-troszen lang 100 vaem,

van 775 pondt. 300 Pondtfchiemans

gaeren : 18 Pacrde lijnen , van 200
pondt. 24 Bos huizingh , en 24 bos

marlingh. Twee paerfchooten van 521
pondt, dick 4! of 5 duim , langh 14;

vaem , van 296 pondt. Twee yzere

troszen ,312 pondt. 7 Wiel-troszen

,

dik 10,12, 15,18, en 20 duim, wegende

512 pondt : noch 20 geteerde lijnen.

En dit is het touw , 't geen een Schip

voor opgeftelt , nodigh zoude hebben

,

om toegemaekt te zijn nadeneifch.

Ten overvloet , zoo het Schip een

lange reis zoude doen , en op zee iets

mocht komen te breeken , ofte te ver-

derven, zouden men de Schipperme-

de konnen geven , 't geen hem voor

een waerburgh diene , het volgende.

4 Yzere troszen van 840 pondt.

7 Wiel-troszen van 4^8 pondt. Een
groote raep. x Marfche raeps , dick

4 duim , van 375" pondt. Een paer

groote fchooten van 272 pondt, lang

60 vaem. Een paer (mijten van 160

' pond gewicht. Een jein van 1 f4pcttd s

,

dick 4 duim , langh 46 vaem. 200

j

Paerde lijnen. 450 Pondt fchiemans

gaeren. 24 Bos witte lijnen. 2 Zegen
lijnen. 60 Bos huizingh, 60 bos mar-

lingh. 1 2 Stukwittehjnen. 12 Vislij-

nen. 2 Witte yzere troszen van 236
pondt, enz.

Dedickte van een daegelijks ancker-

touw , is * gëevenredent tegens deleng- *

te van hctSchip:by voorbeeltjiet Schip prth

laet lang zijn 1 00 voet: zoo rekent tot el-

ke tien voetlengte , een duim dikte voor
het touw. Het plecht- anker werdtmet
de zelfde kabels gemeinlijk gebruickt.

In zwaere noot, (leektmen twee tou-

wen op malkanderen ,om des te gemac-
kelijkcrop de zeete ryen.

De voornaemfle Scheeps - touwen
dan, gëevenredet na de groote Van de

Schepen,l;onnen uitdc volgende tafelen

werden gezien. Doch zoo niet, dat

zegge, de touwen altans nadezemaet
geflaegen zijn

, terwijl my niet onbe-

kentisdatde zelve meeft na de gis en

gewoonte werden gemackt : maer dat

indien dus gemaekt werden gefchikff , t Pr

en na deneifch zullen zijn. tmneel

Wanneer men de (lerkte van het

touw vermeerderen wil , zoo woelt men
het tuflehen de (lagen , met dunne drae-

den, enbeteerthet, te gelijckmet het

touw zelve.

Met leder werden de touwen op veel

plaetzen , als aen de rees en elders be-

kleet
;
tegen 't fcheuren en flijten

, ge-

lijck de zelve hier om mede om woelt

worden , op veele plaetzen , voornaem
de voorde hoofttouwen, om datderee

daertegen\vrijft,insgelijksook defmij-

ten.Tcuwen,die doorgaeten Ioopen,als

de gene welk de rees heizen, moeten ef-

fen en glat geflaegen zijn,om niet te ha-

peren.



Scheeps-bouw en beftier. I. Debl
Tafel waar in mm zien magh, de diekte van alle voornaemt

bchecp-toaweriygeproporttoneert ofgefchikt, na de dich-
ten van haere maften. En voor eerft, van het Tou-werck
aen de Groote Ciïlaft , hebbende zijn
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Dickte van het voor Majls Touwerk, ep ieder Mafis
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Dichten van de Boegh-fpriets touwen.
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Bezaens Touwerk.
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Dickte van het Touw-werk aen de groote Bramftengh.
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Kabel dichte , geproportioneert naer de jzn-aerten der Ankers.
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Scheeps-bouw en beflier. 1 Deel.
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Kabel wicht geflaegen op hondert

vaem.

Een touw van 4 duim, weegt 325 pond.
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Tot de grootfte Schepen, die men
heden ten Oorloghuitruft, worden ka-
bels van 120vaemlangh geflaegen, en
zulks om te beterte konnen rijden, dees
zijn dik 20 of 2 2 duim: beftaen uit drie
touwen

, welcke ieder van drie ftren-
gen zijn

, in welcke ftrengen omtrent
900 draeden zijn, zoo dat'het geheele
touw beftaet uit 1800 draeden, op de
dickte van 2oduim , weegt dtisdanigen

kabel pj duizent pont , als het geteerr.

is.

Doch om noch naeder, en volmaek-
telijcker te zien , de hocdanigheden van
alle Scheeps touwen , en ront-houten,
zoo werd hier te voorfchijn gebracht,
der zeiver maete , zoo als by my we-
zentlijck op Schepen zelve, na gemee-
ten zijn.

Scheep-touw en dVlafienmaet.

EenSchip lang 1 60 voet,wijt 4,0 voet.

Het groote ftagh vindedick 18 duim,
langh metdekraeg 29vaem. Hctfoc-
ke ftagh dick 13 duim, langh 13 vaem.
Het groote want dick 7; duim, langh
ieder fpan 22 vaem. Het focke-want
dick 7 duim , langh ieder fpan 19 vaem.
Hetbezaens-wantdickf duim, langh
ieder fpan 18 vaem. Het bezaens-ftagh
dick 7 duim, lang 14. vaem. Hetgroot
ftenge-want dick 5 duim, langh ieder
fpan 16 vaem. Het groot ftenge want
dick 6 duim , langh 2 6 vaem. Het voor
ftenge-want dick 4 duim, langh ieder
fpan 14 vaem. Het voor ftenge-ftagh,

langh 13 vaem. De groote pardoens
langh 36 vaem. De pardoens van de
voorftengh langh 3 1 vaem. Het groo-
te marsze val langh 45 vaem. De groo-
te marsze-reep dick 6 duim , langh 9
vaem. De groot marsze topnantslang

38 vaem. De groot marsze brallen lang

32 vaem. De groote topnans langh 30
vaem. De groote reeps dick 8

1 duim

,

over 't ezels hooft langh 32 vaem. Het
groot kardeel dick duim , langh 50
vaem. Het geinom de boot in te zetten,

met de looper
, langh 45 vaem. Hef

fpaens-
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fpaenstaeckel van dc groote maft, met
demantel, langh 13' vaem. Delooper
langh 40 vaem. De groot marsze gy-
touwen lang 4.0 vaem. De groote mar-
ze boelijns langh 30 vaem. Het groot
marsze racktouw , langh 6 vaem. De
byvoet van 't groote rack lang 1 3 vaem

.

Het grote racktouw lang 8 vaem. Voor
de rak-troszen , ieder loper drie troszèn,

elk langh 30 vaem. De groote marze
fchootendick 7 duim, langh 2 S vaem.
De groote fchooten dick 6\ duim,langh

34 vaem. De groote fmijten dick 9
duim, langh ib vaem. De voor marze
topnanden langh 32 vaem. De voor
marsze reep dick^1 duim , lang 7 vaem.
Het voor marze val , langh 39 vaem.
De voor marze boelijns langh 3 6 vaem.
De voor marz braflen langh

3 5 vaem.
De focke reep dick 7; duim, lang over
'tezels hooft 28 vaem. De focke top-
nans langh 27 vaem. De voor marsze
gytouwen

,
langh 34 vaem. Het voor

marsze racktouw
, langh 5 vaem. De

by-voet van 't focke rack langh 1 1 vaem.
Het focke racktouw langh 7 vaem. De
focke fchooten dick f duim , lang 30
vaem. De focke fmijten dick 7 duim

,

langh 15 vaem. De voormarsfchooren
dickóduim, langh2^ vaem. Defocke
boelijns langh 22 vaem. De blindetop-
nanden langh 2 1 vaem. De blinde braf-

zen langh 26 vaem. De trijszen langh

24 vaem. De blinde fchinckels langh

13 vaem. De blinde fchooten langh 1

8

vaem. Het blinde racktouw langh 9
vaem. Drie fcheen-troszen tot het focke
rack , ieder langh 2 7 vaem. De groote
braszen langh 3 6 vaem. De focke bras-

zen langh 25 vaem. Het bezaens rack-
touw langh 5- voet. Het bezaens val

lang 36 vaem. De bezaens fchoot lang

25 vaem. De zwaere touwen, ieder

langh 100 vaem, dick 195 duim. Een
kabeltouw dick 11 duim

, langh 100
vaem. Een kabeltouwvan 7 duim, lang
110 vaem. Een van 5-1 duim, lang 100
vaem. Een paerdelijn dick 4.5 duim

,

langh 120 vaem.

Majlen. De groote maft langh tot dit Schip

9 1 voet , dick 24 palm. De focke maft

82 voet, dik 22 palm. De bezaens maft

langh 72 voet , dick 1 7 palm. De boeg-

fprietlang óoof66 voet, dick 23 palm.

De groote ftengh 60 of 62 voet, dick

1 6 palm. De voorftengh langh 54 voet,

dick 14 palm. De groote rae is breet

30 kleet , ieder kleet op 3 voet ge-

rekent , zoo dat 30 kleet is 90 voet.

Tufichen de focke rae en groote rae,

is 't verfchil drie kleet , zoo dat de
focke rae 9 voet korter is als de groo-

te rae.

Voor groote en kleine Schepen , is

)
de groote en focke marsze rae drie voet

! langer , als de helft van de groote en

j

focke rae, doch zoo de beftedersgoet

vinden, ook na de Schepen zijn. Brant-

ftengen en raes ,'na gelangh.

Een Schip van'i^oofi^ó voet langh

,

•wijt 31 of 32 voet.

Het groot ftagh dick 14 duim, met
de kraegh langh 26 vaem. Het focke
ftagh dick 11 duim, langh 12 vaem.
Het groot want dick 7 duim, ieder fpan
20 vaem. Hetfockewant dick 6duim,
ieder fpan langh 19 vaem. Het bezaens
want dick'4duim, icderfpan46 vaem.
Het bezaens ftagh dick 4 duim , langh
1 1 vaem. Het groote ftenge want dick
4duim , ieder fpan langh 15 vaem. Het
voor ftenge wandt dick 3; duim, ieder
fpan langh 14 vaem. De groote par-
doens dick 4 duim ,

langh 34 vaem. De
focke pardoens dick 3! duim, langh 32
vaem. De groote marsze reep dick 4',

duim , langh 8 vaem. Het rnarsze val
langh 36 vaem. Het voor marsze reep
dick 3; duim, langh 7 vaem. De groot
marsze topnants langh 34 vaem. Het
groot mars racktouw langh 4! vaem.
De groote mars gy- touwen langh 36
vaem. Degrootemars braszen lang 28
vaem. De groote mars boelijns lang 2 f
vaem. De groote braszen lang 3 o vaem.
De groote reep in 't ezels hooft dick 8
duim , langh 3 o vaem. De groote top-
nands langh 28 vaem. Hetgrootekar-
deellangh 46 vaem. De groote marze
fchooten dick f ; duim , langh 2 5 vaem.;
De groote fchoote dick 5 duim, langh
28 vaem. De groote fmijten dick j\
duim, langh 16 vaem. Het groot ften-

ge ftagh-dik 4 duim, langh 25 vaem.
Devoor marsze braszen lang 27 vaem.
De voor marsze boelijnslang32 vaem.
Het voor mars racktouw langh 4; vaem.
De focke ree over 't ezels hooft dick 7
duim, langh 36 vaem. Het fock kar-

deel
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kardeellanghjóvaem. De mantelvan
de groote taeckcl langh 12 vacm. De
looper langh 3 8 vaem. De voor taeckcl

of mantel langh 11 vacm. De looper

36 vaem. Een by voet van 't groote rak
langh 1 1 vacm. Het racktouw langh

7 vaem. De by-voet van 'tfocke-rack

langh 1 o vaem. Het racktouw langh 6
vaem. De foefce topnanden 26 vaem.

2

I- Deel.
Zijn Touwen zijn als volgt

.

12$

De voor marsze gytouwen langh
i

vaem. 't Voor ftenge llagh langh 12
vacm. Voor mars-fchooten langh 22
vaem. Focke fchootcn langh 24. vaem.
Focke fmijren langh 1 2 vaem. Focke
boelijns langh 20 vaem. Blindetopnan-
denlang 20 vaem. Blinde braszen lang

22 vaem. Blinde trijzen lang 18 vaem.
Blinde fchinckels langh 12 vaem. Blin-

de fchooten lang 1 5 vaem. Focke bras-

zen lang 2 2 vaem Bezaens fchoot lang

20 vaem. Bezaens-val lang 36 vaem.
De maften zijn na gelang, dick 2.0

palm, langh 86 voet. De focke maft
langh 77 voet, dicki8palm. Deboeg-
fpriet langh <? 8 voet , dick 1 9 palm. De
bezaens maft langh 66 voet , dick, 14
palm. Groote ftengh langh 5 6 voet,dik
13 of 13; palm. De voorftehgh langh

47 voet, dick 1 1 palm. De groote Rae,
gcreeckent tegen 24 of 25 kleet zeils,

islang78 voet. Voorts met demarsze
en blinderaa , als boven gezeit.

Maften op Galjoots werden uit twee
ftucken gemaekt , fterktens halven, en
oock om dat menze zelden na vereifte

geftalte hier toe vint.

De zwaere touwen van 17 duim,
vinde te zijn lang 1 00 vaem. Een kabel-

touwvan 8 duim dick , lang ioovaem

Degroote ftagh dick 10 duim, lang
I

met de kraegh 2 1 vaem. Focke ftagh
1
dick 7; duim, langh ro vaem. 'tGro-
tewant dick 6 duim , langh ieder fpan

j

19 vaem. Focke want dick 5; duim j

:
lang ieder fpan 1 8 vaem. Bezaens want
dick 3; duim j lang ieder fpan 15- vaem.
Groote ftenge want dick 3; duim, lang
ieder fpan 14 vaem. Voorftenge want
dick 3 duim , lang ieder fpan 12 vaem.
De groot ftenge ftag lang 1 9 vaem. De
groote pardoens langh 3 2 vaem. De
groote mars reep dik 4 duim, langh f\
vaem. 't Groot mars-val lang 34 vaem.
Groot mars topnans langh 32 vaem.
De groote mars braszen lang 26 vaem.
De groote mars boelijns lang 23 vaem.
De groot topnans lang 2 6 vaem ."Groote
reep dick 6duim

, lang 20 vaem.Groote
kardeel langh 36 vaem. Groote bras-
zen langh 26 vaem. Groote rack-
touw langh 7 vaem. Groote mantel

,

langh 11 vaem. De Looper langh 37
vaem. Groot mars racktouw langh 4
vaem. Bezaens fchoot langh 1 8 vaem.
Bezaens val langh 3 2 vaem. Bezaens
ftagh langh io! vaem. Focke pardoens
langh 28 vaem. Voor marsze topnans
langh 2 8 vaem . Voor marsze val langh

32 vaem. Voor marsze braszen langh
26 vaem. Voor marsze reep langhX1

vacm. Voor marsze racktouw langh 3J
vaem. Voor marsze gy-touwen langh

28 vaem. Voor marsze boelijns langh

30vacm. Focke boelijns lang 15- vaem.
Focke topnans langh 24 vaem. Focke
reep langh 17 vaem. Focke kardeel
langh 34 vaem. Voor taeckel of man-^ „ j „ ^iwtawii. £j. vci^iii. v UU1 ULdll-

Een kabeltouw van 6 duim dick, langh tel langh 10 vaem. De looper langh 3 2
110 vaem. Een paerdelijn van 4^ duim.

•ijnde eenEen Schip langh 115 voet
,

Ad-vijs Jacht : deffelfs maften zijn
langh en dick als volgt

:

De groote maft is langh 8 of79voet,
dik 1 7 of 1 7 : palm. De focke maft lang

70 voet
, dic^c 1 5- palm De boeghfprict

langh 5-0 voet, dick 16 palm. De be-

zaens maft langh 58 of60 voet, dik 11

palm. De groote ftengh is lang 48 of49
voet , dick 10'. palm. De voorftengh

langh 3 9 of40 voet , dick 9 palm. De
groote raa van 20 of 22 kleet zeil; het
overige als boven.

vaem. De focke braszen lang 21 vaem.
't Focke racktouw langh 6[ vaem.Top-
nans van de blinde langh 1 6 vaem. Blin-

de braszen langh 1 8 vaem. Blinde trij-

zen langh 16 vaem. Blinde fchinckels

langh 11 vaem. Blinde fchooten langh

14 vaem. Blinde gy-touwen langh 12

vaem. Groote mars- fchooten langh 2 2

vaem. Voor mars-fchopten langh 19
vaem. Groote fchooten langh 24 vaem.
Focke fchooten langh 22 vaem. Groote
fmijten dick 6 duim , langh 1 2 vaem.
Focke fmijtcn dick 5 duim, langh 10
vaem. Swacre touwen dick 1 duim,
ieder touw langh 1 00 vaem. Een kabel-

R touw
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touw dick 6 duim. Een Paerde-lijn

van 3' duim dick. Een kabel- touw van

5 duim dick.

Na het voorbeelt van deze touw-ma-

ten, kan men dus touwen tot alle Sche-

pen vinden, van wat lengte en wijtezy

W I T S E N S

4 vaem. Groot marszé topnanden lang

29vaem. Grootmarsze ftandcr langh

15 vaem. Groot marsze val langh 28
vaem. Grootmarsze gy-touwenlanoh

31 vaem. Groot marszebraszen langh

15 vaem. De mantel van 't groot taec-

* Proper- oock zijn , gebruikende eene *evenre-
f

kei langh io\ vaem. De looper van't
timeele. dige rekeningh daer alle de lengtens uit I sroot taeckcllaneh 28 vaem. Groorp

zullen volgen.

Hebbe nochgemeten een Oofler-vaerder

van 1 1 o of1 1 2 voet , wiens Maften
langh vinde , als volgt :

De grootc maft langh 77 of 78 voet

,

dick 1 7 palm. De fockc-maft langh <58

ofÓ9 voet, dick 15 palm. De boegh-

fprictlang4.6of47 voet, dik inpalm.
De bezaens-maft langh 56 voet, dick

11 palm. De grote fteng lang 4,6 of47 v.

dikiojpalm. De voorfteng lang 3 7 of

38 voet , dick 8; palm. Degrooterae

1 7 kleet zcils , is 5 1 voet ; voorts als

boven.

Hetgroote ftagh dick 10' duim,lang

met de kracgh 21 vaem. Hetfockc-ftas

dick 7' duim , langh 9' vaem. Het gro-

te want dick 6 duim, langh ieder fpan

19 vaem. Focke want dick 5! duim,
langiederfpan 18 vaem. Bezaens-want

dick 3 J
duim, lang ieder fpan 1

4,' vaem.

Het bezaens-ftagh dick 3 1 duim , langh

ii vaem. Groote ftenge-want dick 2!

duim, langiederfpan 14, vaem. Groot
ftenge-ftagh dick 3; duim , langh 22

vaem. Voor ftenge-want dick 3 duim,
langh ieder fpan 12 vaem. Voorftenge-

ftagh dick 3 duim , lang 1 1 vaem. Blin-

de topnanden langh t6 vaem. Blinde

braszen 17 vaem. Blinde trijzen langh

17 vaem. Voor marsze boelijns langh

30 vaem. Voormarsze-topnanden lang

25 vaem. Voor marsze-val langh 30
vaem. Voormarsze-reep lang 6! vaem.

Voor marsze-racktouw langh 3' vaem.

De mantel van dcvoortaeckellangi^'.

vaem. De Looper van de voortaeckel

langh 26 vaem. Voor marsze-gy-tou-

wen langh 28 vaem. Focke -boelijns

langh 15 vaem. Focke-topnandenlang

14 vaem. Fockc-reep langh 17 vaem.

Focke-kardeel langh 30 vaem. Focke-

braszenlang 18 vaem. Focke-racktouw

langh 6 vaem. Voor marsze-braszen

langh 26 vaem. Groot marszc-boelijns

langh 23 vaem. Groot marsze-reeplang

7; vaem. Groot marsze-racktouw lang

root taeckcl langh 28 vaem. Groote

j

topnanden lang 16 vaem. Groote reep
langh 19 vaem. Grootc kardeel langh

' 3 6 vaem. Groot racktouw lang 7 vaem.
Groote braszen, langh 26 vaem. Be-
zaens fchoot langh 16 vaem. Groote
gytouwen ,lang 26 vaem. Grootfcho-
ten lang 24 vaem. Groote marsfeho-

tenlang2ovaem. Groote fmijten lang

12 vaem. Focke fchooten langh 22
vaem. Focke fmijten langh 10 vaem.
Voor marsfehooten langh 17 vaem.
Swaere touwen dick 1 o^ duim

, langh
roovaem. Een kabeltouw dik 6 duim,
langh 1 10 vaem. Een ander kabeltouw
dik 5 duim , lang 1 20 vaem. Een paer-

delijndick 2] duim, langh 120 vaem.

Smack of IVijt-Schips touwen.

'tWantlang81 vaem,dik5 duim. De
groote ftag io[ vaem , dik 8 duim. De
looze-ftag 1 1 vaem,dik 5 duim.De kra-

lingh 11 vaem. 't Focke-val 2 2 vaem.
't Kluif focke-val2 3 vaem. De Bre foc-

ke-val 1 5 vaem. Dirckenjein,elcklang

8 of 39 vaem , fmijts gewijs. De vier

fchinkels van de geerde 30 vaem, ieder

7I. Deloopers ieder 20 vaem. De trijs

langh 13 vaem. Het Top-zeils- val

langh 28 vaem. De back-ftagh lang 1

9

vaem. De mantels van de takels
, langh

ieder 9 vaem. De loopers ieder 2 1 vaem,
De bre-focke- geerde , of de top-zeils

fchooten , langh ieder 11 vaem. De
fchinckels van de zwaerde

, langh ieder

4 vaem. 'tPerdoen langh 1 2 vaem. De
mantel van 't fpacns-taeckel langh 10
vaem. De Loper langh 24 vaem. De
Maft langh 5-4 voet. De top langh 10
voet.

Smal-Schips Touwen.

.Aeneen Smal Schip Iang68of7ov.
bevinde ik de ftagh lang te zijn 8 vaem,
dick 6[ duim. Deftanderlangyvaem,
dick f\ duim. De wint-recp langh 1

7

vaem. De hooft-touwen lang
f,
vaem.

De mantelvan 'tzeil-takel 8 vaem. De
loo-



Schtefs-èowJO en bejlier. I. De E L.

looper langh 17 vacm. 't Focke-val I

langh 23 vaem. De trijs lang 20 vaem.

De loopers van de geerdens langh 14,

vaem, langh t'zamen 28 vaem. De
fchinkels van de Geerden elck 10 1

vacm. De groote fchoot 14. vaem.

Her toppenant 18 vaem. Detaelivan

delpriet langh 3! vaem. De reep om
'tzcil by op te halen, langh 13 vaem.

De focke fchootlangh 7 vaem. 'c Rak-

om de maft 1 vaem. De Talivande
voor-ftagh langh 8 vaem. Dc talijs

van de hooft-touwen langh 2', vaem.
Detop-ftagh elcl<2; vaem. Delopers

van de backftagh elck 30 vaem. De
mantel van 't groote takel langh 9
vaem. De loper langh 26 vacm. De
ftrijek-reep langh 17 vaem. De fteert-

reepindezwaerdenelck3j vaem. De
fchortouwen langh 1 1 vaem. De ka-

bel-touwen langh 70 of 80 vaem, dick
6'

t duim. De Maft lang 4.8 of49 voet,

dick 15 palm. De Spriet lang 68 voet.

Een Galjoot van 85, 86, of 88 voet,

bymygemeten , hadde

Het grote Stagh dick 9I duim , lang

12 vaem. Het Stenge-ftagh dick 6

duim, lang 14, vaem. Het Want dik

6 duim , ieder fpan lang 1 8 vaem. Het
Dircken Jeyndik f duim, langh 45-

vaem. Dcichinckels van de geerden

dick 3] duim, langh 8' vaem. De Lo-
pers van de gaerden langh 26 vaem.

Het Focke-val langh 30 vaem. Het
Kluyf-fockc-val langh 37 vaem. De
backftagendickóduim, alle bei lang

21 vaem. De Kraelijn dick 3 duim

,

langh if vaem. De groote fchoot dik

3; duim, lang 20 vaem. Het bezaens

want ieder fpan langh 10 vaem. De
Bezaens- fchoot langh 10 vaem. De
pardoen van de fteng langh if vacm.

Dezwaretouwendick$>;duim, ieder

touw langh 100 vaem. Een Paerde-

lijndick 3 duim , langh 120 vaem. De
taeckel en mantel langh 1 1 vaem. De
looper langh 24, vaem.

De Maft langh 58 of60 voet,de top

daer boven 1 8 of 20 voer , de maft in

'tgeheel langh 78 of 80 voet, dick 20

palm : de Stengh boven de top langh

ontrent 14 voet, dick 10 palm : de

gaffel44of46voet,dik ioof 1 1 palm :

de boegfpnetofuitfteecker 46 of 4,8

voet, dick 12 palm : de Bezaens-maft
36 of4.o voet, bovenin 't ruim f3 of

ff voet, dick 9 palm: de bre-fock-rae

40 of42 voet.

Het touw van een Kat-Sehip
, langh

116 of 1 1 8 voet. bevindeick

Het grote Staghdick 9^ duim, langh

met de kraegh xi vaem. Het grote

want dick f! duim, ieder fpan langh

19 vaem. Het Fockc-ftagh dick fx

duim, langh 9 vaem. Het focke-want
dick 5 duim , ieder fpan lang 1 8 vaem.

Het Bezaens-want ieder ipan lang 14
vaem. Het Bezaens- ftagh langh 11

vaem. De Bezaens -fchoot langh 16
vaem. De Blinde Topnans langh 16
vaem.De blinde trijzen lang 13 vaem.
De blinde braszen lang 16 vaem. De
blinde fchinckels langh 8 vaem. De
blinde Schooten lang 12 vaem. De
blinde gy-touwen, ieder lang 10 vaem.

De focke boelijns langh 15 vaem.

De voor -marsze- boelijns langh 19
vaem. Het voor ftenge- ftagh lang 10

vacm. Het voor marsze-val langh 2 8

vaem. De Focke-topnans langh 24
vaem. Dc voor marsze gy-touwen
langh 18 vaem. De voor taeckel en
mantel langh p[ vaem. Deloopervan
de taeckel langh 25- vaem. De focke-

reep dick 4! duim , langh 17 vaem.

Het kardeel langh 3 2 vaem. Het ften-

ge-want voor ieder fpan lang 9 vaem.

Het groot ftenge-ftagh langh 20 vaem.

De groote marze Boelijns langh 23

vacm. Voor marsze braszen lang 2 6
vaem. Groot marsze braszen lang 2^
vaem. De groote topnans langh 27
vaem. De groote mantel van de tae-

kel langh io\ vaem. De looper van de

groot taeckel langh 28 vaem. Deftan-

der van 'tmarsze-val langh 15 vaem.

De looper van 'tmarsze-val langh 30

vaem. De groote boelijns langh 12

vaem. De groote marsze gy-touwen

langh 32 vaem. De groote, en focke

fchooten , ieder langh 24 vaem. De
groote marsze fchooten lang 2 2 vaem.

De voor mars-fchooten lang 1 8 vaem.

De groote fmijten langh 12 vaem. De
focke fmijten lang 10 vaem. Dezwa-
re touwen dick 9! duim , ieder touw
langh 1 1 o vacm. Een paerdehjn dick

3; duim , lang 120 vaem. Een kabel-

R 2 touw
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touw dick 5! duim, langh uo vaem. '

DegrcKrtercep dick 5I duim, langh 19
vaem. Her kardeel langh 3 6 vaem De

\

groote braszcnlangh 26 vaem. Dc foc-

ke braszen langh 1 8 vaem.
De groote maft tot de Kat dick i<? !

palm, langh 73 voet. De focke maft

67 voet, dick 13 palm. Deboegfpriet

31 voet, dick 14 palm. De groote fteng

langh 37of38vcet, dick 8: palm. De
voorfteng lang 28 voet, dick 6; palm.
De bezaens maft langh 5 6 voet, dickp
palm. 15 Kketzeilsis^ voet 9', palm.
De maft en blinde rae als boven.

W r T s E B s

palm. De focke maft lang 69 voet, dik

'DeScheeps-maften vindemede geftelt

te zijn, aldus

Aen een Schip van 135 voet langh,
wijt 34,: vonde den maft langh*" 8

y

voet, click 2 il palm.
EenSchip van 1 30 voet langh, en 30

voet wijt: demaftlangh 83 voet, dick
2opalm.

Een Schip van 100 voet, de maft
langh 74 voet , dick 1 5 \

palm.
Een buis van 74 voet, de maft langh

55 voet , zijnde een ree zeil , dick'-n

palm.

Een boeyer van 86 voet , de maft dik
1 9 palm , en lang op zijn want y8 voet

,

de top 18 voet.

Een galjoot van 8 8 voet, demaftdik
zopalm, enlangop zijn want 55 voet,
de top 19 voet.

Een 1'waer jachtjde maft dik 1 6 J palmj
langh op zijn want 54 voet, de top 17
voet.

Eenfchiet-fchuit, de maft langh 50
boet, dick 1 1 palm.

Op Engelfche Schepen is de Ienghte
van de groote maft \ van debreetevan
het Schip, en dat gemultipliceertmet

3, devoormaft jvan de groote maft, en
de boegfpriet van een geftalte met de
focke maft, de bezaen de helft van de
groote maft.

Turken maeken raes en maften vecl-

tijtslanger,om meer zeil te voeren, doch
dit maekt ranke Schepen.

Aen endere Schepen weder, vinde het !

Majlwerckgefteltte zijn, alsvolgt:

Tot een Fregat langh 115 voet, <wtjt
j26 voet , hol 11 voet ; maeckt men de I

groote maft langh 79 yoct , dick i6\ I

14' palm. De boegfpriet lang 5-4 voet,
dick ió: palm. De bezaens maft langh

58 voet, dik 10; palm. Degrotefteng
langh 47 voet , dick 1 o' palm. De voor-

ftenghlangh37voet, dick 8; palm. De
groote bramftengh langh j 7 voet, dick

4 palm. De voor bram-ftenglangifv.
dik 3', palm. Dekruis-fteng lang 20 voet,

dik-f, palm. De boven blinde fteng lang

13 v- dik 41 palm. De groote raa, lang

25 ellen,dik 12' palm.De focke raa lang
2 1 ellen , dick io! palm. De blinderaa
langh 17 ellen, dick 7 palm. De groo-
te marsze raa lang 1 3! ellen , dik 7 palm.
De voor marsze raa langh 1

«

\ ellen , dik
6 palm. De bezaens raa, lang 60voet,
dick 6; palm. De groote bramzeils raa

langh f\ ellen. De voor bramzeils raa

langh 6'. De kruis raa langh pellen.
IJe boven blinde raa langh 9! ellen. De
top van de groote maft langh 7 voet.

Van de fockeóvoet, vandebezaens4
voet , van de groote ftengh 4 voet, van
de voorftengh 3 voet, van de kruis en
groote bramftengh 3 voer , de boven
blinde-ftengh langh 2 voet, de voor
bramftengs top langh i> voet. 't Groote
ezels hooftlangh 2; voet. 't Focke ezels

hooft lang 2'. voet. Op de bezaens maft,
groote ftengh, cn bceghfpriet,de ezels

hoofden langh 15 duim. Op de voor-
ftengh langh 13 duim. Op de groote
bramftengh

, kruisfteng , en boven blin-

de-ftengh lang 9 duim. Devoor bram-
ftenghs ezels hooft langh 8 duim. De
fchijfin de groote ftengh breet 7! duim ,

wijt i
|
duim, onder de fchijf breet 10;

duim, dick 2 duim Aen de bezaens
maft breet j\ duim , dick 1 ) duim , on-
der in de voorftengh breet 9! duim , dik

if duim. Dezaelenvan degrootemars
langh 9' voet. Die van de focke mars
lang 81 voet. Dezaelenvan debezaens
mars lang4l voet. Dievandeboegfpriet
langh 4; voet. Van de groote fteng lang

3; voet. Van de voor-ftengh langh 3;
voet. Van de kruis-fteng, groote bram-
ftengh , boven blinde-ftengh langh 2

voet. De zaelen van devoor bram -fteng

langh i\ voer.

Cïïlajiwerk van een Fregat
,
lang 1 1 %

voet , wijt z 8 voet , hol 1 1 \ voet.

De groote maft langh 80 voet, dick

17 palm. De focke maft 70 voet, dick

15 palm.
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palm. Debezaens maft lang 60 voet,

dick 11 palm. De boegfpriet lan^h 55
voet , dick 1 7 palm. De groote ftengh

48 voet , dick 1 o] voet. De voor-fteng

langh 38 voet, dick 9' palm. De be-

zaensroelangb.62 voet, dick J\ palm.

Dc groote raa langh 26 ellen , de focke

raai 2 ellen, de groote marsfehc raa 14
ellen , de voor marfche raa 1 2 ellen , de
blinde raa 1 8 ellen , de bramzeils raa 8

ellen : gelijk mede de kruis raa , de voor
marfche raa 7 ellen : de ander kruis raa

14 ellen, de boven blinde raaxoellen.

De groote bramftengh langh 18 voet,

dick 4ipalm. De voor bramfteng lang

1 6 voet , dick 3 !
palm. De kruisftengh

lang 12 voet, dik 4' palm. De boven

blinde fteng lang 14 voet, dik 4; palm.

Op een Fregat langh hondert voet

,

wijt 2 4, voet f hol 11 voet. Set men me-
deeen groote maft langh 76 voet, dick

15 palm. Focke maft langh 66 voet,

dick 13 palm. De boegfpriet langh 50
voet, dick 13; palm. Debezaensmaft
langh 50 voet , dick 9palm. Degroote
ftengh langh 42 voet, dick8ïpa!m. De
voorftenghlangh32 voet, dik 7 palm.

De grooteraa langh 22 ellen , dick 10'

palm. Dc focke raa langh 18 ellen,

dick SI palm. De blinde raa langh 14
ellen , dick 6\ palm. De groote mar-

fche raa langh 12 ellen, dick 6' palm.

De voor marfche raa langh 1 o ellen,dik

5J palm. De bezaensRoe lang^4 voe-

ten, dick 6l duim.

De maften worden boven , omtrent

de raas en de toppen, geteert,duerzaem-

heits halve gelijck oock onder en over

al, daerze de meeften aenftoot hebben.

Grocnlants-vaerders voeren nimmer
bramftengen , om de guerheit des luchts

in dat geweft.

Smack-zeilen ,
ftaggen voor over

>

de ftaggen worden wel dick omwoelt,

alwaer zy tegen de maften vci'en.

Evenredige maet van dikte der

Maften.

Als een maft onder dick is 16 palm,

behoort hy onder dc krans te zijn dick

12 palm, enaendetop n palm.

Als de ftengh onder dick is 10 palm,

gelijck tot een maft als boven bcvoeg-

lijck is, dan zal hy boven zijn van 6'

palm
De zaelen komen 6 duim beneden

het achtkant.

133

't Boven endtvande bezaens maft , is

dick op twee derden deelen , van het
onderfte ent.

Insgelijks mede debramftengetjens

,

kruisen boven blinde ftengh.

De boegfpriet is aen de ftageen vier-

de part dunder, alsonder.

De ftagh komt 14 of 15 voet, van
het voor ent des boegh-fpriets.

Een raa isophetent dick, tweevijf-

de parten , van daer hy 'tdickftis inde
midden.

Omde dickte van de groote maft té

bekomen , neemt elcke zes voet holte

,

een voet tot de dickte in de viffcher.

Maften op Ooft-indifche Schepen
j

hellen vry veel achterover, en werden
voor over geftaght, dochdefteng werd
achter over met de perdoens gehaeft:

zoo dat de geheele maft wanfehaepen
gebogen ftaet.

Aen de onderfte voet van de maften

,

daer zy op den bodem ftaen, als mede
onder den marfch , werd het acht of zes
kant gefchaeft, alwaer dickmael wan-
gen aengelegt worden, ftevigheits wil-

le , onder de marfch werden klampen
aen de maft geflaegen, daer de zelvige

op komt te leggen.

Op de boegfpriet, voornaemelijk in

zeer groteSchepen,werden dikmael lat-

ten geflaegen , die voor trappen die-

nen. De boeghfpriet ruft op de fteven

ofte op een twil , bezijden het fteven

:

komt veeltijts tuftchen de betingh in

,

tegen de maften te ftaen.Onder fchildert

men zomtijts de maften. Op ieder maft

komt een zwaer block te leggen , 't geen

meteen half-ront uitgeholt is , het ezels Ezels

hooftgenaemt, dit half-rohde gatwerd krfdm.

met een beugel geflooten , alwaer de

opper-maften , en de vlagge fpil , op de

top-maften in ftaen.

De boven maften alle, tot fpillen toe,

fchieten door de voor gaeten van de

zaelen , en zulcks op dat achter over

hellende, te ftevigerzoudeftaen,enbe-

quaemlijck neer om laegkonnen fchie-

ten.

De maften worden in deSchepen ge-
ty

bracht met kraenen, lichters en onder- jeme„ md_

leggers. JlmüiSckè.

Maften op zeer groote Schepen, wer- ïen ~et -

\

den van verfcheide ftucken t'zaem ge-

\ maekt, en wel ftijfmet touw bewonden.
i R 3 Boejer
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Boejenna- Boejer Maften moeten zeerzwaer

Jfeuzijn z jjn 9 ora jac dc bl0ks j het groot zeil

,

de gaftel,en al, daer aen komen te han-

gen.

Zaelm m De zaelen van de groore maft onzes

Maft-top- Schips zijn lang 9^voet,van deFocke-
F* maft 85 voet, van de Bezaens-maft 4:

voet, van de boegfpriet 4.Ï voet, gelijk

mededievandegrootefteng: de zae-
len van de voorftengh langh 3; voet,
van de kruis-ftengh 2 voet : gelijck

mede van de groote bram-ftengh , en
boven blinde-ftengh , de zaelen van
de voor bram-ftengh 1

' voet.

De top van de groore maft 7 voet,
van de Focke-mafte voet, van de Be-
zaens-maft^ voet: de top vandegro-
teftenge4 voet, van de voor-rtengh

3 voet, gelijk mede van kruis en gro-
te bram fteng, de boven bhnde-fteng
fchaers 2 voer. De voor bram-ftengh
top 1^ voet langh.

xylerd van Touw en Hennip.

De Stagh, en hooft-tou wen, nevens
alhetftaende want, zijn beftgemaekt
van Inlandfche hennip , want deze
enrecktniet, doch zy valt wat vuil-

der. De hennip die in Italienvalt,

werdt voor de befte geacht, om touw
van te flaen , waer na die van Riga
yolght, de Ruflche hennip verdient
in waerdigheit de derde plaets.

Hennip dient wel gezuivert, en
niet verbroeit te zijn, eer men daer
touw van toelegt

Hennip die fijn van tras is, geeft

het befte touw
;
langh, wel gehekelt,

engehavent; rijp, 'tgeen men uit de
ftoppels oordeelt •, wit-groen van
verw ; niet te dicht of te fijn , het gae-

rengedraeit moetzijn.

Uit drie ftrengen wringht men de
touwen t'zaem , 'tzy zy dick zijn,

ofte dun.

Al te ftijf gedraeit touw, barftlich-

telijck , al te flap is bros.

Wat wen Wanneer een kabel na den eifchis

in achtmoet gedraeit, ontwint men altijteenflag
-memenin Df vier, op dat het des te beter, de

overgeblevene keeren behout , en van

al te ftreng ofte fterk omgedraeit zijn-

de, niet kometc knappen.

Als men touw teert, dient wel ge-

1

let, dat de teer niet te heet zy, en

bet touw

flaen.

W I T S E N S

men moet het touw, het teer dooren
weer laeten drinken, eermenhetuit
de ketel haelt.

Wanneer het touwgeftooft of ver-
wermt werd , 't geen gefchiet, om
het zelve te droogen , en de teer te be-

ter te doen doordringen, moet naer-
ftighacht geflaegen worden, dat de
ftoof niet te heet of te flaeuw zy ge-
ftoockt.

Ter tijdt als men het gaeren fpant

,

om touwen daer van te ftrengelen

,

laet welgaede geflagen worden, dat
alle de dracden even langh gefpan-
nen zijn, opdatmetongehjektezijn,
in 't winden nieten fpringen.

Het touw dient droogh te zijn , als

het geflaegen en gefponnen werd.
Als het touw gedraeit werd, helpt

men de flaegen om, met ftocken die
van mannen omgebracht werden,om
dat de raderen, zeer langh en zwaere
touwen niet wel om konnen voeren.
In 'tflaen houtmen de enden van de
kabels met zwaere wichten vaft , op
dat het kabel niet en krinkele , en den
voortgangh des arbeits belette.

In Spanjen vimmen touw
, geflae-

gen van gewoszen duinhelm, doch,
om dat dit zoo fterk niet enisals hen-
nip

, moeten deze touwen dubbelt
zoo dick zijn, als die van hennip.

In Corea vintmen Scheeps-tou-
wen , gevlochten van ftroo.

In Zeiion van kokos-boomen baft

,

daer A'^/Vrgenaemt
; waermede wert

gehandelt , als met het vlas hier te

lande.

De touwen te Scheep werden on-
der vaft gemaektin het Schip,, ter be-

quaemer ftel, zonder wet, aen Maft
boort, aen knechts, aen krammen,
zoo binnen als buiten boorts

, aenpen-
nen , nagels, enz.

Waerze vaeren, hen loop, begin
en einde te befchrijven , zoude van
weinig nutte zijn , alzoo te recht zon-
der het gezicht, niet wel verkent kon-
nen werden, waerom den lezer wij-
ze tot de plaet ten dien einde , hier
vooren ingelaft: waer in alle de tou-
wen , op hun vereifte plaetzen ,in het
Schip, oogh-fchijnlijk ftaen verheelt.
De touwen aen het bovenfteent van
't Bezacn , zijn gefpleten, en fpreiden

zigh

Touw 1

helm.

Vanhi
boom. 1

Hoe m ;

touwen |i

Schip 07,

vaft mai

Haerle
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zigh aen de zelve wijt uit, om hem
des re min re doen flingeren, en het

zeil des te fteviger, en beter uirge-

fpannen te houden.

Met ftevigh en fterck aengebaelt

Want, is het gemackelijkft te vae-

ren , zoo de Schepen maer geen los

Want vereifchen , om fnel te zeilen
,

't geen zomtij ts gefchiet.

I. D E E L. '3f

Inhout der Zeilen mijns Schips.

't Groot Zeil is breet 23 kleet,Hol-

lands Kanefas , 't hout boven aen't

Raelijck 26 ellen , en is diep op en

neer 14., ellen , 't kan vaeren zonder

of met een Bonet.

De Fock is breer 20 kleef, boven

aen 't Raelijck 22 ellen, en diep i ±|

ellen, 'tBovenet daer onder diep 31

ellen.

't Groot Mars-zeil onder 21 kleet,

en boven breet 12 kleet, 'c hout 1 3i

ellen , en is diep 1 8 ellen.

't Voor Mars-zeil onder 18 kleet,

en boven »öjj kleet, 'thout n\ ellen,

is diep i4ï ellen.

De Blinde breet iS kleet , Frans
Kanefas, 'thout 17? ellen, is diep 83

ellen.

De Bezaen met zijn Bonet is onder
van 16 kIeet,HollandsKanefas,ach-
ter diep 20 ellen, 'thalsjen voor j\

kleet, 't hout aen de roe 24 ellen.

De boven Blinde onder iöi ellen,

boven 8 ellen, diepioiellen.

Het Kruis- zeil onder 1 3 ellen , bo-

ven/ellen, diep 9 ellen.

't Groot Bram-zeil onder 13 ellen ,

boven 7 ellen , diep 9 ellen.

't Voor Bram-zeil onder 1 1 ellen ,

boven 6 ellen, diep 7^ ellen.

Van de hijeken.

'tGroot Lijck
, (dat is het touw

daerdeZeilen in itaen^) dick3ïduim,
'cis van drie ftrengen, en 102 drae-
den

, Jangh zonder Bonet 32 vaem.
't Focke Lijck dick jiduim, is van

84, draeden, langli40vaem.
't Groote Mars-zeils Lijck dick 3

duim , van 72 draeden, lang 34 vaem.
'cVoor Mars-zeils Lijck dick 2;

duim, is van 52 draden, lang 28 vaem.
Het boven Blinde Lijck, van 18

draedsn, langhiSvaem.

't Groot Bram-zeils en Kruis-zeils
Lijck hout 1 5 draeden, t'zaem lang 30
vaem: 'tvoorBram-zeils Lijck is van
12 draeden, enlangh iï vaem.
Het Bezaen en Blinde Lijck dik 2

duim, deftrengvan 36 draeden, lang

46 vaem.

Van Zeilen in 't algemein.

Wat de maetder Zeilen belanght,
die zijn ongehjek, haer breeten wer-
den gevoeght , na de lenghte van de
Rees, en hoogte na de Maften langh
zijn , en zulks na het goet vinden des
meefters, zommige hangen ruim, an-
dere ftaen ftarkengefpanné. Vafteen
onveranderlijke wetten van hen maet
vinde ick gene : waerom alleen ten
toon zal ftellen de grootheden van
Zeilen op verfcheidene Schepen,
zoo als die zelf hebbe gemeten,
endoen meten. 'tGeen tot navolging
vermeinegenoegh te zijn.

Zeilen voor een Schif vam^ lafl.

Wiens groot Zeil was breet zon-
der bonet 22 kleet, diep 14 ellen, aen
doeck met de bouts 328 ellen. Zijn
Fock met een bonet breet 19 kleet,
diep zonder bonet 12 ellen, het bo-
net is diep ellen , t'zamen 1 55 ellen

aen doeck , met de bouts 509 ellen,

't Groot Mars-zeil boven i*| kleet,

onder 21 kleet, diep 18 ellen , aen
doeck met de bouts 507 ellen. Het
voor Mars-zeil boven breet 10;, on-
der 1 U kleet

, diep 1 5 ellen , aen doek
met de bouts 244 ellen. De Bezaen
met een bonet breet 16 kleet, diep

achter zo\ ellen, aen doeck 170 ellen.

De blinde breet 14 kleet, diep 8; el-

len, aen doeck '19 ellen, van Hol-
lands Kanefas. Het Stagh-zeil was
van Frans Kanifas , breet 16 kleet,

diep achter 16 ellen , aen doeck 128

ellen. Het Stagh-zeil tot de Stenge-

ftagh , breet onder 8 kleet, diepach-
ter 13 ellen , aen doek 52 ellen. Twe
Ly-zeils totde Mars-zeils, elck breet

boven een kleet , onder ^kleet,diep
18 ellen, aen doeck 114 ellen, van
Vlaems doeck. Twee Ly-zeils aen de
groote Ree, boven 1^ kleet , onder
5; kleet, diep 17 ellen, aen doek \o6

ellen, van Ever-doeck. Twee poort-

zeils
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zcils, elck breet 6 kleet, diep 6 ellen

,

aen doeck 72 ellen. De boven Blinde
vaneverdoeck, breet boven Scheeps 6
kleet , onder 1 1' kleet , diep 1 1 \ ellen

,

aen doeck 91 ellen. Een groot Bram-
zeil boven 4,1 kleet , onder 8: kleet, diep
$\ ellen, aen doeck 5 8 ellen. Een voor
Bram-zeil boven breet 3J kleet, onder

7 kleet, dicp7^ ellen, aen doeck t'za-

men+2 ellen. Een Kruis-zeil 4! kleet,
onder 9 kleet , aen doeck 61 ellen,
VJaems doeck. Een Bezaen met de
Fock tot de boot, van Klaverdoeck,
vereifcht 6 > ellen.

Zeilen van een Schip 126 voet langh

,

wijt ïö;. voet , hol 13 voet, voeren-
de i 25 Laflen.

Een groot Zeil van 21 kleet , diep
14 ellen, aen doeck met de boutS2 98
ellen. Een groot Bonet van 21 kleet,
diep pellen, aen doeck 69 ellen. Een
Fock breet 18 kleet, diep 12 ellen, aen
doek met debouts 2 19 ellen. Een Foc-
ke bonet breet 18 kleet, diep 3' ellen,
aen doeck 33 ellen. Een groot Mars-
zeil, boven breet 12 kleet, onder 20
kleet, diep 18 ellen : aen doek, met de
bouts 302; ellen. Een voor Mars-zeil,
boven breet 10 kleet , onder ruim 17
kleet, diep 15 ellen, aen doeck 206 el-
len. Een Blinde, breet 14 kleet, diep 81
ellen, aen doek 119 ellen. Een Bezaen
breet 1 45 kleet

, diep achter 1 8 ellen, aen
doeck 134 ellen. Een Bezaen breet 1 f
kleet vierkant

, diep 2 \ ellen. Een Stag-
zeil breet 16 kleet , diep achter , 7 ellen

,

aen doek 147; ellen. Een boven Blinde,'
breet boven 9 kleet, onder 16 kleet'
diep 1 ij ellen , aen doeck 136 ellen"
Een Kruis-zeil breet boven 7 kleet, en
onder ruim 13 kleet, diep 9 ellen,
aen doeck 92 ellen. Een groot Bram-
zeil

, boven 6 kleet , onder n kleet,
diep 8 i ellen, aen doeck 7 3 ellen. Een
voor Bram-zeil boven 5 kleet , onder 9
kleet, diep 7; ellen, aendoek 55iellen.
Vier Ly-zeils boven breet 2 kleet,onder
9 kleet, 2 diep: 1 8 ellen t'zaem: twee
breet boven fchaers 2 kleet , onder 7
kleet, diep pellen, t'zamen aendoek
3 9+ ellen. Een Bezaen tot de boot 61
kleet, diep ti; e llen , boven 2 kieet,
de Fock breet 4; kleet, diep 9 ellen,
aen doeck 62 ellen.

N S

Scheeps-zeilen eens Schips, langh 164
voet, voerende 135 Lejlen.

Een Zeilbreet 1 6 kleet , diep 14 el-

len, daertoe een Bonet diep 3: ellen,
een Fock breet 13 kleet, diep* n; el-

len, meteen Bonet diep 3; ellen. Een
Bezaen breet u kleet, diep 16 ellen,
het bonet breet onder 13 kleet, diep 2,-

cllen. Een groot Mars-zeil onder breet
' f ï kleet, boven 9^ kleet, diep ifj el-
len. Een voor Mars-zeil, breet onder
i*ï kleet, boven y\ kleet, diep 12 ellen.

Een Blinde breet 13 kleet, diep 8 ell

len. Een boven Blinde, breet boven 41
kieet, onder 7 kleet, diep pellen. Een
groot Bram-zeil, onder breet 6 kleet,
boven 3ikleet, diep zwellen. Een voor
Bram-zeil onder breet 4^ kleet, boven
3 kleet. EenStagh-zeil breet i+kleet,
diep 13 ellen.

Voor een ander van gelijcke gefialte^
doch korter en breder.

Het groot Zeilbreet 26 kleet, diep
i4l ellen , aen doeck met de bouts
381 ellen, de Fock breet 23kleet,diep
<»» ellen , het bonet 3 1 ellen diep , t'za-
men diep 1 ^1 ellen , aen doeck met de
bouts 3 6z; ellen. Het groot Mars-zeil
boven breet ruim 14 kleet, onder breet

245 kleet
, diep 19 ellen , aen doeck

met de bouts
3 78 ellen. Het voor Mars-

zeil boven breet fchaers 12 kleet, onder
2ikleet, diep i<5' ellen, aen doek met
debouts 2 89 ellen. DeBezaen breet 18
kleet

, diep achter 21; ellen , met het
bonet aen doeck 2 19 ellen. Een Blinde
breet 1 7 kleet , diep 9; ellen , aen doeck
161; ellen.

Het Gaffel-zeilvan een Boejer , welck

50 Lajl voeren kan.

Is achter diep 2 <;\ ellen, voordiep
r4ï ellen , boven breet 19Ï kleet , aen
doeck 256 ellen.

Noch maekt men de Zeilen na volgen-

de maten, ieder gevoeght na haere
Schefen, en de wille van den Sc hip-
per.

Als een groot Zeil is van 17 kleet,

diep 14 ellen, dan magh het Bonet zijn

diep 3 ellen: t'zamen diep 17 ellen,

aen
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aen doeckmet de bouts 302 ellen, de
Fock 1 4 kleet , diep 1 1 \ ellen , het bo-

net diep 3 ellen, t'zamen diep Hl el-

len, aen doeckmet de bouts 210 ellen.

Het groot Mars-zeil diep rfi ellen, bo-
ven breet 10 kleet, onder 16 kleet , aen
doeck met de bouts 205 ellen. DeBe-
zaenmet zijn bonet breet 13 kleet, diep
achter 1 7 ellen. Het voor Mars-zeil bo-
ven breet 1 o kleet , onder 1 6 kleet, diep

ellen. De Blinde diep 8 ellen, breet

14. kleet, aen doeck 1 16 ellen. De bo-
venblinde , boven breet 7 kleet, onder
" kleet, diep io'3 ellen. Het Bram-
zeil boven breet 6 kleet , onder 9 kleet,

diep 7 i ellen.

En als hetgrootZeil is breet 1 9 kleet,

diep 1 4i ellen, dan is het bonet zomtijts

diep ^elleiijde Fok breet 16 kleet,diep

1 2 ellen, het bonet diep 3^ ellen
;
't groot

Mars-zeil boven breet 1 1 kleet , onder
18^ kleet, diep 17 ellen; 'tvoor Mars-
zeil boven breet 9 kleet, onder i f l kleet,

diep 14 ellen; de Bezaen met zijn bonet
breet 15 kleet, diepachter t8, ellen; de
blinde breet 16 kleet, diep 9 ellen ; de
boven blinde , boven breet ói kleet , on-
der 9^ kleet , diep 1 1 ellen

; hét groot
Bram- zeil boven fchaers 6 kleet, onder
iok!eet,diep8ïellen

; het voor Bram-
zeil boven fchaers

5 kleet, onder 8 kleet,

diep 7 ellen.

J. Deel.

En als een Schip langh üi$z -voet,

wijt 5- voet.

Heeft het mede wel een groot Zeil

breet 24, kleet
,
diep zonder bonet 15

ellen : een Fock breet 2 r kleet
, diep

met zijn bonet ifj ellen : een groot
Mars-zeil boven breet fchaers 14, kleet,

onder breet ruim 23 kleet, diep 19 el-

len : een voor Mars-zeil boven breet

fchaers 1 2 kleet, onder *o\ kleet, diep
1 f \ ellen

;
een Bezaen onder breet met

zijn bonet 1 8 kleet
, diep achter 20; el-

len; de blinde breet 16 kleet, diep
ellen.

^Slnders.

Als 't groot Zeil is breet 28 kleef,

diep i4s ellen , dan magh het bonet
zijn 3 ellen , t'zamen i'/i ellen ; de Fok
breet 24 kleet

, diep ï i> ellen , het bo-

net 3: ellen, t'zamen 15: ellen ; het

groot Mars-zeil boven breet J3 kleet.

onder 2 3 kleet, diep 15 ellen; de Be-
zaen breet 2 kleet, diep achter zo| el-

len-, de blinde breet 18 kleet, diep 9
ellen; het boots zeil diep aendeMaft
9 ellen , boven breet 4* kleet

, onder
ruim 5 kleet ; de boven blinde

, boven
breet 8 ! kleet, onder 15 kleet, diep 12
ellen ; 't voor Bram-zeil boven breet 5
kleet , onder 9 kleet , diep ji ellen

;

't groot Bram-zeil boven 6; kleet , onder
ïoi kleet, diep 9 ellen.

Voor een Boeyer van 60 Laft.

Maeckt men een GafFel-zeil achter
diep i<S-, ellen, voordiep 18 ellen, bo-
ven breet 1 3 kleet , onder breet 1 f kleet.

Een Top-zeil boven breet 8 ! kleet, on-
der breet 15 kleet, diep i 2 ; ellen

; een
blinde breet n kleet, diep 6 ellen; een
Kluif-fock achter diep i 9

i ellen, voor
diep ió\ ellen , onder breet 10 kleet;

een Bezaen breet onder 7 kleet, voor
1 oj ellen , achter 1 2 ellen.

Een Smack-zeilwiens Schip
langh 62 voet.

Is onder breet n? kleet, boven 101

kleet
, diep met zijn bonet achter tj\

ellen, voor 153 ellen , van vooren af-

gefneden , de vier voorfte kleden zijn

boven gegil t, daernavier kleden vier-

kant, de twee achterfte zijn ontrent drie
ellen vooropgefneden, de naden neer-

gefneden 4 kleet , en 5 kleden vier-

kant, de twee achterfte zijn opgelne-
den.

Een Galjoot langh 7 5- voet , wijti<),

hol io, voerende ^oLaft.

Heeft een Zeil ond erbreet 1 2 j kleet

,

boven u\ kleet, achterdiep 15I ellen,

met zijnbonet, en 'tis van vooren ge-
fneden , aen de eerfte gillingh is de
grootfte fne, de andere daer na zijn wat
verminderende , en dat tot de twee ach-
terfte kleden toe, velck rechts draets

moeten zijn. Vooronder deMaft moet
het 41 kleetgegiltwezen,endacrzijn 5
rechts -draetze kleden , drie kleden
achter op gefneden , hier worden dan
de bonets afgefneden zoo veel als men
daer af fnijden wil , 't zy een ofte twee

,

de naden en de gillingen moetenop de
ellen afgetekent ftaen , en met een tou-

S wetje
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wetje gemeten , tot dat men 8', ellen

gillinghs heeft. Zijn Bree-fock is brcet

1 1 kleet , diep 1 6 ellen , cn heeft boven
een Reef, 't geen aen de eenc kant diep

is 6 ellen , aen de andere kant loopt

het tot niet; zoo dat het Reef 6 ellen

fchnin is , en wort by noot tot een Gaf-

fel-zeil gebruikt: het heeft onder oock
•een Reef, diep 3 ellen. Zijn Top-zeil

is onder breet 11 kleet, boven 7 kleet,

•diep ix ellen , en heeft in elcke fchoot

een blockje, en op elcken zydrie leu-

vers. De Bezaen is breet 1 o kleet , diep
1 1 ellen , en heeft ondereen Reefdiep
2 ellen : het Lijck komt een half ellen

boven 't Reef. De Kluif-fock is breet 9
kleet , diep achter 1 9 ellen , en bo-

ven een ellen afgezneden , voor de
ftomp , zoo dat 'er noch achter blijft 1

8

ellen, en'tis vooropgezneden 3 kleet,

achter 2 kleet, zoo dat 'er noch 4. vier-

kante kleden in de midden blijven:

't wort van onderen achterop gezoomt

,

engelijckt, op de twee laetftc kleeden:
het eerfte lijck is dick 5 paer , daer na
neemt men na vooren een lijck dick n
paer, enwordt boven met twee oogen
gedoken

, gelijck men een Ree-zeil
fteekt , heeft een Reef met een bonet
diep 21 ellen. Men zet achter op het
Reefeen bont, daerop twee Reef-gac-

ten,daerdeleuverin komt. Dezmalle
Fock breet 8i kleet, diep achter 20 el-

len , voor zo'j ellen : hier gaetboven weer
eenelleaf, voor hetblock, zoo dat het
noch blijft 19 ellen achter, en voor 19',

ellen : heeft twee rceven met banden

,

het onderfte Reef is diep 3 ellen , en
'tander 2, ellen. Deze Reeven zijn met
gaten , en achter op de Rceven 2 bouts,
en op ieder bout 2 leuvers, doch voor
hoeven geen bouts te zijn

;
want daer

maer een Leuver komtop twee Reeven:
deze Leuvers worden door Reef-gaten
geftoken

. De blinde is breet4 kleet, diep

4 ellen. De Bezaen is breet 4; kleet,diep

achter 7 ellen, voor aen de Maft 61; el-

len. De Fock breet 3 klcet , diep ach-
ter 5 i ellen.

Een Water-Scheeps Zeil , gelijck de

JVater.fchepen tot Amfierdam zijn.

Het Zeil is onder breet 91 kleet, bo-
ven 81 kleet , diep achter 1 1 > ellen, voor
aen de Maft 6| ellen, boven vierkant,
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cn onder 5 ellen na de fchoot toe neel:

gezneden : daer is een Reef in , boven

;

diep 2 ellen, met gaeten zonder banden

.

|

maer op elcken zijde ftaet een half

boutje, en is voor van boven gezoomt
en gelijckt Het Lijk is voor dik 6 paer

,

en onder achter gelijck een Ree-lijk van

21 draeden. Dit Zeil is voor en onder

eenweinigh vlack gelijckt, doch ach-

ter heel vlack, heeft een enckelt talie*

blockje in de fchoot, en in de hals een

kous : het moet onder 2 ellen ondieper

zijn alsdefchijfvan de Maft, omdat de
Ree met het Zeil voor weder fchier.

Men neemt demaet wel na de Maft, te

weten van boven de fchijf tot op den
overloop •, maer dan moet het 2 ellen

ondieper zijn.

Een ander Smal Schips Zeil.

Is onder brect kleet, boven n
kleet, diep achter met zijn bonet 12,1

ellen, aen de Maft 15- ellen, voorho-

ven ruim 4 kleet gegilt, 4 kleet ruini

vierkant: de drie achterfte kleden zijn

neer gezneden , voor de nacden 5^

ellen in gegeven , 'mven gillings

,

zoo dat 'er 8j nocks is , voor onder

4 kleet opgezneden , onder 5 kleden

vierkant , en achter 3 kleet opgezne-

den.

CMiddelbaer groote Schoet-zcilen.

't Gtoore Zeil is van 10 kleet,diep 1

1

ellen, met twee bonets : het bovenfte

bonet is diep 2 i ellen, het onderfte 3 el-

len, zoo dat het t'zamendiepis i6ï el-

len , boven aen 't Zeil is een Reef.

De Fock is breet 9 kleet, diep 9 ellen,

met een bonet diep 3^ ellen , zoo dat het

t'zamen is diep 12; ellen. De Bezaen

breet 8 kleet, diep 6 ellen, onder inde

Bezaen komt een Reef.

Sfriet-zeil.

Een Spriet-zeil op een boot van 1 8 of

1 9 voet , moet boven breet zijn 3 ~ kleet,

en onder4 kleet, diep 75ellen , en voor

óiellen. DeBezaenenlchietcn methaer

onderfte ent, wat over de Roe , en

zulcks om des te bequaemer vaft ge-

maekt te werden , oock door dien de

zmalte daer, geen hout van noden heeft,

om ftijf te ftaen , maer van het touw
ge-
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genoegh uitgerekt, en gehouden kan
werden. De gaeten in deBlindeszijn
om hec waerer teloozen, als de Boeg-
fpriec re veelbockr, en her Zeil wac-
ter fchept

j by ftorm.L Plinius zeghr , fpreekende van het
>/; Zeil-doeck , en den Hennip , dat daer
I een kruit ïs'rgeen Egypren aenlralien

doer naederen (dezeylen , verftaende
die van hennip worden geweven^her
is wel ftout volck

, voegt hy daer by , 't

geen kleden derfc opzetté,om wint te
vangen, en wien het licht Ichijnt inde
baeren te dobberen , alsofhet niet ge-
noegh en was dat men re lande ftierf,

zo moed men noch onbegraeven in de
zee drijven. In het eerfteHoofr-lluk,
alwaerhy van Vlas handelt, fpreeckt
hy weder dus : Vlas ü eenfioffe dat ons
mede ten verdervefirekt. Want met het
zelve leggen wy ons zelve meer li-

ften enlaegen, als aen eenigh gedier-
te Waer op te antwoorden ftaer,

datdedoot over al even na is-, doch
tewaeteralleen naeder te fchijnenals

dia'nde. Hj/gintu mel^dar^j-de vin-

fter is van de Zeilen , wanneer zy haer
zoon Harpocrates gonghzoecken.

[ . Het Zeil-doeck nu, werdrgefpon-
nen van fijn geklopte hennip.

De maet der zeilen werdf mede
wel gefch ickt, na het gebruik,waer toe
de Schepen gebezigt zullen werden.
Op Jacht-ichcpen,ofdie gene wel-

ke uit zijn , om andere in zeete ver-
volgen, maeckr men veel zeils.

Kleine Schepen zeilen in 'tgemeen
beter als groore, niet alleen daer om,
datzc lichter zijn als degroote, maer
om datze meer zeilvoeren ; want in-

dien de zeilen even-maetigh gemaekr
wierden op groote Schepen, na dat-

ze op kleine Schepen zijn
, zy zouden

te groot vallen, en niet wel beheert
konnen werden, waeromzenu klein-

der worden gemaeckt, alsd'evenre-

den wel vereifte : en hierom ift dat een
klein Schip dickmael beter als een
groot zeik.

rt DeZeilen dienen nieta! te ftrak of
(er tebordigaende Raesgehecht te zijn,

maer op die wijze, darde wint daer in

blaezende , de zelvige eenige ronr-

hcit geeft; en dus vat de wintbererin
het Zeil , of kan meer bewegingh aen

J

beftier. % Deel. j 3 <,

I het doeck overgeven , en het Schip
1 zal beter voorrgangh hebben. Ten
waere men zeer fcherp by de wint
zeilde.

De Zee-mannen zijn van mcenin-
ge, dat de voorde zeilen demeefte
voorrgangh aen hetSchipgeven

;
voor

reden gevende, dat daer de wint het
Schip gelijck als treckt; en achter of
in de midden maer alleenigh douwt'
oock dat de wint in de voor-zeilen

,

de baeren der Zee beter fnijr,om zijn
naby zijn.

Voorheeft men niet al te veel zeils

te maeken , op dat het Schip daer door
niet te zeer keme te boeken.
De bovenfle zeilen houdr men me-

de meerder voortgang aen her Schip
tegeven, als de onderfle , en zulks om
datze vervandezwaerteafzijn

: want
de Maft, een hevel is: waeracn hoe
verder de werekende kracht , als hier
de wint in 't zeil, (voor de voet van
de maft geftelt zijnde vaft punt )
van het vaft punt is , hoe de
kracht van meerder macht zijn zal,
gelijck dat allen wis-konftenaers be-
kentis. Dit ongemack echter, liepen
deze boven zeilen, mede, datze lich-

tervan boven neerkomen, en ïnh.rt
weer niet gebruickt konnen werden.
De zeilen verfmallen na bovenen

roe, om dat boven niette veel wints
zoude vatten ,en de Schepen om flaen
of voor te zeer induiken, en dat dc
Maften boven min verdraegen als on-
der.

Op half wint draegen alle zeilen

,

'tgeen meteen voorwint niet kange-
fchiedeni en by voorwinr geit men
het groote zeil op , om wint aen de
voor-zeilen regeven.

Hierom zal een Schip oock meer-
der vaert maeken , met een winc
van ter zijden ,als met een voorwint,
fèhoon nier al ren voordeele.

Het achter driehoeckigh zeil kan
het ftuer helpen , in njdt van noot,
want men dit zeil beft zetten kan op
de ftreek, daer men heen wil , en het
Schip nootwendigh van achteren ge-
ftierr moet zijn.

Dces wordt by voorwint omge-
draeir, en dwars wanfehapen tegen
de Maftgezet; wanneer men grooten
haeft heeft. S 2 Dit
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Het is een yzere wee by de Zee-he-

den, geen wint over tegeven, ofvoor

by te laeten vliegen, als men hem van-

gen kan. Hier toe zoude men vleu-

gels wederzijcs buiten boort konnen

verzinnen, gelijck men die by wijlen

aen de nocken van de Rees ziet ge-

hecht, Geikenen Ly-zeils genaemt,

welke onder weinighbreederzijnals

boven. Dit gefchiet in Jacht maec-

ken , vlieden, en als men groten hacft

heeft.

Onder aen de Mars-zeilen, worden

in zoo een geval wel mede zeilen aen

gebonden,die men Fatzen noemt; ne-

vens een vin, achter by de vlagge fpil.

Wel ftaet een fchipper te ietten

,

dat hy de zeilen zoo zet, dat deen
de w in t van den ander n iet en vanghr.

Zeilen zacks-gewijs gevoelen ecni-

ge dat veel wint zoude vangen en den
loop verhacflcn.

Schepen nemen den roeeften voort-

gangh , als 'er een grecps-touws wint,

of back-ftaghs koelte is , en dat met
twee ofdrie itreecken, van voorwint

af: want dus draegen de zeilen alle.
}

AKI by de wint gaet, kan men geen
j

boven Blinde gebruicken , om dat het

by zoo een geval > te veel wabbert, en

niet ftevigh genoegh gezet kan wer-

den. Gelijk men noch deze noch on-

der blinde in hart weer gebruicken

kan : zy doen in hart weer het fchip

te veel duiken , en zijn om de na-by-

hcit aen 't waeter , niet wel te beftie-
1

ren.

Inftorm wordt de Bezaen gebolt,

en Fock gezet op (leven.

Hoe laeger Zeilen , hoe bequaemer

zy beftiert konnen werden , en hoe

minder gevaerzy loopen om van bo-

ven neer te geraecken, waerom het

een goede vont zoude zijn, zoo men
ter zijden uit het zeil werk wilt te ftcl- I

len , 'c geen nu boven ftaet.

Hoe onftuimig het wait, de Bezaen
[

kan altijtgevoert werden : is ook zei- :

den onklaer.

In engtens en daer men dickniael

wenden moet , gebruikt men alleen

de Voor-zeilen : met deze giert het

Schip minft.

Met de Voor-zeilen doet men de

Schepen wenden voor dc wint om ;
en

W I T S E N S

met de achter zeilen by dewintop.
De reden hier van is , dat dewijl

het Schip op zijn middel-punt draei-

baer is, 't achter deel bewogen wer-
dende , 'tvoorfte een tegen geftelde

wegh doet gaen : en zoo oock met het

voorfte. Waer uit volght dat de Be-
zaen de Schepen by de wint doet
gaen , en de Blinde afvallen.

De Zeilen Werden hoogh of laegh

opgehaelt , na men groote vaert en
meer of min wint-vangh begeert.

Strack uitgereckte en gefpannen
Zeilen, vatten demeeftewint. Bor-
dige Zeilen doen de wint ter zijden
affpatten , en daer om goet, om by
de wint, en metfeherpewinttevae-
ren.

Wanneer men vaert (hitten wil,

haelt men de Mars-zeilsop de rant,

ofzeer laegh.

Als men de Schepen over ftaegh

fmijt , of tegen wint om laet gaen,
moet men de Fock laeten loopen, an-

derzins loopemen ge vaer, van een uyl

te vangen : of dat het Schip deift op
zijn gat.

Op droogten, luifteren de Sche-
pen wcinigh na het Roer : en dan
moet men 't Schip met Zeilen ftue-

ren , 't geen met ophaelen , laeten val-

len , en dus ofzoote ftellen gefchier,

na de konft van een ervaeren Zeeman.
De Zee-lieden zeggen , dat dit ver-

oorzaeckt werdt, uitreden, dat het
zant zuigt, en het ftuer nazigh haelt.

Waerfchijnlijcker doch fchijnthet

te zijn, dat de weinigh tuflehen franc

van kiel en gront, een zeer fnelle en
groote omloop van waeter veroor-

zaekt , en een lchielijkc waters inval

in het ledigh , 'r welck het Schip
achter komt te maeken, het Roeron-
gefchicktdoetfehudden , en het ach-
ter Schip onmaetelijck bewegen,
waer door het fttieren bezwacrlijck

nootwendigh vallen moet.

Men vint verftanden , die willen

,

dat men alle zeilen op een fchip vier-

kant macke : of evenzijdigh dnehoe-
kigh

; en diefpalke met veele dwers-
houten , dus beter wint zullende vat-

ten,'! geen, mijns bedunckens,onprij-

zelijck , en veel ongemacken te fcheep

nazigh zoude fleepen.

Hoe







Scheeps-bouw enbeftier. I. Deel.
Hoe men Zeilen beft ter wintvanck

fielt.
.

Om dit te doen , zoo maeckt dat

een linie of ftreeck
, getrocken van

achteren de zeilen af, regelrecht en

cvenwijdigh met de wint ftrael, tot

aen het overftaende boort toe , zoo
langh is , als een linie van de zelvige

zeilen aen boort, tot daerzy de vori-

ge linie fnijden , by voorbeelt zn defi-

guer A.

AB isde wint-ftracl, D Chetzeil:

'kzeghdat AL, gelijkaen^f Cmoet
zijn, om 't vereifte te voldoen, en de

wint beft ïn'tzeil te doen vatten.

'tGeen bewezen wordt door middel

van de volgende betogingen , als te

befpeuren is op het einde van dezel-

ve, in het vervolg Ge! ijck hier me-

de ook bewezen wordt, hoe men we-
ten kan, als de kracht des wints bekent

is ,
zijn ftreeck, en het fchips loop,

ofce koers > hoe veel min alle zijdel-

winden , na haer wezen , bewegingh

aen het fchip geven : ofzy vlackin de
laekenen vielen , aenmerekende en

toegeftaen , dat een voor windt de
meefte voortgangh, en beweging aen

het fchip geeft, 't geen in dezen is ge-

oorloft.

Eerste Voorstel.

Zoo een highaem op een water-pafze
vloer , met een effen vlackte recht-

hoeckigh op de vloerftaende , voort

gefloten isjort , zoo zei het highaem
recht-hoeckighvan hetftotendevlak

ajloopen.

Laet A B op de plaet by B , het

ftotende vlack zijn, dat voort geflo-

ten wort langs de linie CD , E het
j

lighaem, D Frecht-hoeckigop^Z?;
•i i .i i c 1. 1 L j Het blnckt dan in een lighaem,
ickzegh het lighaem E zal langhs de ,

u"^"^1
„ h

,
'.

,

i v i c i . j j • ui tgeen voort gefloten wert, als in t
linie D t loopen; want de duwingh l ^ u 1 b

.

'

j i i Joi i r > eerfte Voorfte , dat de unie LU, toe
van de vlackte A B kan geen kracht If , , , 1?a \ i

. , , 77 i . j, G C is , als de kracht, die langhs C JJ
op t lighaem E doen, om die na A '

, , p t?cdu „ . i , aen gewent wort op het lighaem h,
of B te bewegen, overmits de vlack-

:

f?
, J , P , £

„ \r i j i

' tot de beweging, die het lighaem £<
te effen en glat zijnde, geen oorzaeck ,

" s> t>

geeft , om een bewogen lighaem el- I

ontfan S lc -

weder fchuins, en vanter zijde bewo-
gen wort: alleenlijk dan kan't lighaem
bewogen worden , door de beweging

des vlacks A B , recht-hoeckigh met
het vlack A B , te weten langs T) F.

Twede Voorstel.

Zoo een vlackte door eenfcheve linie

geduwt wort , zoo zal de duwende
kracht tot het druckzel, of 't geen

gedruckt werdt , op het vlack zijn

,

als de gezijde fcheve linie , tot een

linie van 't einde dezerfcheve linie

,

reeht-hoec kigh op het vlack.

A B Zy het gegeven vlack in de
fjguer C , C Deen fcheve linie, langs

welckey/Z>geperft wert, recht-

hoeckigh opAB: ïck zegh de kracht,

waerniede het lighaem langh D Cge-
duwt wort , is totde lijdingdes vlaks

AB,n\s CT> tot DE.
Laet (om dit te betogen} ABT)

eenpylaer zijn, D F een ft heef hef-

linie , D G een rechte hef-linie laet

de treckingaen C F' geftelt zijn even
aen de duwingh aen C"D, het vlack

dan zal door treckingh of door du-

wingh even veel lijden ; indien nu het

vlack langhs E G getrocken wierdt,

alzoo dat de vlackte A B, doordeze
treckingh even zoo veel lêe, als door
detreckingh aen CF, ofdeduwingh
aen CD, dat is, zoo de treckingaen

EG even ftalwichtigh waer, met die

aen CF, zoo zal doorliet 19 Voor-

ftel van Stevins Wccgkunft detrec-

kingh aen CF, of de duwingh aen

CD tot detrecking aen EG, ofhet

lijdende vlacks A B zijn , als C D
tot D E.

Vervolgh.

dersre laeten heen rollen , alsdaer her

van een lighaem , 't geen hem onmid-

delijck raeckt, recht-hoeckigh heen

gedreven wordt, fchoon dat lighaem
j

Derde Voorstel.

Zoo een lighaem als e op een watcr-

pazfe vloer, tegen eenie.e muer ofver-

S 3 let
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kt als ab leit, gelijck in de_figuerd,
\

het welkegeduwt wort met een recht

jtaende vlachte cb, langs een linie

die rechthoeckig , op cb komt, als

hier df , zoo zal de kracht aen df
tot de kracht , die het lighaem lijdt

,

zijnals ab/of ad,welverjlaendezo

adf een rechte hoeckmaekt met db.

Laec B D aengemerkc zijn als

een fchuinze vlackte , gelijck in

't voorgaende , en lae: I G even-
wijdigh met AD F, EH met
A B, en K L recht-hoeckigop^jB
zijn : dit zoo zijnde en E L aenge-

merckt als hef-linie , van een trecken-

de kracht aen G , die het lighaem zoo
veel tegen hout , als het zelve van
CT)B geduwt wordt Qt welck hier

geftelt magh werden^) en E M hef-

linie van een kracht aen H, die het
lighaem E insgelijcks in even wicht
met het geduw kan houden. Ditzoo
geftelt, zoo zal wederom door het 19
Voorftel van S. Stevins Weegkonft,
E L tot EM zijn, gelijck de kracht
aenG, of het geduw aen FD, tot de
kracht aen H, oftot die kracht, die het

lighaem E langhs de linie HM E
dwingt : maer dewijl E M en E L
evenwijdigh zijn met A B en AD,
zoo zullen de hoecken E en A even

desgelijcks zijn de hoeckenzijn

E M L en AT) B beide recht, en
daerom de drie hoecken E L M en
AT) B gehjkformigh , daer uit dan
volgt, dat A B tot AT) is, als E L
tot EM , of gelijck de kracht aen G,
of de duwingh aenFD tot de kracht
aen H, of de kracht, waer door het
lighaem £ voort geftuwt werdt.

Vierde Voorstel.
T)e kracht te vinden, waer door een

lighaem op een waterpasze vloer

voort gaet langhs een verlet , door

een flotent vlack, dat fchums wordt

gedreven.

Laet als vooren in deze geftalte by
E het lighaem zijn, A B het verlet,

A C het duwend vlack, welck langs

G H geduwt wort, het begeerde is,

de kracht te vinden, waer door het

lighaem E langs A B voort geduwt
\vort,alsaen GH hetzyby voorbeelt

W I T S E >ï S

ïo pondt gewicht was. Laet geto-

gen zijn GCrecht-hoeckigh oyA C,
en B jQFrecht-hoeckigh op de zel-

ve A C, en laet bevonden worden
HGtotG Ctezijnalsf tot4

;
ikzegh

f geeft4, wat 10 pont? komt 8 pont,

die aen FT) behoeven zou om het
lighaem E met gelijcke kracht voort
te duwen , als met 1 o pont aen G H,
door het 2 Voordel : laet nu A B tot

B D bevonden worden te zijn 3^4
tot 3 ; ick zegge 4 geefc 3, wat 8 pont
aen F T), komt 6 pont, voor 't be-

geerde, dat 's de kracht, waer mede
het lighaem E langhs het verlet A B
voort gedouwt werdt met een fchuin-

ze ftooringhaen G H van 10 pondt;
en zulks door het derde voorftel.

Vyfde Voorste t.

Gegeven zijnde een linie , waer langs

een effen vlack voortgeduwt wordt,
om een lighaem langhs eengegeven
verlet te doen fcharnpen , deftant
van het duwent vlackte vinden, om
het lighaem met de meefle kracht te

drucken , of voort te doen gaen.

Eer/Ie Voorbeelt.

A Zy in de plaet by F het lighaem

,

B C het verlet,EF G de linie, daer
de kracht aen gedaen. wordt, die ick

recht-hoeckigh op 't verlet ftel. Om
nu bet vlack CD te ftellen alzoo,dat
diedemeefte krachtop 'tlighnem A
doet, zoo fteltGC even aen GFtrec-
kende CFD,en die zal zo de begeerde
linie zijn, waer na het vlak geftelt zal

werden , om op zijn alderbeft en met
de meefte kracht 't lighaem A voort te

douwen:Want de twee zijde des drie-

hoecks FGCeven zijnde , zoo zul-
len de hoecken G FC en G C F even
zijn, en elk half-recht, desgelijks ook
de hoecken T)FE enDEF des drie-

hoeks DE F, als mede de hoecken
FCB en FBC des driehoeks BFC,
om dat deze drie hoecken gclijckfor-

migh zijn, ik zegge dan EFxii geeft
ET)\, wat geeft 10 pont, de kracht
die ick aen E F ftel? komt R!<jo pondt
voor de druckingh des vlacks : we-
derom zeg ik gelijckB Cr; 2 totB F 1,

alzo Rt 50 pondt drucking,die het vlak:

lijdt
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veel niet gedruckt worden, gelijk men
deur rekening na kan fpeuren , endaer-

om is deze ftant des vlacks D C hetvor-.

derlijckfte.

lijdt, tot 5 pondt voor de kracht wacr

mede het lichaem A voor geduwt v/ort ;

maer laetonsoock eens ftellen dat C G
meerder is als GF , re weten als 4. tot

3, alsdan zal E F tot E D zijn ; als 5 tot

4,, om dat de hoecken G F C , en D FE
even zijn , en de hoecken F G C en

F D E beide recht, endaerom de drie

hoecken gelijckformig, desgelijcks om
clat de drie hoecken FGC cnBCF
een gemeene hoeck C hebben , en elk

een rechte F G C en B F C, zijnde drie

hoecken F GC en B CF gelijckformig,

en daerom B C tot .8 F, als 5 tot 3. Ik

zegge dan E F f geeft D E 4, , wat 10

pont kracht , komt 8 pont druckingh

of lijdinghdes vlacks, wederom BC f

geeft B F 3 , wat 8 pondt druckingh

komt 44 pont : waer mede het lighaem

A gedruckt wort, welk minder is als f

pont , die wy eerft gevonden hebben.-

desgelijcks indien wy GC minder ftcl.

len als G F, zoo zullen wy vinden ^
pondt voor de kracht die het lighaem

A druckt , te weten ftellende G C tot

G F als 3 tot4,: en daerom GC en GF
even zijnde , zoo zal de duwingh aen

E F het voordelijckfte zijn.

Tweede Voorbeelt.

Laet wederom A aen de geftake G
het lighaem zijn, FDG delinie, waer

langs de krachr gefchiet, B C het ver-

let niet rechthocckigh op FG, om dan

het begeerde te vinden, (lelt G C even

aen GD , en treckt CDE, welcke het

begeerde vlack zal zijn-, want DF tot

£ F zijn 5 tot 3 , 't geen, nae het voor-

beelt van Stevin , te nemen is geoorloft:

zoozeght 5 geeft 3, wat 10 pont kracht

aen F D, komt 6 pont lijding des vlaks.

Ln nademaelGDenGC even zijn , zoo

zijn oock de hoecken G D C en G C D
even , maer G D C is oock even aen

E D F , E D F is dan even aen GCD of

B C D , cn de hoecken B D C en D E F
beide recht , en dien volgende de drie-

hoeck,S C D en E D F gelijckformig: en

daerom is C & tot B D , als FD tot£ F,

namelijck als 5 tot 3, ick zegge dan

B C t geeft i? D 3, wat 6 pont lijdingh

des vlaks? komt 3 ;

pont voor de kracht,

waer door het gewichtA gedrukt wort :

indien wy nu G C minder ofmeer ftel-

len als F D , zoo zal het lighaem Azoo

Eer(te Vervolgh.

Door het vierde Voorftel nu is opên-

baerlijck getoont een middel om door

rekeningh te vinden, als gegeven is de

kracht des wints , tegen het Zeil, nevens

deftreeck des wints, als mede de ftant

des Zeils , met wat kracht het Schip

voortgeduwt wordt; want laet AB by

H een Schip zijn , welcke door 't Roer-

gedwongen wordt langhs AB, of FG
te Ioopen, CD zydeftreek des wints,

£ F het Zeil, laetde wint 1000 pondt

wegen , of zijne kracht zijn machtigh

uit te wereken , als ofzoo veele woeg,
die langh C D , of diens evenwijdige

op het Zeil valt, en laet bevonden zijn

DC totE C te zijn als 5 tot 3, ik zegge

D C 5 geeft E C 3,wat 1000 pont ? komt
600 pont lijdinghdes Zeils. Wederom
zy by voorbeelt GF tot GD bevonden

als 5 tot 4., 5 dan geeft4,wat 600 pont?

komt 4,80 pont voor de kracht, die het

Schip voort duwt; welck bewijs klaer

is, door het vierde Voorftel.

Tweede Ver-volgh.

Uit het vijfdeVoorftcl blijkt hoe men
het voordeeligfte het Zeil op een Schip

ftellen zal , als de ftreeck des wints be-

kent is. Laetwederom AB in de laet-

fte figuerby I een Schip zijn , zeilende

van B na A , neemt E Fals verlet ,CD E
de ftreekdes wints, GD het Zeil, wel-

ke aldus moet gcftelt worden , ftelt EF
even aen E D , ftreckende het zeil van

Edoor D tot G, welcke ftrecking door

het gemelde vijfde Voorftel, demeefte

kracht , tot voortgang van 't Schip zal

geven : 'tgeen is, 't welck ick in den

beginne voorftelde tebewij zen . Dat van

alle Zeevaerende lieden zeer lichtelijck

in gebruick gebracht kan werden , mee-

tendc de lengte des boortsvandaerhet

zeil hem fnijt , tot daer roe, waer de

wint ftreeck het zelvige boort fnijt,

zulcks even langh maeckende met de li-

nie van boort, daer deWint-ftreeck het

boort fnijt , tot het lighaem de§ zeils

toe. 'k Sprceke hier van ponden wints,,

zulks late niet vreemt voorkomen; want

mem
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men die wcegen kan , ofte ten minften
hacr kracht; zoo'twoort gewicht mis
ftaet, neemt dat van graden of trappen
in zijn plaets, en zeghteenwintvande
zoo veel de trap , kracht ofte macht.
We I is waer dat wanneer men deze din-

gen in pra&ijck zoude (tellen , dat alles

op een draet ,
altijt niet zoude over-een-

komen , zoo juift gelijck men de zaeke
hier op 't papier {lelt, 'tgeen by zoude
komen, om dat de wints macht zelden
vaneenaerdtlanghwijlighis

, endatde

W I T S E M S

Schepen door byzondere oorzaecken
afdrijven , en d'onbeftendigheit van 't

verlet : oock om dat het geflel der Zei-
len niet is gelijck plancken, die blijven
zoo men haer zet, maer zy verrecken
en verzetten zich op de minfte bewe-
gingh. Dit niet tegenftaende, laetde
bewijzen van het voorgefielde in zijn
geheel; en neemt de gemelde praftijck
niet wegh, fchoonze op zijn aldervol-
maeckft , altijdt zonder veranderingh
niet in 't werck geftelt kan werden.

Elfde Ho oftstuck.
Hoe men de Scheefs-deelen vervolgens tezamen zet.

benaeminsren van onze

en

der

als in hunne plaetzen , mits-

gaders de proportie ofte evenredigheit
der zelve ontdeckt: Volghtnudatmen
delosze ftucken te zaemen voege, en
zoo ons gegeven Schip van

1 34 voet te

jvaeter brenge. Hier toe gaet voor af
een optelling!] der deelen die inrangh
van bouwen elkandere volgen. Doch
fchoonde kiel heteerftelidns, 'twekk
men aenhaelt , zoo begint het timmeren
echter hier met de Steven, om dat het
bemoeien der Kiel uit Steven werdtge-
haelt, 'tzal oock van weinigh belangh
zijn, watftuck men eerft ophaelt

s
als

'ermaergeeneontbeere, 'tgeenick van
deaenzicnlijckftc niet en gevoele.

Benamingen van Scheeps-deelen , die

wen in het timmeren achter elkan-

dreopmaeckt, enaen het Schipvoeet

Ten eerflen

:

Maccktmen de kiel,daerna

2. De Voor-fleven.

De Achter-fte\ en.

De Heek-balck.

De Rantzoen-houten.

De Klos daeronderaen.

'tBroeckltuck.

De worpen.

De Heck-ftutten. Alsdan
Stapelrmen de kiel.

11. Neemt de Heck-ftutten of wor-
pen daer uyr.

12. Rijft de Voor- fteven.

13

14,

16.

18.

19.

20.

21.

22.

•j 1

»ƒ

26.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9;
10

!

-7-

\
28.

I

29.

I

3°-

3'-

32-

33-

j

34-

'

ftf-

. Rijft de Achter-fteven om hoog,
legt daer de worpen in , en fet
dacr dan de Heck-ftutten aen.

Maeckt een knie op de kiel, en te-

gen deAchter-fteven aen.Hierna
Maecktmen de Streeck klaer , met

de Sponning.

Boort de Schey-nagels in de Ste-
vens en in de Kiel.

Maeckt de Kielgang.

Maeckt hetVlack , en zet hetwa-
ter-pas.

Oock een Buyck-ftuck op de hals,
met eenZitteraen weer-zijden.

Dan boeytmen de Kimmen. En
Maeckt het recht water- pas , als

'tgefchrootis. Hierna
Maeckt de Spant, Oplangen

, en
maeck daer Jucken aen.

Daer de Stelling op komt.
Maeckt dan de Scheer-gang om

,

en zendt daer boven water-pas.
Oock de Swiepingen aen de bo-

ven-enden, en Schooren.
De Buyck.ftucken

, Zitters,Stee-
kers, Zogftucken,en Worpen.

De Kalven ofHecken,enToonen.
De Bakken klaer.

Maeckt en flechtmendeKimmen.
W aegert de kimmen.
Maeckt de ftelling om deBalcken

te leggen. Hierop
Slechtmende Oplangen

, daerdc
Balck-wager aenkomt.

Maeckt de Balck-wager vaft.

Legt de Bakken , met een Wager
daer onder.

Brengt de Stelling boven.

36. Zet



?6-

37-

38.

39-

4.0.

4.1.

42.

43-

44-

fP

46.

47-

48.

49.

fo,

fi-

53-

54.

55-
-56.

57-

58.

59'

60.

61.

62.

63-

64.

6 f .

66.

67.

68.

69.

Scheeps-boirj.! en bej

Set de Stut-mallen.

Maeckt de Wagers tuffchen de
kimmen en bakken.

Met dc Spant-ftutten.

Maeckt Senten om , Schooreri en
Swiepingen aerP.

Maeckt de Knies , waegert het

Vlack , maeckt de banden en
'tKolzem,met de Spoors.

Slecht het hovende Lijf-hout.

Legt het Lijf-hout.

En zet dan eenwaegerof tweeoti.

Legt de Bakken van 'tVerdeck

,

en de Conftnpels-kamer.

Vervolgens maeckmen de Balck-
waeger.

Met de andere Wagers daer onder.

Slecht de Nagels in de Kimmen.
Maeckt de Schaer-ftccken en de

Spiegel dicht.

Maekt de Knies, en Iaetde Ribben
zaagen.

Gaet buyteh om , en maeckt de
Buyk-honten onder de poorten.

Braut dc Kimmen en de Streeck.

Maeckt het Huydicht.

Maeckt het voort klaer.

Laet het Schip op zy vallen.

Set het Recht.

Maeckt de Stellen aende Steven,

en een Plaetaen de kiel.

Maeck de Mal tot het Roer.

Maeck hetalom klaer, om 't Schip

te doen gaen , en als 't klaer

is,fooIaet hetafioopen.

Als 't te water is gegaen , zoo

maeckt de Hellingen buiten en

achter aen.

Maeckt de Kloszen boven de

poorten bu iten om.
En de Vullngen in 't Ruim : hier na

Maecktmen 't buiten om op , met

Barrighoutèn , Vullinghen en

Raa - houten
, Zet-gangh, Vcr-

tuyntngh en Regelingen.

Dan maecktmen de boven Lijf-

houten.

Met de Waeger daer op.

De Ribben op den Overloop.

De Karviel-houten daer onder.

Het fpoor van de Spil , en de Be-
zaens-maft.

De Uyr-legger.

De hoofden van de Trali-luycken,

op 't verdeck.

|

7o.

I. Deel. Hf

73-

74-

75.-

76.

77-

78.

7 9-

80.

81.

92.

83.

83.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

f3-

94.

95-

96.

97-

98.

99.

100

101

I02

103

104.

105.

106

107.

108.

109,

IIO.

III.

112,

».*3«

De Viffcher van de Bezaens-maft
en van de Spil.

De bakken van de Kajuyt, legtop
klampen

, alsoocknideBack.
De Bakkwager daer onder , met

de andere Waegers.
De Ribbenop 't verdeck.

De knechten klaer in de Back.
Kajuyt-houten in de Back en on-

der de Ribben.
Set de Speenen.

De groote enFocke-knecht.
Stnjckt denOver-loop dicht.

Daerna maecktmen 'tkruys van de
Kajuyt en het Schot.

Het Galjoen.

De Galdery.

De Poorten.

Kluyzen.

De Beeting-knies.

HetSchandeck.
De Beeting-balck.

Strijckt de Back.

M aeckt het Water-bort op de Bak.
Als oock het Water-boort in de

Hut , lecht de Bakken daer

acn, met de Ribben.
Maekt de Balk en d'andereWagers.
Strijckt het daer op, en maeckt de

Ruften.

Eefchiet de Kajuyt , en maeckt
daer Kooyen in.

Maeckt deVrflchers klaer.

Zet de Maften in.

En de Boeg-fpriet.

Met de Spil.

Maeckt de Puttingen vaft.

Ook het fchot voor deStuerplecht.

Met het fchot voor de Back.

. En de Trali-luycken.

, Maeckthicrnade Stulp-luyckeri.

. De Boszen , Pompen , en 't Ge-

mack.

Het Schot voor de Hut.

Bosbancken.

Kruys-houtën.

. 't Schot voor de Konftapels-

kamer.

De Bottelarye.

De Kombuys.
, De Kraenen.

Het Roer.

De Schoote blokx.

Zet de Hals-maft op, zoo nodig.

Als oock de Regelingen boven

T de
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de Bos-bancken zoo zy vereift

worden.

114. Maeckt de Hals-klamp.

n<. De Pompen.

116. De Broot-kamer ende Hel.

117. Beting-balekop deback.

118. Kruys cn Karvilhout.

119. Boogh boven de Kolder-ftock,

ift noodigh. Dan vangt aen

no. Buitenom te verzoeken. En
121. Verdubbelen ift nodigh.

1Z2. De Steven en 't Roer met koper

beflaer.

Dan volgen nochbouts, nagels , fpij-

kers , venfters , deuren, bancken, hoe-

pen, kamers, het pecken , teeren , fchil-

ren , enz.

Volgt de wijze , hoemen Scheed-leden

te zamen zet ; en vervolgens bout :

of timmert , aenvangende met de

Achter [leven.

Als men een Achter-fteven maecken
wil , zoo neemt men een hout van be-

geerde lenghtc , dickte, en breete; en

leghteen Rey , aen 't boven ent buiten,

aen , by a , met een andere Rey aen het

ender-ent by f en e ; leght dan de-

ze Reyen op malkanderen als by b

,

daer zy in 't winckel moeten zijn , waer

na men een keep in de achter- kant

maeckt by <^,en neemt dan een lijn van
d en haelt deze leyn op de Rey by c

'tgeen 't vallen van de Steven maeckt j

vanƒ tot e is de breete van 't onder-ent

vandefteven, van a tot » is de breete
i

van 't boven ent der Steven, gelijck alles
j

tenen is in deFiguer C.

Om het vallen van de Achter-fteven

te bekomen , zoo neemtmen elcke zes
j

voet lengte van de Achter-ftcve , een

voet voor't vallen: als, men maeckt en

meet van a tot b , tot de lenghte en't

vallen van b tot c , legt dan de achter-

kant van a tot c recht , met een Rey
van a tot b , en om de Steven in 't

winckel te ftellen , zoo hout de Winc-
kel-haeck by b , en zet mereken vol-

gens de Ry , langs de Winckel-haeck

byƒ en e. In 't hacken en vormen der

byzondere ftucken , heeft men mallen

,

of Patronen , waer men 't hout oplegt

om na te fatzoenercn,gelijkmen fcheer-

gangen ftelt,om 't Schips beloop en zei-

den gefchiktelijk te voegen,na, wileneis. 1

W 1 T S E N S

Als de Achter-fteven in gewinckelt»

de binnen en buite-kantna de lijn, en
krab in 'tloot zijn gehackt

, gelijck van
a tot b en d tot c is te zien , zoo zet

hem met de binne-kant cm hoogh , en
flaet dan op dees binne-kant een mid-
del-lijn , als van g tot h , en meet aen
weerzijde de begeerde dickte van de
binne-kant des Achter-ftevens , hout
hetfelveaf

, op de laegte vandeSpon-
ningh , die in de Steven komen fal, in

't loot neer , als van d tot c en oock
van e tot ƒ. Als dit gedaen is , zoo zet

de agter-kant boven , maeckt daer de
fcheggenop, als van a tot i is zien op
de plaet by B.

Aen de f.guer A ziet de gedaente van
een Achter-fteven ,/laende op de

Kiel.

Ab Het Vallen van de Steven.

Ac De hoogte van de fteven.

be Onder de breete van de Steven.

cf Boven-ftevens breete.

gb De lengte van d'Achter-fcheg.

h De Sponning.

bd De hieling van de kiel, en dickte.

e Het knie op de kiel aen de Steven,

y De Schey-nagels.

0 DcTeyckeningdaerdeSchey-na-
gel ingeflagen werdt.

k De pen van de Steven die in de
kiel komt te ftaen.

Alsnudande Achter-fteven, met de
achterkant om hoogh ftaet, zoo maeckt
men de Schegh k eerft op Steven , en
dan het neerkomen by l , daer na zet-

men de andere ftucken daer mede on-

der , als wen», waer na maeckt het

aen de agter-kant recht , en flaet daer

dan een middel-lijn op , als van 0 tot/»

toe, en fticktdan daer de dickte onder
en boven uit,als van£ tot k van i tot h,

van ƒ tot d , en van c tot e. De Pen
maecktmen ontrent zoo dick als de
achterkant vande Steven, lang een der-

de van de kiels dickte, en dick een der-

devan de Steven, als by q is te zienj

van c tot aen k is het zoo veel dunder,

als de plancken van de Sant-ftreeck dik

zijn, die daer aen komen moeten : En
ditgaet tot aen de binne-kant by r te

niet. Maeckt dan de Schegh vaft mer
bonts en fpijkers , als te ficn is aen de

ftip.
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Scheeps-bouw én bejlier.

ftippelen . . . ,by^en^isdebinne-kant,

en het moet daer met een weinig bogt

komen, als van /'tot t is te zien ; hoe

meerder na onderen , hoe langer dat de

bouts moeten wezen. Het breededeel

achter, is lang lè en j duim, worthet

Vierkant genaemt , is dick 1 3 duim

;

onder dit vierkant is het dick 9 duim.

Het binnenfte ftuck moet nootwendig

van een hout wezen , gelijck oock de

buitcnfte Scheg : Doch de binnenfte

magh wel van twee ftucken zijn. Dit

alles ziet aen letter D , maer de Ste-

ven wordt by veele mecfters boven wei-

nigh dicker gemaeckt als hier is ver-

toont.

Volgt het <JModcl van de Heek-

bakk, te zien op deFloet by

letter E.

a Is debove-kant, b de achter-

kant, e debinnc-kant,ƒde onderkant,

agter werdt hy gemaeckt met een hol

,

en daer onder met een fponning,daer de

plancken van de Spiegel in vaft wer-

den ghemaeckt ; by d is de Sponning

,

c 't hol; cn als het zoo gemaeckt is,leght

men de achterkantop de binnekant van

de SteVen , dicht aen 'tboven ent, en

maeckt hem met een fwavel daer aen

vaft. Moet leggen in 't waterpas , zoo
wel aen de binnc als debovekant, hier

op komen dan de Rantzoen-houten,

wiens enden' op de fteven afgehouden

zijn. De onderkant moet met de

fponningh gelijck komen , en de fteven

blijft geheel zonder klep. De onder-

kant van 't Rantzoen-hout , moet zoo
ront loopen als de Sponning. Als men
dees Heek balck zal toeftellen , maekt-

men de bogt na de lengte dien hy heeft,

oock de breete en dickte, als nament-

lijckjeder tien voet lengte, acht duim
totdebogt,entotde breete elcke voet

langte , een duim tot de breete , en de

dikte een weinig minder.

Aen de Figuer S, is a de Heck-balck,

en b de eene zijde van 't Rantzoen-

hout , c en e by T, zijn de Wurpen
in de Spiegel , d is hetgat, of zwa-

vel, daer de enden van de worpen in

komen te leggen , deez worpen ko-

men met een borft over de Steven ;

en de Heck-balck komt meteen zwa-

I. Dee l. 14,7

vel aen 't ent van de fteeve vaft»

men maeckt dezelve , en oock de wor-

pen met twee bouts inde fteve vaft,aen

de enden offwavels , klinkt het met fpij-

kers,totdatmen de hek-ftntten daerover

heen vaft heeft gemaeckt. Als de Spie-

gel gerezen , ofop is gerecht , dan flaet-

men bouts en oock eenige nagels mid-

dendoor de heck-ftutten, en fpijekers

aen het onderfte ent.

Van het Rantzoen-hout bj F.

Als men een Rantzoen houtmaeken
wil, zoo maeckt eerft een winckel-

haeck , gelijck van a en e tot c en d,

zet een paszef met de eene voet by e ,

en meet de lenghte van de helft van
't Hek,als van e tot b, trecktde cirkel tot

e,en laet tüflchen /"eng een weinig houts

ofplaetze binnen de cirkel, en by £ ins-

gelijks, maer een weinig meer , 't een om
de ronte,en 't ander om de gebógentheyc

te bekomen , van c tot d
, by deon-

derpunt volgt de breete , als mede van
a tot b: en dit is de proportie van de
binnekant va n't Rantzoen-hout. (Dog
hier toe maecktmen gemeinlijck mallen,

daermen derantzoen-houten na hackt.)

daerna zoo leght men hem , met het

eene ent op de fteve , als met c en d,

enmethet ent a en b op hetentvan de
Heck-balck , en maeckt de enden
vaft, met verloore lippen , zoowel aen

de fteven als aen de Heck-balck , der-

wijze als by G is te zien . a Is een Rant-
zoen-houts lip op het heek.

(Jïïlodel van een Worp in de Spiegel,

omgekeert leggende , te zien by let-

ter H, op de plaet hiernevens.

De zwavel by a,b,en c is dege-

maeckte borft over fteeve. Als men de

worpen in zal laten , zoo hangtmen een

lootje over 't Worp , en ziet hoe veel

het uit het loot hangt, dan Zoo neemt

de helftvan de dickte van 'tRantzoen-

hout,aende binnekant, btiitewaerts laet

het te niet gaen. Neemt de Worp de

de helft af , en aen 't ent neemt zoo veel

af, als men de Worp in 't Rantzöen-

houtaen de binnekant afneemt, endat

zal zoo de zwavel maecken ; doch

menmoet aen de binnekant van 't Rant-

zoen-hout , het gat van de zwavel een

T z half
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halfduim naeuwcr maken , als buiten
aen. De worpen dienen even gelijck
te zijn, enzy moeten uitgeholt zijn,
zoo diep als het gat van de zwavel

,

het welck 't oor van 't Worp maeckt,
als by b is te zien. De worpen wor-
den niet vaft gemaeckt , voor en aleer
de fteven om hoog is

5 4. gaten wer-
den inde Heck-balck geooort, om
bouts in te flaen , 2 in de Wurpen

,

13 of 14, in 'tBroeck-ftuk, 8 door
de Rantzoen-houten f of 6 inde fte-

ven, om de onder-enden van de Rant-
zoen-houten t'zaem te houden, 10.

of 12. nagels ilaet men in de Rant-
zoen-houten , de Sponnig in de fte-

ven, laetmen onder te niet loopen , de
bouts van de Worpen komen op een
duim oftwee door de fteven.

Derwijze als by I te zien is, wert
de JForp ingeloot , en met krijt aenge-
wezen, het hout van ƒ tot g werdt
weg genomen , of afgehouden , als
mede van e tot d, detuftchen ftant
van h tot£ de ooren maekt,en het tuf-
fchenkomen van de zwavel in 't Rant-
zoen-hout. 't Geen op de figuer K
by k aengewczen wordt.

Modelvan deSpiegel aen de binnckant
te zien by L.

Waer van de benamingen zijn als
volgt: a isdeHeck-balck> de Wor-
pen

, c de Achter -fteven , d het
Broeck-ftuck ƒ de Rantzoen-hou-
ten ,g de keep van de heckftut, h de
wijte van de boven-enden van de hek-
ftutten

, en oock de heckftutten zelve.
Het Broeckftuck hout de Rantzoen-
houten aen malkanderen. Onder te-
gen de Rantzoen-houten aen, komt
noch een Klos

; het Broeck-ftuck is

aen elcke zijde van de fteven met 4
bouts vaft, en behalvcn die , ftaet men
noch eenige midden door , recht in de
Steven. Alle de leden van deSpie-
gel, zoo heck-ftutten,worpen, broek-
ftucken, enz. werden om laeg klacr
gemaeckt, en dan opgeheift , en ïnee-
voegt.

*-/tls men de Achter-ftevenzalom
hoogh rijzen-,

Zoo neemteen maft, omtrent eens

W I T S E N S

zoo langalsde fteven, naeit een block
aen 't bovenent, en oock een aen de
fteven,'t geen moet in 't evenwigt van
de ftceve vaft zijn gemaeckt, als daer
de heck-ftutten af, en de worpen uit
genomen zijn. Men maeckt oock aen
't boven ent zes of zeven huoft-tou-
wen, daer men de flut mede recht en
vaft hout; onder ftaet de ftut op een
pianck, met klampen omfpoort, en
daeris eenyfere kettinghonderom,
daer het loopers - block aen vaft is,
waer men met de kaep-ftander aen
winden moet. Als de fteven ftaet,
legt men de worpen in, daer dan de
heck-flutten over op , en vaft ghe-
maeckt werden , als men dees boven
heift, zoo neemt daer toe een katte-
block , en fcheert dat boven aen 't
ent van de ftut. Slaet daer na bouts
in de worpen , en oock in de heck-
ftutten , en maeckt dus de fteeven
vaft , onder aen 't binnen ent met
grootefpijckers, en achter met fteeve
fchooren

, welcke onder op de planc-
ken ftaen, dieindeaerde, en boven
aen de fteeven vaft gemaeckt zijn.
De plancken moeten dwars over de
Spiegel geleght worden , ftercktens
halve. Gelijck alles klaerhjck is te
zien op de nevenftaende plaet onder
letter (Jïïl, alvvaer

a Het Katte-block is.

b Een Jein-block.

d Enckel block.

e De ftut.

f De plaet.

g Een ftut ofpael, daer de hooft-tou-
wenaen zijn.

h Hoofr-touen.
i De Hel.

By N bejiet hoe de Achter-fteven met
het Broeck-ftuck enz. opgaet.

Alwaer a het Jein-block is , dat
met een ftrop aen de fteeve is gcnaeit

,

boven de ftrop fteeckteen bout door
de fteven , om dat in 'c oprechten de
ftrop niet en zal opfchieten , b is de
Strop ,c is'tgefchoorejein.
Op dezelve Plaet by FPmagh

men insgelijcks zien aen a en b de
Sponning aen de kiel , en hoe de plan-
ken daer werden ingezet. Als mede







Schetp-bou-Jj enbefikr. I. Deel.
by g^jcn c en d hoe de Kieïs- d' Anddere punten zijn bonts, nagels'

enfpijkers daer 't mede vaft ge-
maeckt is aen 't Lafch.

lafzen gehouden werden.

Als men de Kiel zal maecken, zoo
neemtmen tot de dickte , een vierde

van de dickte van de {teven , en de
breete zy de helft breeder als de (te-

ven: aen deenden zy het na de dick-

te van de (leve ietwes toe-gehjnt.

Maeckt de Sponning een vierde van

de dickte der (leven , van de bove-

kant van de kiel; maeckt hem oock
omtrent een vierde diep, en oock zoo
wijt, aen 't achterent moet hy recht

neer gehouden zijn, en als men de las-

zen valt gemaeckt heeft, zoo boort

men in de fponningh van onderen in

een fchei-nagel , op dat het water daer

niet deuren fpeele : en als het las vaft

is gemaeckt , ftapeltmen de kiel , ach-

teren voor,de helft van de dickte van
de Iteeve aen de binne-kant, enlaet

hem inde midden zoo veel lager blij-

ven, dan zoo (laetmen opelcke fta-

pel block , tegen de kiel aen een

klampje, om datmen de kiel nieten

zoude verhalen,als men in het boeyen
is, daerna maeckt het Kinneback, aen

*t voorent van de kiel , en flaet een

middel-krab opdekiel,omaltijdtde I

midden daer uit te konnen meeten. (

4, of f bouts , werden door de knie

gefiagen , die tegen (leven en op kiel
l

ftaet : Alle naten hierom laeg, vult-
j

men ter degen met mos aen , tegen
j

't inwateren. Men moet wel letten,

dat men de kiel weinig langer aen-
|

legt, als zijn vereifte maet is , om het
j

kinneback en hiel-lmgh daer aen te
j

konnen maecken.

Als men de Voor-fleven maecken zal,

zoo neemtmen de twee (lucken , en
Ieghtze in 't winckel opelkander, na
begeerde hoogte, en vallen van de (le-

ven, dan zo maeckt het Lafch, 't geen
onder en boven afgeteeckent moet
zijn ; dwars over de enden van de las-

zen maeckt hetdick , op een vierde
van de geheele dickte; lijnt dan het
Kinne-back nevens de onderfte lip,

die op de kiel komt, en als het Lafch
afis gehouden en gevoegt, zoomoet
men 'teermen 't vaft maeckt aenleg-

gen met Mofch , dan werdt het aen
't boven ent ghefpijckert , en voort
met vier bouts , met plaetjes aen 't ee-

ne ent gekloncken , en met nagels vaft

gemaeckt : Daer na maeckt de voor-
kant,twee vijfde deelen dunder als de
binne-kant , hier na maeckt debin-
nckant toe en dan de buite-kant, en
als men dit maecken wil, zoo legt de
(lucken eerft op elkander, om dan te

weten of het recht is , zoo zet op
elcken ent , en oock in de midden
een Rey op zijn kant, en ziet onder
de Reyen na alle de drie enden van
de R ey, aen weerzijden, en zoo 't dan
aen 't een of 'tander ongefchickt is

,

zoo help het op het oog, en krabt de
lafzen af.

Om vorder dees Voorfltvm te ma-
ken , zoo legt men de (lucken op mal-

kander als gezeght, en ziet of daer

bogt na begeerten is in, zoo ja , dan
legtmeneenftockvan «tot b, 'tgeen

a Onder Ietter O is de Middel-krab.
! de hoogte van de (leeven is , gelijck

b De Sponningh. te zien is op de plaet by en een
c Het klampje tegen de kiel. ftock van c tot b dat het vallen van

de (leeven is; daer na neemt een winc-

kel-haeck,enhoutdie aen de binne-

kant van de (toeken by b, en als het

daer in 't winckel is, zoo teeckent by
c en e het Kinneback- huis in de win-
kel , als van d tot c ,dat is de lip op
de kiel , en als het is geteeckent van
d tot c en van c tot e , zoo blijft dat

het vallen van de (leeven ; de bouts

in de lafzen van de (leeven, werden
van boven en van onderen in gefla-

gen. Wanneer men een Steven toe-

T a (lelt,

d Een pael daer het (iapel-block me-
de vaft is gemaeckt.

e HetStapel-block.

ƒ De Hielingen.

g Het Kinne-back.

Hoemen een Voor-fteven maeckt.

a Op de plaetby? is het Lafch.

b Het Lafch dat op de kiel komt.
c Het Kinne-back.

d Het Boutje, gekloncken met het

plaetje.
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ftclt tot een Laft-drager, mag men die

wel twee voet hoger maecken , als hy
valt, of oock wel 3 en 4, voet, mede
wel wat krommer als in 't gemeen.
Hoe dat een Steve minder valt, hoe
dat de kiel langer moet wezen, hoe
langer kiel, hoe grooter vlack, hoe
grootervlak , hoe het fchip meerder

draegt. Fregatten vallende (tevens

veel, cn men maecktze oock boven
wel wat krom en lui van bocht.

Hier na maeckt men een gedeel-

te van de S\onnïng in de Steven, ge-

Jijck by ƒ op dezelve plaetiste zien,

en als de lieven op de kiel vaft isge-

maeckt, zoo neemt men eenrey,en

buigt hem op 'tentvandefponning,
aen de kiel met een boght na begeer-

te , teeckent de bove- kant dan
,

na de rcy, neemt een pafzer met een

krijtje daerin , teeckent uyt de rey

oock de wijte van de Sponning, hout

dan de Sponning op, en maeckt de
lip en 'tkinne-back wel vaft. Voor
boven op de fteeven, werdt dickmael

een las gezet.

Als het Spant ftaet , dan zoo vangt

men de kiel-gangh aen , te boeyen , en
voort de relt van 't vlack met de
kimmen. Als men de kiel-gangh

maeckt, zoo beyteltmen hierendaer

een gat in de planck , en neemt
een pafzer , meet of het binnen
en buiten even wijt is : Daer nae

teeckent met een pafzer by de
kiel langhs , op de planck, wat daer

af moet , neemt dan de planck af,

en lijnt met een lijn op de binnekant,

eerft wat daer afmoet, op het uitwij-

zen van de doorgehouwe gaten., en

dus kant de planck om , als het

daer af gehouwen is, en lijnt daer

dan , waer men niet heeft konnen
teeckenen met de pafzer , hout het

dan aendeeerftgehouwe kant teniet

af , en boort alle 7 duim een gat, een

duim van de kant , buiten en aen de

binne-kantte niet ;leght dan daer na

opdeafgehouwene kant Mofch, dat

met teer aenisgeleyt, brengt dan de

planck aen, en maeckt hem wel vaft

aen de kiel j lijnt daer na de buitekant

van de planck na begeerte , of hackt

het af,en fielt daer weder een ander te -

gen aen; Hierna necmtmeneenkrab-
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hout , daermen de ongelijcke plaet-

zen gelijck mede teeckent, onderen
oock boven, en nadatmendiehebbe
afgenomen , afgehouwen, en weder-
om aengezer, en het wel voegt, zoo
neemt men klampen , daer men de
planken, door acn een doet blijven,

legtze binnen en buiten ontrent drie
ofvier voet van elkander,dit gedaen,
ilaet oock op kiel en op kiel-gangh,
een klamp, hier en daer, die over de
kiel komt , en zoo wel op de kiel , als
op de kiel-gang (luit, en dus maeckt
hem op de kiel vaft. De Voor-fteven
moet boven vry diep zijn, om darmen
daerinwaerts tegen aenbout.

Hoemen d'eerfte plancken aenbrengt

,

vertoont de Plaet by letter R.

a Is het Stapel- block.
b De Kiel.

c De Kiel-gangh.
d De planck aen de Kiel-gangh.
e DeBoei-tang waer men 'tBocizel

mede vat , dwingt en buigt.

ƒ Het Oor-hout.

g De Wiggen daermen mede tanght.
h De Hel.
i De Heevel.
k Het Heevel-touw.
/ De boei-kkmp.
m De klamp op de kiel op de Kiel-

gangh.

Hier te Amfterdam,voegtmen zoo
drae Steven enKiel zijn gemaekt,daer
de plancken naeft aen, die'tfcheeps
lighaem maecken , doch aen de Maes
Jaetmen onder aen beide zijden des
kiels opening, envultdieop'tlaetft,
als 'tSchip aflopen zal,'tgeen gefchier,
op datmen in't bouwen 't welck onnut
isalsfpaendersjkrulléenz.onderdoor
van zelf te beter looze. Wanneer de
kiel en ftevens gezet zijn, dan fpant
mëeenfnoer langs fcheeps,omfcheeps
midden tekonnen weten, en Weder-
zijts evenveel houts tebrengen.

Als de kimmen zijn geboeit

,

legt de Tingel by de Kiel-, men leght
hem in 't gemeen wat verder van de
kiel, als de kiel boven de kiel-gangh
komt, dit heet het Lock-gat, ofWa-
ter-loozing, 'tgeen aen / op de place
by V is te zien, Waer

k De
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k De Kielgang vertoont.

c De Kiel.

i De klampen daer de Kiel tuflchen

leydt.

h Het Stapel-block, onderde kiel.

a HetSpant-buick-ftuck.

De plancken aen het boeizel , en vor-

der boven aen de zijden van het Schip,

die geboogen moeten zijn , werden met
Domme krachten aengezet , na datze

Wel zijn gebrant.

Als het vlack geboeit is , houtmen
het na de welgelijnde evenmaet af,

maeckt het met een Water-pas , op ver-

fcheide plaetzen waterpas, en zet daer

dan pael tjes onder
, op dat hét onveran-

derlijck blijven mach,teeckent dan met
de bijtel al le de gepafte plaetzen aen,

opdat men die by gelegentheit kan vin-

den. Als by deftut d op de plaet aen

V is te zien.

Wanneer het Vlack water- pas ge-

maeckt is, zoo maeckt op de hals het

Kim-fpant , te zamen van een buick-

ftuck en een Zitter , boort door elck

entvan'tbuick-ftuck twee bouts, die

door de Z itters komen,om het daer vaft

en onveranderlijck te houden, als by b

op de zelve plaet is te zien.

Danmaektmeneen ftukvan een deel,

vaft aen 'tBuick-ftuck, komende met
d'ecne kant onder op de middel-krab

van de kiel , waer van de kant in 't loot

ftaet, om daer uit te meten , de even-

gelijcke wijdigheit van de zifters, op de

holte van 't boeizel als aen e ftaet ver-

beelt.

Daer nae maeckt een Zwiepingh

,

dwarsover, aendeboven enden van de

Zitter vaft, als letter f vertoont.

Hier nae brengt'er houwvaften aen,

om als men de kimmen boeit , datmen

dan de zitter niet en zal vcrhaelen , met

het aenbrengen van de plancken als

g vertoont.

De figuer by de letter W , wclcke

boven aen ftaet , vertoont , hoe dat-

men devcrdeeling op 't papier maeckt,

eer mende Scheepen aenlegt , a,d., is

het verdeckt , uit e en h , werden de

bochten getrockeng is de fnyinghaen

delvimmen , ƒ en L het hooghftevan
j

't vlack, y de kiel, en k deplaets daer

kplzem enbuick- ftucken over komen
;

teleggen,ge!ijclsdeprinta!les uitwijft.
j

beftler. I. Deel
Dogom zeecker te gaen , tot het val-

len van de oplangen , en buigen van de
kimmen

, op papier of tot model te

maecken: zoo maeckt een linie op de
holte, en verdeelt dewijte in vierdee-
leen, zet de voet van de pafferop een
derden van de vier deelen ,en treckteen
kring wat lager als twee derden van de
holte, als blycktby^ op de holte van
de kimmen; en als 't vlack wijt is, en
rijft drie vijfde-deelen , als blijektby ƒ,
zoo zet een voet van de pafzeropf,
fchrapt eenefchrabbe by h , en een an-
dere op g ; fchrapt daer na weder by
h , en zet dan de voet van de pafzer op
dat middel-punt, entrecktdebogt van
de kimmen, gelijckmen ziet van g tot

/gedaentezijn. Van ƒtot /en van 7 tot

k is het rijzen van 't vlack.

Nadien 't vlack , en dekimmen zijn

geboeit , zet men de Spant-oplangen
op de teeckens van de water-pafze , en
legt een planck op het boeizel van
de Kimmen , en buiten dwars-deelen

,

omopteftaen ; als by r op de plaet by
X is vertoont.

Hiernafpijckertmen eenklamp,aen
de buitekant van de oplangen', daer me-
de hy op het boeyzel ftaet , als by e.

Haeltdaneen lijn ,vandevoor-fteeven
af,tot de agterfteeve toe, op de middel-

krab,en haelt hem neer met een ander
lijntje , maeckt het vaft , op de mid-
del- krab van de kiel, alsby óen £,meet
dan van daer de evenwijdigheit van de
oplangen als by f; hangt daer na een
lijn,met een loot vaft gemaeckt aen een

fpijeker opdeheele holte van 'truim,
als van ƒ tot h , laet die hangen over

't boeizel, om daer het overhangen van
beide overeenftaende oplangen even

gelijckuitte laten hangen, als van d tot

e wert getoont. Daerna zoo maeckt

men aen elcke Spanthout , een Jock
vaft , als by p nevens 2 Standers daer

onder , om als men het Schip bui-

ten om op zal timmeren , dat het dan
de ftellingh en datmen daer opzetten

moet, dies te beter dragen kan , als by

n en q is te zien , nevens een Swieping

by 0.

m Is eenKim-ftut op de plaet by X.
I Een Vlack-ftut.

k De Kiel.

/ en u Klampen daer de kiel in leit.

a De
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a De Kiel.

i De Kicl-gang.

/ 'tLock-gat.

b HetBiuck-ftuck.
c De Ophagh.

Alsmen de wijte van de Oplangen
aen weerzijden heeft gemeeten, zoo
maeckt men een lijn vaft aen de
fcheer-lijn by£,en men haelt het neer
op de middel -krab van de kiel,

maeckt het daer vaft , en meet dan de
wijte aen de oplangen en Scheer-ljijn

,

byg.
Als mcndeSpant-houten heeft ge-

zet, zoo brengt rrien de Scheergang
om, op dehooghte van de uytwate-
nng , en maeckt voort de andere
Buick-(hickcn,Zitters en Steeckers,
zet oock de Oplangen , daer nae
zoo gaetmen de kimmen Hechten,
en hier na de kimmen wageren. Als
by b in de figuer Zis te zien. mis de
Kim-waeger. Als de kimmen ge-
waegert zijn , zoo neemt men een
planck, enfteecktdietuflehende op-
langen, met de kant op 'r boeyzel ko-
mende, als by^ met twee ftucken
van hevels daer onder, om als men
balcken zal leggen , dat dan de plane-
ten niet zullen breecken als by h

,

en men legt over 'tgantfche Schip 6
of 7 voet van elkander een planck
als by g,*h, tot een ftellmgB , om
daer op de Balck-waeger aen re
brengen , en daer na de balcken te
leggen.

Als men de Balck-waeger zal aen
brengen , zoo moet men op de hoog-
te daer van meening is , om de Balk-
waeger te leggen , eerft flechrcn , dan
maecktmen de Balck-waeger met
een plat lafch vaft met fpijekers, en
men maeckt oock noch twee dunne
wagers daer onder aen , eermen de
balcken gaet leggen , als by k ;

ü' is de
Balck-waeger.

Als de Balck-wager vaft is ghe-
maeckt , zoo gaetmen de balcken leg-

gen , met zwavels ih de Balck-wa-
geralsbya, / is de balck.

Alsde balcken leggen , zoo mackt-
men de onderfte ftellingh boven op
de balcken , en men zet de Spant-
ftuttenals aen n in de figuer Zwert
vertoont.
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c Is 't Buick-ftuck in de figuer Z , óe
Zitter werdt vertoont ter zijde

met deletter

ƒ Is 't Vlack.

e De Kiel-gang.

d De Kiel.

Als de balcken leggen , zoo gaet
men voort tufièhén de Kim-wagcr,
en onder de Balck-wager wageren

5

en Hechten , als by a aen de man óp
de ftellingh ftaende , in de plaet^
werdt vertoont

; dan maecktmen
voort de knies aen de laft-balcken

,

als by b is te zien, daer na leghchet
Kolzcm,als bye, en zet de ftutten,

als by», legt mede de lijf-houten als

by c , en de Schaer-ftocken , als by d
ftaet te zien.

Hierna legt men de Verdeck-bal-
ken, als aenƒtot eenpreuve werdc
vertoont , en die leghtmencerftmet
de enden op de klampen, en in de
midden opftnrten,endan zoomaekt-
men de Balck-waeger , daer van on-
deren in, als by h zonder zwavels,
dan waegert men 't voort tot op dc
Wager van 't Lilf-hout , en zet voort
de knies aen de balcken

; i is een ftel-

ling, daermen op ftaet en Hecht , als

men het voort onder de Balck-wae-
ger waegeren zal.

Aen k zietmen de binne-kant van
de Voorfteeven : maer de enden van
deplancken of waegers moeten daer
aen elkander komen. En als de
bant daer, over 'tent van 't Lijf-hout

gemaeckt is 5 zoo maecktmen over de
enden van de wagers onder 'tFocke-
fpoor regen de bant aen, een hout,
genaemt het Slemp-hout, en isopde-
ze manier gemaeckt , als aen / by
BB wert vertoont.

'De Schaerflocken moeten met bor-

ften over de balcken ingelaeten zijn

,

op de helft van de dickte van de'

Schaer-ftocken , en een duim van de
balck, aen de zijde,en oock boven,af.

a In de figuer CC is de bovekant
vandeborft. En

b Deonder-kant van de borft.

De ftutten gezet zijnde , zoo fpijc-

kert men dwars over ; en fpijekert

oock aen de binne-kant zwiepingen,
met het eene ent op de balck vaft, en
het ander aen de ftut ten,en dan brengt

men
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Scheeps-bmiw en beftkr. I. Déél
men dees fwiepinge dacr om, nadien I maecktmende Stelling lager

men de loop van'tSchips boven Barck
en Raa-houten meent te maecken , en

oock de reegeling daer boven , en dan
zetmen voort alle de ftutten , legt

het Lijf-hout tegen de (latten , cn laet

de helft Q te v/eten van het Lijf-hout of

de helft van 'tlijf-houts dickte) in de
balck , zet dan de Schaer-ftocken , en
timmert voort buiten om.

Daer na flccht men de oplangen en

ftutten , op de hooghte wacr men het

eerde Barck-hout meent aen te bren-

gen , hier toe gebruickt men hevels,

touwen, en wiggen, om achter de he-

velstc wiggen , en hetbarck-hout voor

het breecken te bewaeren. Men
boort tufichen de oplangen fchot-

boutsgaeten, om de hevelsin te fteec-

ken,de fthot-bouts fluit men van bin-

nen metfpijlen , ringen en flot*houten

,

dog met fp ij kers maeckt men het (loof-

hout aen (teeven vaft. Als het aenge-

bragt is, laet men 'teerft kout werden
en bederven , dan neemtmen de lap af,

en men laetde helftvan de hevels vaft,

om te zien of het wel gevoegt is , zoo
ja , dan maeckt het voort vaft.

Aendefiguer D'D. vertoont.

a 't Lijf hout.

b De Balk, die derwijze" is gemaeckt

als boven , met een borft van \ duim in

het Lijf-hout gebeytelt.

Ondertuflchen maeckt mede het

Kolzem met een las, als by a op de

plaet EE werdt vertoont. Men flaet

door elck of om 'tander buick-ftuck

een bout met een Italiaens hooft , door

het Kolzem, Buick-ftuck,enookop ij

duim na door de kiel. Als het Schip

daer na op zy leidt , flaetmen enden van

nagels in de bout-gaeten , die Dofjes

zijn genaemt-, moeten vaft cn wel dicht

geklonckcn wezen,op dat daer by langs

geen water in het Schip komen mag.

Op de plaet Ff werdt by a het

Huidigt vertoont, by b Steven-fchoors,

enby c de kim waterpas dutten.

Endcop de plaet GG , werdt het

vlack a vertoont , zoo als het Schip

op zy legt, alwaer b het Huid-dight is.

De buiten plancken aen een Schip, wer-

den hier van bovenen af, maer tot Rot-

terdam naer beneden toe aengezet.

Als menbovë buiten om gedaen beeft,
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, om het

hui-digt digt te maecken, en zet die een
weinig beneden de bove-kant van het

Boeizel,waerna men dan hemvorders
legt onder de Bark-houten,om datelijck

dicht te maecken, en als het dicht ge-

maeckt is, wert het voort af genagelt,

gefpijekert en gebout ; als'tgeflechtisj

moctmen 't kalfaetcn tot aen de kim-
men toe , dog de kimmen moeten een

weinig te vooren afgeflecht ,afgenagelt

en gekalfaet zijn. En dan laet men
't Schip op 't zy. vallen , om onder

't vlack te gaen nagelen , flechtcn en

of te kalfaren , en men meet het vlack

in zoo veel declen af , als daer volckis

in 'twerek , of geeft eentaxt , elck na
dien hy kloeck is , om dat het al te za-

men gelijckelijk zal gedaen wezen, en
het Schip te min krenke : als dit gedaen
is, zet men datelijck, het Schip recht,

en laet hetvoortopd'anderezydeval-
len , en doet als vooren onder 't vlack:

Hierna zet het Schip weder recht , en

vangt het aen weerzijden met Vangh-
bedden , op dat het niet om en val-

le ; zoo dat het Schip vad daen blijven

kan , en maeckt het voor klaer , om
af te laten gaen -, wanneer men oock
de bedden maeckt onder de kiel, mits-

gaders de Slag-bedden aen de zijden.

De wigge werden onder van de kiel ge-

dreven, door'trammen ofdootenmet
zware balken diehaernaem dragen,om
dat eertijts daer voor aen Rams-hoof-
den in de van knoppen donden ; 't wert

onder gefmeert om glattezijn; men
wiegt de Schepen als zy haperen in't

afgaen, 't geen gefchiet met hen weder-

zijts op dutten over en weer te laten

vallen, doch dit kan de Schepen krenc-

ken, waerom niette doen als in noot;

ook fpantmen touwen vooren aen,Waer

men by treckt ; als 't niet voort en wil

,

dek achter wederzijts tegen de deven

domme-krachten,om hem voor t vallen

te weerhouden, als al de ruige blocken

onder weg zi jn geramt,flaetmen de ftu t-

ten vooren ookter zijden weg, die hét

Schip houden,cn dus glijthyin'twater.

Op de plaet HH komteen ontwerp
te vooren, van een Schip 'tgeen opJfa-

pelfiact, gereet om afte Lopen.

De plaet //vertoont het Model van-

een afloopend Schip , en hoe verre de

V Schepen
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Schepen opgetimmert moeten zijn,als

menze by ons van lant in hec water

gleyen doet. Op veele plaetzen in

Europa werden de Schepen geheel

opgemaeckt aen landt eermcnze in't

water zet, 't geen hun mijns bedunc-

kens krenckt. Vet gefineerde planc-

ken worden wederzijds aen het Schip

gezet , daer het in 'c afloopen over-

glijt , die hem oock weerhouden
voor het omflaen.De mannen die men
aen een zeel ziet haelen , trecken by
een touw 'c geen achter vaft is aen
weerzijden, en helpen zoo den vaert

,

als het Schip niet voort en wil, want
anderzins dit niet nodigh is, met de
ftock , en het touw by k 'tgeen aen
weerz'jde komt wiegt men het Schip,

dar is men fchuddc hzt heen en weer

,

opd.it hec los werde,en re water glye,

dogzulckx en gefchiet mede niec ten

ware het Schip traegh in 't afloopen

zy-, //zijn wiggen en beddingen,
die onder het Schip geflagen zijn ,

om het zelve te lichten; en de flag van
het wiegen te ontfangen.

Wanneer de Scheepen afloopen ,

viert men een touw achter uit , om het

zelve te beftieren, en te weerhouden,
dat niette veren loopt. Wanneer een
fchip klaer op de Werfftaec , om afte

loopen
, en de fluiten weg zijn geno-

men , moet men hem zoo dra als't

mogelijck is te water laten gaen ,

want zonder fteunzel en op den'kiel
alleen lang ftaende, het fchip krenc-
ken zoude; ofzoo men toeven wil, zal

men ten minden, eenige ftutten bui-

ten tegen aen zetten. De bedden

,

en het overige hout, daer hec fchip

overloopt, moet nat gemaeckt wer-
den, op dat het niet in brandt raecke,

als het afloopt. Als het water kort

is, daer het fchip in af ftaet te loopen

,

maecktmen rouwen vooraen fteeven,

en haelt hem om , in 't afloopen , op
dat tegen de overvval niet komete
fluiten, Eer de Schecpen afloopen

,

flaetmen een back tegen het boort

aen, maeckt gaten inde huiten vult

het fchip met water, om openingen
ofreten waer te nemen , en te floppen

.

WanneerSchepentotS'ardamover
den dijck werden gehaelt , is de
dijck , die re wederzijden fchuins op-
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I gaet, wel ftijf geplavijt , en vet. ge-
lmeert, in fteeven werden twee tou->

wen op onderfcheidelijcke plaetzen
vaft gemaeckt , en cock twee in de
kiel , die door onderfcheidelijcke
wind-wei ktuigen offpillen, welk vaft

gezet worden , alwaer in ieder twee
blokszijn ,enin ieder blok drie fchij-

ven,ge\vonden worden , van twintig
ofdertig man elk. Alsmen vreeftdat
het te rug moght loopen , zoo gordt
men het fchip van achteren met rou-
wen, die van mannen vaft gehouden
werden. Binnewaerts werden dö
fchepen ghefiut en gefpalckt van 'c

Zaet-hout aftegen de Knies aen, zoo
datmen ter nauer noot een bal door
het fchip zoude konnen werpen.
Goede acht moet geflagen werden,
dat het rouw , 'tgeen om de eizere

pennen legt, die door de kiel of ftee-

ven fteecken , wel dicht regen kielcf
fteven aen komen , op dat het gehjek-
delig trecke, want zonder dat, on-
gemack van quetzen eeniger fcheeps-

leden , te vrezen zoude zijn. By zeer
droog weer, ift niet dienftig Schepen
over dezen dijk te winden,om dat hy
dan te flevig en te ftijf is, doch by zoo
een geval dient d'Overtoom eenige
dagen van te vooren wel ver gefmeerc
te zijn. Binnewaerts is het beft dat
dwars en niet regt op werde gefpalkt.

Het overwinden moet langzaem in
zijn werk gaen, en men moet in 'tbegin

niec fchielijk in 't opwinden zijn; doch
als het fchip op zijn hoogft is, en aen
'tdalen komt, hoe gezwinderdat dan
werdt gewonden hoe beter, om dat
het fchip dus ftaende , zeer licht een
zwaren krack zoude krijgen. De zol-

dering daer het fchip overloopt,moet
wel gefchraept en glat zijn. Op dat
het fchip te eerder op den drumpel
van de dijck zette, wert hetvanman-

j

nendie daer overdwars in loopen,
heen en wecrgehobbelt.

Zesduizent pafzen, melden dege-
denck-fchriften , dat men eertijds by
Venetien Schepen overlandt haelde,

tot in het MeerBemens , daerdrie
maenden tijdt toe gefpilt wierdt.

Tyzander van Macedonien wift

mede zijn vloot des noots op rollen

te zetten, en over lant in een ander

,
haven te voeren. Cleo-







Scheeps-bottw en

Ckopatra, na den nederlaegh van
P

B _
Antonius, was van zins, een geheele
Scheeps-vloot uitEgipten,tot in het
roode Meer over lande te voeren , om
met hare fchatten de Romeinen te

ontvlugten , en elders zich neer te

zetten , 't geen zy oock in't werek
zouden hebben geftelt , ten waere
d'Arabiers, dezelve op 't landt niet

en hadden verbrandt.

Trajanus rufte een vloot Schepen
toe,omzijn verwinningen te vervol-

gen, endeêdefchependie hy in Me-
Jopotanien in de ftadt Nifibis had
doen maecken , op wagenen laden

,

brachtze over landt tot aen den
' Euphrat, daerhy over wilde.

Als een Schip geluckelijck en zon-
der ramp te water is gelopen , fchenkt
men hier den arbeiders bier om vro-

lijk meê te zijn, waertoeze voormaels
van ieder hondert guldens dat het

Schips-hol kofte,een plagtente ghe-

nieten.

By K K op de zelfde plaet, werdt
een Schip vertoont, dat eerji afgeloopen

#,daer de ftelling aen gemaeckt wert;
klaer voor de Werf.
a Is het Juck.
b Is het ) ucks ftander.

c Is de ftelling daer men agter op in-

gaet.

d De Maft, daer de ftelling op ge-

maeckt is.

e Is de wal , daer het onder-ent van
de ftelling op leidt.

Aenjucken werdtin deonderkant
een keep gemaeckt , daer de ftander

met het entin komt reftaen , de ftan-

der is wat fchuins afgehakt, aen het
onder-ent dat tegen' r fchipaen komt.
By MM is eenjock te zien met I

de onderkant boven leggende , en de
Keep daer in , a is 't gat van datjock , t

en b het ent aen 't fchip, het werdt aen
'tichip vaft gemaeckt op het Barck-
hout, ofdaer het beft dien t.

a Op de plaetbyNN is eenJuk, on-
der tegen aen te zien.

c 'tEnt van 'tjuck, dat op 't bark-

hout leit.

b De ftander onder 'tjuck > het eene
ent is aen 't fchip vaft , en 't ander
ftaet onder in't gat van 'tjuck, dogh
evenwel gefpijekertj en als het juck

(

bejlier. I. Deel. r«*

j

lang is.gelijkze voor en agter zijn,dan

!

maecktmen daer twee ftandaers aen.

j

Daernalegtmendeplanckenopde

j

jucken , en als de ftelling is gemaekt,
I zoo maeckt men de Klonen boven
de poorten , en de drumpels aen de
onderkant van de poorten , waer na
men de bovenfte barek-houten , en
de vullingen maeckt , als oock het
Raa-hout,Hals-maft en vertuiningen

:

En binnen, 't bove Lijf-hout, fchaer-
ftocken en ribben ; ftrijekt dan den
overloop, kajuy ten oock de galdery,
maeckt fpil , oock knechten , beting-
balcken,kruis-houten

, karviel-hou*
ten, en regelingen, waer na fetmen de
maften in, en oock de boeg-fpriet.
Op de plaet by 00 is a de Klos

,

die men met een zwavel aen de on-
derkant maeckt, zoodatze boven te
niet gaet > b is de Drumpel , mede ge-
maeckt met een zwavel in de ftut,
c zijn ftutten. Hier maeckt nu de op-
flag van de poort aen, in de Klos ko-
men de duimen van de poort-henx-
zels j en die werden van binnen ge-
flooten. Na *t rijzen en daelen des
Verdecks en overloops ftelt men de
poorten.

De plaet R R vertoont hoe de
Schepen op zy werden gehaelr. als
de Vijzel, b het hooft van de Vijzel t

c een Hant-fpaeck , d de Pan daer
de Vijzel in ftaet; dees Pan en Vijzel
moeten wel met feep gefmeert wor-
den.

Als't Schip op zy kyt , om dan we-
derom recht oj> te zetten ,

Zoo neemt men vier ofvijf Vijzels,
en zet die met de onder-enden op een
plaet , waer een hol ingemaeckt is,

daer de Vijzel met zijn onder-ent in-

ftaet , als by a , en men maeckt dat
de Jucken op de hoofden ko-
men te leggen , als aen b , by SS
is te zien. b Is 't hooft van de Vij-

zel , en c het jock , d de ftander.

Achter zet men eenSpont boven over
de vijzel , om dat hy te kort is , en dat
tegent barek-hout aen , maeckt hem
onder vaft aen de andere Vijzel met
een Barckoen, om dat het in 't binden
nietomendraye,- men wint eerft met
twee Hant-fpaecken. Als het Schip

V i wat
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wat is gerezen , zoo moet men de Pan-

nen daer de Vijzel inftaet wat dichter

aenbrengen,anders zoudemendaer ver-

legen mede wezen.Vele zijn van gevoe-

len , dat het over zy haelen op landt,

de Schepen krenckt , waerom zy mede
zulcks achterlaten , en het! zelve doen

als het Schip te waeter legt,wanneer alle

deelen op het water dragen konnen.

Als de Vijzels de Schepen overzy win-

den, moet men wel toezien, dat het

Schip aen de zijde daer heen het om-
valt, welwcrt geftut : Dog men kan
alles verrichten zonder dit omverhalen.

Hoe men de Wanneer men in 't water een Schip op
sditpmofxy zy wilhebben,omtekiel-halen, fchoon

te maecken , ofiets anders te herftellen

,

Hout en ftutnien de maften met zwacre

bomen tegen boort aen,en dan wintmen
het Schip by de maft om, uit een ne-

ven leggend vaertuig , een zwaer touw
aen de lager boort van dat vaertuig,

vaft hebbende gemaeckt,waer opmen
ftaet als men wint , om hem in even-

wicht te houden , en van omvallen te

redden , 'twelck de Houder wertge-

naemt. De houders werden oock wel

aen de opperzijde gehegt ,"én vaft ge-

maeckt aen iets dat buiten is , 't fteunt

oock alleen wel op de maft van de bock,

door touwen vaft gehouden zijnde.

Geladen Schepen op eb en vloeiend

water, alwaer zagte grontis, zetflegts

aen'tdroog,haeltalde ftucken overeen

zijde , en zullen dus zacht kenteren , of

overeen zijde in de flijck vallen, doet

dan u werek:om daer na de lage zijde te

zuiveren , zoo verwagt een ander ty, en

ruckt u zwaerte over de andere zy,

't Schip zal vanzelf rijzen, en doet dan

als vooren.

Op de plaet by 7*7", wert in 't ver-

korten vertoont, het Schip binnewaerts,

als men op den bodem ftaet , in het

ruim, en na vooren ziet: Alwaer a het

Kolzem verheelt , b de Kiel , c de kiel-

gang , d het wageren, en de Oplangen

,

ƒ Buick- ftucken , g Zifters , en h de

Knies, die den overloop draegen , i de

eerde overloops of verdecks-balcken

,

k de Barck-houten, en / de Balck-wa-

gers. <•

U U Is een gezicht binnen-fcheeps

tezien ,alsmenop hetverdeckofeerfte

zoldering ftaet, en navooren ziet: al-
\
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waer a de Vloer , b de Schaer-ftocken

aenwijzen, c het Lijf-hout, ^de Hut-

ten, e knies , en /een weinig van de
poorten die ter zijde ftaen,^ de over-

loops bakken, ofbakken van de twede
zoldering.

De derde geftalteop de zelfde plaet

by WIV, vertoont hoe het Schip voor

oogen komt , wanneer men in het ruim
op den bodem ftaet , en naer achteren

ziet, waer a het Kolzem weder is,

b een Zog-ftuk , c Buick -ftucken, d
banden cn twillen, enz.

Aen de vierde figrier by XX ziet-

menop den overloop na achteren toe,

het fchot van de Konftapels- kamer
weg-genomen zijnde , a zijn poorten

ter zijden aen , b twee poorten die

achteruit fchieten , c banden die naer

omlaeg gaen , d zijn twee boven ban-

den , e de overloops knies , ƒ het Lijf-

houtop'tverdek,ofonderfte overloop

.

Dus dan is mijn Schip by gedachten

gebouwt , zoo verre- voltoeit dat het

te water is.gebracht. De geftalte van 't

overige binnen en klein buite-werk kan
zeer licht verftaen werden, als haer be-

namingen en maete zijn bekent ; welk
alle , boven even redelijck heb ver-

klaert, nevens aenwijzinge van ieders

plaetze en gebruik , in den Schepe zel-

ve, waerom hier dies aengaende zwij-

ge, van weinig belang fchattende, wat
ranginhet maecken derzelve waerge-
nomen werdt.

Na dat het Schip afgeloopen is,

brengt men daer de maften m , 'tgeen
in kleine Schepen door middel van een
kraen (als vooren is gezegt} gefchiet;

waer mede de maften opgehezen wor-
den : dog aen groote Schepen , die on-
der de kraen niet konnen werden ge-
braght, zet menftuttenvan zware ma-
ften , op het fchips overloop

,tegen de
zijden aen , wekke ftutten boven in el-

kandre fluiten , en met touwen zij n ver-

bonden ; hier in dan worden blockx
gehangen , waer door de maften verhe-
ven en in werden gezet. Dog alzoo
dit de fchepen eenigermaeten krenkt,

gebruiktmen hier toe veeltijdt Lichters

of Boeken
, fchepen wiens gedaente

onder is vertoont ; dees dan leght men
ter zijden aen de fchepen , is't een zeer

zwaer fchip f 't velck by gevolgh een

zeer
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Scheep-bouw en befikr,

zeer groote maft vereift

I. Deel.
, neemt men

twee van deze boeken, ofonderleggers

,

en maecktze vaft aen ieder zijde van

het Schip, hierop ftaet een zeer zware
en dicke maft, of liever pael, waer by

de maften over fchijvenop werden ge-

heid, en in het Schip ter behoorlijcker

plaetze gezet: In dit winden 't zy ter zij-

den of wederzijds aen 't Schip , flaet-

men klampen aen de maften die in ge-

zet zullen werden , om lenfen en tou-

wen aen te flaen , wanneer men wint
; by

dit doen dient goede acht geflagen

te werden, dat de onderleggers niet te

licht zijn tot de zwaerte van de maft
die ingezet werdt , en de zelve niet om
en flae

,
nitfpatte , en zoo het Schip ko-

me te quetzen, 'tgcen by wijlen heb

gezien.

Hier mede dan, laet genoegh ghe-

zeit zijn, van den opbouw mijns Pynas

Schips , lang overfteven 134 voeten,

welck middelbare groote met voor-

dacht onderftelt heb , op dat des te be-

quamer zoowel grooter als kleyndere

Schepen evenredelijck na dit voor-

werpzei mogen werden getimmert ;

met alzulcke verandering als 't ghe-

bruick,waer ieder zijn Schip toe bouwt,

zalvereifchen.

Dit Schip zoudemen bequamelijck

binnen de tijdt van vier maenden , met

twintig of twee-en-twintigh man kon-

nen afmaecken. Een Schip lang 180

of 185 voet konnen 50 mannen hier

te lande binnen vijfmaenden bequame-

lijck voltoien, en opbouwen.

Wat de onkoften en het geit belangt,

waer voor dusdanigen Schip zoude

konnen werden uitgehaelt, daer van

zoude met geen gewisheit konnen fpre-

ken, om datmy d'ondervindinge daer

van mangelt , dits ook een zaeck die

veranderlijck is, na defchaersheitvan

'tarbeits volck, dierte van het hout en

andere ftoffe, tot de fcheep-bouw no-

dig, en oneigen aen dit werek , op dat

echter hier daer niet t'eenemael van en

zwijge, zcolaet een korte onkoft-certer

volgen , eens Schips onlanx hierterfte-

deopgebout.

Onkofl CertervaneenSchip lanck 165

•voet
,
wijt 43 voet, bol i6voet,daer

boven 8 en dan noch 7 voet.

guldens.
De Kiel zal koften van 4 ftucken 2000
De Voor-fteven 300
d' Achterfteven 120 , de Rantzoen-

houten 2oo,deHeck-balck 6o,t'zaem

380
2 Wulpen 80 , 't Broeck-ftuck 1 <j , de

Heck-ftutten 3 6, t'zaem 131

7 Gangen in 't vlack , |£ planck lanck

,

t'zamen 2460

5 Kimgangen van 5 gank zijn 50 plan-

ken, xioo

95 Buickftucken tot 40 gl. 200 Zit-

ters en leggers tot 20 gl. komt 7800
220 Oplangen tot 1 8 gl.

3960
HetKolzem 200, driekim- wagers van

f duim 600. 800
Voorde Wegers in 't Vlack en in de

Kimmen. 2200
Voor twee Balck-wegers onder mal-

kandere 7 duim. 5-00

13 Katte-fpoors tot 45, en 26 Zittcrs

tot3ogl. 1365
Voor 7 banden, 4 Spooren achter in 't

Zogh , tot 40 guld. , en 1 8 Zifters

tot 30.
s 980

30 Overloops-balckenSf, en 60knies
totóogl. 6ofa

Voorkloszenenlijf-houten. 450
VoorRibben en karviel-houten. 150
Voor Bakken kim-wegers

Voor Wegers tuffchen beyde.

3 2 Verdeck-balcken 50 gl., 64 Knies

tot 25. 3200
Tweebanden voorin deboeg. ifo
A chter aen de Spiegel 6 knies , 400
VoorSchaer-ftocken. 160

4Gang en Huit-dicht 5 planck lanck

,

5<5o

560

zijn 40 plancken.

Spant - barek - houten dick

1400
duim.

1000

810

250

3500

90 Over-lnops plancken tot 9 gl.

De Zetgangh.

230 Stutten tot 1 5 gl.

Voor-hout tot de Bteegang en Pootten

300

Een Spant-barkhout 3 00 , en een Spant

vollinge tezamen f50
Noch een Spant-batkhout, met 2 breet

vollingen. 280

Een Raehoudt en Zetgangh. 200

Voor Regelingen en Wagefchot. 70
Voor Ruften, Hals-houten en klam-

pen. 120

Voor het Galjoen. 2,00

V 2 Voor
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Voor hout tot al het bceltwerck zoo
binnen als buiten. 4,00

Voor al het binne* 'werck , Schot en

Wulften. 1 5-0

Hout tot kamers , kotten , kombuis

,

enz. 1600

Voor twee duims deelen. 900
Voor 2ï duims deelen. 700
Voor 1 \ duims deelen en ringels 700
38 Derde deck-balcken tot 25 gl. en

76 knies tot 8 gl. 1558
Voor Balckwegers en Kimwegers. 296
Voor Schaer-ftocken op het tweede

deck, en Lijfhouten. 300
Voor ' t Roofter-werk en Hoofden.150
Voor de Roofter boven , en Hoofden.

190
Voor Water-borden en Kim-wegers,

192
Voor Hut-bakken en knies. 120
Voor alle knechten groot en klein. 200
Voor alle Betings, betings-bakken, en

knies. 200
Voorde Scheen-breeker en ander Lijf-

hout. 60
Voor kruis-houten,klampen,bos-banc-

kcn, en fchandecken. 400
2 Spillen en 't Roer. 200
Voorarbeits-loon. 15000
Voor de Maften. 4100
Vooreen Spantdickevollinge. 200
Voor Peck , teeren werck. joo
Nagels cn ftelling-houdt. 600

'tGeen alle d'onkoften 74152 gl.

zijn, die tot het hout- werck vaneen
Schip na gegevener mate nodigh zijn

geweeft , en zulcks om dat het was
van't alderbefte hout , want indien men
hout van Hechter waerde en niet van

het alderbefte nam,zoudehierop afge-

trocken konnen werden de fomme van

11070 gulden. Doch behalven het

voorfchreven hout , zoo komt het

yzer-werck 't welck in dit Schip ver-

wercktis geweeft te koften. 7784
Het Kocks gereetfchap , 't welck

in een Schip van dezegroote werdt ver-

eift. 352
Uit de lijn-baen heeft men noodig

35261 pont Touw, tot 45-guld. het

fchip-pont tezamen. , 5289
De Zeilen komen op het minft te

koften, 2827
DeAnkers wegen te zamen 645 o pont

tot 3 ft. het pont , komt 967
En voor fcheeps nodige kleynighe-

den zal men van doen hebben een zom»
me van 2264
Zoo dat het opgegevene Schip

,

behalven zijn krijghs nodige uitrufting,

en mont koften , eer het in zee gaen
kan, op het minfte ftaet te koften>

9?635 guld.

Naer welck voorbeelt, de koften van
alle andere Schepen by gelang afgegift

mogen werden.

Een Schip dus gebouwt , kan lange nmb
jaren dueren , eer dat van ouderdom s'ié

vergaet,of gedoopt hoeft te werden

,

zoo hem zwaer en ongewoone rampen
niet ontftellen , tot 20, 30,40, ja 50
jaeren toe ; by aldien de handt daeree-
nigfins aengehouden werdt. My ge-

denckt een Engelfch Schip gezien te

hebben 'tgeen 70 jaren bercyckte , dog
het meefteVaertuigh raeckt korter om
den hals

,
by ongeluck van zee, weer,

wint envyanden.

TWAELPDE HOOFTSTUCK.
fJMaetm Certers onderfcheidelijcker Zee-Scheepen , van anderen

gedaente engebruick, als voorn op zijngehaelt.

jglnderzijn van aenzien , doch
'

niet van gebruick , alzukke

l

Scheepen, welckcrCerters,of

gefchickte maet nu ftaen te

volgen. Haer vormen verfchillen ver-

re, van mijn boven opgeftelde Schip,

want ieders maet en geftalte gevoeglijk

is,aen het geen , 't welck zy te verrigten

zijngeftelt.

d' Evenreden dogh dezer alle , is te

trecken , uit d'evenmatige gront-flagen

vooren tot het onderftelt Pynas-fchip
ontworpen : met dit verfchil echter,

dat de byzondere gebmicken eeni^h
mangel den evenmaet toebrengen, waer profmi,

toe dees ontworpene Certers dienen ;

daer het verfchil aen te befpeuren , ne-

vens de wijs, wet , en regel dier bou-
wing aen te leeren is.

Voorafgaet een gemeene Fluit,lang

Over-
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over(teven 1 30 voet. Hem volgen twe
andereFluiren , waer van het een een

Ooji, en het andere een Noort-vaerder

is; daer in eenige byzonderheden aen

te mercken ftae n, hier na gaet een Ad-
veïsjachtvan Hf voeten lang ove?y?e-

I. D E E L.

wint,enzijngoedezee-bouers. De uit-

wateringen worden vierkant ge-
maekt, en dat met kopere fleuven,
ftercktens- halve. De Hut is veeltijds

verdeelt in drien ; en deplaets daer de
man te roer ftaet, die anderzins open

ven, dees volgen Kat,Boekt•fialjoot,
1

is, met een deckjen overhaelt. De ka- f&iWfl
Buis en Tinck.

Wie deze mate dan proportioneel

volgt , zal het licht vallen Schepen
op te bouwen , dezer gedachte, van
wat grootheit zy oock mogen zijn

;

hy vergroot of verkleine flechts de

maet, den evenmaet behoudende in

alles , en volge in alzulcke deelen

,

waer hier niet van ftaet gerept,d'even-

maet en wet , voorgefchreven aen het

Fynas-fchipvan 134. voet, boven we-

melt. Welck alle die te recht ver-

ftaet, en in 't gebruik heefc gebracht

,

vermeine nier,dat eenigSchip,'t geen

ter zee gaeten uitvaert voorkomen
zal , waer van de bouw-regels hem
onbekent zullen zijn.

Certer van een gemeene Fluit , lang

over (leven 130 voet, <wjj t 2 6\ voet

,

hol i 3 voet 5 duim.

't Verdeck hoogh 5 voet 6 duim,
'tzy hy voor en achter dicht is, dat is

mer Schans en back , of nier.

'tOnderfte Barghout breedt 12
duim, dick 5I duim, de vulling wijt

12 duim ,

't Barghout breet 12 duim,
de breede vulling wijt 2 voet 7 duim

,

het tweede Barghout breet 1 voet,

devulüngli wijt 10 duim, hetderde
barghout breet 10 duim, de vullingh

wijt 8 duim/t Raa-hout breet 8 duim.
Fluiten die

,
op verre tochten als

naer Indien gaen , werden veel ftevi-

!

gergemeinlijckgemaeckt,alsdienaby

vacren : De eyzere Puttings aen de
ruften worden verdubbelt , om de
Hooft-touwen te beter te houden.
Men laetze achter veel Springen, en

zulcksom een ruime Kajuit te kon-
nen hebben; tegen welcke billen bin-

newaerts , alzoo het Schip door 't

veel fpnngcn zwack wordt , ftevige

ribben en banden geiecht worden.
Vooronder fchiet men het Kabel-gat

met twee deuren af. Dees Fluiten

ftutten om haer engte boven weinig

mer onder de Kajuit is in drie of vier
na" 1"d'">

deelen verdeelt , tot bergingh van
brootj fcheeps en Konftapels tuigh,

daer een hoek onder is , waer het kruit

in werdt gebergt , en achter by het
roer,gaet een gat neer,dienftigh om
als iets onklaeris,het om laegtered-

den , en kleinigheden in te bergen.

De Spil ftaet zoo na voor de maft,
dat even gaen mag , en dient wel ge-
Iet,als men hem zer,dat hy ondergeen
balckkomt te ftaen, diehemhetke-
ren endraeien belemmere. In de hoe-
ken van defteevens, iftalomme met
koper heilagen. Deze Fluiten zijn

gemeinlijck voor weinig meer opge-
boeit als andere, daerze een backjen
hebben, 't geen met een tretneertreet.

Voor dertig jaeren
, zagmen defche-

pen van wat geftacht zy oock zijn ge-

weeft, die naer Indien voeren, voor
boven open zijn,zonder bak

5
kooien

enflaep-plaetzen voor 't volck wier-

den vaft aen wederzijds boort getim-
merr. De Konftapels-kamer gingh
van het verdeck met een trapjen

neer, en cjuam op eene hoogte met de
koebrughof het onderfte verdeck ;

fchoon daergeen gemeenfehap mede
hadde. Op't midden van dees Koe-
brugh fliepen de Zoldaeten

;
terzijde

wierdt maft en houtwerek geftout,

'tgeen achter door een poort inge-

bracht wierf, gelijck men noch heden
aen de Noorts-vaerders zier , die ach-

ter door een gat haer hout-laft in krij*

gen.

De Koebrug die zeer weinig voe-

ten diep was, hadde een open ïuick-

gat , daer de zoldaten door in en uit

gongen , nevens nog een groot trali-

iuickom adem door te fcheppen. He-
den rijzen de fchepen achter meerder

als tediertijdt.

Order ofmaet van Oofter-vaerders

Fluiten.

Als
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Kortleven- Als dusdanigen Fluit lang is overfte-
'»"'-""• ven ioovoet, dan is hv wijt binnen de
Jen flumn, hint 2 2 voetjhol 1 1 voet,voert i ooialt.
WM

'"-P Als hv lanch is 1 1 y voet , wijt 22I
W-voeren. 1 O > ' > 3

voet, dan mag hy voeren ifolalt. Deze
zijn maer van een holte, deck ofte dack.

Als hy lang is 125 voet wijt 24. voer,

hol 1 2 voet , zal hy konnen voeren 200

Noorts-vaerders tjliaet.

Op de zelfde wijte en lengte als bo-

ven, behoort eenNoorts-vaerder 2 voet

holder te zijn. De oorzaek dat men de
Ooftervaerders 2 voet vlacker maeckt
als de Noortsvacrders, is om dat zaet

minder plaets vereift , als maften en
deelen , en geen ftouwen nodig heeft.

De Noortsvaerders hebben veeltijts

boven het braet-fpit een deckjen , 8 of
jo voet lang, en zijn zomwijlen inde
midden op den overloop nietgcftrekcn,

open en met geen deelen belegr,tc weten
tuflchen de groote en focke maft, en
datomde ftuatievan 'thoutte bcterte

konnen doen. De wijte van dees Sche-

pen komt veeltijds op een vijfde deel

van de lengte.

In 't hout voorfchecn op Koopvaer-
dy-fchcpcn , maeckt men veeltijts ron-

degaten om voor looze poorten te die-

nen , zoowel voorals achter.

Schepen op de Walvis-vangft uit-

geruft , zijn voor aen de bocgh , tegen

«t eys verdubbelt , en veeltijts voor
het braetfpit teghen fteeven aen ge-

ftreecken. De roer-pen komt bo-

ven de kajuit onder een klein loos

verdekjen , of zomtijdts tuflchen Hut
en Kajuit door , welcke zolderingh

bekleet is met beteerde prezennningh.

Dekolder-ftockgaetmet een bril door

het verdeck , zoo dat de man te roer,

voor de hut in de open lucht ftaet.

Buitewaerts tegen de fteevens van

Fluitendie geen Galjoen hebben , wer-

den twillen of knies geflaegen. In

naeuwe Fluiten wintmen uit , aen het

loopende en ftaende wand ; oock aen

Anckers, kabels, en het getal dernoo-

digebeftierders.

De Schepen die ter koopvacrdye

tiitvaeren, en dat met weinigh volck,

behoorcn over alle klieken endeuren,

wel gedektte zijn met eizere banden en
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beugels, om desnoots dicht geflootejt

te konnen werden ; by welck gevalmen
weerftant biet,kruiswijs langs het Schip
uit back en Schans ; als mede van onde-
ren , waer tegen de beftormers dan

, ga-
ten in 't verdeck hacken , daer zy ftink-

potten, granaten en diergelijck oor-
logs tuig in werpen.

Schepen die van hierom de Noort en
Ooft vaeren,met weinigh Schepelingen
zijn bemant, om de Welt met veel;
waer van hier de vrede , en daer den
oorlogh oorzaeck zy. Op de eerfte

fchaftmen zonder maet
, totghenoe-

ging van het volck : op de tweede meer
bekrompennaereentaxt.

Schepen die om 't noorden Hout,
en vaak om 't ooften K ooren haelen

,

waer over het verfchil ontftont, tuf-tó^
fchen Kroon Denemarcken en dezen
Staet, aengaendeden eik of maet, die ffi)
men hen in deze landen gaf, waereh "**» •

van geftalt als in de nevenftaende plaet "Cj,
is vertoont. Voor en achter zijn zyhet ?w>
wijtft, in de midden 'tnaeuft ,daer zy
anderzins het wytfte zijn ; de buitenftc

kromme ftreepen , die dwars op de
plaet, ever het Schip heen gaen verto-
nen 't Springen van het zelf,enhoeze
wierden uitgezet , om by maet den in-

hout te verkleinen
; de binnenfte ftree-

ken , die overdwars door het Schip zijn

gehaelt , vertoonen van wat wijte een
Schip van dezen aert en lengte ge-
bouwt , behoorde te zijn , als het zon-
der eenig opzicht , en na den eifch
werdt gemaeckt. Het uitbreecken de-
zer Schepen voor en achter , bracht
hierin den Schipper profijt aen, datze
veele goederen meer ftouden , als de
maet der Schepen hielt. Dog dit winft
vinden heden is te niet gedaen, door eén
andere wijs van meten , daer wederzijts

Oppermachten in zijn eens ; waer-
om oock nu hetmismaeckt bouwen en
geweldigh uitfpringen achtergelaten

werdt.

Een Fluit-fchip lang 120 voet , wijt 2

2

voet, hol 1 1 ; voet, rijfende achter op
ieder voet lengte, een du:m.

Fleeft wederzijts 7 vlackgangen , %
Kimgangen, te zamen 16 gangen, ieder
lanck^, zijn 128 plancken.

7Q Buick-
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70 Buick-ftucken
, 14.0 zifters, 150

Oplangen , en 1 6 dutten , 26 bakken

,

5 2 kn ies ; 14 deelen voor de overloop

,

3 gangen in 't Huidkht
planken.

2 Spant - barckhouten , die voor , rot

op de boeg toe , op zijn gezet,en dan
weder weinig zackert; zoo dat tegen el-

kandre fchier komen te ftaen. 1 Spant-

vollinge. Acn Eizervverck zoude om-
trent gaen tot dusdanigen Schip

, 300
gulden, aen Spijkers 170 gulden, aen

Nagels 70 gulden , aenpiek , teer, en

werek ,113 gulden.

Dc pa! aen het Braat-fpit ftaet bo-

ven 't braet- fpit, en dreunt tegen de maft

acn. Dehoofden daer van j komen deur

den overloop , en zijn onder tegen de

balck aengeflagen. De fluiten hebben in

't gemeen aen ieder zijde een Ballaft-

poort : de Hout-poort achter werdt

door vier oogen met dwershouren,en

touwen wel vaft toe gemaeckt: bo^

ven de Bril , daer de roer-pen doorgaet

,

legt een luik. Op deze Fluiten komt
mede achter boven een groot luick,

't geen een ander luick in den overloop

onder zich heeft , door wekke beyde

men goederen in 't ruim neerlaet. Langs

de ftaggen hangen houte leuvers : hier

doëtmen het Stag-zeil aen. Het vier-

kant wulf achter, moet ietwets achter

over hellen, want het andezins inwaerts

fchijntte hellen.

Deuiterlijckevormen gedaente vari

Fluit-fchepen ,
zijn op de plact hier ne-

venftaende ten toon geftelt, gelijck ook
een Galjoot van de keinfte flagjdiehaer

roer-pen overhoort draeien.

Als de Boegfprietop defteven legt,

moet de fteeven niet te hoog zijn
, dog

alszy daer bezijden legt, moethyvry
hoog komen .Het entvan deBoeg-fpriet

fteeckt deur het verdeck , oflegt daer

flegts op in Fluit-fchepen , en is met een

beugel gefooten. De knies, die tegen

't luick over ftaen , komen met haer

langften arm onder den overloop , of
men legt wel kleine balckjes tot aen de
lukken toe.

I. D E E L.

Certer van een Advijs-jagt
, lang 115

•voet overlieven ,
in'ijt 2 7 voet

duim, holi 1 voet 5 \ auim.

De Kiel diep 14, duim , breet 16'

;

duim. T)e Sponning dik , wijt en diep

3 duimden 5jduimgeftapelt. T>eVoor-
t'zaem 30

j

/leven is hoog 20 v., valt 20voet,boven

|

breet 2 voet 5 duim , onder breet 3 voet

3 duim , binnen dick 1 voet ; duim

,

voor dick 8 duim. 't Kinback langh

7 duim,'tlas lang 5 voet, deenden dick

3 duim : en 't lafch met 8 bouts geklonc-

ken.Delip op de kiel is lang f voet,'tent

dick 4, duim. "De Achterjhve hoog
19 voet 6 duim, valt 3 voet 3 duim , bin-

nen dick 1 ijduim, achter dick 8 duim

j

boven breet 17 duim,onderbreet5 voet

4. duim. De Sponning komt van de kant

3 duim, wijt 3' duim,diep 3 duim. T>e
Streeck lang 5 voet. 'tHeck lang 18
voet,dick breet en heeftbocht 1 7 duim.
De Rantzoen- houten ftaen uit de
kiel 10 voet , en zijn breet 18 duim,
rondachtigh. De onder -enden ^ver-

keert gebogen : de worpen dick r

voet, breet rcduim,debovenfte 2 voet

van 't heek , 't Broek- ftuk dick 6; duim.
De Heck-ftutten 1 8 voet boven 't Hek3

bovenwijt 10 voet jj duim,dik 8 duim,
De ender-enden moeten met de bogt
van de Rantfoen- houten accordeeren.

't Vlack wijt 17 voet 7 duim, 't rijft 8
duim , hol gebceit 3 voet 2 duim , en
daer wijt 25 voet 2. duim : de Oplangen
hangen uyt 1 voet 1 1 duim , achter en
vooronder water fchootig geboeit. De
planken zijn dik 3 duim: de Tingel aen
de kiel dick 2 duim , en van de Kiel 4,

duim. De houten op de kiel dick 9
duim,op'tboeifel7jduim,opdeScheer

gang 6 d.,op de zent 5 duim , achteren

voor onder vry zwaer,maer bovë ligter.

De Kimwager dick 3
jduim ; dean-

anderewagersdkk3 duim. TSe Bal-

ken dick breet en hebben bogt 1 1 iduim:

deBakkwagerdick^l duim. De/lut-

ten komen in op de hals 2 voet : 't Lijf-

hout dik 4. duim, breet 20duim ; de wa-

ger op 't Lijfhout dick 3 duim. Dever-

dexbalk-waeger dick 2 ï duim: de Ver-

dexbalken 8 duim , hebbende bogt 91

duim, de Schaer- ftocken dick 3 duim

,

't onderfte Barck-hout dick 6 duim ,

breet 1 1 duim. Doch de hoogere Bark-

houten zijn kleinder. T)e knies in 't

ruim dick y\ duim ; de nebben aen

de balck lang 4,' voet of 5 voet. De knies

op het verdeck dick 'q\ duim, onder

X lang
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lang 6 voet, de nebben lang 4. voet ; het
Lijfhout inde kajuit dick 3 duim , de
Balck-waeger dick 2iduim , de bak-
ken dick

f- duim, hebben bogt 7 duim ,

de knies dick 5 duim , onder langh 44
voet, denebbenlang 3 voet : de ande-
re Wagersdick i±duim, de hut-bakk-
jcsdick 4duim, breet 4" duim, hebben
bogt 10. duim. DeBalckwager is dik
li duim, 't Water-bortje dick 2 duim,
de Wagers dik li duim.De Spenen zijn
dick 14, duim, breet 15 duim , de hoof-
den lang 14 duim, en i duim hol; de on-
der-enden 10 duim dick en breet : de
Speenen ftaen 4, voet boven den over-
loop. De hoofden van de kruis-beeting
zijn lang i4_duim, deBeting-kmesdikp
duim , aen de Speenen breet 2 voet 6
duim , voor breet 1 voet. De Kluize
wijt 10; en p duim , uit den Overloop

3
voet. De grooteRuft is lang 1 5 voet, dik

4. duim, breet 1 i|duim : de Focke-ruft
lang 14, voet 5; duim, dick 4 duim,
breet 1 1 duim. DeBezaens-mft langh

5; voet, dick 3; duim,breet7duim. De
hoofden van 't groote luik dik 7 duim

,

breet 8 duim, 'tbinne-hjsjedik 2iduim,
breet 3 duim, de fponning wijt ijduim,
de Ribben dik 3 duim, de Marckerdik
6 duim breet 7 duim. De Uitlegger is

lang 22 voet , aen fteeven breet ui
duim , voor breet 9 duim: dcKam ag-
ter breet 20 duim , voor 6 duim: de
reegeling aghter breet 6 duim , dik 3
duim, voor breet2}duim, dik 2 duim

1 t s e n s

breet 1 6 duim , dik 15 duim , de fchij-

ven breet 1 6 duim, dik i, duims de bui-
tenfte dick 1 j duim. De Boffen dick
4. duim dc gaten wijt 2 duim.

Schepen van denieufte fabrijck : zijn
onder, voor en agtcrfcherp

, dog boven
breet, en fpringende , met vlacken die
weinig rijzen, fchier plat inden buik,
en zulkxomniettedieptegaenop on-
ze droogten. MenmaecktnuoockPy-
nas Schepen van een verdek 1 waer ag-
teropiseenKonftapels Kamer,en daer
boven

, met een trap oftweeop tegaen
een Kajuit zonder hut. De Combuis
ftaet in de Bak en het fcherp legt voor
en agter,ofweizonderbakmeteen dig-
teftuer-plegt, daer een deur indemid-
den ftaet. Op den overloop van Flui-
ten vimmen dog zelden voor en agter
de groote maft, vafte Koien enCom-
buizen. Boten zijn kleineFluit-fcheep-
jens, die boven plat, en in fte van een
verheven hut ofKajuit , een vooronder
hebben, het ftuer over ofaen boort dral-
ende. Zy hebben een verdeck.

Certer vaneen Kat , lang n6,wijt 23,
hol 12 voet , gelijck men die aenbe-
pet.

'tOnderfte Hacke-bort van de Galdery,
is breet 1 2 duim, dik ii duim.'t dek dik
liduim, breet 1 2 duim; de Wulft-ftut-
ten dik 6 duim , breet 6; duim. Het
hooger Hacke - bort en Dek wat min-
der. DeS

p

«'/boven lang 5 voet 8 duim,
dik 18 duim : de gaten wijt

3 [ duim,
hoog 3^ duim. DeToor ten ftaen 2 voet
uit den overloop

, wijt 2 voet 8 duim.
Hetgroote Spoor komt 60 voet van ach-
teren , het Focke-fpoor 15 voet
van vooren , 't Bezaans-fpoor 20
voet van achteren. De groote Viffer
valt in 't ruim 2 voet 1 duim. De Foc-
ke Viffer valt i^duim. De Bezaens-
viffer valt 8 duim, tuffchen 'tVerdeck
cn overloop. 't Roer onder breet 3
voet 7 duim, voordik8 duim, achter
dikóduim. DeBoutsdik 1 duim, de
Nagels dik jü duim. D egroote Kneebt

Dekielisdiep i4duim,breeti5-of 16
duim

; deSteven zwaer een voer, dikte
i

boeien
, met drie loffe plancken tot aen

j

't Barghout toe. DeBuik- ftucken dik

j

8 duim , enom het andere een grene en

|

een eeken : onder de maft 3 of4. eek en
!
grene zifters met grene Oplangen; uit-

:

gezeit de Boeg van eecken , tot aen de
Spanthouten toe. Dc Oplang dik tot
deBoei-gangh 6 duim, boven f. Het
Zaet-hout breet 2 i voet , dick 8 of 9
duim. De vlack-wegers eken-hout,
dik 2 i duim. Inde boegen na behooren
met eeken-houtvoorzien. De Kimwe-
gersdick 3 i duim eeken-hout. De Zy-
wegers tuffchen de Balck - wegers en
Kimwegers tweeduims grene deelen.
Debakk-wegerdick^duim, breet z',

voet eeken- hout. De bakken een voet
vierkant, de zijlbakken en aen de kant
van 't groote luick eeken-hout; anders
om de andereeen grene balck , grene of
viere knies, 3 balken met dubbelde
knies: 3 banden in 't Zog: 2 met Zitters
vooronder denoverloop, 8 banden met

het
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het Focke-fpoor, 2 zitters met 2 (bin-

ders beide boeg op het Water-bort

,

dick 4 duim , eekenhout , ieder bakk

2 bouts. De nebben van de knies ge-

ilooten met 4, bouts, buiten in 't wa-

ter-bort 2 bouts tuflehen elcke balk;

de Barghouten dick 4, duim , breet i

voet eeken-hout , grene vollingen, de

overloop van 2 duims greene deelen ,

'tfpint wel afgehouden. De kajuits

vloer twee ofdrie pareken onderden

overloop. De bakken wijt van mal-

kander 3 voet:de bouts dik 3 quartier,

zo wel in de nebben als anderzms,aen

deonderfte bakken oock 2 knies als

boven, voor een kabel-ruim, 'tgeen

zakt na behooren en als een hangka-

mer komt. Voorts koien, Kombuis,
Maften ,

Spooren , enz. De bouts

moeten alle gekloncken zijn. Dub-

belde puttinghs met fchalmen ; en

fchoot-ringen. Aen het Zaet-houtin

ekk hout een bout: en vorders alles

wel geflooten. Daer het hout in de

Katten,zeergebogémoetzijn,neemt-

men eiken hout toe , alzo het vieren

qualijk buigt. Aen te mereken is in de-

ze Katten , die men beter Ezels mog-
te noemen, om haer traegheit , dacze

meeft rechthoukig gemaekt werden,

om dat het grenenhout niet zeer buig-

zaemen is. Zy zijn onder meeft plat,

en worden op drooge gronden meelt

gebruikt. Van het vlak komt maer

een rechte plank fchuinsopftaen voor

de Kimgang, en voorts rijft hy plat,

al wijderende na boven toe, tot aen

de uitwaeteringh , daer hy weder

krimpt.

Deze Kat-fchepen kan men onder

het geflacht van Pynaflèn nochte

Fluiten ftellen ;
want zy van een ver-

mengde geftalte uit Boeiers en Flui-

ten zijn gemaeckt. De fteevens val-

len weinig, en zulksom de ruimen des

tcgrootertedoenzijn:de maften zijn

klein en licht, ftnjcken het zeil om
lacg, voeren geen marfzen, en wei-

nig vokk : zijn achter laeg: de kajuit

zakt onder den overloop , als in de

Galjoots 5 heeft geen hut , maer een

voor-onder. De kiel, die wel veeltijts

van eiken is, maeckt men oock wel

van green ofvieren-hout,gaen boven

vierof vijfvoetniet diep. Hacr be-

zaenis van maekzel als op de Binne-

lants-vaerders, meteen roede onder s

en de zeilen meeft vierkant.

Met graen ofte zout kan menze
niet vol laden, zwaertens halve .-en

dus komt die ftoffe licht te verkhoc-

ken,'t geen gevaerlijckby hart weder

is. Het verdek werdt ftevigheits

halve dikmael geftut , de roer-pen

gaet onder de hut door, en wort zon-

der kolder- ftock beftuert. Voorde
kajuit worden zomtijts afdakjens ge-

maeckt, tot verblijf voor het volck,

en men fteeckt veeltijds een touw
door dehelm-ftock, waer mede men
het roer beftiert. Zijn flechte Zee-

bouwers , maei laden veel.

Certervan een Boeier na de aldernieu-

jlewijze ,
gelijckdie zelve afhebbe

gerneeten terwijldat uviertgebont.

Langover fteeven %6 voet, wijt 26

voet, hol 9' opzijn uitwaetering. De
kiel vierkantig duim. Stevens zijn dik

1 voet; d'achter-ftevenis onder breet

6 voet: de voor-fteven valt 8 voet*

d'achterftevenis 1^ voet : voor opge-

zet 6 voenachter 7 v. 't Vlak is wijt if

v. , rijft 2 duim , op zijn boeigang wijc

t 9 voet 2 duim. De buickftucken dik

9d.,aen de kimmen 8 duim.De zitters

dik op de boei-gang \ voet , de Op-
langen { voet, boven 4.; duim. 't Kol-

zem dik ji duim, onder de maft achter

6 of7 duim. DeKimwaegersdik4d.
Op 't vlack gewagert met 2 duims

plancken , tot aen de balck-wagers

toe ; de Balck-waegers dik 4 duim

:

de bakken dik 10 of 11 duim: elke

balk heeft twee knies op en neer, en

2 langs fcheeps, zoo 't valt. De wa-

terborden of lijf-houten 4 duim , d'o-

verloop van %\ duims deelen .DeBark-

houten dik ; voet , breet 1 voet: zeg

d'onderfte : het derde berck-hout4

duim, breet 10 duim.

De vullingen wijt 6 duim: de vul-

ling tuflehen 't ree-hout en bovenfte

berk-hout breet 10 duim , dik 5 duim.

't Ree-hout breet 6 of7 duim: deRee^

houten het wijtfte te midden-fcheep,

voor en agter toe loopende, ruim we-

derzij ts 1 voet. 't Voor-onder lang

1 o voet, van de binne-kant van de fte-

X 2 ven,
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ven,\vaer dc koien en kombuis in zijn
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, grote tegen water en wint niet beften,
t.rookgat gact voor' t braetfpit uit.Het

I
dig en zoude zijn , ofte bequamelijck

Braet-fpit dik 20 duim. HetBezaens-
masjen , 'tgeen zeer klein is , komt
achter aen , even voor 't leuning-
bortjen te ftaen. Hier achter wert
zomtijtseen klein hutjenopgemaekt,
om iets in te bergen, ofook wel voor
kojen dienende.

Hetkifte-luick groot 4 voer. Het
groote luik lang 10 voet, breet7 voet.
De roeflang 14, voet, ftaet op 't ver-
dek, en wordtin twee ofdrie affchut-
zels verdeelt , deze dient tot berging
van zeil en treil, touw enz. , enoock
voorfiaep-plaetzen. De kajuit is lang
10 voet, van de binne-kant der fteven
aftemeten. De Kajuits vloer ftaet

3

beheert konnen werden. De Steven

I

en kiel werden voor met een eize-

1
re bant wederzijts t'zaem geklonken.

Daer Werdt veel geredenkavelt »»

over 't bouwen der Boeiers of Gal- 'j™

joots , die van hier na Rouaen in Ar,

Vranckrijck varen ; dees wil zoo-
danigh , en een ander een ande- rem

reCerter gevolght hebben, om ten
ff.

bequaemfte de waren over te voeren, tm
waer in veel overleggingen dienen
waergenomen te zijn , hy moet door
zee, rivier, en waeter dat droog loopt.

t'Zeeiseen lang Schip met een diep
gaendekielnut ; op nevieren die on-
diep zijn, pnjft men 't platbodemt

voet beneden de overloop, hy zackt vaertuig, en op droogtens loopt het
een weinig naer achteren toe.' Het
wulfis drie voet boven de overloop,
daer men 't met een t rapjen neer treer.

De bezaens-maft-banck, ftaet in een
doftbovéde kajuit, is niet zeer zwaer,
en wort gemaekt na welgevallen.

De groote maft heeft 6 palm in zijn

midlijn, zy is lang naer welgevallen
;

ftaet weinig voor over in 't gemeen.
Het Roer is dik ioduim boven, on-
der van een dikte metde fteeven. Zijn
pen komt tuflchen dedofc en kajiuts

wuift in. De man te roer ftaet voor
de kajuit.Het opzetten van den over-
loop voor en achter, dien t om 't over-

komende zeewater te loozen, en die
plaetzen droog te houden.

De Zwaerden die weinigh onder't I

Ree-hout vaft zijn gepent , fteeken
j

2 voeten dieper als de kiel van het

fchip in zee> breet onder naer welge-

vallen van den Bouw - meefter. En I

terwijl zy dienen om het fchip van i

afdrijven te weerhouden , zijn de
I

grootfte zwaerden het dienftigft aen
de (chepen,ten waereal te groot, moe-
jelijkte behejeren zijn. Zonder zwaer-

den bezwaeïlijck licht gaende fche-

pen wenden: zydoen het Schip in't

water vaft ftaen , en gelijk als op een
fpil draeien. Daer weinig water on-

der de kiel is , draeien de lchepen lig-

telijk •, om dat weinig waeter weinig
afdrift kan veroorzaken.

Men maeckt aen groote Schepen
geen Zwaerden , om dat hen geeilte

lange vaertuig noot van de lende te

breecken , en in zee , de korte van
niette konnen njzen en van de gol-
ven bedeckt te werden. Waerom
niet zonder reden is , dezelvige te
voorzien met ftijve lendenen , en kie-
len zwaer in 't midde , dog ondiep ,

waer en tegen de zwaerden vergroot,
om in zee het afdrijven met een ondie-
per kiel beter te beletten , en het vlak
min tc doen rijzen , als gewoonlijk om
niet om te llaen , ofongeval te lijden

,

wanneer de fcheepen op droog zit-

ten , en in 't algemein is raetzaem,
geen Boejeis ofGaljcots al te zwaer
en grootte maken , om dat in dierge-
valle de Gaffel ofhet Zeil als 't quaet

j

weert, niet is te beheeren zwaertens

j

halve, en de maft het fchip zeer doet

j

ftingeren, in duicken en waeter van-
gen. Maer'tis te raden in fteê van
Galjoots of Boeiers van 70 laft, ge-
lijck die van dees nevengaende Cer-
ters zijn: Boots met drie maften te
bouwen, welck bequamer te redden,
gemackelijcker te beheeren , min af
drijven , en meer weg fpoeden , die
na alle weer en windt , zeil konnen
minderen en vermeerderen.
Tot Rotterdam werden Draei~

overhoorden gemaekt 3 welker Roer-
ftokagterde Bezaens-maft vaert, die
op een leningtje ftaet. Hun verblijf-

plaetsgaet met een ftulp-luik voor de
Maft neder, behalven dat zy een
klein hockjen onder't roer hebben.

Cer-
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Verter van een Galjoot gelyck die ge-

meen gemaekt werden , wiens maet
nevens het vorige op een zelfde werf
nam.

Lang over fteeven 85 voet, hol 1

1

voet 3 wijt 2 1 voet, de voorfteven dik 1

voet,Cde voorftevens en boegen op Gal-

joots zijn in 't gemeen hooger en ronder

als op Boeiers) valt 10 voet-, d'achter-

fteven dik 1 voet, valt een voet. Dc
Kiel 1 4 duim vierkant : 't boeien 3

pols-plancken , tot aen 'tBarck-hout

toe,te verftaen zooboeien als huidigh-

ten. 'tVlack wijt 15 voet en:, rijft 2

duim. Op zijn boeigangen wijt 2 voet,

de buik-ftucken dik 8Jduim ; de zitters

na gelang op de boei- gang \ voet dik, de

Oplangen onder ; v. , en boven 4;- duim:
'tKolzemdikgduim , breet 2 voet. De
kim\vagersdik4d ,breet 13 of I4duim,
op'tvlack gewaegertmet twee duims
plancken, tot aen de balck-waegers toe-,

deBalkwagers dik4 d uim ,de balken d ik

1 voet,breet t i,i2,of13 duim,wijt van

den ander 3 en ; voet iederbalk heefteen

fpantknie openneer-^balkenleggen ne-

ven de maft 2 voor en 2 achter, elk heeft

4 knies, 2 langs fcheeps en 2 op en neer.

Dewater-borden, of lijf houten , dick

4. duim. Men legt eiken ribben dwars
overde overloop, van 2 duims dee'en.

Hetluick lang 7 voet, breet 6 voet. De
twee onderfte Berck- houten dick 5.

duim. De vulling breet 1 voet
; het

bovenfte Barck-hout breet 9 duim , dik

3 duim. De vulling daer onder breet

1 voet. De vulling boven wijt 9 duim.
Het Ree-hout 6 duim breet , dik 3
duim

;
het Ree-hout fluit de fcheeps-

zijden boven.

De Maft vvert weinigh meer achter

over gezet als op Fluiten ,en zulks , op
"dat de zeilen aen de gaffels niet te zeer

voor over hangen , en het Schip doen
duiken.

't Voor-onder ftaet 1 1 voet van {te-

ven, deKajuit 1 i ïvoet ,zackt onderde

overloop jivoet, zijn wulfkomt daer

boven 2 \ voet.

Het Bezaens-masjen ftaet effen voor

de man teroer,of zl voet voorde Kajuit.

Voor ïft opgezet f vcet,achter %\ voet.

Staet te weten, datmen de Schepen ach-

ter meer opzet als voor, om dat zy meer

inzinken achter in 't genieën als voor.

De groote Maft werdr op een derde
van voorn ingezet, gelijk mede in dé
Boejers.

Het Roer komt onder in breete met
de fteven over een , doch is boven fmal-

der De Roer-pen legt boven't Kajuits

wulfje, zoo dat men hem over boort

kan douen ; waer van deze vaertuigen

de naem van Draei-overboort hebben
bekomen j zy werden zomtijts achter

Fluitsgtwij ze opgeboeit , wanneer mert

hen de naem mede Wel van Booten

plag te geven. Voor boven isditvaer-

tuig op zijn breetfte ; en de achterfte bo-

ven zijdel • plancken fchieten een wei-

nig over 't Schip
,
geüjk men mede aen

allefmal en wijt-lchepen zier-, en zulkx
opdat het roerdes te beter bedwongen
werde,en niet op en ftuite , waer een

dwars planck ten zeiven' einde over
wert geleght, die mede vooreen zit-

banck dient. Men maeckt zomtijts

Scheepkensindeze landen , die onder
de gedaente van Galjoots, en boven van
Pynaffen hebben, met een halfVerdek}
en zulxalsmen daer verre tochten me-
de ovèr zee wil deen, braffpit, en een

groot fluit luik , zender Hut , met een

zeer ondiepe Konftapels- kamer dié

hangt, waer kruit en broot- kaften in

zijn. Hier in heeft men na zijn groote

goede lijfs-berging. De Kombuis en
kooyen ftaen in het Voor-onder , als

oock in de kajuit nevens het gemack,
alwaer medeeen kelderen Vuerfchoue
ftaet.

Gal joots die tot Advijs-jachten wer-

den gebouwt,en nietom laft te dragen ,

als deze, verfchillen eenigzins met de-

ze in haer vorm : zijn fmoeg en boven
vry rank , het vlak rijft meer , en zy heb-

ben minder lighaem ; de Maften zijn

zwaerder en daer hangt meerder Zeil

aen.

Welcke op de Vifzery toe werden

gemaeckt, zijn insgelicks van anderen

vorm, k'einder, en het hol is totber-

ging van de vifch in verfchcide backen

verdeelt. Hoekers hebben in fteë van

een Voorondereen verblijfaen de pot-

huizen op het lant niet ongelijck.

Zy voeren twee of ook wel drie lichte

Maften : Puyen of Dogbooten voeren

eenkruis-fok, met een groot zeil daer

X ? een
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een mars-zeil boven ftaet, zijn boven
plat , met een Vooronder , zonder
Roefofte Kajuit, loopen voor en ach-

ter fmal toe. Zeer weinig op zijnde

geboeit.

ÖmeenGaljoot te bouwen, als bo-

ven in zijn Certer is vertoont, heeft

mennoodig 12 goede planken in het

vlak, 50 buickftukken , 12 banden
voor en achter, 16 overloops bal-

ken, 2 kimgangen, 100 oplangen, 32
knies, g gangh huit-dicht, 2 fpant-

barck-houten , 1 fpant- bark -hout,
meteen bre-gang,en raa-hour,iooop-
ftutten, 130 gulden aen (pij kers , en

4f gulden aen nagels. DeRotterdam-
mer Zee-boots zijn veeltijts op de
helft van haer dek achter met een rre,

wat rijzende, en voorts geheel plat.

W I T S E NS

Van Branders.

De bequaemfte Schepen , diemen
tot de Branders gebruiken mag , zijn

kloeke Boots , Fluiten ofte Pynafzen
van omtrent 70 of 80 laften, die eenen
gladden overloop hebben, met noch
een doorgaend verdeck. Op dezen
overloop moetmen zoo hier en daer
eenige lucht-gaten hacken, van om-
trent anderhalve voet vierkant, tuf-

fchen de balckenin, die in het ruim
van't Schip uit komen. Dan laetmen
maecken eenige houte goten vange-
zaegde deelen ,tot de breete van an-

derhalve duim , en aen de zy on-
trent 1 duim hoog, oock wel van blik.

Drie van deze goten legtmen aen we-
der zijde vandeMaften langs't Schip
hene, zoo wel aen ftier-boort als aen
back boort, welcke altemael in een
dwars-goot moeten te zamen komen.
6 of7 voet van 't ftier-plegt af, daer
de man te roer ftaet. Dan maeckt men
noch een lange goot , komende
fchuinsneer van het ftier-plcgt tot in

de dwars-goot, op den overloop van
het Schip, welcke lange goot weder
komt te kepen ineen dwars-gootjen
op het fticr-plegt,daer de man te roer

ftaet, en aen een van beide zijden,

daer de gclcgentheit beft prezentee-

renzal.Van het ftier-plegt , moet een
ruime val-poort gemaeckt worden,
daer onder leggen kan een wel-be-
roeide floep , opdat de man, die aen

't roer ftaet , na dat hy den brant in dc
aeren gefteecken heeft, terftont daer
in zoude kunnen vallen. Dan vult-
men de aeren of gooten met deze
volgende vuur ftoffen, te weten, een
deel Buskruit, een halfdt el Salpeter,
een vierendeel Harpuis, en een vie-

rendeel gemeene Zolffer , alles wel
klein gewreven en met Lijnzaet-oly
aen gemaekt , doch niet te vochtig,
op dat de brant niet te traegh wor-
de: want hoe fnelder hoe beter. Daer
na overdektmen deze goten met ge-
zolfert c'oeck of Kardoes - papier.
Daer boven moet men hebben veel
dunne ghefheede fpaenderen van
licht hout , aen boskens gebonden,
en in de Traen gefteecken : fteit-

men die dackxgewijze tegen mal-
kanderen aen , dwers over de <^o-

ten heen. Over deze fpaenderen zet-
men wederom menigte van dunne
tackeboffen, die wel droog zijn,mede
dakxgewijs overdegoten heen, met
de einden tegen malkanderen aen

:

welke tackebofzen eerft wel beftree-
ken worden, met de volgende vuur
ftoffen, te weten, gemeene Zolfer ge-
ftooten engefmolten, een partyeZal-
peter: drie vierendeel grof Buskruit,
een halfpartyeHarpuisenTraen,alles
wel door een geroert. Dan zoo bangt-
mennoch alderhande brantftoffe on-
der langs't verdeck henen, dat mede
aen alle kanten wel verzien is mee
goede lucht-gaten, verfchey de boften
met wel beteert kabel- garen , en Zol-
fer-boften , hebbende den overloop,
de boorden van binnen, mitsgaders
het verdek van onderen wel vet be-
teert ; en met gefloten harpuis , en
zwavel beftrooir,en aldus zult gy een
zeer vreezelijcken en fnellen brant
hebben. Men vult oock wel de Sche-
pen met open tonnen van gepiekt en
geteerde krullen.

A Ismen deze Branders begeert te
gebruiken, zoo moetmen alle poor-
ten , luicken en lugt-gaten openen :

'tgeen vaek gefchiet met kamers, die
men daer tegen ftelt, welckmeteen
lopent vuur los gaende,dezel vige alle

te gelijk openen. Zy hebben vooron-
der de boegfpriet een wackere dreg-
ge aen een ketting hangende: van ge-

lijcke
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Scheeps-bouw m bejlier

Üjcke onder de Nock van elke ree eene3

die meteen dunne Paerdelijn langs het
Schip henen gelcyt zijn tot het (lier-

plecht vande man teroer ; welcklijn hy
zoo haeft als het Schip aenboort leit

,

afmoet fnijden ,, eerdat den brant daer
in gefteecken wort ,men moet wel toe-

zien dat den vyant voor , en niet ter zij-

denaen wertgeklampt. Met ioof 14.

man worden deze brant-fchepen be-

volkt , welcke dobbelt zoldy winnen

,

gevaers- halven. Met houte ftucken
voor de leus , werden deze Schepen
gewapent , behalven twee eizere achter

uit, om zich te weeren tegen boots en
floepen.

In het Jaer 1585 is tot Antwerpen
ctnSpring-Jchifbcreh, om de Schip-
brugge , by den Hertogh van Parma
over de Schelde gelecht , te vernielen,

en zoo de vaert te openen. De bodem
van het Schip wierdt hier toe wel vaft

met arduin -fteen bemetzelt , tot

ftijf 2 voeten bovenden bodem hoodi:
hierop maeckte men een houte kafze

,

langh20voet, breet 4, voet , boven
fchuins toegaende

; zoo dat het daer
maer breet was 2 voet. 18000 pont
buskruit wiert daer in gedaen. Op den
bodem was een blicke pijp , ront op
gaende na boven toe : langs-fcheeps na
het midden toe van deze pijp quamen
noch 4 kleinder pijpen , alle gevult
met fijn laet-kruit , om door dezelve
het vuur te zekerder aen alle kanten in

het kruit te fteecken. Over de kafze
lagen eenige pannen, met fijn bus-kruit

bedekt: In welke pannen 24 lonten wa-
ren geftelt , wel doorweekt zijnde met
Terpentijn -olie. De kafze was ront-

om wel diat bemctfelt met arduin , en
zware zerek fteenen. Hier gingen toe

400 karren vol fteenen , behalven alle

den morrel,leem en zabel. Boven over
ditgemetzelde werk , was het noch be-
zet met zeer drooge tacke-bofzen : voor
en achtet ftont een goct aental pek en
teer -tonnen. Onder ftaeken uit het
Schip veele lange fpaeken om de gron.
den te mijden. "

7 Mannen beftierden

,

en ftaken dit gevaerten aen. De brug,
daer het aengeklampt wiert, fchenrde
van een, doode 8oomenfchen, wierp
Schanzen te lande om verre , en blu-
ftealle lonten met zijn flag uit.
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Als Alcxander Magnus de zee-ftat
Tjrus met een zeer groot ftorm-ge-
bouw , uit het water opgehaelt , daef
houte toorens op ftonden , aen wilde
taften, roeiden de Tyriers met Galeien
Vol van Pek Zwavel en Harft daer op
in,ftaekentaen, en vernieldent t'eene-
mael. De Voorfteven van dit Tyri-
fche Brant-fchip, wiert eerft aengefte-
ken, als de geleiders met Roei-boots
achter uitvloden, zoo Kurtiusradt.

c^A^Jf

Arrianm noemt dit Brant-fchip zrf.*

Hippagoga,\ geen hy zegt dat met dro-
geprtillen wiert gevult. Daer ftonden
twee maften by de Voorfteven , die wel
breet omhangen waeren met licht ont-
vonkende ftoffe: ieder maft hadde 2
raes, daer kopere Ketels acn hongen,
dieinsgelijckxmet brant- voetzei wier-
den gevult. Al het fcheeps werktuig,
nevens andere zwaerten brachten zy
achter in het Schip

, op dat de Voorfte-
ven rijzen koften hoog opfteken. Met
Galleien roeiden zy dit Schip aen het
hooft des vyantlijken wereks , als wan-
neer zy uitgoten over 't Schip, al dat
den brant vermeerderen koft.

Met brant-fpiegels wümen dat de
Sicilianen de vloot van Marcm Cl.

CÏÏlarcelltu bevochten , daer zy zijne
Schepen mede ontvonckten.

Tot Brant-fchepen, die men van
nieuws opbout , neemt men hout van
kleine waerde,licht van ftoffe,en graeg-
lijck vuer ontfangende.

Een Buis,

Wiens platte vorm op de plaet hier

by wert vertoont, is lang overfteven

5 2 voet,wijt 1 3 voet 6 duim,hol 8 voet.

DeVoorftevenishoog 2ovoet, valti2
voet, is binne dick 9 duim , voor dik 5:

duim onder en bove breet 1 voet 9
duim. Deachterfteven is hoog 2 1 voet,,

valt 21 voet, boven breet 1 voet, onder
breet 2. voet 6 duim.Het onderfte Bark-
hout is breet 8 duim : de vulling wijt

fïduim: het andere Barck-hout breet

7 duim , de vulling daer wijt f df*ra ,

het derde Barkhout breet jldi^n, de
vulling daer boven, wijt in-j'e midden
15 duim , aen de enden wjt 6 duim,
'tregelingetje breet juuim. De Senten

ftaen in de midden wijt van den ander
2 voe<-y hen Ia-ten dik 1 duim , breet 2

duim.
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duim. De Buizen hebben achter neer
te treden , een roft ofte roef, en voor
een voor- onder, alwaer de Combuis in
ftaet.

Een Stuerman is meefter op dees
vacrtuigen, beftiert Schip envolck:
hem volgt zijn maet , waer na de boots-
man het gezag heeft , wien de fpil-loo-

pers, kakers
, en want-aenhaeldersge-

hoorzaemen. De Spijs op deze Sche-
pen is niet als broot,vifch en grutten.

Volgt de Egmonder Zee -pink of
Viflcher, van wien de pinken in Zee-
lant weinig zijn verfchillende, wekke
voor en achter beter opgeboeit zijn , en
onder niet zoo plat als deze.

i f s e n s

Certer en maet van een Egmonder
Zee-pinck.

Hy is over (teven lang 35 voet , op
de Mars-banck wijt 1 2 voet , daer hol

3
voet, noch daer boven i^voet,'tisdaer

wijt op de zet-gang 11: voet : voor
opgezet \ voet , achter i,voet. De
yoorfteven is hoog 6) voet , valt 6 v.

hy is boven breet 13 duim, onder breet

9 duim, binnen dik 4 duim, voor dick
2Ï duim.De achter-fteyen is hoog 6 v.

,

valt 3iVoet,isbmnedik4 duim, achter
dik 3 duim: bovenbreet 8 duim, onder
breet 2 i voet. De Mars leit van deVoor-
fteveni7 voci: is breet 17 duim, dik
4.duim. De Koker is wijt 7 duim , de
Voorplegt lang 6 voet , de achter-

plegtlang8ïvoet:'tachterfteplechjeis

lang 3 voet, 'tluickje is wijt i|voet.
Daer zijn 5 middel-fchotten, ieder dik
i duim. De boom is wijt 6 voet 4 duim,
de inhouten dik en breet 4 duim -, de
korven van malkander 1 3 duim : de wa-
ger is breet i2duim,endik 2 duim.
i voet van de voor - plegt is een doft,

breet 1 voet, dik 3 duim : het gaet voor-
bydemaft 1 voet. DeRoey-gatenwijt
1 o duim , het roer is breet 2 i voet. De
Zwaert-klampen zijn breet 5 , dik4
duim, lang 4ivoet. 'tZwaertislang 12
v^et, breet 2 voet. De Dreg is lang~5
voedde focke-maft lang 1 93 voet. De
groote)/raft lang 48 voet, de top lang
2 i voet, dtRiernen iang voct) nec
Bezaens-masji_l ar̂ I2 voet, en hangt
üïttVyoct 7 duim. fc Roer-haeken zijn
laftg igdium. Opde'Knke vau^ voet,

/

hangt de zijde uit 2 voet 7 duim: daef
zijn 5 gangen aen 'thol, en daer boven
noch 2 gangen. Zijne hoogte, op ftrant

ftaende
, is een mans lenghte, heeft

wederzijts tien zijdcU planken , en
tegen ieder boort een klamp of treetjen

vanviervoet,ombyopteklimmen, en
boven omtweeranden. 't Is voor en ag-
ter ront , onder plat: achter by 't ftuer

ftaet een gaffel , daer men de Maft in
'egt. De Voor-ftevertmeeftrontzijndej
komt even boven derant van de Schuit:
't voert voor en agterwaers een Srag-
tou,dat de maft hout ,eri een hooft-touw
wederzijts , die door de maft gaen. De
Vis-backen , waer het hol in verdeelt is,

lopen onder t'zaem, en zulx totwater-
loozing.Op de verdekjes voor en agter
is een uilwatering , en by het ftuer een
eetens-kasjen alwaer de pen over gaet.
De ree wert met een kram cpgeheift.

Zy voeren een klein Fockjen,enb\ wij.
len een bezaentjen : deze werden' dik-
maelhooger opgeboeit, en achtermet
een kajuitjen gemaeckt , daermen met
een trapjen oftwee in neer treet, en voor
met eenVoor-onder, daer dan de Kom-
buis kemt , en zulkx alsmen daer mede
over zee na Ehgela nt omOefters ofBoc-
kens vaert. Den bodem, die plat is, wert
rontom met een dicke zoom belegt. Be-
halven dezevintmen aen ftrant noch an-
dere zee-visfehuiten, die veel kieinder
zijn,enflegts bezanen voeren.

De geflachten van Schepen worden
dikmael zeer vermengt,/tó/w/f» zijn

Schepen,die onder als een Fluit, en bo-
ven als een Pynas zijn gemaeckt, 't geen
gedaen wert om veel te laden , boven
ruimte tot verblijf te hebben , en van
aenzien te zijn. Overfteven werdteen
balk geleght, daer men op uitbouwt.
Buigen worden terKöopvaerdye uit-

geruft, enmen maekt daer Ree-zeils af.

Evenmaet dezer Schepen, die van
vermengde geftalte zijn,late achter,om
dat uit Pynas en Fluit-maet genoeg-
zaem bevat kan werden.

Het byzonder gebruik doet Sche-
pen onderfcheidehjker wijze bouwen.
Een Slraets-vaerder dient breet en

^

zwaerrezijn, bequaemomvan zich te

I

bijten. Straets-vaerders zijn veeltijts

j

Fluiten, boven fmal, en meteenGal-

j

jcen voorzien, en veel cierlijker als die

na't



Scheeps-bouw en

fiae't noorden vaeren , welke zelden

Galjoenen of Galderyen hebben , dc

guerheitdeluchts daer leit weinig rin-

kel-werk, ofuiterlijck cieraet. IVat-

convojers en uitleggers zijn Schepen

renkrijge uitgeruft, op droogtens cn

vlieten, plat achter met een Spiegel,

voerende zwaerden , een groote maft

met een gaffel, nevens eenbezaen> an-

eflier. I. Deel» 169

dere zijn van eenverdek met en halfver-

dek daer boven. Voor en achter dicht

,

welker Kajuit op het verdek ftaet. Dog
dit te misprijzen is.

Uitheemfche Schepen in deze lan-

den opgemaekt , 't geen veeltijts ge-

fchiet , of Hollantfche Schepen buiten

opgemaeckt , geeft wanfehape maeck-

zel.

Dertiende Hooftstuck.

Binnelants-vaerders. Schepen van ongemeene geftalte. Hoemen hout keuren

zal, enfijn aerdt. Benamingen en verheeltzeis aller wen ktuigen, daer

men hier te lande Scheden mede bout.

\
Oleindigt de bouw-konft der

;
Buitelants vaerders •, zal het

j

mijns bedunkens niet onghe-

rijmt zijn , op te haelen , de

Scheep-bouwerye dier Schepen, welke

alleen op onze binnelantfche wateren

,

en niet in de wijde zee varen.

Hier toe zaleenige Certers en maten

derzelve aen den dag brengen , waer

dog zoo niet mede handel als met het

eerft voorgeftelt Pynas-fchip is gedaenj

'tgeen evenredelijck is ontleet, in alle

fijne deelen. Onnoodig fchat zulcks

hier ; Want dees Schepen alle (jach-

ten uitgezondert ) in groote van elkan-

dere weinig verfchillen •, waerom het

den timmerman ofte lezer genoeg zijn

zal, zoo hy Hechts haer geftalte en maet

zonderproportie ofevenmaet kenne.

Het Smal-ft hip heeft de Voorgang $

een vaertuig gebruikelijck om goede-

ren te laeden,groote Schepen telofzen,

en waren aen boort te brengen. Het
Roeraendit,enmeeft alle binne-lants-

vaerders, is zeer breet, en zwaer ; 't geen

gedaen wert , om dat dees Schepen niet

fcherp zijnde, weinig waeter tegen het

roer vattenen de vlakte onder mede het

Schip niet diep doet zinken : een oor-

zack dat weinig drift van water tegen

hetRoerkomt te flaen, en'tis bekent,

hoe meerder water teghen 't Roer

aen komt , hoe bequamer men het

Schip ftuuren kan. Hierom dan wer-

den deze grooten breet gemaeckt,en

vatten dus meer water als de roers die

klein zijn, waerdoor het Schip naden

eifch wert geftiert , 't geen anderzins

niet zoude konnen gefchien.

Hier op volgt het Wijt[chip , over-

zeefch Turffchip , Veer/chip of lafi-

voerder. Waer ha de Schiet-fchuit

wert vertoont
,

evenredelijck op dc

plaetgebracht : Dees volgt de Amfter-

damfche Werckfchuit of Vlntfchuit

welke dienenom warenop te leggen , en

binnen de ftadt te vervoeren;zijn zonder

ftuer , en worden met haeken voort ge-

douwt. En dan een Weifchuit waer by

een evenredige maete hebbe geflelt, niet

om dat die nootwendig worde vereill

tot den opbouw der Weifchuiten maer

om dat dus gemaeckt op het aldercier-

lijkft zig aen het oog vertoonen.

Hier naer komen de Booten te voor-

fchijn ; welcke fchoon onder het bui*

tenlantsvaertuighhadde behooren ge-

fteltte zijn , want zy de groote fchepen

in zee volgen , zoo lafch ickze echter

hier om hen kleinte in. By de maet

der deelen in dit vaertuig,geve flegts dc

benamingen by, zonder volle aenwij-

zing derzelver in het Boot , 't geen noo*

deloos oordeele.

Hier op volgt de Chaloep , met een

zeer volmaekte afteekening der zelve.

Nevens eenige Certers van boots eri

Chaloepen gebout by zeker vermaert

Scheeps-timmer-meefter hier ter ftede.

Nu volgen de Kagen , diedienenom
volkte vervoeren , en waren te ladenop

enge wateren : en dan de Onderleggers,

met welcke laetfte, Schepen op zy Wer-

den gehaelt, palen uit de gront getroc-

ken, maften ingezet, enz. als vooren is

gezegt.

Na welcke alle , komen Jachten

klein en groot , een der zeiven wiens

Y Certer
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Certer wert vertoont , voor dezen
isgcbomby CM.'Dirck Raven, voor
Bewinthebbers van de Weft-indi-
fche Maetfchappy , en het andere,
waer van alleen de geftalte ftaet te

zien, waer uit doch de maet ten vol-

len getrocken werden kan , want het
evenredig ftaet geprent: isgeboutby
Jan Ysbrantfz. Hongzaet , een mee-
fter onvergehjkehjck in Bouw-lconft
der Schepen die op binnen waeterén
vaeren.

Overig zoude nu nog zijn, dat be-
halven deze, een groot aental Sche-
pen, die tot "het voornoemt geflagt
behooren wierden ontleet

, dog zal
my te vrede ftellen,metzulxde voor-
naemfte te hebben gedaen, en alleen

het meerder getal hunner naemen
ophalen.

Als daer zijn, <ylmfierdamfche bin-
ne Lichters, een plomp gebouw , zon-
der zeil of maft , overdekt met hooge
ronde lukken ; achter ftaet een roef,
en werden meeft met de haeck be-
ftuert.

IVteringer Lichter , is een vaertuig
mede vry plomp van maekzel

, zijn
achter en voor wat opgezet. Voeren
maften zeil.

Open Stijger-fcbuiten daer 'men
•koopmanfehappen binnen de Stadt
tot Amfterdam mede vervoert.

Treckenjacht-fchuiten dienen om
menfehen van d'eene ftattotdean-

'

dere over te brengen
; het geheele

Schip is als een Kajuit of Roef, met
banken aen ieder zijde : dog achter
is het met een fchot afgefchut , een
plaers voor de aenzienlijckfte

, ge-
dekt met beteerde kleden.

Over/anders , maeckzels die van
den Rijn komen, hoog, grof, enon-
belompen werk. Hier woonen gehee-
le huisgezinnen in.

Toe Steyger-fchuiten , welke twee-
derleyzijn, kleine en grootè, dienen
om menfehen over de binnen-zee en
inlantfche meeren te voeren. Dragen
twee zeilen.

IVater-fchepen , zoo wel die verfch
waeter voor de Brouers haelen , als

die in zee zout water voor de Zout-
keeten pompen : De eerfte zijn zeer
plat , en wanneer geladen zijn , ftaen-
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ze geen voet boven 't vaerwater, zijn
vooren achter opgezet, en hetRee-
hout is met gaten door-boort

, waer
by het buiten waeter door looft. Zijn
rontom wel dicht gedreven, waeter
laetmen onder door een gat in , dat
met een prop geflopt wert. De twe-
de zijn Smackfche wijze opgebout,
met een gaffel.

Samoreuzen zijn Schepen overma-
ten lang en plat; brengen hout den
rijn af, hier ftaet een zeer hogen maft
op, die uit twee ftucken beftaet; en
worr met touwen voor, achter en ter
zijden aen het Schip vaft gefchooren.

Aeken die Wijn van Keulen halenj
zijnlang ,en hoog , met breede uitge-
zette buiken. Beide voeren zy zeer
brede roers.

.FWf»zijnTurf-fchepen vierkan-
tig van maekzel, 'tzeilwerdt achter
met een voet-fpit opgewonden.

Togt-fchmten of''Drijvers zijn Vif-
fchers die hunne netten in het Y en
Zuider zee met zware ftocken ach-
ter uit fleeken en na laten drijven. De
Vis zy levendig in bon nen houden,
welke midden ïn't ruim ftaen,daer het
water door gaten in komt fpoelen.
Deze zien weer nog wint aen , zijn
breet, van borft, dick van inhouten,
wijt

, en leggen plat op het water, het
vlack rijft weinig, achter ftaet een
Roef, die een weinig verheven is.

Dam/buts Schepen de Smal-fche-
pen nier ongelij k , dog kleinder.

TzereVerkens ,een ftevig vaertuig
in Overeifle!. Het binnelants vaer-
tuigh in onze naburige provinciën,
verichilteenigermaetevan het gene,
welck men hier in Hollant bouwt,
in Vrieflant vintmen Feerfchefen en
"Damlopers, in Overyflel Potten en
Pujen, inZeelant Koggen en Dogbo.
ten, en van outs Hukken, Karvielen,
Duikelaers, Crabbe-fchuiten , Zein-
fchepen , Bon-fchepen, enz. In Brabant
Hcuden. Deze meeft alle zijn onbe-
quaemomin open zee teloopen ,om
dat voor niet genoeg opgeboeit, en
te zwaer van hout zijn gemaeckt.
Dog de Vlaemfche Pleiten en

Snauwen fchoon Binnelants- vaer-
ders zijn

, begeven zigh dickmael

,

fchoon maer drie eters voeren , over

zee.
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Scheeps-bouw en bèjlier. I, De E Li

zee. 't Zijn Schepen lang en plat,

met luiken overdekt, daereen voet-

gang te weder-zijden nevens ftaet.

Voeren fmack-zeils die geraeene

overtreffen in delengte.

Dortfche Koolhaelders
, zijn lan-

ge onverdekte fchepen, plat van bo-

dem , om op droogten driftig te zijn

;

in de midden ftaeteen vierkant huis-

jen , tot verblijf der voerders , zijn

kantig , het roer is breet en groot , het

zeil vierkant 't geenby het huisken
langs een korte maft en kromme ree

opgehaelt wort.

De Vonten in Vricflartt,dieby wijlen

op watten vaeren , vinde in 't gemein
lang te zijn 60 v. , hol 9 a 10 voet be-

halvendekiel :demaft hoog 4.0 voet,

men macktze van eiken-hout,dog het

binnen werk veel van greenen. De
öpperfte zijdel-planken achterwaerts

fchieten over 't Schip heen , en dat

om het roer in den bant te houden

,

het ftier is breet p voet,het vlak rijft

een l voet : achter daerde man te roer

ftaet, geeftmen hen het hout voor
fcheen wat hoog , omdaerdroog te

mogen ftaen.

Smal-fchip.

Het Smal-fchip is lang 6 voet, hol

7 voet. Het vlack wijt 14 voet; het
Schip zelve ió voet.

Het Wijt-fchtf.

Is lanck 70 voet , wijt 20 voet ;
hol

8 voet 2 duim. d'Achterftevenhoog
12 voetóduim, breet boven i\ voet,

valt 3 voet: de voorfteven hoog 17
voet 5 duim,valt 7 voet 5 duim, breet
boven 2" voet: de voor-plegt lang
2 o voet,de achter- plegt lang 1 3 en \ v.

deVullingtjestufTchende Bark-hou-
ten wijt 4 duim : het eerfte Bark-
hout breet 1 voet, dik y duim , het
tweede breet 10 duim, het derde
breet 7; duim, de vullinge 3 duim.
De bovenfte rantgaert breet 6 duim.
de plande onder van 3; duim dikte.
Dit Schip wert ter zijden en boven
in te zien vertoont op de nevengaen-
de plaet mitsgaders over dwars door
gefneden , op de plaet daer de
kaeg is vertoont. Het roer 'tgeen

eenigzins hangende wert vertoont,
behoort recht op en neer te ftaen , het
hangt anders , om op zijn zeemans të
fpreken te veel onder Zijn gat.

Schiet -fchuit.

Dees is wijt een zevende van de
lengte, en hol een tiende daer van.

Een Vlot-fchuit.

Is lang over fteve 70 voet,de bodem
lang 58 voer,de Schuit wijt binnen de
huit 145 voet : de bodem wijt 12 voer,
hol 4! voet: de fteven hoog 5- voet
ioduim, breet en dik 13 duim : de
huit dick 2 duim : 't Inhout dik en
breet ^duim.-debosbanck dik^d.
breet 10 duim: de Plecht lang 2 y voer,
de luiken van boven 5 voet, lang 2 v.

3 duim, wijt x voet. De pomp van
het ent 20 voet, het gat is wijt 6 duim,
het Kolzem breet 13 duim, dick 3=

duim.

De Wey-Jchuït.

Die óp een plaet mét de Vlotfchuit
wert vertoont , is lang over fteven 23
voet, wij t 5- voet, hol 1 ; voet: de boom
is wijt 3 voet 4. duim , dik 1: duim : de
Voor-fteven hoog 21 voet , valt 4;
voet, de Achterfteven hoog2;voer,
valt 4 voet : dé bladen dick 1 duim

:

de kefpen leggen van elkander ij

voet , dees den boom houden tuf-

fchen de korven in, zijn dik il duim,
breet 2 duim: de korven dik ïduïm,
breet 1 1 duim : de voorfte plegt lang

fvoet, de achter -plegt 4.Ï voet: dé
voorfte banck breet 1 voet 1 duim
dik ij duim , de achterfte banck 11

voet, dick 1 duim : het rantgaertje

is dick
l duim , hetdol-boort dik 1 d.

Daer komt een hoepel op de binnen-

kant van 't plegt: de Riemen lang

1 lï voet: de zwaerden lang 4^ voet,

't Roer is breet il voet, de helm-ftok

is lang 4ïVoet :de bezaens roe lang 2 3
voet, de koker is wijt 3 i duim, en diep

3 1 duim. De riemen hebben hare
proportie tegen de lengte van de
Schuit, en zijn als 2 vijfde parten van
delengte. Omdewijte te bekomen,
zoo neemt 4! duim minder als een
vijfde part van de lengte, ofin 'trüig

Y 2 qualijk
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qualijck het vijfde part. Om de wijle
van de budcm te bekomen,necmtdrie
vierde declen van de lengte. Om de
holte uit de lengte, ftelt voor 1 5- voet
lengte 1 voet holte; het zwaert is lang
als boven heb geftelt , uit oorzake dat

het fchuins hangt , en onder de hol-

te van de fchuit dient te komen. De
breete van 't roer moet zijn als voor-
aen is geftelt, om de lichtigheit van de
Schuit; kleine en platbodemde Sche-
pen moeten brede roers hebben. In
groote Schepen om de groote vaert
diezy maken , zijn kleine Ihieren zeer
bequaem , men macktze na geen ge-
fielde wet; in kleine Schuitjes , daer
maer een roei is, moet de roei de leng-

te van de Schuit hebben ; en daer twe
bezanen zijn de grootfte wel f a 6
voet minder als de fchuit lang is. In
Kagen zy de roei drie voet minder als

deKaeg lang is.

ab Op de nevenfhende plaet, is de
lengte van de Schuit.

ac De lengte van de Voorfteven.
bd Lengte vand'achter-fteven.

cd De lengte van de boom.
e De holte van de fchuit.

ƒ De hoogte van de Mars-bank.

g Hoogte van d'achter-dofr.

h Lengte en hooghte vandevoor-
plegt daer de roefftaet.

y Lengte en hoogte van de agter-

doft.

k Lengte van 't voor-huisjen.

I Lengte van 'tachter-huisjen.

m 't Roer.

n De hieling onder de boom.
0 De Helm-ftock.

f Kefpen.

q Het knietje op de Mars-banck.

r Het knietje op d'agter-banck.

ƒ De fwaert polder.

t De boom van de fchuit.

Een ander Wey-fchuitje.

Is lang 18 voet, hol 1^ voet op zijn

wijft, wijt 4, voet: de fteven valt 3
voet, is dick 2 duim breet 3 duim:

|

hoog 2 1 voet, aen de voor-kant dik iï

duim: de boom wijt 3! voet, heeft
bocht 2 duim : de bladen dik 1 duim,
dekefpenzijnbreet2duim,dik iïd.
ftaen van elkander 1 ,- voet, de korven

s W 1 t s E n s

dik 1 duim, breet i,duim :~de voor-
fte banck breet 1 voet, dik ijduirri,

d'achterfte breet iï voet, dick 1 duim:
de knietjes op de banck dik 1 duim

,

breet iïduim: het rant-gaertje dick;,

duim : het dol-bort dik 1 duim. Een
hoepel ftaet op de kant van de plech-
jes ; het kokertje daer het roetje in
ftaet, wijt 3 duim, komt op 't knopje
van't fteventje te ftaen: het Roer breec
ii voet, met twee haeckjes aen de
Schuit hangende.

Order van een Boot, volgens de fihick-
king myns Vaders.

Een bequame boot , zy over fteven
lang 32 voet, wijt 8 voet 9 duim : de
boom lang 2 j voet 5 \ duim, de boom
wijt 5 voet 3 duim

; dick 2 duim, de
kefpen zijn dik 2 duim, breet

3

duim
, leggen van elkander 1 voet 5^

duim.

De voorfteven is hoog 6 voet 5 d.
valt 4, voet 9 duim , bove breet 13
duim,onder breet ] o duim,en binnen
dick 4. duim, voor aen 'tonder- ent
dik 3 duim.
De Agterfteven hoog f voet 9

duim, valt 1 voet 10 duim , is onder
breet 2 voet , bove breet 1 voet , bin-
nen dik 7 duim, buiten dick 15 duim.
Het boot is hol aen de onder-kant

van't berek-houtzvoet 3duim ,daer
wijt 8 voet 9 duim : elf voet van vo-
ren komt de zwaerr-polder; waerhet
hol is 3 voet ; duim, wijt 8 voet 2;

duim.

Op de crunpel doft
, wijt 7 voet 8

duim, hol 3 voeti duimen 1
, voet van

de fteven te meten hol 6 voet 6 duim.
De korven komen van malkander

16 duim , dick 3 duim en?, breet 3
duim.

De polders van elkaer 6 duim,ftaen
van de fteven 2 voet.

De Crunpel-doftis breet 8 duim
dik 3 duim , en ftaet met de voorkant
van de fteven 8 voet.

De Wageris breet i2
!
, duim , dick

iïduim.

Het Braet-fpit komt i\ voet uit de
midden , en dat na achteren toe in de
waeger.

De Mars-bank dik 3 duim, breet ij

voet,
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Schee^s-bouw en

Voet; aen deenden breet 13 duim , en is

aen de voor-kant ront-achtig.

Hetgatdaerde Maftinftaet, iswijt

6] duim,en diep 6 duim.

Het fpoor wijt 4. duim en \

.

DeKookerdik 1 duim.

Het Kolzem te midden breet 1 8 d.

,

en aen het achter-ent breet 1 2 duim,dik
2, duim.

Daerzijn 18 Spant-korvenin , en een

achter de polder,tezamen 19.

De ring aen deSteven is wijt jl duim.

Door elck korf gaet een Bout in 't

Bark-hout.

HetBark-houtin 'tmidden breet 6

duim ,dick4duim, achter breet 2',d.

dik 3 duim , doch heeft voor wat meer-
der, rijft voor 2 voet , achter 2 i voet.

Het Dol-boortbreet^ duim , dick 3
duim.

Het Rant-gaerfje dik 1 duim
; tuf-

fchen de twee barek- houten wijt achter

2} duim, in de midden 3 duimen',.

Daer zijn 7 paer roei-klampen
, 5

achterde maft-banck, 2 voor: de gaten

wijt 7 duim.

Aen de voor-kant van 't zvvaert Pol-
der , laet een kram komen , daer het

hooft touw aenvaftis.

Plet onderfte vingerlingje achter de
achter-fteven, komt een voet uit de
hieling: het bovenfte komt 1 3 duim be-

neden het boven-ent.

Wanneer Chaloepen en alderhande
kleine vaertuigen gebouwt werden,
dwingt men de planken met ftutten ,

zonder datmen tangen heeft van no-
den.

Als de Boots in de Schepen vaft ge-
zort zijn, worden daer onder gaten in

gemaeckt, tot waterloozing , die met
proppen geflopt kohnen werden.

De Sloep.

Een Sloep lang over fteven 42 voet

,

iswijt g voet : zijn vlack wijt 7 voet,
is onder 'tbarckhouthol 2 voet , dereft

is hol 3 \ voet: de Voor-fteven is hoog

5; voet,hy valt 6\ voet: de Achter-fte-

ven is hoog 51 voet , hy valt 2 voet
:

'tHeek is lang 6 voet , voor opgezet 1 ;

voet, achter opgezet 2 \ voet: de Buik-
ftucken dick 3 , breet 3 i duim: de Zif-

ters dick 3 duim , in vlack en kimmen

'jeflier. I. Deel. 173

dik 2iduim, metwagefchotbefchoten.
De groote Maftlang 24, voet,de Raa

lang 12, voet : het zeil diep 21 voet:
de Focke-maftlangi5ivcet,deFocke-
Raalang 11 voet , het zeil diep iol

Voet.

De geftalte van deze Sloep,ftaet ver-

toont op twee platen, die hiernevens

gaen , en znlcx op vijfbyzondere wij-

zen. Sloepen die op de Viftcherye na
Groenlantgaen, zijnlang, licht opge-
haelt jfmalen fmoeg ,werden met veel

riemen voort geroeit ; voor op de boeg
ftaet een Katrolletje , daer het touw
over gaet, als de vis gefchooten is, on-
der werdenzeglatgefmeert, en wit ge-
fchildert.

Certers van Booten en Sloepen , ge-
maeckt by den vermaerden Bouw.
meeJlerDirck Raven.

Een Kiel-bcot,

Lang 40 of 41 voet, wijt 16 voer

,

hol op zijn hoogfte boort 4 voet: de
voor-fteven hoog 65 voet, valt 7 voet, is

dick 6 duim : de achter-fteven hoog 61
voet, valt i\ voet: de Heck-balck lank

!
65 voet , de Spiegel ftaet op 3 voet, het
vlack is wijt fs voet : de kiel diep 6

|

duim, breet9duim,de Buick-ftuckcn
diep 4^ duim, ftaenvan den anderen 9
duim.

Een Roei-Jloep,

Lang 42 voet, wijt9 voet , hol op
zijn Barck-hout 3 voet , een boeizel

daerop van8 duim: 'tvlakwijt d5voet,

rijft 5 duim : de voor-fteven hoog
voet, Valt 6\ voet: de achter-fteven hoog

f voet: de Spiegel ftaet op 2 1 voet: het

Heek lanck 6 voet : de Buick-ftucken

in 't vierkant 3 duim, ftaenvan den an-

deren 10 duim : het Barck-hout dik

3

enj duim, breet 5 duim : de huitvan

Konings-berger Schuite-plancken, uir-

gezeit2 gang onder het Barck-hout,

van wage-fchot; met zoom-werek.

Certers van Sloepen, welcke gebruikt

zijn aen verre kafien , om op rievk'

rente handelen.

Een Sloepgegacn na Cabo verde,

Lanck 5 5 voet, wijt 12Ï voet , hol op
Y 3 zijn
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zijn uitwaeterenóïvoetr deVoor-fte-
ven hoog 8; voet: de Spiegel ftaet op
5 1

voet: het Heek is Jank 7I voet : de
Buick-ftucken diep 5 duim/zy leggen
van den ander 9 duim : de Op-la'n°-en
boven dick 3; duim : de Achter- fteven
hoog in dewinckel 9; voet.

1 t s e n s

Een Sloep gegaen na Caboverde,

Lanck f6 voet, wijt ijïvoet, hol 6\
voet, 't Vlak is wijt 9! voet, rijft^ duim:
de voor-fteven hoog ioivoet, valt 9
voet

: d'Achter-fteven hoog c,\ voet

,

valt 1 } voet: de Spiegel ftaet op£ voet

:

'tHeck lang 9 voet : de kiel diep d.

,

breet 7 duim: de Buick-ftucken diep
5 duim.

Een Sloep naer Guinea

,

Was lank 48 voet, wijt 11 voet, hol
5 voet

:
de Voor-fteven hoog 55 voet,

valt 8 voet, de Achter- fteven hoog 71

voet, valt ijvoet: 'tHeck lanck 7 voer:
'tVlackwijt7Voet, rijft 6\ duim.

Een andereSloef,
.

Was lang 63 voet, wijt binnen zijn
hiiit 13; voet: hol op zijn uitwateren
6 voet: het Vlack is wijt 8| voet : de
Voor-fteven hoog 1 o voet , de Achter-
fteven hoog 3* voet : de Spiegel ftaet

op 41 voet : het inhout ftaet van den an-
der 9 duim: de Buick-ftucken diep 4^
duim

:
de huit is dick van gezaeghde

planken i? duim.

Een Sloepgegaen naer Gunea omSwar-
ten te handelen.

Was lanck < 6 voet, wijt 1 3 voet, hol
6 voet: de Achter- fteven hoog 8 \ voet,
valt 2; voet: het Heek lanck 8^ voet : de'

Spiegel ftaet op 4 voet: de voorfteven
hoog 10; voet: de Buick-ftucken diep

5 duim, ftaen van den anderen 8 duim.
Een boot die mag wel 7, 8 of9 duim

wijderzijn, als het derdendeel van zijne

lengte. De Boom vimmen veeltijts

wijt drie' vijfdeparten van delengte, op
elcke tien voet lengte neemt men een
voet voor de holte, voor op de mars-
banckzijn7.emedewel4i duim wijder,
en 1 duim holder als achter, hetBarck-
hout is opgezet voor 20 duim aen de
onderkant, achter aen de fteven 1 \ voet.

Certer vaneen Kaeg,

Lang over fteven 4 7 voet , wijt 1 2 v.
óduim, hol 4 voet 2 duim : de voorfte-
ven hoog 9 voet , boven breet 1 voet,
hyvalt ji voet: de achter-fteven hcog
7 voet 8 duim, hy valt 3 voet, is binnen
dick 7 duim , buiten dick 5 duim , bo-
ven breet 1 voet, de boom wijt 8 voet
fl duim, dik 4 duim: de kefpen dick
3 ï duim, tufichen beiden wijt 1 voet:
de korven wijt 1 voet, boven dick 4d.
breet 5 duim : de huit dick ijduim:
t barek-hout dick ën breet 4* duim , de
gang op 't bark-hout breet 1 voet:'twa-
rer-bort daer op breet 1 voet 7 duim,
dick 2 duim , aen de binnekant breet 5
duim.-deVoorplegtlangif v. :hetKol-
zem breet 1 voet 2 duim ,dick 3 duim:
de Koker boven de plegt 1 voet 7 d.

,

dick 4 duim, wijt 13 duim, breet if
duim: 't kruis buiten dekooker 8 duim

,

'tluick daer voorgang 7 voet 7 duim

,

'tfmal ent van 'tluick lang y voet 3 d.
dat is twee duim wijder als de koker.
De lijft dik ïïdiuihi de roeflang 4 voet
8 duim , met twee lukken. De Marc-
kerdkk 2 duim ,breet4 duim : de luk-
ke dick 1) duim , de knies dick 4 duimj
en breet 5- duim : de watergang breet 1
voet 9 duim. Daer is een balck achrer
de Maft , daer 't zwaert aen hangt, en
aen 'tent van de roef is medeeen balk.
De gaerdekomt 6 voetvan achteren, en
de klamp is breet 1 voet 7 duim, dik
1 i duim : 't knie van 't zwaert is breet 7
duim, dik drie duim,de andere4 poor-
tjes even dicken breet. Delukken lang
7 voet :

de pollen lang en breet 5 duim

:

de zwaerden lang 1 1* voet voor breet 2
voe t , achter breet 4-; voet , dik 2; duim.
Het Roer boven breet 2; voet, onder
breet 4 voet 5; duim, de dkkte voor
als de fteven, en achter wat dunder : de
helm-ftötklang 8 voet , dik 4 duim,
breet 5 duim: 't plechje lang 2 voet, en
komtbovenge!ijck,voor opgezet 4 v.
9 duim, enachter3 voet4duim: de
Maft lang 45 voet, dick 9 palm, de top
lang 6 voet.-defprietJangh 50 voet. In
de waringe boven elke knie een klamp :

de korven met het barekhout gelijck de
boven-enden.

Een Polder en Karviel-nagel , wer-
den op de plaet by de Kaeg vertoont,

om
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'om dat in dees vaertuigcn mede werden
gebruickt,en voor vergeten zijn ge-

Vveeft.

De Onder-leezer ,

Langover fteven 60 voet
, wijt 16

en , voet , hol 6i voet : 't voor-luick wijt

3 voet : 't gat van de groote knecht
komt van vooren met de achter-kant

20voet,eniswijti5 duim. Dc groote
knecht is boven lang 3 voet, dick 17
duim , breet 1 9 duim ;

de fchijven zijn

dick 3 duim, breet 25 duim, de nagel
dick 25duim,dependiconderin komt
45 duim : de houwers- knecht komt van
de maft 8 duim, is lang 2'

7 voet, dick 1 o
duim, breet 1 voet, en is met een fchijf.

De fpil komt van vooren met de voor-
kant 31 voet; en is boven lang 5 voet,
dick 23 duim, heeft boven "4 gaten.

ILuick ftaet achterde fpil 40 voet met
de achterkant, en is wijt 3 * voet: 'tCar-
viel-gat komt ij voet meer na vooren
toe

: de achter-fpil van vooren 48 voet,
en is boven lang 41 voet, dick 18 duim.
De pomp daer achter 1 5 voet: 't achter
luick 2 voet van de achter-klamp : voor
de groote knecht komen twee gaten

,

daer d'op-houwer in gaet.

Certer van een Speel-jagt,

Lang over fteven 42 voet, is als volgt

:

Wijt binnen de huit 9 voet 4 duim , hol
op 'tBarck-hout3 voet 8; duim: het
v]akwijt6voet,'trijft.(.duim: de ach-
terfteven hoog in de winkel 6 voet 5 J d.

hy valt 1 voet fMuim, binnen dick 6.

duim, achter dicl<4 duim , boven breet

8 duim, onder breet 3 voet 5 duim : het
Heek lang 6 voet, dick

5; duim, breet

6 duim :heeft bocht 7 duim. De Spie-
gel diep 3 voet

5

\ duim: de Rantsoen-
houten breet 7] duim, dick 5 duim: de
Vootfteven aen de binne-kant hoog 61
voet, valt ioi voet , boven breet 2 voet

,

onder 1 voet 2 duim, binnen dick 6 d-

voor4duim,hy heeft bocht 15 duim-'
de kiel lang 3 0 voet, breet 6 duim, ach-
tet diep 5 duim, voor 4: duim: dehuit
dick 2 duim:'tBard<-houtdik4duim

,

breet 5 duim : Boeizel op 't Barck-hout
breet 12 duim, dick i;duim,deBuick-

,

ftucken dick 4; duim
:
op 't barck-hout

dick 3 j duim.

l7$
Het Barck-hout voor aen de binne-

kant van de fteven hoogh 5 voet:

f Voet van voren, hoog4 voet 3 duim,
en daer wijt 3 voet 6 duim,
binnen dc huit.

9 hoog
3 voet 1 o duim, daer wijt 4! v. .

14 hoog 3 voet 9I duim , - -. 4v.7Jd.
18 hoog 3 voet 9^ duim, - - 4v.7;-d.

23 hoog 3 voet ioduim, - - - + v. 6< d.
28 hoog 4voet 3 duim, - - 4Iv.

*

3 3 hoog 4voet 8 i duim, 41 v.

38hoog5voet 6 duim, - - 3"v.7 !
d.

De.groote koker inde Schaer-ftock
wijt 9 duim , hoog 7duim,maer voor*
voet: de plecht lang 16 voet. De grote
Roe lang 46 voet : de voor roe

2,4 voet

:

dezwaerden van vooren 16 voet, de
waeringh breet 16 duim : het Barck-
hout breet 4 duim: 't onderfte boeizei
breet 1 2 duim , boven 1 voet : de Roef-
deur wijt 2j voet.' de banck hoog zon-
der dexel 9 duim: het Bier huisjen in
deroeflang4;voet de deur wijt 2 voet
2 duim: het hacke-bort boven 't boort
is van 1 9 duim, en daer breet 3 5 duim.

Een ander kleinJagt lang 30 voet,

Is wijt 6 voet, hol 2 voet 2 duim,daer
boven 9 duim, ofhol 3 voet in 't geheel;
wijt 5 voet 2\ duim binnen de huit, het
vlack wijt4 voet, rijft 3; duim : 't Heek
lang

3 voet 3 duim ; d'Achterfteve lang

4 voet, hy valt 1 voet 5 duim , en is dick
2 duim; de Voorfteven hoog 4 voet, hy
valt 4 voet: al dat het Barck-hout la-

ger is aen de voorfteven dat is het ach-
ter opgezet

: 't Roer breet 2 voet : de
zwaerden lang 6 voet , breet 2 duim.

Men maekt eock eenjacht lang 3 o voet,

Wel wijt 8 voet 51 duim , hol op het
Barck-hout 4 voet aen de bove-kant:
de Achter-fteven hoog 7 voet , vallende

3 voet
: de Voor-fteven hoog 8 voet

4duim, valt -j\ valt enz.

GrooteJachten worden hier te lande
mede gemaeckt , Smackfchips-ge wijs',

met luicken overlegt, achter een verhe-
ven tent , en voor een Vooronder heb-
bende, nevens eenlantarentjen te mid-
den op het Schip , om licht te fchep-
pen,'t geen voor een zit-banck teffens
dienen kan.

Hei
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Hetgreötjagt van de Wefl-iridifcbe

(Jflaetfcbappj.

Was lang 'overfteven 66 voet, wijt

i9voet: holopzijnuitwaterenö voet:

de voorfteven hoog i 2 voet , en vak i o

voet: de kiel diep 8 duim, breet 12

duim: deVoordeven dick 9 duim, voor

6 duim, onder breet 2 \ voet, boven breet

i\ voet:deachter-fteven hoog ijvoet,

valt 2 j voet: 't Heek is lang 1 1 voeten.

De Spiegel ftaet op 4 voet : 't Vlack is

wijt 16 voet , het rijft ii duim : de

fcheer-gang voor opgezet l voet, ach-

teropgezet 4. voet: 'tRee-hout breet5

duim, dick4duim : dc bovenfte vulling

breet 1 8 duim; 't Ree-hout daer onder

breet 6\ duim, de onderfte Vulling wijt

1 iïduim: 't Barck-hout breet 9 duim,
dick 4? duim. Deecrfte poort ftaet van
de Voorfteven af 6', voet , de andere van
deeerfte8 voet, de derde van de twede

1 9! voet : de overloop langh tot aen de
Kajuit toe 3 3 voeten , waer de drie

poorten voornoemt tufichen komen in.

Het deck van de Kajuit hooguit den

overloop 1 8 duim : de vierde poort bo-

ven op de Kajuit , ftaet van de derde op
den overloop 9 voet. Het deck van de
Kajuit islang i/voet8 duim, treet neer

totop de ftier-plegt 1 ^ duim. De Stier-

plegt is lang 4 voet 9 duim , tot aen het

fchotvande galderytoe. De vloervan
deGaldery hoog uit den overloop 13
duim. De Maften inJachten , Smak en

alle \vijt-fchepen,ftacn vry veel na voo-

ren toe , om dat de zeilen des te grooter

konnen zijn , dees wintmen meteen rol

op die tegen de Maft aen ftaet.

Volst het Sweets Koninklijke Jart,

nimMk wiens maet uit de gront-teeckening kan
jack. getrocken werden , waerom hieronno-

digopgehaelt. A Is zijne Spiegel, zoo
die van achteren werdt gezien ; tot aen

ATzinckt het in 't water,by .6 ziet het

Jacht doorgefneden over dwars , ofte

zijne openinge, wclverftaende dat de

uiterfteftreeck's Vlacx rijzing van dit

Jacht beduit , en de binnewaerfte het

Vlak van eenJagt 't geen van en zelfde

groote was , en in deze landen gebruikt

zoude werden •, want om dat dit Jagt

diepe wateren bevaeren zal, is het een

weinig fcherper gemaekt , cn gaet by

gevolg een weinig dieper als het plom-

W 1 T s E n s

pere zoude doen ; C is de Schippers

kamer , T> het geheim , E een byzon-

dcr vertreck ,F zijn kamers, GdeCom-
buis, aen His het Voor-onder , verblijf

voor de maets , en daer onder de kruit-

kamer. In de tent boven zijn twee
deuren aen /, en drie glaze ramen ; dees

tweedeuren dienen,om dat de man aen
't Stuer gemeinlijk aen dees of geenc

zijde van 't Tentken ftaet, en zoodik-
mael de deur zoude ftoppen , indien

daermaer eene was, L is een wentel-

trap, waer onder een kas komt , vorder
Fdc letter / zijn deuren,enM een hou-
te fchot, AT is een Lantaren met 8 ra-

men , de Maft by O is 16 duim dick

,

aen T zijn twee Kooien boven den an-

der, aen Js^is een Spijs-kamec, en Koje
R ishetCombuis-lu-ick,en S dehaert,

Hby Tis hetluick 't geen in het Voor-
onder komt; aen Vzijn matrozen koo-
jen en een Kabelgat. Ditjachtis inalle

zijne deelen zeer rijckelijck uitge-

werkt , alom bezet met fnijwerek, ver-
guit, en zeer koftelijck geverft, zijne

Zwaerden zijn rontom met eizere bo-
gen beflagen, de Kombuis met loot,

koper , eizet en {teen , rontom verzien %

fijne Maft ftaet bykans recht op : men
doet maften voorover hellen , op dat de
Schepen des te beter loeven , en achter

over hellen , om te meerder afte vallen.

Van outs dedemen de maften zeer hel-

len achterover, want de Schepen toén
achterlicht zijnde,en Weinig zeil achter

op voerende , loefde met regte maften
zeer bezwaerlijk : deHelm- ftok,die on-
der 't Paviljoen doorkomt, is van eizer,

fterektens halve ; en achter dicker als

voor, omdat hy daer 'tmeeft te leiden

heeft; geheel van eizer , om dat zijne

dunte ruimte aen 't Papiljoen over laet-

Zijneknegts zijn onder 't Verdek met
ftereke eizerebouts door-kloncken : de
geheele boeg met koper heilagen ; de
vloer is breeder als zy gemeinlijck in de
Jagtenzijn,omdatdezelvein'tbreetft

van 't Schip komt, terwijl 't Jacht
fcherp zijnde diep moet gaen, en veel

bal 1aftby gevolg voeten, daer de vloer

ofbodem op komt te leggen; zijneVen-
fterkens ter zijden in 't Schip , ftaen bo-

ven de Bark-houten , welcke gemein-
lijck in andere Jachten lager komen

,

't geen de Schepen krenkt: alle hoeken

en







Scheeps-bouw en hflier,

' en ledige plaetzen zijn van Kasjes

verzien. In de groote zael , daer de

lantaren lichtshalven in ftaet , zijn

rontom zit-banken, daer men 's nagts

llaep-bancken van maecken kan : de

kamer F aen de rechter-zijde van 't

houtefchot is een weinig verheven,

op dat daer uit dwars-fcheeps over

't Schip gezien kan werden, en licht

gefchept door yenfterkens aen W.
't Geheelejachtis van wagefchot bin-

newaerts befchooten, boven op 't ver-

deck, aen 'tachter-fchip , is een leu-

ningdie tot cieraet en affchot dient,

en datafgefchoten verdek is een wei-

nigh verheven , om onder ruimte te

winnen; in de groote zael is by X een

Schouw, de Maft ftaet vaft, en heeft

geen koker,want blijft altoos overent,

kokers dienen om maften neder te

leggen: zijn achterfteven valt i voet

,

de voorfteven 7 voet: de bakken leg-

gen in onderfcheidelijckebreere van

elkander,om de fchicking van kamers

en verblijven, en daerze zeer wijt van

een zijn , vintmen ribben tuflehen

beiden in gevoegt, de kiel is 1 voet

diep, breet li voet.

I. Deel.

Een tweegekielt Schip , nevens

dere ongemene Scheepsge-

bonden.

an-

Van Londen onlancks een Schip

in zee geftoocken is, daer men twee

Scheeps- kielen aen gebout hadde:

Dit Schip ging diep ongeballaft j\

voeten. Omzijn geftalte te begrij-

pen , zoo beeltmen in twee kleine

fchepen te zien , die ieder met haer

kielen op het water leggen , en boven

by het boort aen elkandre zijn ge-

hegt, ieder kiel is lang 80 voet, het

geheele Schip boven wijt 32 voet,

Jiol 14. voet. Het konde voeren 50

ftucken gefchut en 200 man , nevens

Spijs voor 3 maenden , of wanneer

laft droeg 50 Engeliche tonnen. Dit

Schip zeilde fnel , daer veelheit van

zeilen , en lichtheitvan 't geheel ge-

bouwde reden van zijn geweeft. Het
water 'tgeen tuflehen beide kielen

doorgong weerhielt hem van het af-

drijven en omflaen. De kiel was met

uitftekende houten voorzien, die het

Schip voor floten tegen de gront be-

hoeden. Geen Schip luifterde zoo
wel na zijn roer als dit, en zulex, om
dat het water, 'tgeen tuflehen beide

doorgong, het roer floeg meteen zeer
1

grooten driften vaert. Het Schip was
kantig en niet ront van beloop , waer-

om by de bouwers geoordeelt wiert,

dat het vafter op 'z water moft leggen

als andere Schepen, en by gevolg zijn

onderfte fchut by quaèt weder zo wel

gebruiken als het bovenfte. Binne-

waerts tuflehen beide kielen in, kon
men by ftilte zoo wel roeien als buite-

waerts, 'tgeen een fnellen loop aen

het Schip veroorzaekte.

Aen deze vont.fchijnt niet ongelijk
Sthi(mtt

te zijn , dat Schip 'twelck tweeVoor- winti
ftevens hadde, waer tuflehen men ze- f-'y,mi

kerwerektuig in 't water neder liet,

'tgeen by twee mannen op het Schip

ftaende wiert omgedraeit i waer mede
de vaert wiert vertraegt ofverhaeft.

Indien men Schepen wilde maken, sMp'tgm

die zonder lofzen van hunnen laft '^ym'
over droogtens en ondiepten konnen

varen ; zoo maektmen een dubbel*

den bodem , daer men Iedere zacken

tuflehen brengt, die met blaes-balken

opgeblazen konnen werden. Wan-
neer dan deze zacken vol wint zullen

zijn , dan zal het Schip rijzen en drif-

tiger werden als voor heen.

Met fcheppers zoudemen op vee-

lerleie wijze Schepen konnen toe-

ftellen,die by een ofmeer mannen be-

wogen konnen werden, welcktraag

of fnel voort zoude gaen na het getal

van de raderen, en de macht die daer

aen wierde geftelt.

By zekre Jefuit in Duitflant is er-

vonden een zeil 't geen gelijck een

molen om een maft of fpil die op het

fchip ftaet , van de windt gedraeit
;

wordt : deze fpil beweegt onder ee-

nige fcheppers, of riemen , die het

Schip lijn voortganck doen hebben.

Het zeil beftaet in 3 of 4. vlercken,

die om den fpil voornoemt konnen

werden gedraeit , hoe het waeyen van

de wint oock moge zijn.

Het ftellen van deze raederen , en

hoe men den loop vertragen of ver-

haeften kan , met de tanden van het

rat te verminderen ofvermeerderen

,

Z ge-
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gelieft volmaecktelijck te zien hy den
vermeerden Schottas.

Ydelheit fch ij nt het te zijn , 'tgeen

Merfennm enDrebbelvoorgeven , dat

men Schepen zoude kunnen bouwen

,

wclkonder water vaeren, deur hulp van
Iedere buizen , die boven op hec -water

drijven , daer men lucht door zoude
konnen fcheppen.

Qtialijck geluckten het die van Mal-
ta, als zy een Schip t'zee zonden, 'tgeen
met raederen die aen ieder zijcie qua-
men, en omgedreven werden van man-
nen, welck binnens boorts (tonden:

want indien het Schip niet haeftig de
(teven hadde gewent als het buiten de
haven quam, 't hadde te gronde met al-

le de Schepelingen gegaen : een groote
misgreep was liet, dat het boort pas twe
voet boven het waters oppcrvlakquam
teftaen.

Geen beter geval had het Schip

,

'tgeen weleer tot Rotterdam wiert gc-

maeckt jdaerde meefter veele wonde-
derenvan beloofden.

Op deRhofne een vermaerdeVliet in

Vrankrijk, men Schepen vint , waereen
fleufonder midden doorgaet,die door-
togtaen 't water geeft ; welck water een
radt om drijft, 't geen boven aen een (pil

eentouw opwint . welk touw een ftuck-

weegs voor uit aen lantvaft is, en dus
moet het Schip nootwendigh tegen
droom op voortgaen, zoo lang , tot dat
het touw geheel om de fpil gewonden
is , alsv/anneer men het zelvigeweder
losmaeckt, en vooruitbrengt; opdat
het wederom de fpil gewonden werde

,

en hetSchip zoo doe voortgaen.

Beffon heeft eenSchip ontvvorpen,na

den voorgang vanVitruvius, waerin al-

rijt zekerlijk geweten konde werden,de
afgeloopene weg; zondereenig uiter-

lijck kenteecken. Hiertoe ftelt hy on-
der eenopeningh in 't Schip, daer het

water in kome te fpeelen, welck water
eenige raderen drijft,dic boven aen een
wijzer vaft zijn, waeraenmen het ge-

tal der keeren van het rat , en by gevolg
deafgeloopene plaets moge weten.

Dog gelijck deze vonden aerdig zijn

verzonnen , zoo (leepen zy veele onge-
macken mede, waerom haer ten volle

niet verklaere.

Van meerder nut is het Amfterdam-

W i t s e n s

fihe Moddermolen-fchip, 't geen op ie- A„pt
der dag vijftig ofzeftigfehuité voldrek d

-">fi

uitdegront kan haaien, alken met de tn
kracht van een paert , Dezen tocftcl be-
ftact in een zwaer radt , nevens eenige
Scheppers, die den modder vatten , bo-
ven brengen en uitwerpen. DeSchep-
pers leggen in een fleuf , zoo dat de
modder niet fpillen en kan.

Daer de gronden hart zijn , moeten
de Scheppers fcherp rontachtig en van
cizer zijn : gelijckmenze tot Dordregt
en Rotterdam gebruickt.

In Noorthollant zietmen plataehti-

ge vaertuigen , daer zant en ftccnen me-
devandegrontboven werden gebaelt:

8 of 10 mannen winden daer in een fpil

om , welcke door zeker eizer werktuig
het zant ende fteenen uit het water en in
het Schip doen komen.
Hier by zoude mede te zetten zijn het Prim j,

Itvagen-fehrp\<5.n zijn hoogheit , L. M. "^'S
Ciïlaurits prins van Oranje , 't geen

*'

met zeil en wagen-rat , gezwinder als

de wint overfrrant vloogh. Oock de
zcil-fleden in Siberien,Ooft-mofcovien
en Tartarien , die zoo wel te lande als

te waeter gebruickt konnen werden,
met pennen achter worden zy beftuert

en opgehouden Als oock de Tsfchui- rs-Jihe(

ten in deze landen. Die veel gezwin-
der als het fterckrte paert loopen kan,
door het zeil overys worden gedreven

;

tegen het omvallen werden planken
dwers onder den bodem door geftoo-

ken.

De Koning van Kalicut brast zeer Yu"lKn
licttt.

O D
vreemde vlotten te water, tegen de Por-
tugeezen wel eer , daer hy vuer en vlam
uitfpoog.

Van het Hout.

De ftoffe waer uit men Schepen
bouwt, hout re zijn is een iegelijck be-
kent. Nee in navi cadentem lignum
attingere , die te Scheep valt en geen
hout en raeckt, zeiden de ouden , wan-
neerzevaneen zaeck fpraken , die hen
onmogelijckfcheen.

In deze landen is hetmeelt Etck daer
men Schepen van bout , 't welck tot ons
van den Rijn en uit Weftfalen wert ge-
voert. Dit hout Jaet om zijn dichte

weinig water in. Weftfaelfche krom-
houten



Scheeps-bonw en bcflier.

houten, en Rijnfchc recht-houten prijft

men zeer.

Van Grenen-hout men infgelijkx

Schepen bouwt, dog dit valt licht en

onftercker als het eiken , waerom het

zelden tot Schepen ten oorlog , ofdie

zwaer gewelt hebben uit te ftaen vverdt

gebruickt, tot boven en binnen werek
dacr weinig uiterlijcke kracht op aen

komt, is het zeer bequaem , gelijck

oock tot Schepen die op het laéden

werden toegelegt ; want grenen hout is

licht, en Schepen daer van getimmert

drijven hoog uit het waeter , en nemen
by gevolg veel meerder laftcn in. Dit

hout wert uit Noorwegen en Ooften

tot ons gebragt, gelijck oock het vue-

ren 't ^een vaft van een aert met het gre-

I. Deel.

nen is, dog eer lichter en brofzer als

zwaerder. Dees beide zijn qualijk

te buigen,en vallen fpintig. Maften uit

Noorwegen en Mofcovien oordeelt-

men hier te lande voor de beften , en

worden meeft gebruickt. Koninkx-

bergen geeft ons de befte plancken zoo

green als eiken, doch de vueren Noor-
wegen. In 't bouwen en hout-kloven

dient goede acht geflagen te werden

op den draet van het hout , hoe meerder

menmet den draet arbeit,en hoe minder

men zaegt, hoe fterker het werk zijn zal:

gel ijck mede het droge hout te kiezen is

voor 't natte, want dit dicht, en dat het

fplijten onderworpen is. By winter

gehackt hout , wanneer het loofter ne-

der leit, en den boom geflootenis, het

fterckfte valt. Eer men bomen velt ift

niet ondienftig, die onder vier ofvijf

dagen te vooren te doorbooren , kruis-

wijs, op dat het levend zapuitlecke , en

het hout zoo droge.

De aert der bomen is na de eigen-

fchap des Lantfchaps daerze wafzen

:

droge landen brengen korte ingedron-

gen en dichte bomen voort : vochtige

gronden daerentegen geven hooge ,

vooze en lijvige ftammen , doch bros.

Nat hout is de worm zeer onderwor-

pen , los , en valt eerder tot ftoffe

t'zaem als het drooge : Waer de reden

vanfehijnt te zijn, datals hetvan zijne

waeterige deelen ontbloot is , veel lee-

digs van binnen heeft, waerom dan zeer

genegen om t'zamen te vallen : Bomen
daerentegen in droge enwarme landen

geteelt, zijn dichten van nietalshout

opgezet
: de Son daer treckt het water

uit , by het leven der boomen , en dus
werden de ledige plaetzcn met ftoffe

des houts zelve gevult.

't Hoogduitjche Berg hout , is va-

fter als het moerafzig breems hout.

Nog fterker is Brafilien-hout , Campe-
fche hout , Ebben-hout , Sakrendaen-
hout-, om dat het voort - komt in zeer

heete en drooge landen : dog dit hout
is om zijne zwaerte tot den Scheep-

bouw onnut , fchoon men van Brafilien

hout Schepen in America getimmertby
de Portugeezen heeft gezien , waer toe

de planken en in houten zeer dun Ücht-

heits halve gezaegt zijngeweeft , en het

kromhout was binnen 't Schip om de
onbuigzaemheit van het hout, uit veele

kleine ftucken t' zamen geflagen

'tgeen beide onftcrekte aen het Schip
by-brengt, waernochby komt, dat de-
ze harde houten zeer licht Scheuren
enbarften. De werektuigen waerme-
de men deze houten bearbcit zijn veel

zwaerder en Scherper als die men hier

te lande tot het zachte hout gebruickt.

Wel ftaet te letten,dat het hout daer-

men Schepen van timmert droog en niet

nat is-, nat hout wanneer het droogt,

vaft aen deSchepen zijnde , verwekt re-

ten en fcheuren , en veroorzaekt vaack
groote ongemacken als men is in zee.

De Italianen verbergen lange tijdt

het hout daerze Schepen meenen van

te bouwen onder waeter , 'tgeen zy

zeggen dat het zelve taei en fterek

maekt. »

Het Bükaü hout overtreft het

Noorts in fterekte , en in'tgemein zoo
valt het zuiderlijeke beter als 't geen dat

van't Noorden komt.
Bomen die gewofzenzijnin valeien

en ftille geweften , zijn bequamer totde

Scheep-bouw als die gene welcke in

een windigen oort voortkomen , want
deesrechteren mingequaft vallen,ook

beter geflooten zijn.

Dits een gewifzen regel onder de

timmcr-lieden , dat wanneer zy goet en

quaet hout hebben om aen een Schip

te verarbeiden datze dan overshants het

goet met het quaet fchicken , en het

flechtfte in 't gemein binnewaerts ver-

bezigen.

Z 2 Van
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Van den Talm-boom men oulmks

in Egipten Schepen bouwde.
Eipcn en e

Pock-hottt is bequaem
om Scheeps-blokx en fchijven van te

maecken.

Jnlants5f«fe»werdt voor hctin-

lants eiken geprefèn.

Engels-hout fplintert weinig , daer-

om zeer dienftig toe den Scheeps-

bouw, is oock ftereker als het eick,

dat in andere oorten valt. Hierom be-

vintmen het houtaen hunne Schepen
dunder te zijn als aen fchepen die el-

ders mogen zijn gemaeckr. Na het
uiterirjeke moet men oordele van de
innerhjeke kracht deshouts, drooge
en knobbelige ballen geven vaft hout,

van gelijken ingekrompen en harde
vrucht.

Vlezige Appel,Peerofeenigander
vrucht, geeft bros hout. Het vijge-

boom hout is zeer weeck en onbe-
quaem tot de Scheep-bouw, waerom
de ouden al een fpreeck-woort had-
den, wanneerze van een zaek fpraken

die onbequaem en belachelijk was,
't is een Vijgeboom - fchip , of het is

Nandrons fchip ,om dat zekere Nan-
dron of Mandron een fchip van Vy-
geboom-hout getimmert had , daer

men dapper om lachte. Het Vijge-

boom-hout is wel licht, maerhaeftig
verdorven : Bomen die langhzaem
wafzen en tracgopfchieten, brengen
vaft en goet hout voort. Van de ei-

ken wil men datze drie-hondert jaer

konnen ftaen. In het Haegfche voor-
hout ftaet een Boom geplant by de
eigen handt van Keizer Karei , die

noch in volle wasdom is.

Els en Linde zijn haeftig hoog,
doch brengen lichte en brofze doffe

voort : maer Els wanneer het lange

jaren onderwaeter ofaerde heeft gele-

gen , zal het een taeiheit en (lerckte

bekomen. VanalzulckeEIsen Bouk,
zegt Claudianus dat zy zoo hart als

marmer worden. TotTorto wierdt

eertijds veel van dit hout onder de
aerde gevonden , en men maeckte de
affnijdinge tegen den vyant daer van,
in 't beleg van Ollia , ten tijde van
Paus Paulus I V.

In 't bouwen ftaet een timmerman
wel te letten op de keure van het
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hout ; tot de kiel en inhouren kief! hy
het befte hout •, tot beek en rinckel-

werek voldoet het Hechte , en alle het
binnewerek vermag licht en flecht ge-
timmert tezijn , alzofulckx deftcvig-

heit van het fchip niet en hindert:
dog fpint en vierig hout hy overal
weert.

Wel dient gelet te zijn op het hout
daer men de fcheeps nagels van
maeckt : want door brosheit van
die menig fchip te gronde gaet. Het
droog en jong hout is hier toe het al-

der bequaerafte , decs werden ons
veel toegebragt uit ooften Yrlant en
elders ; pennen gedraeit uit Boom-
quaftenwelcke zeer hart zijn , zoude
mijns bedunkens flereken bequaem
hier toe zijn.

Wel moet mede gelet worden , dat
de gaeten, daer men de pennen in
komrte flaen, met een fcherpe boor
gedraeit worden, cn gelijck ront zijn,

effen en niet fchrompehg
, wanneer

de gaten ruigen oneffen zijn, drinckr.

het water daer by in , en de fpringers,
(een llag van kleine bee.sjes ) door ee-
ten hei hout dies te lichter. Hierom
ift dat men deze gaeten altans tefche-
pe eer ziet verrotten aen de zijdedaer
de boor het hout fn ijt tegen de draet

,

als boven of onder daerze met de
draet heeft gekerft.

A ls de houte nagels in het fchip ge-
flagen zijn , dan werden daer klei-
ne gaetjens bovenin geboort, waer
pennen in geflagen worden vaftig-

heits halven
;
't geen deu telen wertge-

naemt.

Hoe meerder het hout daer de
onderhuit des fchips van gemaeckr.
wordt het water wederftaet^ hoe heil.

zaemer zulcks voor 'tgehcele fchips
lighaem is-, hier wiert voormaels in
Italien zeker flag van willig toe ge^-

bruickt , daer het zoute water naer
hun meiningniet door en drongh,
oock Tammepijn, daer de worm , om
zijne bitterheit voor vliet.

Heden fmeert men by ons de fche-
pen zoo verre, als men gift dat zy in
't water zincken , met zeker pap van
hars, fmeer en harpuis t'zaem ee-
klenft.

De ouden beftreken het hout van
hare
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riaere Schepen met zeker Viscus ofte

aert-hars,'t geen niet en brande ,'twelk

kleefachtig was, waer toe zymede ze-

ker aluin hadden. ZooGe/liuó fchrijft,

wiert door Sylla inde haven van Athe-

neneen fchip gevonden, dat met dus-

danig aluin geladen was, 'twelck Ar.

chelam overftevan Mitridates daerin

geladen hadde, om de Schepen dicht

temaeken,entebefchermendat niet en

zouden verbranden.

Het eicken-hout fpant de kroon tot

de Scheep-bouw , boven alle bomen

,

want is taei, buigt wel, isfterck,en niet

te zwaer.

Oulinkx men hier touwen floeg uit

de bad van eiken-boom, 'tgeen heden

niet gefchiet,om datons hennip in over-

vloetuit verre landen toe wertgebragt.

Hoe minder quaften in 'thout zijn, en

hoe langer van draet het is , hoe nutter

tot den bouw dient.

Het hout,daer het meefte hars,gom of

tarpentijn in is , alderbeft het water

weert. Hier in overtreft het green en

vuuren hout den eick.

Het bruin zijnvan het houtis een te-

ken dat het nat en vochtig is , waerom
j

men de geele verw kieft. Het pit en

binnenft van de boom, geefthet befte

hout, hierom men alzulke bomen kieft

,

welcke het breetft zijnjvan pit.

Vitrnvhm melt dat men hout in zij-

nen tijdtvont dataen de jPö en op de

Adriatifche firandenwies, Larixge-

naemt , 't welck niet alleen den worm
wederftont, maer oock het vuur,en niet

tot affche was te krijgen , als met de

alderheetfte ftoock- ovens daer men
fteenenmetalinfmelt: inde aerde ge-

flagen zijt hy, wort het zo hart als fteen

Dit bout wiert tot Romen gebracht, en

gebruickt tot den opbou van Schepen

,

cn Auguftus markt.

Als C/sfar met zijn heir inde, Alpes

lag, en zeker fterckte van den vyant met

vuer meende teverdelgen , bevont hy

,

'dat het hout waer 'tvan gemaekt was,

nieten brande, ofdoorboort koft wer-

den. Het is infgelijcks bequaem om
alle zware gereetfehappen ofte maec-

ken,laetzich welpolijften en draeien,

in 't vuer geworpen , wort van buiten

alleenig 7wart
\
en blijft ongefchonden.

Tibemi-s liet alle fijne bruggen en werk-

Deel.
dit hout
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tuigen van dit nout Larix maec-

ken.

Op het Schip daer Bachus in ge-

vangen wiert, ftont een Cypreffen maft:

dit hout geeft hoge en zware bomen,

dog om zijn gewicht niet het befte tot

den Scheep-bouw ,fchoon Anftobulm
zegt, dat AcAffyriers alle hunne vaer-

tuigen van deze bomen opleiden : En
de Romeinen Cypreffe Schepen met

Brutiefch pikbefmeert zeer prezen.

Theofrajlus wil de deuren aen Dia-

naes tempel ; van Cypreffen hout ge-

maeckt zijn geweeft , die vier leeftijden

of eeuwen hebben verduurt , zonder

datmen de minfte bederffenis daer aen

koftbefpeuren.

lerjch hout is hart, wederftaet worm
cn alle ongedierten, taei als leder, waer-

om tot den Scheepbouw zeer bequaem.

Aen folders die van dit hout gemaekt

zijn,vimmen nimmer fpin of eenig ver-

giftig ongedierte.

De echte Tijn-bonm is van de Ou-
den tot den Scheep-bouw zeer gepre-

zen, zoo dat zelf het geheele Schip den

naem van P</»bequam ,
gelijck Catul-

Im fulckx in zijne vaerzen te kennen

geeft

:

Peliaco quondam ,
prognata vertice

pinus

,

Vicuntur liquidas Neptuni naffe per

undas.

Dat is

:

Men zeit dat op den top van Telion

waft Tyn

,

Die oulinks door de zee alom gedre-

ven zijn.

Ovidius wijftwel duidelijck aen, in

zijn verhael van de gulden eeuw , en ou-

de ecnvoudigheit , dat de pijn-boom

oulinckstotden Scheep-bouw gebrui-

kelijckzy geweeft, in deze vaerzen :

Nondum cafa fuis peregrinum ut vu
feret orbem

,

Afontibus in liquidas pinus defcende-

rat undas.

Dat is

!

De Tijn was niet gehackt, nog lag in

woefte baere n,

Om 't onbekende lant wijtluftig om td

vaeren.

Z 3 Waer

tik i. Met.
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Pitysinten

"Verandert.

Wacr uit vel te befluiten zoude,
zijn, dat de eerfte Schepen van pijn en

]

geen ander hout gebout zijn geweeft:
daer Virgilms mede toe fchijnt te hel-

len , want hy het Schip na zijn ouden
oirfpronk insgelijks de naem van pijn

geeft , op die plactze wacr hy van de
byftant aen Mezentius gezonden door
Ocnus ftichter van Mantua , die in

AJlur , lantfehap der Latijnen voer

,

fpreekt in volgende vaerzen

:

ICOLAES WlTsENS

Hinc quoque quivgentosinfe Oplezen-
tiuf armat,

Slups patrc Benaco velatus arundine
'glauca,

Mincms infejla ditcebat in lequora.

finu.

Dat is :

Vijfhondert tegen zigh , wapent Me-
zentius

,

Welck Mincius voert in zee, door va-

der Benacus

,

Die 't vale riet bcdeckt op cenen Her-

ken Pijn.

De Romeinen gebruikten den Pijn

tot haren Scheep-bouw , als zy twee
Scheeps leg-plaetzen en havenen voor
haer Schepen gevonden hadde, tot Ra-
vennen , en de haven van 'julius Mize-
natim

, op welcke beide plaetzen de
groote Auguftus Pijn -bollenen plan-
tede

Artemtdorus zegt dat alle zee-lui-

den den pijn -boom tot een Schip be-

reiden.

Olmboom, bout lijdt qualijck (pij-

kers. Het Linden-hout wort geprezen,
om dat het fcheuren en barften weinig
onderworpen is.

• De verdichters zoo Conft'antintis in

zijn werek van de lant-bouw verhaelt

verfieren, hoe dat zeker aerdige vrijfter

Pitys geheten , van Panen Boreas-be-

mint,en doorliefde van d'een en van
d'andcre gevolgt , eerftfliep byPan,
waerom Borcas in toornighcit blazen-

de haervan den berg ter neer deed ftor-

ten, zoo dat zy te barften viel; maer de
aerdeuit mededogentheit, veranderde
haer in een Pijn-boom, die nog weent,
als5tfrM.rblaeft,enhare vruchten met
harsofte gom bedekt.

De pijn houtmen dat traeg rot , en

het pek lang bewaert, krimpt en zwelt
lichtelijck. Tot lange Schepen in't
byzonder , is de Pijn -boom altans
zeer geprezen. De oude Schceps-
nebben vintmen by fchrijvers dat
meeft van eiken - hout wierden ge-
maeckt. De Schepen kregen zomtïjts
benamingen naer het hout daer zy van
gebout waeren,'tgeen men heden ïnfge-
lijcks by wijlen hoort gefchien.

Trajanw deed zijne Schepen van
echte en onechte pijn-boom maecken,
wel bepekt en met dun loot beflagen.
De Pijn-boom is de groote Moeder

der Goden vanouts toegewijt geweeft,
en Mnezs timmerdedaer zijn Scheeps-
vloot af, het hout op den berg Ida hac-
kende. ZoobyVirgiliusistezien.
De Bajlaerd-pijn daer-en-tegen is

bros, en de vergankelijkheitzeer onder-
worpen, ten ware dat bepekt wort,wan-
neer zy langeduert.

Dennen-hout koosmen tot rees,enom
fpneten van te m aecken

;'t is buigzaem,
maerverrotin zout water licht,waerom
dat beter op zoete vlieten gebruikt
mag werden als in zee. Het wiert te
Scheep boven water gebruikt , daerhet
om zijn lichtheitbequaem toe was, de
bomen werden by de zommige onder-
fcheideniftde mannelijkeen vrouwelij-
ke kunne, en byhen wicrtdemanlijke
voor de fterckfte cnvaftfte gehouden.
JFaeter-boomcn , hielden de ouden taei
hout tezijn, en daerom tot Schilden en
diergelijcke zeer bequaem.
DezwarteDoorn wiert tot inhouten

om zijn onbederfzaemheit gebruickt.
Zoo Theodoretus zegt. In het eilant
Tylo op de roo Zee, vonden Alexan-
ders knjgs-opper-hoofden hout , daer
Schepen van gebout wierden , die twee
hondert jaer in wezen bleven : dit als
het onder water was, onvergankelijk
bleef, zoo Plinius getuigt: De zelfde
Plinius Secundus

, prijft Perfick-boom-,
hout hooglijcktot de Scheep- bouery.

|

Het binnenfte hout van den Vlier-

j

boom wort fterk geoordeelt , en dienftig

!
tot fommige Scheeps-deelen. Timius

I fpreecktvan hout, 'tgeen zoohart was

j

dat niet geboort koft werden, tenware
:
het nat wiert gemaec kt.

\

De ronde en vracht-fchepen wier-

[

denvanouts meeft van Pijnboom-hout

gemaekt.
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gemaekt, 'tgeen ftercken langdurig

is : Die van Samos, Theffalien en Athe-
nen, maekten daer drie ordens Sche-

pen van j doch de krijg en poft-fche-

pen van Dennen-hout, om zijne licht-

hcit van ftoffe. In Phenicie en Syrië,

meeft Ceder-hout wiert gebruickt,

by mangel van ander.

Die van Cyprus bouwden haere

Schepen van baftaerd Pijn , fchoon

nier het befte, om dat dat eilanr daer

van overvloeit-, maerde kielen altijdt

van eick,Pijn en Eick t'zacm gevoegt

wierdtte fcheep zeer ondienltig ge-

oordeelt , om dat dit bros en dat vaft

is, gelijck fteen en hout al te wel te za-

men niet te klincken zijn.

Olm , OfUerbefie cn Efihk tot ons
gebruick by deoudenmede altijdt ge-

geprezen geweeft,omhare buigzaem-
heit, gelijck de Aenboren-boom ver-

worpen.

Het Schip 't geen onlankx ten

gronde uit is gehaelt in het Nemoren-
zer meir , 't welck Trajanus afch be-

weerde, bewijft klaerlijck de lang-

duerzaemhek van de Pijn enCypref-
zen boom , waer van dat vaertuig was
gebouw t.

De Jenever-boom wert van een aert

met de Cypres van Vitruvius geoor-

deelr.

Van de keure des hours tot de
Scheep-bouw, hoort de vaerzen van
Claudianus :

Sic qui veclurus , longinquaper aquo-
ra merces ,

Molitur Teilure ratem,vitamqiie fro-

ceüis,

Objeclareparat, fagos mctitur& alnos

Et varium rudibus Sylvis accommo-
I

dat ufum ,

§lu£ longa efti tumidü prabebit cor-

nua velit ,

Qua lentafavebit remigio ,ftagni pa-

tiens aptanda carime.

Dat is :

Die verre over zee , ten handel zoekt
te vaeren,

En 't leven wagen durft, in 't midden
van de baren

:

Velt Bouken, hakt oock Els, enkieft

uit al het wout,
'tGeen hem te ftadekomt , tot rees

dient't hooge hout;

beflier. I. Deel, 185

Van 't vaftc maeckc het Roer, een
Riem van dat kan buigen,

De kiel van 'tgeen verduurt, het wa-
tersdriften zuigen.

Met zeker bereit leem wift men
van outs de fchepen te beftrijeken

,

'tgeen alle brant afweerden.
Dit dient voor een algemeene wet

aengenomen te zijn, dat men tot de
Scheeps-bouw geen hout kieft,'t geen
hetaldergrootfteis, want groore bo-
men

, zijn oude bomen, en oude bo-
men zijn als oude menfehen krachte-

looscnbros
; ten ware menze wilde

uithollen , en daer booten van een
ftuck afmaecken

,
gelijck oulinkx , en

heden by delndianen veel gefchiet.

Theophrafim zegt in Corfica bo-
men gevonden te zijn, waer van fche-

pen uiteen ftam wierden gebout, die
vijftig riemen voerden, en de zee be-

voeren. Kircher getuigt een boom-
fchors gezien te hebben , daer een ge-
heele kudde Schapen in verfchool.

Veel zoude hier nog van de aert

des houts en der bomen gezegt kon-
nen werden , dog alzo zulks weinig
diene tot ons wit, de Scheep-bouw,
zolaetezulkxachter, alleen zeggen-
de dat het Pock eni Note-bomen hout
dienftig tot fchijven is, want is hart en
fterek.

Linden cnAbelen-xot pompen en an-

dere buizen zijn bequaem,om dat van
binnen week en van buiten hart zijn.

Mifpel-hout isgoet als 'tin 't droog
ftaet

, dog wanneer by water komt

,

flaet het deur, en drinckt water in.

De Zirnen-boom verrot haeftig , en
daerom niet goet tot de fcheep-bouw.
Els aen het water gewoflen , wordt
van Vitruvius zeer geprezen, enbe-

quaem geoordeelt , om in 't water te

ftaen.

Van de Maft- bomen wierden by
deoudendejocken tot deOfzen ge-

maeckt, om hare fteevigheit. Hout
dat tuflehen water en wint heeft ge-

legen , is de verrotting zeer onder-

worpen. De deugt van maften be-

ftaet in haer dickte , ronteen lengte

,

oock dat zonder quaften en langdra-

dig zijn.

Nimmer moet een boom gehackt
werden, als hy vrucht draegt :'t is met

bomen
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bomen gelijk met vrouwen , zwack
alsze dragen. Neemt acht op de Ma-
ne > velt de bomen in haer afzijn

,

wantzy gelooftmen vermeerdert de
vochtigheit in de zelve.

En laet mede het hout niet al te

zeer drogen , op dat het niet berfte

en vermorzele.

De outheit lette nasrftig op den
ftantder Herren, voornaem van die

van'tgefterntede hont,alsze bomen
velden : oock op de ouderdom van
de Maen , zy hackten van den twin-
tigften af tot den dertigften toe. In
den douw het hout te flepen ofte
openen , hielden zy voorquaet, waer
van in 't breede by Vilnius te zien.

Conjiantinus in zijn lant-bouw wil,

dat het hout beft in December wert
gehakt, in 't breken van de Maen

;

maer V?getius zegt beter te zijn , dat

te kappen in de fomerfche Sonnen-
ftil-ftant, en in Januari op den if van
de maen, eindigende met den 23 van
de maen , 't geen Columella belaft op
den 20 van de maen te moeten ge-

fchien , en op den go op te houden.
Meteen zuidweften wint vji\Plmius

dat men bomen hackt, in de herfft.

Cato prees de winter zonnen-ftilftant,

en dat by duiftere maen. En dit hacké
gong met groote voorligt en traegte

toe: waerom het iets ongemeensis ge-
weeft dat Duillmsten tijden des Pu-
niichen oorlog een vloot Schepen na
detzeftigfte dag dat het hout gehackt
was te water bragt. Met deze Sche-
pen behielden hy zegen op die van
Kartago, en ftichtejanus tempel op
de Moes-markt.

EntcgenHiero haddemen binnen
vijfen veertig dagen , na het hacken
des houts twee hondert en twintigh
Schepen vaerdig. Nevens de vloot
van Scipio die binnen veertig dae-

gen van de bijl af in 't waeter ftont.

Infgelijckxis 't boom- hacken beft,

na dat het lang ftil en droog weder zy
gewceft , want regen nat het hout , en

wintfluithet zelve, zoodat het water
/

van binnen niet uit zeiperen en kan.

Wannecrmen hout bram , om te

buigen, en het fijne koolgeeft, iseen

teken dat wel buigen zal en lenig is
;

grove kool geeft ftcvig cn onbuig-
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zaem hout. Wel ftaet te letten dat
wanneer men berk of andere houten
aen de Schepen brengt, dat men die
4of6duim langer neemt als de maet
buiten om in 't ront te meten fchijnc

te vereifchen, want anderzins men te

kort zal fchieten.

Byzondere toeftantvan het Noorts
hout-

Vleckerze bakken zijn ordinaer
lanck omtrent 23 of 24. voet.

Tot Groenwijk in 'tVIecker zijn-
ze omtrent lanck 24 of'25 voet.

Maerder balken zijn gemeenlijk
lang 22 voet.

üoft njffer balken zijn ordinaer
lanck 22 of 23 voet. Weft-rijfche
zijn gemeenlijk van 25 voet, doch
zwak en fmal.

Tot Koperwijk is 't gebruik 1100
deelen voor duizent te tellen , zijn
breecomrrent loduim.
Tot A nflo is 't gebruick 63 deelen

voor een fchock te tellen , twee
fchock anders hondert maekt.
TotDrontemen Norme teltmen

60 voor 't fchok.

Spanen teltmen ordinaer 11 fpar-
ren voor tien.

Weft-kiels balken zijn ordinari
lang 26a 27 voet.

Langezontfche balken zijn lang
27, 28330 voer.

Kooperwijkfche balken 21 of 22
voet lang, ofoock wel 2pen2,ovoet.

Langefontfche deelen lang itf of
17 voet.

Frcdrick-ftads deelen teltmen 63
voor 't fchock , vallen veeltijts hart
en fcheurig.

Op de Sande valt alderhande rom-
mel-laft, Hechte deelen, fparren , bal-
ken cn alderlei emmers.
Tot Holem-ftrant en Wit-fteen

vintmen alderlei hout goet , doch
meeft flechte deelen.

Byle-fteelen werden by het tuit

verkocht, twaelf maekt een tuit.

Emmer-duigen by het fchok, komt
voor 't fchok 60 in 't getal.

Dehierlanrfche Scheep-bouw dan
voleindigt, zal het niet ongerijmt zijn
tot befluit der zelve, de werektuigen
voor te ftellen , waer mede datmen

boutj
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Scheeps-bwji) en befticr. I. Deel
bout

s
ten welken einde dan hier volgt

(
De Slee

het gerectfehap , 't geen de Meefter- ' planck
,

Timmerman op de werfbrengt-, 'twelk
ieder van de knegts,diedcs nodig heeft,

gebruikt. Het tal dezer werk tuigen

vermeerderende en verminderende, na
de veelheit van zijn werk.

Op de p'kiet hier neven is

is een gang ofte dicke Timmtmmi

de breete hebbende ?m ££££

N'

2

3

4
5
6

7
8

9
io

ir

12

13

14
15

16

*7

18

»9
20

21

. 1 Een Zaag ofSteeck-zaag.
Domme-kragt.
Mokers.

Yfere Wiggen.
Brant-yfer.

Hout-haek.

Spaender-haeke.

Een Klaesjakobzen,

Tange.

Nagel-hamer.

Wigge.

Oor-houten.

Vertoont de vorm van Kluften.

Van Helle.

Steven-haeken.

Hevels en klein-touwen.
Is een Spaender- mande.
Een groot Water-pas.

K lein Waterpasje.

Koe-voet.

* - —" jcaepeTimt

omtrent anderhalf voet
; lang als een 'fbaimt

gemeene fchecps Kiel
; is achter een

weinig opgeboeit, hol metfehuinsop-
gaende kanten , die beide door-boort
zijn , om een pen door te konnen
flacn, voorts is het geheel plat. Ach-
ter aen komt een haekdaermen een ei-

zere kramen kering in kan flaen
;welcke

keting aen een gevaerte vaft is , daer een
zeker getal fchijvenin loopen.

Als men dan een Schip op de werf
halen wil , fteecktmen dees balck of
planckonderdekielvan het Schip van
vooren na achteren toe , ftuert hem
met hacken ter zijden, en achter, zoo
dathy recht onder en tegen de kiel aen
komt. Hierna bintilien de Slee met
looze touwen wederzijfs aen het Schip
vaftrwaer toe hy op verfcheide plaetzen
is doorboort als gezegt, op dat niet afen
glippe. Achter aen de Slee fteecktmen
dan een hant-fpaek of balck in de holle
fleuf die tegen de fteven aenkomt

,

pent die vaft door het dwars -gat
dat boven is

; en alzoo flaét de {levert

vaft
; en dus windende over veel fchij

Verbcclt de gedaente van Schot-
j

ven, kan een man het geheele Schip op
'ant halen , de Slee ondergelijckookdebouten met ringen en fpijlen

Is een Flap- kan.

Een yzereRam.
Een Avegaer.

EenhouteRam.
Een groote Wigge daer toe.

Een Smecr-potje.

Smeer quas je.

Een Teer-ketel.

Teer-dweilen Quaft.

Een Werf- boot.

Een Sh jp-fteen.

Een Mal.

22

2 3

2 +
25

26

27

z8

29

30

3 2

34, Een Rye.

35 Een Hout-boek.

36 Een Schraag. Daer moet ook zijn

een maet-ftockvan 20 voet.

62 Een open Schouw om mede te va-
ren; die men mede tot Peck en
Harpuis-fchouw gebruickt. Ge-
tijck vertoont wert met zijn op-
werk aen N°. 63.

64, Vlotten.

65 Een Slee , waer mede men de Sche-
pen, van wat groote zy ookzijn

,

op het lant haelt.

helling, zijn beide wel gefmeert,dees.
een weinig hol, en die een weinig bul-

tig zijnde,op dat te beterfluite. De Slee
boven dient zoor en niet glat te zijn.

66 Vertoont een Dwers-flee , dit

werk-tuig dientom deSchepcn zijlings

tegen ofop het lant te krijgen ; hier toe

fteektmen balken dwars onder het
Schip deur, vaft in de gront , waer langs

;

men met ketings entouwen over fchij-

j
ven wint: de Dwers-flee werdt dan wel

! gefmeert over de dwarsbalken gelegt,

1

tegen de kiel aen , waer mede men het

j

Schip bedwingt. Wel moet acht ge-

;

flagen werden , wanneer een Schip te-

gen de werf op 't zy gehaelt wert, dat
de keting niet en knapt, of dat het wa-
ter te veel fackt, en het Schip om valle

,

daer ronde kimmen de meefte noot van
hebben.

67 IscenKaep-ftander daermende
zwaere balken mede op 't lantwint , die

verplaetft wert na den eifch; en alsmen
wint, vaft in de grondt geflagen : Ge-
lijk men oock met de Kricke-mick

A a doet

,
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doet , dacr men bakken mede op -

heft.

Volgt bet gereetfehap 'tgeen de
Scheeps- timmer -knechts gehouden
zijn zelve mede te brengen, wanneer

zy op het werek komen , en dag-loon

zullen winnen.

37 Vervolgens op deplaet zijn Bij-

telsvan onderfcheide geftalte,

als duim-bijtels,vermetjes, fmal,

breet,enz. Oock onderfcheide

Gutzen } fmal, breet, krom en
vlack»

58 Een Winkel-haeck,

39 Een Mos-kuil.

40 Een Naer-haeckjen.

41 Clavaets-hamer.

42 Rabat- yzer.

43 Clavaetsyzer.

44 Spijker-yzer.

47 Werck-bijtel.

46 Zijn Water-backjeSi

47 Een Duim-ftock.

48 Een Schraper.

49 Een Moker.

50 Spijker-hamertje.

51 Een Roffel.

f2 Gerf-fchaef.

5-3 Sponding-fchaef.

5-4 Odief.

ff Ploegen;

f6 Een Voor-looper.

f7 Een Ry-fchaef.

f8 Een Hant-zaeg.

59 Een Klampfpijkers-boor, tien of

elfduims boor, zes , zeven, acht

duims-boor, dubbelde middel-

'nagels, enkele middel-nagels

j

las-yzersen duiker-boortje.

60 Een Difzel.

61 Een Bijl.

Veertiende Hooftstuck.
Van Galeyen.

E Scheeps-bouw afgehan-

delt, dunkt my het gevoe-

gelijk te zijn , weinigh te

i preken van Galey-bouw -

0

gevaerten , fchoon in deze landen zel-

den gezien , echter zeer bekent,

'te;een dienen zal, onze lants-lieden

tot onderrecht , of'c gebruick hier ge-

meen wierdt,en tot vermeerdering

van kenniffe. Daer van te zwijgen
,

terwijl zy van d'aenzienlijckfte zee-

kafteelen zijn , zoude dit werek dat

van Scheeps-bouw fpreeckt te kort

zijn gedaen.

Het woordt Galey , fchijnt her

tc komen van het latijnfche woort

Galea , een Heimet gezegt , om
dat men deze oulincks veeltijds op

de Scheeps-maften fteldc. De wei-

nige wetenfehap, die ick hebbe van

het timmeren dezer gevaerten, be-

quam tot Pifa (een ftadt onder 't ge-

biet van den Groot-hertog van Tof-

kaen) vvaer ik het bouwen van 3 acn-

zienlijke Galeyen, aen de vliet Narne

in acht nam , die daer aen de Groot-

hertogs Werf op doeken ftonden :

zoocvenwcl nict,ofhebbe verfchei-

de evenredigheden , en figuren ge-

leent uit de ftellingen vrnjofeph Fur-

tenbach, cn Bartholomeui Crefcentim,

die vinde wel te zijn geftelt. Hier toe

dan ftelle eerft voor oogen een Galey
met opgebonde zcylen , zoo hy reit

en zeilr , op dat ieder befchouwe wat
gebouw het is, daer van fpreeke : aen
a is de Kapiteins plaets in de Kajuit,

by de Italianen Tuppe genaemt , daer
her-om , zo wel nevens hem , als aen
de trappen by b, poften zich de vry-

willige ridders ; wantdient te weten
dat het niet en is geftelc op de Ga-
leyen alsoponze fchepen, waermen
over en weer loopr, maer ieder op zijn

beraemde ftel blijft: aen c of onder c

ftaet de man te roer : S is de Hooft-
vaen , waer in 't merkteken van wat
Heer de Galey zy,e isdegroocemaft:

ƒ degroote Rae, g de Befaens-maft,

h zijn Rae. Boven by k zit in 't ge-

meen een uit-kijker. De vaen aen /,

won de Scherpe gebynaemt; m de
hangert, n het voor-ree-vaentje :0de
bezaens-hangert, q de groote vlag,

Voor by i ftaet het zwaerfte ftuck,

't geen onder de overloops-balck mag
gchack werden : aen 3, 3 vertoonen

zich ecnighe lichter Kanonnen ,

de







Scheèps-boww eftbejïkr. I. Deel.
delichtfte ftaen denaefte aen boort : by

f, f zijn gaten, waer touwen doorgaen,

om de ftucken te boortte halen: aen 6,6

plactftmen de Ankers, wederzijts: 7 is

de plaets waer trom en trompet haer

dienft doen, en daerrontom op het ver-

deckjenfteltmen de krijgs-lien : aen bei-

dede zijden by 9 zijn de flaven , aen

ieder zijde ftaen hier 27 banckcn,

maer in't gemeen heeft men aen de lin-

ker zijde maer 25 bancken, en 2Óaen

de rechter ;
d'eene banck aen de lincker

zijde wort uitgelaten , om een Kombuis
te zetten. Aen ieder banck zitten vijf

roeyers,tezaem 255 flaven; maer hier

beloopen die 270. By overvloet van

flaven zet men wel zes aen een riem,

doch zelden; want indien de bancken

niet langer zijn als gemeen , zoo benaut

dat de flaven zeer. Ieder Galey voert

twee Slaef- gebieders ; by 11 en 1 2 wor-

den haer plaetzen vertoont , die door

hulp van zekere fluitjens ,enlange bol-

lepezen of ftocken , de flaven tot haer

plicht vermanen, en bellieren. De man-

nen die behalven de flaven op de Ga-

leye vaeren, zijn een Capitein , Priefter

(Jdochmifzegefchiet daerniet, om de

onheiligheyt der geketende ) Arts,

Schrijver, vaeck 12 a 13 vrywilligen,

deze moeten haer op zee onder de Ka-

juit hun Tufpa genaemt behelpen,

zeer beknopt , en by wijlen boven de

flaven haer hoofden flaepen , waer by

nacht dan kleine ftellingtjes gemaeckt

worden: 3 Slaef-ftierders : een raets-

man,'tgeen eenwel ervaren pilootis:

20 boots-gefellen die te roer kunnen

gaen: 6 maets die de raes klaer houden

,

en noch 20 matrozen, die op anker, tou

en zeilen pafzen ,
mitsgaders een Tim-

merman met twee knechts , een kuyper,

twee oude flaven die los gaen en be-

trout werden , alles van onder boven te

brengen: twee koeken , en twee jongens

dieop de vlaggen letten : een Barbier

;

en als men ten ftrijde gaet , wort de Ga-

lei verzien met 50 a 60 zoldaten , oock

wel met 100 als men gift het gevecht

fcherp af zal gaen-, welcke zoldaten ge-

plaetft worden aen boort wederzijdts

tuffchen de roederen in, daer zy fich

nacht en dag moeten houden , en is hun

("om de engte en wan-order te mijden)

niet toegelaten van daer te gaen , als by

nootwendigheit, en op bevel. De ma-
trozen en andere,die zich op de Galeye
mochte bevinden , moeten zich voor
op de neb, en 't verdek boven dc bufzen
behelpen. En zoo hebbe vertoont een
Roeyvaerdige Galeye.

Nulaet ons tot het werek zelfgaen,

waer toe beziet de figuer N °. 2, waer gy
de gront-tekening van een Galeye wiens
opbouw hier befchrijve meugt zien;

van q tot h is zijn lengte over (teven,

1 90 fpannen
, ( gclijck die ftelle , zul-

lende al 't volgende daer na voegen) de
lengte dezerfpannen , of palmen 3 ziet

op 'tgenoemde blat _) 't geen tuffchen k
enu ftaet noenitmen 'tdoode werek,
deze fnabelislang 22Ï Cpan.dcTroda,
welckick hooft ofback noem, is breet

9 fpan,deganck daer 8 fpan ,byk zal 't

21 fpan breet zijn, en by ic waerdcGa-
leye op zijn breetfte is,heeft hy 2 5- fpan,

by d is hy weer 2 1 ï fpan breet
, by x

daer deToppa ofte Kajuit zijn aenvang
heeft, 13; fpan , a b is flechts 6 fpan.

Deze punten geftelt dencktmen om de
ribben, die hetlichaem van de Galeye
maken; de wijtftc fteltmen eerft byr,
by^ ftaet de zefterib, te tellen van de
Toppa af, die men op't Italiaens Sta-

minale noemt , ende by e beginnen de
buick-ftucken Marera tot Pifa ge-

naemt, gaende tot/toe , waerde34.fte

ftaet
; en dan aen g beginnen de Gaffel-

ftucken, aen h komt d'cerfte Stamenael-

rib , te tellen na het Schips hooft

,

ofvoorftetoe, aen k en /komt de 2 ófte,

daerde buyek-ftucken ftrecken tot ge-

heel voor aen -, 't overige op de fnuyt

wort t'eenemael met gaffel ftucken ge-

vult.

d'Overloop der Galeye ftaet te zien

tuffchen de letters on pt achter is hare

breete 3? palm, en de dickte hout 4,

palm , zy moet juift te midden in de

Galeye leggen , d'eecken-houte planc-

ken , daer zy uit gemaecktis , zijn dick

jfpan, zy is hol , zoo dat de grote maft

byw ftaende na achteren toe neder ge-

legt, daer in beflooten kan werden.Van
z tot i dient zijne holte voor een Ka-

non-koker, 'twelck als gebruickt zal

werden , men het uittreckt na vooren

over rollen, en geloft , wijekt het terug

totaen 2, waer het door vafte plancken

geftut werdt : zwaere plancken heeft-

Aa 1 men
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trien tot een dexcl van deze overloop

of gang
; zy dient oock tot wandeling

voor de gebieders der flaven, en voor de
Schiltwachten 's nachts, die gade flaen

dat de boeven zich niet los en veylen •

men zet ook wanneer deGaleye ftil legt

daer dutten op, om die met kleden te

bedecken.

By w is de Viflcher van dc groote

maft; die indebuis neder gelegt wert,

of kan werden neder gelegt; hier toe

heeftmen 10 zware houte latten,die op-
gerecht mogen werden , als men de
maft wil neder doen, door welkers hulp
men dezelvebcquaem kan doen dalen.

•De Vifzerisrontom wel bezet , dat de
maft niet en waggele: pent zijnplaet-

zenwaeraen de overloops voorfte en-

den vaft zijn , oock waer in 't verdeck

Cwerk dat hierboven koratr) geveft is,

aen 6 daeltmcn in 't voorfte hol der

Galeye.

d' Overige openingen die hier ver-

toont werden , zijn trappen om in de
onderfte verblijven te dalen , o^is een

flaep-plaets voor onder- bevel-hebbers

,

by 2 gaetmen in dekapiteins kamer , t

is de wapen-kamer , si is de broot- ka-

mer, by * ftijgtmen tot in het onderfte

van deG aleye,op d e bodem,koIzem of-

te kiel
, by de tekens s& "= komt men in

de gaten waer het zeiltuig legt, oock
d:ieranckers,touwenenBarbiers-kamer

zijn alle deze gaten werden 'sdaegs met
zeer dicht fluitende hacken gedeckt.

Waer mede dan de Galeys gront-te-

kening is vertoont. Volgt dattrede tot

de Ieeden in 't byzonder , waer ten

eerften voorkomt een deel hier nevens

op de plaet genoemt met het Italiaen-

fche woort dragante,'t geen ick om zijn

gelijckheithek-balck noemen zal , dees

islang i^fpan, indemidden dick een

fpan, en aen de enden i fpan
,
zy is ach-

ter op de fteven inde Poppe of Kajuits-

achterfte vaft , dient tot fteunzel van het
doode werek achter aen.

d'Ondcrvoet, wiens geftalte te zien

is onder het woort fcofjb del albero , is

een houte toeftel , waer aen de groote

maft in geftelt wort,lang 2 8 fpan, zijn

midlijnis i, fpan breet, enaen beide en-
den dick i palm,in onze fcheeps-bouw
noemtmen dit deel de Vifzer. 't Gat
waer de voet des mafts in komt , is 2

palm lang, ftaet aen of onderw in 't on-
derfte deel van de overloop , en op ckn
bodem.

d'Overdecks of bovenfte bodems
ribben, zijn ingetallealsde zy-nbben,
zy zijnbochtig,rijzendein de midden

fpan , tot loozing van water
; haer

lengte is gevoegtna de Galeys breete,
minderende en meerderende. Dc over-
loop ofmiddelgang werdt daer op ge-
legt, dees ziet onder 't woort lattaperil
piano. Noch heeft de Galeye een lit

by dc Livornefen Gwgo dtik Toppa
benaemt, zonder welck de over-water-
hangende deelen , als 't boort , riem en
wal niet zoude geveft konnen werden

,

men zoude dit konnen noemen voor-
fte boorts onderlaeg

, zijn fïguer ziet
hier nevé,wiens plaets is dwers-fcheeps,
daerdelinie x ftaet, zijne lengte is 37
palmen

, uitgeholt na de geftalte der
boven- bodems ribben; waerzy oplegt.
DeDraepera is daer ingeklonken,
•tgeen een lit is dat langs- fcheeps do-
verwaterhangende boorden vaftioh.
heit geeft, waerom boorts -balck ge-
noemtmocht werden; welcke drafera
daer de Galeye op 't breetfte is een wei-
nig zinckt; aen n in de ondergeftelde
teeckening komt de onderfte boorts.
balck in

: aen m de tweede, zy is dick
j
fpan

:
gelijck achter, zoo heeft de Ga-

!ey ook voor,de weerga van deGiogo del
poppe, ccnlhGiogodi proda genaemt,
zijnde van voorgemelden gebruik, de-
zeislangals de vorige, wort op de linie
d geftelt, s' is onder 1 6 palmen \vijt,uit-

geholt na de geftalte der neven leggen-
de boven-bodems ribben

; d'enden'van
de twee draperaes ruften hier inne.
Voor en achter aen de Kajuit oïPoppa
zietmen 2 bogen , onder de naem van
primo en fecundo Garido

, dienende
totfteunzels van de latten die desKa-
juitsdoorluchtigdackmaecken, 'tgeen
te zien is in de plaet aen N'. 4., zyis
fpan breet, 13 hoog, en dick een half
fpan vierkant, d'achterfte breet 1 1 fpan,
aen een van de bovenfte latten , achter
uyt maecktmen in 't gemeen 't Wapen
van de Heer der Galeye. Van de ope-
ningen die daer zijn zeggeniets, alzoo
ieder die maekt na zijn welgeval. Voor
by deProda ofGaleys hooft , ren ende
de Cöry&zof Galey-gang, zietmen een

por-



Scheepsbouw tn beflier,

portae!lcen,van geftalte als te zien is on-
j

der letter z , wiens poften dienen tot

vaftigheit van de gang , en zy voorts

zelve tot planting van het Canon onder

in deGangbuis verholen.

't Vierkant ftnek by ay heet bianco

del trincheto op 'tltaliaens, is onder de
Galeys buyck vaft , en daer in ftaen

d'einden van de Portaels Poften. Des
Portaels wijte is i* fpan

,
hoog van de

voet- tre af5 1 (pan , de poften zijn dick
J

fpan.

De groote van eïcke palm , welcke

hier wordt gebruickt na de Italiaenze

wijze, ziet op de plaet,nevens een even-

redige fpan-maet , op deze zelve plaet

gepaft. Fn zoo zy langte en breete

der Galeye nevens eenige deelen der

zeiven ter neder geftelt.

Tot volbouwing en t'zamen-zettin-

ge van de Galey , dient noch gefproo-

ken van kiel, vooren achter-ftuck,oock

van 't Sch;ps-lijf, maft, enz. 'tGeen hier

volgens vange aentedoen.

Van de Kiel.

t Deei.

Van de Voor-ftevcn.

18.9

De kiel neemtmen recht , lang- 14,6

fpan in't gemeen,vanhoe weiniger ftuc-

ken hoe beter , : fpan breet , en l fpan

hoog. Dces zetmen op ftocken,niet zeer

hoog verheven van de aerde;

Van de Achter-Jleven.

De geftalte der Achter -fteven ziet

aende Figuer N°. A , by d heeft hy

een bogt , die geftelt wort als men van

a tot d acht fpan neemt , daer na om de
wederzijts circkel ftucken te bekomen

,

zoo ftelt lanck een fpan,oock to,

doch 1 0 zy een halve cirkel , doet ook
zo boven aen«, uit 0 (lelt 21 fpan recht

hoekig uit, tot aen * en dan neemt de
zelve wijteen trecktdieuit^, fteltdan

's pafzers-vcet in de fnijding,* en maekt
zoohetcirkel-ftuckw e , daer na neemt

33 fpan, trecktze uit den oocfc ukm,
daer de fnijding is aenƒ zet dan de paf-

zer, en belchrijt d m-, van a tot x de
hoogte, zy 18 lpan, en van a 'mm 22
fpan , vanm tot i 4 fpan, en dittot een

lafch aende kiel
; aen i a is 'troer ge-

hecht,en op 2 fteunt het zelve: een fpan

dient de fteven breet te zijn vierkant.

Wiens geftalte men by de Figuer B
machzien,van« totf zijn 21 fpannen s

het vallen zyhoog van «tot h 12 fpan
,

zijn dikte van h tot b is een fpan; neemt
dan 2 1 fpan , zet die rechthoekig uit

na /, en neemt weder die zelve en zetze

ukg de bocht (welck bekomen wordt
als boven in de achter-fteven ) en daer
deze twe,den andere fnijden,daer zet de
pafzers-punt, en maeckt b g , daer na
neemt x5 fpan , zet u cirkel-punt in g

,

merektdanby k waerze eindigt, en ftelt

weder de zelve lengte uit c na k ,

waer gemerekt, zoo zet de pafzer in k

,

enbefchrijft£f,van<r tot 2laet 4. fpan
lang zijn, tot een kiels-las dienende.

Byrgaet een houte bant van een half
fpan dick om de gantfche Galeye , tot

zijn ftevigheit , welck behoort l lpan
dick te zijn en breet ï fpan.

Van de Gakj-ribben.

Veel is gelegen datmen de ribben

eens Galeis , die haerlichaem maken,na
evenredigheit toeftelt •, licht en zwaer j

breet en wijt na de plaets daer zy geftelt

werden. Voor al dient het hooft der Ga-
leye laprodagememt breet en van ftevi-

ge ribben te zijn , om ancker en kartouw
te konnen dragen : 'k zal hunne geftalte

ophalen , enbeginnen van de wijtfte,dic

ghy moogtzienby C, deze ribben zijn

ieder gewoonlijck uit 3 ftucken ge-

maeckt; om d'onderftebodem - rib,wel-

ke op de kielkomt te leggen , by de Ita-

lianen Marera genaemt , d;e men on-

der-rib zoude mogen noemen, welke te

zaem met de twee ter zijde opgaende
ftucken by hen Stamenale werdt ge-

heten : om dees dan in onze ge-

ftelde Galeye van 190 fpan te brengen,

zoozetvan a tot w 25 fpan, want zo
wijt zal de Galeye op zijn dickfte zijn,

van a tot 0 envanw totd zet 8, fpan,

't geen de hoogte van dees Stamenale

ofgroote Galey-rib zy , uit a enw ftelt

na de rib hoecken rechthoe'kigheen li-

nie van 3 fpan , vat dan 18 fpan, eri

zet de paffers-punt in b, en maekt een

merekaen u , zet daer na dezelve wijte

medeuitr, en daer deze den anderen

fhijdendaerzetdepafler, en befchrijft

Aa 3 daer
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daermede hc : voorts zoo neemt c,\

fpan, zet depafzeropr, en merckt by
n , dezelvige dan weder by «geftelt,

en gezien waer't punt» gefnedé wert,

zo befchrijftf,e. Met het overige (luk

op de andere zijde de weerga van 't be*

fchrevene, handelt men op de zelve
wijze : van t totg moet 10 fpan zijn

;

de gantfche rib is i fpan vierkant.

Wanneer men de ftucken aen q enp
te zamenvoegt, zoo laft en voegt men
die met uitftekende enden in malkan-
der. By z en gaet een ftevige bou-
te Galey-bantom.
De grootfte Galey-fib dus geftelt,

zullen de volgende Zoo grootere als

kleindere daer licht na gemaeckt mo-
gen werden , Hechts in acht genomen
zijnde de gegevene breete

; de hoog-
ten van alle deze groote Galey-ribben
zijn overal eendcrley. Doch om dees

zaekeen weinig klaerder vooroogen
te ftellen,zietopde figuerï>, daerf h
de rechte onder-bodems rib is, lanck
lofpan. 162 zijn alle de ribben dezer
Galeye, de gaffel-ftucken daeronder
getelt. Hoe meerder dczenbben naer
achteren ftaen, hoe fmalder zy dienen
tezijn: om zulcx naeifch te doen, zo
neemt het zefte deel van de Galeys
breete of van de linie a b , en laet die

zijn of, waerom men dan een halve
kring trcckt, gelijck in defigucr Dis
te z ien, wiens helft gedeelc dient in 60
geüjcke deelen; want zoo veel zijn

de ribben na voren toe, vandegroot-
fteafte reeckenen: dan haekmen 60
linien uit die afdeelzeis na de middel-
lijn toe, merckt de fneên met punten,
zoo veel als men ziet dat deze punten
verengen , zoo veel zal men de ribben

nagelangof proportie fmalder maec-
ken; dewijtfte ribwaer van gemelt,
ftaet 86 fpan uit het voorfte van de
kiel, ï fpan na vooren van de gemelde
groote rib af, zetmen een ribbe gelijk

in alles aen degeftelde,en dienoemt-

men de eerfte , na vooren te rekenen,

en tufichen deze twee is de Galey

op zijn breetfte: (ten is inGaleyen niet

als in de groote Schepen, die om de
beftiering agter fmal moeten zijn hier

regeeren de riemen de Galeye, ) en
dus zalmen bevinden dat de zódcSta-

menale ofte galey-rib , maer 8 fpan

W 1 T s E n S

breet zal zijn , aen haer bodem
;

'
t geen

klaer is als men op 't overige toeftel

lette, wiens bewijs d'ondervinding
is: en gelijck wy 26 Galey-nbben van
de grootfte af te tellen na achteren
geftelt hebben , alle op de kiel ruften-

de zonder verheffing , zoo fteltmen
't zelve getal geproportioneert als de
voorige na achteren, mede na vooren
toe ; wiens eerfte begint

j
fpan van

d'aldereerfte opgeftelde , gelijck ge-
zegt, alle ruftende op 's kiels lichaem.

Te wederzijts van de 2 6fte Stammde
oftegrootfte rib, zullen d'overige rib-

ben zich van de kiel beginnen te ver-

heffen , door ondergeftelde voeten }

en ftaet te weten , dat deze overige
verhevene ribben , die wederzijts 34,

zijn ,
op haer hooghft maer een fpan

verheven zijn : de hooghfte zijn de
naefteaen beide de Scheeps-einden ,

om dan d'overige verheven bodems-
ribben naeifch teftellen, deeltmen de
fpan in 34. deelen , en laet ieder bo-
dem een deel zacken , tot het laetfte

deel toe, welcke de naefte aen de op
kiel-leggende bodem is.

De 2c)fte Ciïlarera ofte verheven
bodem-nb zal maer van twee fpart

lengte zijn , 'tgeen klaer blijckt als

men met hem te werck gaet na de wij-

ze aen defiguerï), over de linie of
gezegt , en zoo vorder ieder na zijn

rang.

Onder hun fteltmen blocken , als

by E is te zien na ieder zijngeftalt,

dees vertoont de 2 cjtte. Nade verhe-

ven bodem-ribben, volgen de gaffel-

ftucken, die de uiterfte nbben zijn,

uitmaeckendetotaen het ent van de

Poffa ofte achterfteven het getal van
2 7, wiens geftalte by F ftaet ten toon,

namentlijck het laetfte gaffel-ftuck

,

dat de fteven befluit , 't geen wijt is 6
fpan, hoog 7" fpan ; men zet die in de
tegen of binnen fteven , en deze wel
op 't hdbgfte, zoo dat zijne toppen in

't hackebort gehegt zijn. De tegen
ofbinnen fteven, die fchoon zo zwaer
niet is als d'onderfteven , wordt met
zware bouts aen de onder-fteven ge-

kloncken -, men deelt die in gelijcke

deelen, na 't getal der gaffel-ftucken,

beginnende van n p in de figuer G,
waer de eerfte Gaffel geftelt werdt

:
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dé bochten dezer Gaffel - ribben , l
ten roe , zietmen de

maecktmen volgens ieders luft en

verftant , zy worden gevulc met

hout, tot de hoogte van de linie nk

,

mdefiguerG, en de figuer H, waerz

heteinr is, 'tgeeninde lieven fteeckt

lang i| fpan, i k ïsde gedachte vulling,-

de gaffel- vleugels zujlen qualijck ij

fpan dick zijn, men moet voor al

wel letten dat zy beyde van een ge-

ftaltezijn.

Om evenwel de rechte breete de-

zer gaffel-ribben te bekomen, zoo ziet

na de figuer K , waer a b de laetfte

CMarera of verheven Galey-nb is,

en 1 1 't eerfte Gaffel-ftuck,»z het laet-

fte-, cd is het hacke-bort of heck-

ftuck , deze ganfche linie moet dan

in zoo veel deelen gedeelt worden

,

als'tgetal der Gaffel-ftucken is ; m x

is de lengte waer zy op (hen : om nu

te wetende wijte boven , als by voor-

beelt van de tiende, zoo ziet maer op

't getal 10 aen beide zijden , detuf-

fchen lengte is de wijte boven, en dus

handeltmen met alle.Om de hoogtete

bekomen, ziet in de figuer G,op de

hooge gemerekte linie ,en neemt die

voorelck na de getallen ftaen.

De voor-ftevens Gaffel - ftucken

ftaen mede vaft in de binnen-voor-

fteven, hare hoogten moogt gy uit de

figuer L zien , by dedaer boven ge-

fielde getallen - maer om degenoem-

dc hoogten wiskonltelijck te weten,

zoo bekhouw de figuer onder L en

nevens N, or is de breete des eerfte

gaffel, welck ftact daer de Marera ein-

digt , 0 x is zijn hoogte ;
treckt uit ie-

der punt ( welcke de merek-tekenen

dergegevene Vorck-ftucken zijn ) li-

nien wederzijts paralel metrx en ox,

die t'zaem lopen, welcke enden dan,

deplaets waerze t'zaem lopen ,dege-

eifte gaffel-vleugels zijn,hier i yin ge-

tal: en om de breete boven te hebben ,

zoo zet voor u de figuer N,fg ïsde

breete van d' eerfte gaffel, neven de

Morera ftaende,? /'is de lengte van de

plaets waerzy in ftaen j deelt dan de

drie-hoeck in zoo veel deelen als de

gaffel-ftucken zullen zijn, en detuf-

ïchen lengte is de wijte van deze alle

boven.

Op de Kajuit of Poppa , na bui-

kanten opge-

boeit meteen want, na de wijze als in

0 is te zien : 't^iercel ftaet na buiten

toe , en in cc c ichildert of fnijtmen

ïn't gemeen tuffchen de Galeys boor-

den 'teen of 'tander: onder voegt-

men dutten , Sleutels genaemt , tot

vaftigheit der zelve, 10 a 1 2 in getale:

men fpalckt de Galeye , en de fpal-

ken zijn aen de ribben gehegt; op't

bequaemft werden decs geilek daer

de Galeye tuflehen-fchotten heeft.

Van de Maften.

DegrootfteMaftis hoog 90 fpan*

onder dick 2 fpan , en boven aen

zijn top ij fpan ; de groote ree zal

185 fpan lang zijn , welck van twee

houten over elkander gefiagen is, zoo

datze 2 f fpan over fchieten , wel vaft

gebonden; onder ofaen de uiterfte en-

dendick 1, palm, en boven »

6
fpan. De

voor- maft is maer van 5-4. fpan, onder

dick \ \ fpan, boven aen de top
\
fpan;

zijn ree is op gelijke fatzoen als de

groote ree, van twee over een leggen-

de houten , dick aen de binnen enden

\
fpan en aen de buiten enden ilfpanj

het overflaen der zelve is 17 fpan,hy

is lang 112. fpan. Turckfche Galeven

voeren maer een maft.

Een doorgefnede Galeye daer by op

't breetflezy.

2iet in de figuer P,waer de buik me-

de op z ij ndikfteisjx vertoont de kiel,-

ede bodem der ribben, n het kolzem,

rfsu is de binnenfte eveumaet van

de Galey-rib , e de boven bodems-

rib ;en op dat deze te beftendiger zou-

de zijn ,
voegt men langs-fcheeps te

midden door een balck, onder dick

jfpan, en breet \ %
waer de 12 ftijlen

tegenkomen ,die in het kolzem vaft

zijn, en het boven-werek helpen dra-

gen. Wederzijts aen de ribben, ziet-

men zoo binnen als buiten , fteevige

balck-banden , die de Galeye ront

e;aen , welcke by de Italianen Cor-

done genoemt worden ;
zy zijn dick

1 fpan, en breet , de binnenfte is vier-

kantig, en de buitenfte ront : als dit

volbragtis, dan maecktmen de Corfia

ofte Galeis overloop ;
zet de maften

in:



*1* Nicolaes
in; maeckt de 'kanon-buis

, dielangs het
gantfche Schip gaet, dacr men veel goe-
deren behalven de bus, welck voor aen
ftaet, in bergé kan ,op zommige galcyen
worden ttuTchen de flaven in lichte Ka-
nonnen gcftelt in buifen en kasjes, ten-

ten werden oock wel gemaeckt voor
op, doch zelden: hier na zetmen de
knic-ftucken aen , die de boven water
fteckcnde bfcete geven, na de geftalte
als in de figuer P is te zien: aen ieder
zijde komen 68 van deze latoni ofte
knie -ftucken , die proportioneel ijk na
het licbaem der Galeye geè'ngt en ge-
wijt werden : aen ieder "zijde van "de
Corjfla worden 27 roeibancken gezet,
geüjck hier met m aengewezen zijn

,

welcke in de zelve Corjia vaft zijn op
een ent, en op 't ander ent op de Latone
ofte kniegeftut ftaen ; de bancken zijn

lang 1 o fpan , \ fpan brcet , dick \ fpan,
ftaen 5; fpan van den anderen : onder
de bancken zijn kleine voctbanckjes

,

om in 't arbeiden de flaven tot ftcunzels

te dienen, waer aen zy oock met hare
voeten ge-ketent zij a,k is een hout 'tgeen
over de knies langs-fcheeps tot vaftig-

heit gelegt wordt: by t eng zijn dra-
gers die de ribben en knies helpen fteu-

nen: de plancken die 't lichaem der
Galey maecken , zijn een fpan breet, en
: dick , doch de binne-plancken kunnen
dundergenomen worden

Van eenige byzonder e toegevoegde le-

den der Galeye.

Beziet hier toe de figuerj^, de rie-

men altezaem 54 zijn, van goet boeken-
hout, lang 48: fpan

, by / is een hant-
vatzel , gelijk ook ei te hantvatzels
zijn , wanneermen 6 flaven aen een riem
ftelt, dan bintmen ten einde de vijfhant-
vatfels een ftrick, waer mede de zefte

mantreckt: bydkomt een nagel, waer
de riem meteen tou aen vaft Is: van a
tot b is de riem ront, van b tot c wortzc
allengskens platter, en by c geheel plat

.

De Giogo di proda wort hier mede
een wein ig grooter verbee lt als vooren

,

om 'toog te hulp te komen; by^isde
gangoftree , de keepen p p dienen om
de boven -bodem te bevatten

; by x is

een deck, 'tgeen men in tijdt van ge-
vecht afneemt, om de roockte loozen

W 1 t s e n s

[

van *t kanon der Corfïa. 0 0 Is het dack
I
van de proda ofte back, waer onder 't

kanon ftaet , 't geen 's nachts verblijf
van veel fchepelingen is , als wanneer

j

men de ftucken met berderen deckt,
,
daer het volck dan oplegt

; hier zet-

j

men de krijgs-lien op, als 't vechtens rijt

is: aen / komt het meer genoemde Ca-
non der Corfia, zen nn zijn touwen die
over fchijven gaen , daermen 't kanon
mede aenhaelt: by ii en kk komen
ftucken re ftaen,de lichtfte na buiten toe.

gg ts de ancker
-
plaets : aen hh is

des kabels plaets. De galderyen ter zij-
den dienen tot cieraet. 't Ankers ge-
ftalt ziet by ƒ hier neven, maer de ar-
men moeren vier zijn in getal , welcke
hier maer tweewerden vertoont, gelyck
oock ieder galeye vier anckers "heeft,
elck weegt 12 centenerpont: 't [ancker
wordt over een fchijf opgewonden
zonder fpil, door de handen der Sla-
ven.

Van 't Roer.

Aen K ziet d' omfchrijving en cre-
ftalteecns Galey-roers; 't is dick; fpan,
heilagen als vertoont werdt; daer zijn
twee haecken, waer 't mede aen h Schip
gehecht is: aen fziet de wijze hoe het
ancker hangt overde kraen en met een
kruck opgetogenkan werden.
Om nu klaerdcr voor oógen te fteU

en, hoe kamer en alle byzondere afdee*
hngenmdeGaleyezich voegen, dient
de volgende plaet aen 3 , van r tot s is de
kiel, lang 146 fpan,breet

f, hoog ifpan

:

bybegintdeachter-fteven, waerze in
de kiel gelaft is: van» tot s is de voor-
tleven, by s is de voorfteven in de kiel
gevoegt. t Hooft- werk van a tot b
is lang 196 fpan; van b toto isdefpits,
neb of galjoen, lang 22; fpan x 2 is de
ree van degroote maft, by «komt de
Bezaens-maft, en by 0 zijn rade. ByV
ftaet de grootfte Galeys-rib , die 26 in
getal zijn , en hunne laetfte komt by
d: tuflehen e en s wordende 24 verhe-
ven bodem-ribben geftelt , die aen fs
ftaet een fpan hoog: van h tot h ftaen de
gaffel-ftucken. By a ftaet het ftuck
'Dragante hacke-bort ofheek- ftuck,
waerdeKajuitopfteunt: als de ribben
gezet zijn, wegert, en befchiet men de

galey
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galey van binnen, zo dat men de rib-

ben niet en ziet.

Van i tot k komen de uitfteeckende

groote galey-ribben : en eindelijck van

tn tot n de Gaffel-ftucken.

De kamer die hier onder de naerh van

Scagnieto komt dient om's Kapiteins

bagagietebergen ,daerinne zijn weder-

zij ts % venfterkens , en in 't fchot J een

klecn deurken, om in de Kapiteins ka-

mer te komen, en altemet heeft het oock

boven wel een luik in de kajuit: deKapi-

teins kamer dielang is 24 fpan,heeft.we-

derzijts een venfterken 1 i (pan vierkant,

ftaendeófpanuit deachterwant,dit is

de verblijf-plaets van de voornacmfte ;

fchepelingen,de leger- plaetfen daerin,

zijn opgefpanne touwen wederzijts : al-

le de andere kamers hebben geen ven-

fters, als te dicht aen 't water komende :

Lagufa is de ruft-kamer : Di/penfa de

Botlery en kelder , de natte waeren leg-

gen onder, afgefchooten met een ver-

deck, in deze komt men door een luick,

dat boven open gaet. De Sentma is by

en om demaft,waerinne men gaet , als

onder in 't Schip iets te verftellen valt

;

dekruit-kamer is daer in, waerom het

luick van de Sentina wel toe dient ge-

houden te werden, yoornaem daerom

,

dat de Combuis of haert daer boven

niet wijt van daenftaet, aen de lincker

zijde ten aenzien van de achter-fteven.

De Bifcotti , is de twee - back en broot-

kamer. Na vooren zijn geen kamers

meer maer het ruim is gefpalckt fte-

vigheits halve.

In deplaet N°. 4, zietmen een Ga-

ley gants op gebout, doch zonder zeil

en treil ; maar zoo als zy aen de werven

op ftapelftaen; a beteeckent het roer

:

van b tot d is de Popfa ofte Kajuit:

cc zijnde venfters in de bagafie-ka-

mer, en 0 het venfterken in deK apiteins

kamer : e zijn de pennen waer de rie-

men tegen aen komen :g eenlanteerne:

h en i fchilden , om 't wapen van de

Heer in te ftellen : n een leuning , waer

de Haven haergewaft dcckzel drogen,

het dient ookom de tent , wanneer men

die over de Galey fpant, vaft te maec-

ken,enz.

Opdeplaet N°-5 ziet eenGaleye,

zoo hy te water legt, en by N°. 6 een

van vooren , aen N°7 ziet hem van

bovenenin'tvoortvaten, gelijck ickze

te Livorne verfcheide mael, zoo de ha-

ven hebbe uit zien roeien , ftaendeop

de hooge fterekten aen de mont der zel-

ve. Deze Galeyen,ja zelf de Galeaf-

fen, zijn zoo licht[van hout-werek, dat

wanneer alle de flaven over een zijde

hellen , de boorden water komen te

fcheppen.

Hier mede zal ick de Galey-bouw

bcfluiten , in meening datmen ( des

noots zijnde ) uit dit Schrift al leen , die

zoude konnen op-bouwen , en ten ge-

bruike brengen. Sanutm fpreeckt in la. 1. pmt
't brede van de Galey-bouw derChrifte- + '"P- xl -

nen , die het heilige lant voormaels gin-

gen bertrijden ; fegt dat die lang zijn ge-

weeft xxiv.fchredenen xi voet, hoog

7 voet , en op 't wijtfte 1 5 voet , voor

wijt 9; voet : haelt infgelijcks op het

wapentuig, 't geen in dienjsrijg gebruikt

isgeweeft, als pijl, boog, flingers , en

degens, bufzen, eindelijck vucr-ballen

,

ftinck - potten , enz . Men gebruickten

alsdoe noch veel duickers, om de fche-

pen van onderen te quetzen.

Van d'overige Middelantfche Zee-

fchepenzal om wijtlopigheit te Ichou-

wen,nietfpreecken ,'twelckoock bui-

ten ons voornemen zoude zijn : veel viel

zonder dat noch te zeggen van de Ga-

Ie'a/"zen , 't geen een flag van groote Ga-

leyen is , doch voor en achter hoog,

rontom verzienmet gefchut, dees fchie-

ten uit ongemeene zware bufzen , zoo

groot als elders te lande werdë gebruikt,

veeltijts fteen - kogels , en 'teen kanon

haelt het ander in 't afgaen te boort

,

waer toe men op haer veel werektuigen

vanfehijven ziet, 'twelck de Schepe-

lingen veelarbeit befpaert: zy voeren

over de duizent ,
ja vijftien hondert

menfehen i men vint daer op alles te

koop , ten behoeve van het volck

,

voeren 3 bezaens zeilen, ende Galeyen

maer twee.

Van Gakotta ofkleinroei-zee-vaer-

tuig,enBr/><?»//»önochkleinder, lang

60 fpan zwijge infgelijx,dees hebben 1 o

riemen op. Ftlucca 't geen een zeer

klein open vaertuig is, fnelin 'tvoort-

gaen, 6aj man op hebbende tot roeiers,

voeren een klein zeiltjen: zoorten noch

kleinder, zijn Fregata , Lindo 3 Bar-

chetta enPiatta.

\ B b Ita-
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Italiacnfche Seil-fchepen der micU

dellantfche zee zijn, Nave Polaca,Tar-
tana, niet ongelijk een Jacht1 van achte-

ren, voor met 2 Bezaens.Barcona, ca-

ramuzzala, voerende een groot Scho-
ver-zeil, met een Mars- zeil en blinde.

Hotiamfche In deze landen heeftmen ten tijden-
caieym. van de Spaenfche krijg, wanneer men

op Rivieren , Meeren en binne wateren
oorlog voerde,kleineGaleyen gebruikt,
(waer van oudeafbeeltzels by my wer-
den bewaert_) die geheel open zijn ge-
weeft, voor met een uitftekende punt

,

die breetover 'twaterftack; wederzijts

ftonden riemen te boort , die van een
man beheertwierden, welcker getal was
na de lengte van het Schip : achter ftont

een klein ront tentjen, en voor een groo-
te maft, daerzy groote vaenen van af
lieten waeyen : midden in ftonden de
krijgs-lieden , voor en achter had men
lichte velt-ftuckjes gezet.

sin cm- Het vaeren op Galeyen fleept veele

ongemacken mede , waerom zy verte

tUzijtefft. onder Schepen in waerde zijn te ftellen.

Weinig ofgeen verblijf heeftmen daer,

om zich te vertreden ,of's nachts onder
dak te geraecken , veel min in eenige
vafte kooien ofop bult-zacken reflapen:
om de veelheit van menfehen die zy
dragen, gevoelt men daer veeltijts groo-
ten ftanck en benautheit, enom het klei-

ne hol dat zy hebben, kan men weinig
voorraet van water en fpijs mede voe-
ren , 't geen dickmael groote onheilen
veroorzaekt. By de minft harde wint
die komt te waeien , wert de Achter-
tent afgenomen van de Galei , en de
boorden ftaen dickmael onder water,
beide met groot ongemack der Sche-
pelingen.
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Volgen eenige Spreuken der Ouden,
over het varen ter zee, denfchrick
uitbeeldende die zy door onkunde
voor het water hebben gehadt.

Dieop zee fterven, zegt Ariftoteles

,

fterven tweemael
; want haerhertis ver-

droncken in begeerlijcke eergierigheit,
en hun lichaem verftickt door het wa-
ter , 't welck is den tweden doot.
Zeker Burger-meefter Fabatus van

Regio
, fchoon hy t'zeventigh jaeren

out vvierdt , verreisden nimmer naer

Mefla?ia,t\vee mijlen varens buiten zij-

neplaets,voor reden gevende, dat de
Barck daer men tot de overvaert in fche-
pen moft, zot was , om dat zy nimmer 1

ftil is
, ook zoo de zee-man welk noit by

een voornemen bi ijft,van gelijken mede
het water

, 'tgeen van ftant althans wert
verandert, nevens de wint die noit ftille

ftaet, enbm dat men te lande zig van-
zotten en gekkelijke zaeken wacht, ift
geen reden, Oeidehy) z jjn lijfenleverr
ter zee aen vier zotten te beveelen.

Attalm out wijs - geer
, volgens ge-

tuigenifie vmTlutarclms
, woonde te

Sparten, welcke ftat dbor een groote
vliet !in twee deelen was gefcheiden

,

dien hy nooit over was gevaeren, en ver-
volgens de helft van de plaets nimmer
hadde beoogt, daer de vrees van zigop
't water te begeven oorzaek van was,
voorgevende dat het water voor de vif-
jchen en het lant voor de menfehen was
beftemt, en voegden hy daerby , als ick
zien zal,datde vuTchen op'tlantgaen,
dan zal ickmede op het watermy be-
geven. 3

^/«ww«fEpirotifchPhilofooph,die
den ouderdom van 't negentigjaren be-
reyckte, viel een groot erfdeel te beurt

,

tgeen over de vliet Moratm was gele-
gen

, dat hy nimmer wilde gaen be-
zichtigen, uit vrees van het weinig wa-
ter dathy over moefte vaeren, zeggen-
de het erfdeel vervloeckt te zijn, 't welk
men over water mofte halen.

dVLircm Torcnu Cenforinus zeide
op zijn fterf-dagh, dat hy de Go*
den in drie zaecken hadde vertoornt,
ten eerften dat hy veele dagen hadde
voorbylaetennippen,zonderdienftaen
t gemeene beft te doen, ten tweeden
dat hy ftaets geheimen aen een vrouw
ontdeckt hadde , ten derden dat hy te
waterwas gereift , 't geen te lant hadde
konnen verrichten : 't geen van Arifto-
teles wordr beveft/gt, diezeidedathy
zich maer van drie zaeken bcroude die
hym zijn leven hadde bedreven , waer
onder het voornaemfte was, datoit ter
zee hadde gevaeren.

Cropiltu leerling van Tlato , dede
al de venfteren van zijn huis floppen,
die op de zee uitzagen ,voor reden van
zijn doen gevende, dathy de zee niet
wilde zien

; om daer door immer niet

verlockt
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verlocktte werden,opde zee te vae

ren, daer by voegende dat Tlato had

gezegt, het zeevaren geen werek van

eenPlulofoophtezijn. Livim mclt,

dat de Romeinen zoo gehickig zy te

lande, zoo ongeluckig te water zijn

geweeH; en ten tijde van Camillus

dorftmen noch geen icheeps-vlooten

te Romen op het water brengen , 't

geen duerde tot Scipioos leef-tijdt toe.

De zee zeiden de ouden , en be-

hoeft niet lichtveerdelijk te werden

gehandelt , maer men moet uit noot

alleenig hem bevaeren , en die uit luft

het water gaet bezoeken behoort

men als een dullen met ketenen te

binden.

De zee(hadden zy voor een fpreek-

woorrj bedriegt maer eenmael,en die

geenc welke hy heeft verleit en geeft

hy geen rijdt om zig over hem te be-

klagen.

De zee is zot van aerd,\vant zy ver-

andert alle vierendeel maens ; en

fnaekt geen onderfcheit tuffcheneen

Koninck en een Boer. De zee is

quaetwillig, en doet altijdt verkeerde

dingen, byftilte bereit zy zig tot on-

weer, en by onweer tot ftilte.

Het ftoute volk, dat alles durft , loopt

in 't verboden quaet ,
zegt Horatim.

En op een ander plaets. Gae ! en be-

veel u ziel aen een bros ftiick houts-,

opwekken toon Seneca mede menig

werf is fpreeckendc.

Den eerftcn zee-man was wel ftout ;

Die zich beval aen 't zwacke hout.

Zegt Juvenalvs.

Men moet de Zcefchouwen zegt

Plato, als meefteresvan alle quaet.

Het veilfgft: is 't, zeide Auacharfls

in al zulke Schepen die op droog

ftaen. En men is te fcheep voegt hy

daer by , Hechts zoo veel vin-

j

geren van de doodt ,als het fcheeps-

boort dick van hout is, twijftelende

ofmen de Zee-luiden onder de leven-

de, ofonder de dooden moeite tellen.

Niet ellendiger zegt Laertim is'er

I

vooreen wijsman als in zee te zwer-

j
ven. Ja Horatim derft zeggen , dat

""' '' 3 "

het vaeren by dezee_eenonmeniche-

|

lijke zackezy.

Om dat Ofiris 's lants behouder

,

in een Schip was vergaen , zijn de

boots-luiden een geruimen tijdt eer-

loos by de Egiptenaren gefchat ge-

weeft:. In Laconia wierc hun infge-

lijcks het landt een geruimen tijdt

ontzeit. Hetwiert voor een fpreeck-

woordt by de oude Romers veel ge-

gebruickt,

Tali vel tali magis nauiicm^

Dat is

:

Hy is meerder Zee-man als die.

daer door willende verftaen ,datdees

of geen grooter , en onyerftandigér

wasals eenander.

Junius in zi]n Batavia mek,d^tmen

oulincx in deze landen nimmer t'zee
'

ging,alsnaerbefloten boeken,befpro-

ken uitterfte wille,en met God zich te

hebben verzoent : wanneer men het

gevacr meer ontzag als heden , nu

derftmen altans zee kiezen , zonder

aenzien van tijdt of weer 3
van outs

wiertde zee geflooten in de quaetfte

tijden van het jaer.

Veertiende H o o e t s t u c k.

Evenmatigheden in Vranckrijck omtrent de Scheeps -

bouiv gebruikelijck.

Aleibouw vokrocken,dunkt

het my niet ongevocglijck te

J zijn ,kortclijck te laten vol-

gen, op wat wijze, en na

wat proportie Francen de Scheep-

bouw volvoeren: om dit gefchikteüjk

te volbrengen , zal eerft fpreccken

van da

bels b" Kiel.^in,

De Kiel is by haer als by ons, het

voornaemfte vaneen Schip, die alle

deelen bint , even als het rugge-been

in de dieren , de grontflag , waer na al-

le andere deelen worden gevormt,

te weten de langte ,breete, holteen

Bb ! hoogte
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hoogte des Schips , als oock de lengte
cndickte van de maft, enz. hec iscen
recht ftuek hout, even zoo lanckals
het Schip, behalven het overhellen
van de voor en achter-fteven: in
kleine fchepcn is het van een ftuck
Jiouts , in groote fchepen van veele
ftuckenj en in middelbare gemeenlijk

;

van twee ftucken houc
s in groote

fchepcn wordenze lanck gemaeckt
i zo voeten, ofzömtijts wel meer;
in ondiepe plaetzen houtmende kor-
te voor de befte, zijnde niet zoo licht I

gebroockert als de lange.

Aen herent van dezeKiel, (die on-
trent i\ voet vierkant moet zijn na

Vm-fietm- hun ftellen op lengte van ito voerj)

navooren, wortde voorfteven inge-
ënt , is rats of kringhs - gewijze
van form < de Italianen trecken de
zelve op deze wijze -, zy tree-

ken op het einde des kiets aen de
figuerby lettert , de linie ai, wiens
langtezy ftelléh even aen de langde
verdecks-balck , ftellcnde een pa'izer

met deeene voet in b en trecken zoo
het vierendeel ronts a c. Maer de
Francen Zeggen dat dan het hooft te

licht is, en dat het Schip van vöoren
niet genoeg in 't water ftnckr,éri daer-
om verlengen zy deze kromte1

na het
oogofgoet-duheken

, beginnende de
kromte des voorftcvens zoo Ver van
de kiel als zy kunhcn,eh geven dezel-
ve een ovacls gedaenre , tot op de
hooghte des verdecks , cn laten de
kromte Van daerria het Ret-hout en
na binnen over hellen, welcke Sche-
pen na hun zegghen het befte zei-

len.

Mhtn-jii- De Achter-fteven wort ftomp-hoe-
kigaen het anderofachterfte ent des
Kicls ingeënt

:
doch orh eenige regelen

te geven van het overhellen des voor
en achter-ftevens, zoo zeggen zy dat
ieder gedacht van Schepen zijn éigen

maet heeft , als aen Galeyen , helt de
voor-ftevcn even zoo veel als de ach-

terfteven , en in andere Schepen hek
de voör- (leven vierrriael zoo veel

overals de achter-fteven ofmeer
; de

Italianen latende voör en ach-terfte-

ven in eenGaleye,Vaak ieder over hel-

len 1 1 palmen,als dcKiel is van+iCu-
biteh , dat is na onze maet 103 voe-

W I T S E N S

ten, maer de Francen houden voor
een regel , dat zy de fchepen door
deze overhelling

\ deel verlangen ,

welkderdendeél zy in 4 gelijckédeé*
len verdeelen

, gevende een deel voor-
de overhelling van de achter-fteven

,

en de overige drie deelen voor die
van de voordeven.

Degrootftewijte,ofbreetevaneen r«
Schip, dans de langfte verdeck-balks
lengte, wordt van verfcheide maere
gemaeckt, in Schepen die fhel moeten
zeylen, en geen laft dragen, wordenze
'ftaih ofwel

\
deel van delangtcdes

kiels gemaeckt : in de laft-dragende
Schepen worden fy { deel van de kiels
lengte gemaeckt : maer het befte hou*
den zy te zijn , wanneer debreeteis
tot de kiels lengte, als 5 tot 14.
De plaets daer het Schip öp zijn

breetfte is, vinden zy aldus
;
zy deelen

de kiel a d in
3 gelijcke deelen inh en

/; de grootfte brcete zal dan in het
eerfte deidendcel van vooren te we-
ten in h zijn,deScheeps-ribben of in-
houten

, worden gemaeckt uit 3 ftuc-
ken

, te weten op de kiel worden ge-
leit de buiek- ftucken, die aen de em-
denomgekromt zijn,aen deze omge-
kromde einden worden de zitters by
hen genoemt Gerwuil of StatnenaYi
toegezet, en aen de zitters de ftutten.
Op de hoogte van het opper-einde
der,zirters werden de voornaemfte
verdecks baicken geleidt, welcke by
haer hooger komen als in onze Sche-
pen : hier hebben de Schepen haef
grootfte breete

, loopende riaer on-
deren en bovene fmalder toe ï ét
plaets van deze verdecks-balckën tot
de buyek-ftucken, wordt genaemt de
holte des fchips , en is het \ van de
langfte verdeck -balcks lengte, of
wel het

I des zelfs.

Doch om de evenmaet * die zy in
hun ièhceps-bouw houden , beter te
verklaeren, zal hiereen van haere ta-
felen, daer zy lich na fchicken byvoe-
gen, beginnende van 50 tonnen , tot
Schepen die 1600 tonnen konnen
dragen.

Tennen
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Tonnen, Kiel, breete, holte.

5o Ï5ï 6

100 18; 7'

200 66 24, 91

300 76
4>>o 84, 3° 12

500 92 5>3 *3

600 98 35 M-5

700 102 $$* 144

800 104. 37i 15

900 107;

JOOO 109 39'

1 100 1 10 40 M !

34.00 120 4.4, 16

1600 IJl 4.3 16

De form van de grootfte rib maken

zy aldus ;
lact by voorbeelt een Schip

van 14.0F1 500 tonnen temaecken zijn:

nademael in de tafel bevonden wort de

breete te zijn 44 en de holte 16 voeten,

zootreckttweekruis-linien^c en <^fin

defïgucr letter B rechthoekig kruyeen-»

de in a, daer na neemt op een voet-maet

de helft van de breete %i voeten, ftelle

die van a na bene, dan neemt 16voe-

ten
, namelijck de holte , ftel die van

a na e en d , en trecke door « en d , twee

evenwijdige linien met b c : daer na zet

de eene voet des pafzers in a , en trekt

een cirkel door b c te weten b s cil,

die de linie f e g in ƒ en g doorfnijdt

,

en de linie Idiïnlen i.

Daerna (om dat zy dcevenmaetvan

de onderfte vlackte des Schips, ofde

lengte van de buick-ftucken , totdebre-

redes Schips de befte houden te zijn

,

wanneer zy is sis een tot twee} neemt

1 1 voeten, cn ftelt die van f na 0 enq,

rreckt twee perpendiculair linien op

fg,a\sop en 'qr ieder oock lanck 11

voeten , zomtijdts minder of meerder,

na goctduncken, treckende uit p en r

als middel-punten de bogen tq enz 0.

Daer na deelt a d'm tweegelijkedeelcn

a.enb, en trekt door h de linie k h kevé-

wijdig met de voornaemfte verdek-balk
bc , deelt dan ab en ac , ieder oockin
twee gelijcke dcelen in m en m,enuit
de punten m als middel-punten treckt

de bogen b k én c k •, eindehjek neemt
In en in iedcreven aen am en treckt

uit de punten n als middel punten de
bogen Wen k i cn dus zal dan de kromte
Ikbzoeqtckt, de form des Schips

,

ofdes breetftc ribs zijn.

beflier, I. Deel. 19;

Dit is wat belangt de eerfte of voor-
naemfte Rib, na welcke wijze de an-

dere gevormt werden , die na een goede
evenmaet gefhdig verminderen , aen
welcke vermindering beftaet de deugt
en goetheit van't gantfche werek ; want
hoe beter de voor-fteven gevorm t is,hoe

beter het water gedeelt zal worden ,en
hoejfnelder het fchip voortgaen zal : hoe
beter het fchips achferfte verfmalt is,

hoe vafter het gaen zal , daer , zoo het

achterftc des fchips te zwaer zy , te vre-

zen is het inloopcn des waters , by dc
openinge van't roer,cn dat het fchip ag-

terlaftig werde ; by aldien het agter-

fchip is te ligt, het oock veel zwarigheit

onderworpen is
; waerom hoog noodig

de middeibaerheit te zoeken. Om dan
cerftclijck dc vermindering van dever-
dccks-balken te vinden, neemt de helft

van de langfte , te weten 2 2 voeten , in

ons voorbeelt, laet dit zijn a c inde fi-

guer C: op deze linie treckt een vie-

rendeel-ronts abc , en een vierkant

abc d , daerna beziet hoe breet gy de
lefteRibaen'tachterfte einde des kiels

begeert
; gemeenlijck in lange Schepen

wordenze gemaeckt de helft van de
Voornaemfte verdecks-balck , en zom-
tijts wel twee derdendeel des zelfs : dit

gedaen neemt met een pafzer deze
maet, ftelt die in u vierendeel ronts, en
ziet waer die de cirkel door-fnijt, by
voor-beek e f-, ziet dan hoeveel ribben

u kiel voeren kan , die ick 2,0 ftel te we-
zen, deelt dan ae imo gelijcke deelen

,

treckende door de punten , linien even-

wijdig met ac : hierna zult ghy de ver^

mindering van al u verdecks- bakken
in het vierendeel ronts hebben ; want

j

ftellendede eerfte a c , op het eerfte der-

j

dendeel des kiels van vooren,zoo zult

S

ghy'cr tien hebben tuflehen het voorfte

ent des kiels s tot de éerft geftelde en
breedte a e , en tuflehen ac en het ach-

ferfte ent des kiels 20: de ribben die

even verre van a c aen weder zijden af
ftaen , moeten even eens zijn , die dan
tuflehen a en 0 zijn, zullen aen weer-*

zijde dienen , en de tiende 6 m zal de
lefte aen de voorfte zijde des kiels zijn

,

daer de voorfteven begint.

Zoo gy dan de tiende rib begeert te

vormen , ofde laetfte na vooren , zoo
laet in de figuer T> , hbec, de eerfte

Bb 3 rib
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rib zijn, neemt in het vierendeel tónt
abc , de langte o m , en (lelt die van a
tot l , neemt daerna de holte e a ftelt

die van / tot i , en met die opening
des pafzers treckt uit/ als middel-punt
de cirkel- ducken lm, om dan de ver-

hooging van deze verdecks-balck bo-
ven de cerfte te hebben , zoo neemt iri

't vierendeel ronts de verlengde om , te

weten mn, ftelt die van e'ipt n, fluit

dannagoetdunckenhet ent des ribs m
met de kiel w,doorccn cirkel-ftuck

;om
nudeduttentetrecken, deelt //in 4ge-
lijckedeelen in» eng-, opent de pafzer
op ï des zelfs, en treckt üfcg als middel-
punten de bogen /k aeri weerzijden , en
door dit middel zult ghy de tiende rib

hebben, na dezelve wijze handeltmcn
metdeanderen : welckemendanfchikt
als in de vorm deseerdc ribs is getoont.

Om de lede rib aen 't ent des kiels

na achteren te tfecken, neemt in u vie-

rendeel ronts ef, (lelt die van a toto, en
treckt het halfrontor<?, daerna neemt

j

in 't v ierendeel ronts de lenghte_/g,
iklt die van r tótq , en van o na p

,

neemt dan p q , (lelt die van q en p
na s , uit s dan als middel-punt treckt

de bogen p q,de Hutten maeckt men
hier recht , gevende aen dc hovende
opening 1 1 twee derden-deel van de
verdecks-balck o o. Omderontevan
de verdecks- bakken te hebben, neemt
voor de halve diameter tweemael de
langte des verdccks-balck, als hiervan
a tot x , cn treckt uitxalsmiddel-punt

de kromte bvc: vele geven voor 20
voet lan gte 1 o duim bogt.

Daer zijn eenige die willen , dat de
verdecks -balken die even ver van de
voornaemfle en grootlle zijn , niet van
gelijke Jangte zijn : maer willen dat
die na vooren langer zijn , als die

na achteren.- By voorbeelt , zoo de
langde verdecks-balckis 30 voeten,zoo

geven zy aen de opening des voorde
ribs by de voordeven 2 9 voeten , en aen

die rib, die na achteren even zoo ver

van de voornaem de verdecks-balck is

,

geven zy alleen 2 7 voeten, en zulx daer-

om , op dat deSchepen van vooren die-

per in 't water zouden zinken; 'tgcen

nictonprijfelijck.

Dit zy zoo kortelijck aengewefen

,

degcdalte die deFrancen aen hare fche- !

pen geven, eenige dccli makenfe fmal-
der cn onder fpitzer , andere vlacker

;

maer deze manier houden zy de vol-
maeckde te zijn : Zal nu vooftgaen
tot de binnende deelen en toetakeling.

Beleden dan gemaeckt zijnde , is het
nodigh datdezelvevan buiten bekleet
worden,envan binnen wel verdubbelt.
Men ftelt dan eerftelijck een tegen-kiel

ofkolzemcpdegrontvan'tfchip, zoo
lanck als het fchip is : dit gedaen zijnde
verdubbelt men van binnen het gant-
fche fchip, tot aen het verdek tce, van
goede en dereke plancken , dicker als
het buitende bekleetzel : de plancken
wederzijts naed aen de tegen kiel moe-
ten los zijn op dat men dezelve kan op-
nemen als'er eenige vuiligheyt onder
is

, die het water belet na de pomp te
lopen.

Jn het breetde van'tSchip is hetvoor-
naemde en eerdé verdeck, en daer on-
der is de dracht van 't Schip. De ver-
decken zijn niet evenwijdig met de
kiel, maer zy verhogen aen weer zijden
van het midden des Schips , na ach»
teren verhoogt de zelvigc op tien voe-
ten een voet.

Het achterde des fchips, deeltmen
gemcenlijck in vierverdicpingen

, in de
onderde is de kruyt cn proviftc ka-
mer:indetweededc Kondapcls kamer

,

en de plaets daer Scheeps-wapenen iil

zijn. Jn de derde is de Kapiteins ka-
mer, cn daer voor is de verblijf-plaets

der Zoldaten,hier neemt demantercer
zijn beroep waer-, aen duer- boort ift'

koopvnerders,isde Barbiers kamer, en
aen back-boort de timmermans-kamer t

maerin oorlog-fchepen houden zich de
Sergeanten daer. In de vierde, diede
Hut genaemt wordt

, verblijven de
Schipper, Stuerman , eh zomtijds de
Onder- fchipper. Om het achter ent
des Schips worden galderyen gcrhaekt,
en boven de galdery na achter is de
Spiegel, die verciért is rnet het beelte-

nis, daer het Schip de naem van draegt.

Hervoornaemde van het achtcr-ent^ is

de Steven , cn is een vierdepart langer
als de langde verdecks-balck.

Op het kromme hóut de Voordeven

,

werteen ander hout gevoegt, in welke
de uitlegger wort geënt, door middel
van tweeandere kromme houten na on-

deren,
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deren, deeswort na boven door twee
|

onder bykans als de langte van de
houten aen 't Schip vaft gemaekt.

Vier matten worden gemeenlijk

op de Schepen gezet; namentlijck, de

groote Maft , de Bezaens - maft , . de^

Focke-maft, ende Boegfpriet leggen-

de voor op het Galjoen. Ieder maft

wort van twee of zomtijds van drie

ftucken gemaeckt ; het onderftc ftuk

van de groote maft, dateigentlijckde

groote maft genoemt wort is even zoo

lang als dc kiel, of zomtijts een wei-

nig korter, te rekenen van de kiel tot

het Ezels- hooft, de groote ftengis de

helft van de groote Maft , de groo-

te Bramfteng weder de helft van

de groote fteng : de Focke-maft is een

vijfde deel minderals de groote maft,

de Bezaens-maftis een vijfde minder

of korter als de focke- maft: de Boeg-

fpriet is evenzo lanckals de Focke-

maft , of zomtijts wat minder : de

Kruis-fteng, Voorfteng, voor Bram-

fteng, rnaccktmen na goetduncken.

Men maeckt gemeenlijck de dickte

van de Maft onder op het tiende-deel

der lengte, in de dickte duimen gete-

kenden in de hoogte voeten. Om de

plaetze des groote mafts te vinden

,

deelt men het voornaemfte en onder-

fte verdeck in 7 gehjeke deelen , laten-

de 4 deelen na voorenen 3 na achte-

ren.

De maft moet niet recht opftaen,

maer moet 3,4, f,6 , of 8 voetnaer

achteren over hellen , na dat de Sche-

pen groot zijn.

De evenmaet van ieder maft is tot

zijn ree als vier tot drie : de ree van

de maft is tot de ree van de fteng

als drie tot twee, en de onderfte ften-

ge-ree is tot de bovenfte ftenge-ree

als twee tot een : De dickte van ieder

ree in 't midden , moet zijn even aen

de dickte van het bovenfte des mafts

daer dezelve behoort , en verdunt

twee derdendeel na de enden

.

Het groot Schover-zeils langte is

het derdendeel van de groote maft,

zijn breeteis twee voeten minder als

de groote ree: het groote Mars -zeil

moet ten minften zoo langh zijn

als het Schover- zeil , zijn breete is

ongelijck, boven is het niet breder als

de groote Mars-zey Is reelanck is, en

groote Ree : het groote bram-zeil is

halfzoo lang als hetgrooteMars-zeil,

en zijn breete is onder even aen de
Mars-zeils ree, en boven zoo breet als

zijn eigen ree.

De zeilen van de Focke maft zijn

zoo geè'venmatigc tot haer mafti
als de zeilen van de groote maft tot

de zelve groote maft.

De Boegfpriets zeilen en verfchil-

len van de andere zeilen niets in even-
maet.

Deze Franfche Schepen voeren -Ma-
zelden minder als drie of vier Anc-
kers,ennoitmeerals acht, tenzy zy
verre reyzen aennemen.
De roe van 't anker is drie mael zoo

Iank als een van zijn armen
; zommige

deelen de roe in 2 deelen en een half,

en trecke.n uit het eerfte punt der dee-
linge , als middel -punt een kring ,

wiens half middellijn zy een der zel-

ve delen, en geven ieder arm de lang-

te van een zijde eens zes-hoeks in de
voorfchreve kring befchreven.

De ancker-ftock is altijdt even zoo.
lanckals de roede.

De zwaerte haers groot Ankers, is

opbieder 20 tonnen die't fchip voert,

1 1 o pont : het tweede Ancker is een
vierde minder , het derde , een der-

dendeel minder
helft.

en het vietde de

Voor een

Schip van

iveegt het

gïoot *4nkei het tweede

100 500 pont 312

p

200 11 00 825

300 1600 1237

400 2600 i 9 jo

500 2750 2063
600 3300 248?

700 3850 2888

800 4400 3300
900 4950 3713
IOOO 5500 4163
1500 8250 6188
2000 11 100 8333

Haer Kabels wegen gemeenlijck KaM!,

tweemael de Ankers, met een vierde

van de Ankers, de langte van het gro-

te anckers Kabel is gemeenlijk 129
vademen ; die van het tweede Anc-

ker
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ker 100 Vademen, van het derde 80 va-
demen. En dit alles weit dus waerge-
nomen in hunne groote fchepen;want in

kleine vaertuigen gelijck men die hier

te lande veel uit Vranckrijck komen
ziet , werde weinig wetten waergeno-
men, zijn van onderfcheidelijckc geftal-

ten , meelt boven plat, voeren veeltijdts

maer fock en groote maft, zonder be-

zaen.

Dus verre heeft my goet gedacht te

verhandelen de France Scheeps-bouw,
daer in ieder genoegzaem merken kan

,

wat onderfcheit zy met de onze heb-
ben , en wacrin zy daer mee (temmen
over een.

Van het Scheeps-timmerm in

Engelandt.

In 't korte opgehaelt hebbende de
wijze van Scheeps-bouw gebruickelijk

in Vranckrijck , foo als 't zeiveter loop
daer hebbe konnen verftaen ; dunckt het

my niet ongcrijmt
, infgelijcks te doen

,

met die van onze overbueren de Engel-
zen. Welckevan lange tijden afroem-
ruchtbacre meefters in deze konft zijn

geweeft; en fchoon veel van haer regels

ophalen koft , en gantfche boecken
vullen methaergegevene maten en or-

donnantiën , zoo zal echter zulckx ach-
terlaten , om dit werekniet te wijt uit

te doen fpatten, alleen maer aenroeren-
de zulcke wetten die zelve waer-
nemen zagh, en welck my duncken
de voornaemfte te zijn , om een alge-

meine en groove kennifie te hebben van
hunne ftelzels in 't opbouwen haerer

Schepen : 't geene hier flechts wert ver-

eift , in een werek daer men Hollants
Scheeps-bouw voornaem , en uit-

heemfch als van ter zijdenhandelt.

Wanneer zy dan eenig Schip of
vaertuig dencken op te rechten , nemen
zy bekent de lengte van de Kiel , de
diepte in 'thol, en de breete van zijnen

bodem , dit bekent , is 't by hun de wijs

,

het Schip , 't welck te bouwen zijn van
zin, te ftellen op 't papier proportio-
neel in een fchets , 't geen hoe grooter
werdt gemaeckt hoe beter dat" het is,

delen de verdecken daer op,ook kamers,
cn rechten maften regelmatig op.

De Rees ftellen zy dubbel op de

s Witsens
Schetzen

, gefnuickt en opgetogen in

haren vollen ftant, op datze"daer door
de evenmatige maeten van alle Scheeps-
touwen konnen nemen : de opgehevene
geven de lengten , van Buickgordings

,

Brafzen , Takels ,Schoten , Boelijnen
;

deneergelatene van Toppenants , nok-
gorden, Kardeelen, enz. Gelijck zy
oock zelf deninhoutder zeilen op de
Schetzen afmeten , na welke wij zemen
oockvintdelengtens, enplaetzen van
Loper, Scheerlijnen, Staggen, alle Boe-
lijnen , waer toe maer te trecken hebt
op 't papier een lijn van de ftenge Ree-
nock tot de groote Ree-nock , doet zoo
ook metde Brafzen , Schooten en Smij-
ten , meetende van de plaetshaersbe-
gins , tot de plaets waer zy moeten ein-
digen, altans iets voor 't beleggen en
krimpen over doende fchieten, en zul-
let zoo eindelijck bekomen op papier
een volkomen gefchickte teeckeningh
van alle het ront-hout , touw en zeil-

werk
, mitsgaders bequame verdeelinge

van Scheeps vertrecken en verdecken

;

gelijck in de nevenftaende figuereniste
zien. Welker eerfte onder letter E het
Scheeps ront-hout, loopend wand, en
verdecken vertoont, het tweede by let-

ter F, het ftaende Wand als Stag en
Hooft-touwen. Het derde onder let-

terG , in beide de afbeeltzels de maet
der Zeilen ; infgelijks ftelteen Engelfch
Timmerman het evenredige model van
't Schips hol en hout op papier , en
vangt dan aen , wanneer deze figuren
zijnbercit, te bouwen. 'tPapiervoor
zich leggende , waer hy zijne maete na
neemt , welcke maniere van doen zeer
prijzelijck is: gelijck oock zeer tcloo-
ven zijn haere gegevene grontflagcn,

evenmatige Schalen en Tafels : waer
uit men zien mag

, gegeven zijnde 't

Schips lengte, holte, en breete, alled'o-

verige deelen oogenfchijnelijck van
wat cerfer het vereifte Schip mag zijn.

Het komt hier op uit , dat de groote
Maft zy tweemael en een half de lengte
van den bodem; ofte zy nemen oock
wel de breete en de diepte van het
Schip te zamen, dat verdubbelt, en
het geen daer uit komt verdeelt in
drien , waer van de uitkomft is de leng-

te van de groote maft : andere weder
nemen de breete en diepte te zamen,

en
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en dat verdubbelt is de groote mafts

lengte. Een ander wijs om de groote

mafts lengte tevinden, istevoegende

lengte van de kiel , en de breete van

den bodem, nevens de diepte te zaem,

entotdiefom te voegen hec verfchil

tuflchen de breete en diepte, dat dan

gemultiplicecrt door de breete van

den bodem , het produkt daer afdeelt

doordelaetftezom, waervan de uit-

kom ft verdubbelt, is het begeerde : by

voorbeclt , de lengte van de kielzy

86, de breete van den bodem drie en

dertig , de diepte vijftien , welk zom-

memaeckt hondert vier en dertigh ,

voegt hier by het onderfcheit tuflchen

de breete en tuflchen de diepte, wel-

ke is 18, de fom dan is hondert

tweeën vijftig, welk gemultipliceert

door 33 zal de uitkomft zijn 5016,

dit gedeeltdoor 15-2 blijft de uitkomft

33, en verdubbelt 66 't geen omtrent

een meer is , als door de boven aenge-

roerde wijze te vinden zoude zijn.

De focke-maft zy acht negendeelen

van de groote maft; de groote fteng

de helft van de groote maft , en de

groote Bram-zeils fteng de helft van

de groote fteng , de voor of Focke-

ftengdehelfrvandevoormaft, en de

voor Bramzeils fteng , de helft van de

focke-fteng, de boeg-fpriet hebbe de

lengte van de focke-maft. De bezaen

ofmifnemaft heefede hoogte van de

groote mars-zeils maft , van het bo-

Venfte verdeck afte reeckenen , en de

Kruis-zeils maft de helft daer van.

Engelfche Schepen hebben vaeck

tweebezaenen,gelijckoock op onze
lchepen, wacr de Vlagge-fpil ftaet,

altemet wel een zeiltje bygehaelt

werdt,"tgeende zee-lien een Vinne-

tjen noemen, de Focke-ree moet zijn

acht negende deelen van de groote

Ree, en de voor Marszeils-ree de

helft daer van > de bezaens ree een

weinig korter dan de focke-ree, de

blinde en Bagijne-ree de helft van

debezaens-ree , de boven blinde ree

de helft van de blinde ree en de bove
blinde ftengomtrent de helft van de
blinde ree. De ftag moet zoo lang

zijn als de maft, de groote maft ftaet

in 't midden van 't Schip, en recht op.

Tot het ftellcn vanBezaen ofMifaen-

beflier, I. Deel. 20I

|

fe maft, is haren regel los, maerzy
zetten hem op 'toog in de Schets na
goetduncken, en van daer dan in hec
hout zelve, de boeg - fpriet latenze
fchieten zes voet voorby de fockc
maft, in groote Schepen , maerin
kleindere komt hy korter, by voor-
beelt:

Een Engeljch Schip lang over (leve 94
voet, breet 37 voet, hol 16 voet, 't

wekk mag voeren 600 ton ,

lang dik
Heeft een bove blinde Ree i8v.5ld.
Voorbram-zeilsree 18 5*

Met de bove blinde Steng. 18 5!
De groote Bram-zeils ree. 2.3 8
Voor Bramzeils fteng. 24, 8
Kruis-zeils ree. 26 8
De grote Bram-zeils fteng. 28Ï 10
Kruis-zeils maft. 34 10
Voor Mars-zeils Ree. "39 12
De groote Mars-zeils Ree. 46 14,

De Bagijne ree. 42 9^
Spriet-ree. 73 n
DeVoorfteng. 47 17
De groote Boven. maft. ^ 18
De Bezaens ofMifaen-maft. 66 21
Sijn Ree. Cf 20
DeFocken-ree. 79 25^
Boegfpriet.

8f 28
De groote Ree. 93 30
Focke-maft.

95 31;
Groote maft. 107 36
En zoo voortmet het overige ront-

hour, na welck voor-beelt ik vertrou-
we,alle andere voorwerpzels in deze
ftofte,op deEngelfche wjjs geformeert
zoude konnen werden, vergrooten-
de en verkleinende alles evenreedig
na de mate van de Kiel.

Eenfchip dat lang is 86 en breet 33
voet, hol 14, voerende 460 ton

,

Is zijn groote Maft lang 96 v. dik 3 2 d.

Groote Ree. 83 27^
Groote fteng. 49 16
Groote Marszeils ree , 41 1 2|

GrooteBramzeils fteng 251 9
Groot Bramzeils ree. 20; 7
Focke-maft. 8fv. 28jd.

Focke-ree. 71 23
Voorfteng. 42;
Voor marszeils Ree. 35- io~

Voor Bram-Heng. siï 7
C c Voor-'
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• 76
66 18

18 5'

161 4
f9 v. dik i8d
58' 18

38 81

3 1 9
2
3 7-
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Voor Bramzeils Ree.
Bcég-fpriet.

BezaansRëe.

Bove blinde Steng.

Böve blinde Ree.

De Bezaens-maft lang

De Bezaens- roe.

Bagijne Ree.

Kruis-fteng.

Kruis-zeils ree.

Welcke voornoemde Tafelen mede
begrijpen alle lengten en dickten van

ftaende en loopende wand, gevoegt tot

alle flag vanScheepèri , afgemeten by de

dikte van hare middel-maft , hier dogh
neme weder totvoorbeelt ecnSchip van
vorige lengte en grote, eri zal tot verkla-

ring opftellen,de dickten dn lengten van
alle zijntouw-werk,op dat men vervol-

gens mede , evenredig weten magh, de

maetevan touw-werekopalJeScnepen

inEngelandt. Volgt voor eerft

N°- 1 Touns-werck van 1 duim,e.ntz

gedeelte van een duim.

2 Voor Bramzeils brafzen iederlang

32 vadem, 4 fprieten voor-bramzeils

Boelings 1 \ vadem , 2 voor-bramzeils

Toppenahslang 28 vaem,8 Talierceps,

ieder lang z', vaem , 4 Sprietteris voor de
groote bramzeils boelings ij , 1 Stag

van de Vlagge-fpil, lang 1 7 vaem, 8Ta-
lie-reeps van de kruis-fteng , elcklang

2 vaêm en
; , 1 Loper van 4.8 vaem , 2.

Boelings voor het kruis-zeil, ieder van

té vaem, 2 krüis-zcils Braftën van 22

vaem.

N°. 2 Touisc-isjerck dick 1 duim en «t:

8Talie-reeps voor het kruis-zeils

wand , lang 2ï vaem , 2 Vallen van het

krüis-zeil, lang 5 jvaem , 1 Loopervan
21Ï vaem, 1 Kruis-zeils valletje 7,-, 2

Tóppenants voor 't kruis-zeils reeieder

6 vadem, 2 Schenkels vóór kruis- zeils

brafzen,iederlang 1 j vaem,2 kruis-zeils

brafzen 1 2 vaem , 2 boven-blinde knie-

touwen van 1 2 vaem , 1 Garnaetje van
16 vaem, 2 Scheer-lijns van de voor-

perdoens 21]vaem , 1 voor-bramzeils
valletje 38 vaem, 2 Schinkels van de
voor-bramzeils Brafzen 30 vaem , 2
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voor-bramzeils boeüjns, tang 2 6 vaem; 1

6 voor-bramzeils knie -touwen , ieder
van 2 vadem-, 2-valletjes 8; vaem lang.

2 groote perdoens, lanck 24, vaem ;V
Tóppenants van de groote bram-fteng

33 vaem, 2 groote bramzeils brafzen
28 vaem , 8 bezaens knie-touwen ejïvl

2 Tóppenants van 11 vaem , 1 Scheer-
lijn van 'tkruis.zeil,lang.42 vaem ; 6
kruis-zeils Spriet'-touwen van 1 jvaem,
2 Schinkels van de kruis-zeils brafzen

>

1', ,2 Bagijne-brafzen , ieder lanck 24,
vaem

,
xN ock-gordings voor het kruis-

zeil van 1 2 vaem, 2 Buick- gordings
voor't greote Mars-zeil.

N°. 3 Totiw-werck van 2 duim >

en $ deel.

2 Scheer-lijns voor de bovcn-blinde
fteng van 4. vaem , 4. Nock en Buick-
gordings van 7 vaem , 2 Mus-koten van
7j vaem , 8 Talie- rceps voor 't wand-
van de voor-fteng 2sVaem, 2 voor-
marszeils brafzen 2 8 , 4, Sprietouwen
aen 't voor marszeil 3 vaem , 2 racken
voorde bramzeils ree, iïvaem', ïoTa.
lie-reeps voor 't fock-fteng-want van 2;
vaem, 2 voor marszeils braszen

!

28
vaem , 2 Nockgordings voor 't voor-
marszeil, lang 14 vaem", 2 knie-touwen
voor het voor-bramzeil van 30 vaem,
2 Schinckels voor de voor-bramzeils
brafzen \ \

vaem, 10 Talie-rceps voor
't bezaens wand 3! vaem , 2 Schinckels
voorde Bagijne-rce 2; vaem , 2 Rack-
touwen voorde Bagijne-rce van 2'v.

2Schcerlijns van 2 vaem, 1 Valletje
van 36 vaem, 2 Knie-touwen van 17
Vadem.

N°. 4. Touuu-werek van 2 duim en

tV3 deel.

2 BlindeBrafzen van i8ï vadem lang, :

2 Buick-gordings van 13 vaem,2Nok-
gordings van 25 vaem, 8 Boven-blin-
de Wand-touwen van 4vaem , 2 Schin-
kels van de bóve- blinde van iï vaem,

3 Loopersvande ftag van 3 V-aem, 10
puttinghs van \\ vaem, 2 Racks tot

de bove -blinde, van 3 f vaem, twee
Buik-gordings voor de Fock

, 5 Nok-
gordings voor de Fock van 18 vaem,
2 Focke-brafzen van 20 vaem , 2 Voor-
tóppenantslang 5; vaem , 2 Scheerlijn-

tjes



tjes van de voor-perdoens van 2 \ vaem

,

2 Schinkels van de voor-marszcilsbraf-

zen van i'8 vaem , 1 Talie-reep van de

Voorfknge-ftag lang 6 vaem , 2 Knie-

tomven van 't voor-marszeil, lang 32 v

Scheeps-bouw enbefikr. I. Dee l. 203

letjes voor de perdoens lang
1 3 vaem }

2 groote Racks lang 2', vaem , 1 bram-

zeils Stag lanck 2 2.vaem , 1 Reep voor

de groote bramfteng ,
lang 35 vaem, 1

Bezaens fchootlanck 3 vaem , 2 bagij-

Buikgordings voor 't voor- marszeil , i
ne Toppenants lanck 1 8 vaem, 1 Reep

lang ix vaem, 2Schinkels voor devoor-

pardoens van 3 vaem , een Voorbram-

zeils-reep , van 5 vaem , 6 Voor-bram-

zeils Wand-touwen lang il vaem, 1

bramzeils Stag van 21 vaem , 1 Reep
voor de bramfteng van 32 vaem , 6

bramzeils wand-touwen van 4Ï vaem

,

4, Nok en Buikgordings voor het fcho-

verzeilvanc?; vaem, 2 valletjes voor't

ftengewand van 1 8 vaem , 2 Scheerlijns

voor de grote perdoens van 6 v
. , zTop-

penants voor de groote Mars-zeils ree

,

van 30 v. ,x Buik-gordings voor't gro-

temarszeil 12 vaem lang, 2 Schenkels

voor 't marszeil van 3 vaem , 2 groote

Perdoens van 2; vaem, 1 bram-zeils val

van 43 vaem, 10 Bramzeils Want- put-

tings van 2 vaem ieder , 2 racks voorliet

grote bramzeils ree,van 1 5 vaem , 2K nie-

touwen voorde Bezaen van 19 vaem, 1

Scheer-tros voor de Bezaen van 14 v.

1 Bezaens - toppenant van 6 vaem , 1

Schenkels voor de bezaen,lang x,vaem,

8 Bezaens Wand-touwen van de kruis-

ftengvan 5 vaem, iReep voordekruis-

fteng van 5 vaem , 10 Puttings voor het

kruiszeils wand , lang 1 8 vaem , het be-

zaens racklangii vaem.

. .N°.5 .Touw- werck van 3 duim enih.

1 Blinde reep lang^vaem, 2 Nok-
gordings voor't Schover-zeil lang 37 v.

2 brafzen voorde grote ree lang 3ovaem

,

-3 Knie-touwen voor de groote blinde

van %i vaem , 2 Toppenants voor de

froote blind, van 21 vaem < 2 Schen-

els voor de blinde brafzen, lang 21 v.,

a Blinde Schcoten van 20 vaem, 1 Stag

om op te loopen van 8 vaem , ï voor-

mars-zeils Knie-touwen van 18 vaem,
2 Spruiten voor defocke Boelijns van

o.' vaem, 2 Schinckels voor deFocke-
brafzen van 2ï vaem, 2. Scheerlijns voor

de perdoens van 20 vaem, 2 Voormars-
zeils-racks van 2 vadem , 1 Beflag - lijn

lang 3 vadem , 6 Nock-gordings voor

't Schover-zeil lang lo vaem, 1 Top-
penant voorde groote ree van 10 vaem,

a groote Muskooten van 4vaem, 2 Val-

voor de Bezaen lang 16 vaem, 16 Ta-
lie-reeps voor 't focke wand lang 4Ï

vaem, 2 voor-marszeils knie-touwen,

lang 3 6 vadem.

N°. 6.Towjv-werck dick 3 duim en '!:!

1 Valletje voor de blind, lang2ova-

dem, 2 blinde fchooten van 1 \ vaem , 2

Boots-takels aen de focke- maft van 3 8

vaem , 2 andere takels lanek 27 vaem

,

2 focke reeToppenants,lank 25 vaem,

2 Focke-boelijns , lanck 19 vaem , 2

Schenkels voor de voorfteng, lang 2,'

vaem , 2 Schenkels van de pardoens

,

lanck 3!.vaem, 8 voorfteng wand-tou-

wen lang 72 vaem, 10 Puttings van de

focke-maft, langh 3 vaem, 10 Valle-

tjesvan'tvoormars-zcil ,lank43 vaeirij

2 Takelsaen de groote maft van 43 v.

,

2 andere Takels van 28 vaem, 2 groo-

te ree Toppenants, langh 29 vadem

,

2 Schenckels voor de groote brafzen

van 5 vaem, 1 Talie-reep voorde groo-

te fteng-ftag van 6 vaem , 2 grote mars-

zeils boelijns lanck 33 vaem, 6Sprie-

touwen van 't groote mars-zeil lang 3

vaem, 2 groote mars-zeils knie-touen

,

lang i3vaem,i groote bramzeils Reep,
lang 5 vaem, 2 bezaens loopersvan de

kruis - fteng langh 10 vaedem , 1 Be-

zaens val van 24 vaem , 1 bezaens

fchoot van 1 6 vaem.

N°. 7. Tonw-werk van 4 duim en \h.

2 Sprietzeils toppenantsvan 4; vaem

,

1 voorftenge ftag,van 15 vaem,2 Voor-

ftenge Perdoens van 1 8 vaem , 1 Voor-

mars-zeils Val van 1 6 vaem , 2 o Talie-

reeps van 't groote wand lang ƒ vaem, 2

grote boelijns voor'tfchoverzeil van 20

vaem, 2 fpriet-touwen van 'tfchover-

zeil,lang3; vaem, 1 groot Kardeel,lang

3 6 v. , 2 Schinkels voor't groote mars-

zeil, lang 3 v., ïogroofe-ftengeWand-
touwen, lang 8: vaem , 2 fchinkels van

de groote Perdoens , langh 9 vaem,

2 Nock- perdoens langh 22 vadem',

twee fchenckels van de groote Mars -

zeils brafzen, langh twee enï vadem,

Cc 2 2groo
:
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2 grote marszeüs Buick-^ordings van

3 vaem, 2 Schinkels van de bezaen,
lang 4!- vaem, 1 Bezaens-val lang 5
vaem, 1 bezacns rack van 4 vaem.

N°. 8. Touw-werck dick 4 duim en ~.

1 Focke-ftag talie -reep van ƒ
vaem, iobezaens Wand-touwen van
9! vaem.

N°. 9. Touw-werck dick 5 duim en 'h.

1 Fock-kardeelyan 37 vaem, 3 fok-
ke-raks van 3 vaem, 1 Kat- rack van
9 vaem, 2 mufTchooten van 4. vaem,
1 Stengwand-recp van 2 2 vaem, 3 gro-
te Ree-racks van 4, vaem, 2 groote ree
muflchooten van 5 vaem , 1 groote
marszeils val van 1 8 vaem , 1 groote
reeCardeel van 28 vaem , 10 groote
Steng-puttings van 3; vaem , 1 be-
zaens Scag van 19 vaem.

N°. 10. Touw-werckdick 6 duim.

% Schenckels van de bezaens-
fchoot lang 4,; vaem , 2 voor-maft Ta-
kels van 17 vadem, 2 andere Takels
van 1 f vadem , % focke - fchooten
lang 30 vadem, 1 Voorftenge-ftag

,

lang 5> vadem , 2 groote-maft Takels
van 1 8 vadem , 2 andere takels van 1 6
vadem , r groote-ftenge Stag, van 16
vadem.

' N°. 1 1 . Touw-werck dik 6 duim en 'h.

2 Groote Muflchooten lang 2 6 va-

dem , 1 Steng- ftagtalie-reep van 10
vadem, 1 groot Cardeel van ^ovaem,
2 andere Cardeelen van 30 vadem, 2

grootefchotcnvan36vaem, 1 Schen-
kel van het Knie-touw lang 6 vaem

,

1 groot Marszeils-reeplang 10 vaem,
1 Bezaens-reep lang 10 vaem.

N°. 1 2. Touw-werck van 7 duim.

1 Strop aen de blinde ree lang 3 va-

dem, 4 Schenckels van voor-takels,
lang 4 5 vaem , 16 Focke-wand tou-

wen van 1 2 vaem , 1 Voor-borft touw
van 3 vaem, 1 Strop aen de boeg-fpriet
van 4 vaem, 1 groot Borft-touw van
4. vaem , 2 groote muflchooten van 30
vaem , 1 Schenkel van de ftengc-wand
reep lang 7 vaem.
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N°. 13. Touw-werck van 7 duim en Jk

8 Woeling- touwen voor de bocg-

fpriet lang 6 vadem , 1 Focke- reep
lang 1 6 vaem, 2 focke-fmeeten van 1

5

vaem
, 4 Schenkels van het groote

wand lang 5 vaem , 2 groote Wand-
touwen lang 13 vaem, 1 grote - ftenge

Wint-reep lang 6 vaem.

N°. 14. Touw-werk van % duim eniU.

1 Groote Draei-reep van 16 vaem,
2 groote fmijten van 18 vaem.

N°. 15. Touw-werck van i^duim en

1 Focke-ftag van 1 f vaem, i Kraeg
om de fteven van 7 vaem , 1 Schenkel
van de groote fchoot lang 7 vaem.

N". 1 6. Touw-werkvaniy duim en jgj

I Groote Stag lang 20 vadem.

Hier by quamen noch
% Repen om het touw te binden

,

dik 6 duim lang $ vadem
, 3 reepen

voor aen de boeg van 4 duim lang 8
vadem

, 4 Zorlijnen voor de Ankers,
dick 4 duim lang ieder 4 vaem , 1 Zor-
lijn voor 'rftroom-anker dik 4; duim
lang 4 vaem, 1 Portuer-lijn voor het
Anker,dik 3 duim , lang 4 vaem, x
Boeireeps dik 3 duim , lang 46 vaem

,

2 Rocrings, y Loodlijnen, 2 Kabela-
rings lang 4 vaem , dick f duim , 1

Loef-rackdick duim
, lang 5- vaem,

1 Doove-jut, 1 Vang-lijn voor de
boot , 1 Vang-lijn tot anderen ge-
bruick , een Vanglij n voor de tweede
floep, een Val-reep , een Selder, een
Talie-reep aen de valreep, een Boei-
reep voor 't boei-anker,een Boei-reep
voor 't werp - anker , twee lengen om
'tAnker over te zetten, twee^ Schin-
kel-rakken , een Val-reep om in de
boot te komen , zesJein- blocken met
haer touwen, behalven Lijken en Sla-
bings. En dit zy tot een proefvan
het Engelfch Touw-werck genoeg
gezegt.

Wat belangt de dickte der Kabels,
zy ftellen die mede na de laften der
fchepen

, aldus by voorbeelt
, een

Schip yan 300 ton, heeft een hooft-
kabel van 1 $ duim , wat zal dan de
omtreck van een Hooft-kabel zijn

,

voor een fchip van 460 ton, enz.?Hec
Hooft-kabel is gemeenlijck zoo me-
nig halfduim dick , als het fchip voe-

ten
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ten breedt is , in het midden van de

Scheeps-bodem.

De volgende Tafel zeer dienftigh

hier voorgeftelt worden kan , uit de-

welcke teVinden zijn , alle de lengten

van Kabels of Touwen na haere dik-

ten ; op d'eerfte en tweede regel ziet

de dickten der touwen in duimen en

duims-deelen, aen de volgende regels

vintmen 't getal der vademen en voeten

op hondert pont zwaertentous,en zulx

tot de dickte van tien duim toe
;
ieder

duims deel is een tiende van een duim

,

oock zoo de voets deelen een tiende

vaneen voet.
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Wat belangt hare zeilen; zy gevert

daermede van als van tou en maft even-

redige wetten,welcke doch zelden van

hen werden waergenomen , 'k zal een

voorbeelt geven van Zeil-werckop een

Engelfch Schip , waervan men voorgaf

dat alles na wet, enter befter ordonnan-

tie was gemaekt, 't Schip was lang over

Kiel 112 voet,breet40 voet, zijn groot

zeilbreet onder 42 voet, hoog 87 ; het

Mars-zeil boven hem hoog 84 voet,

breet onder yovoet boven 42 voet , het

middel derde zeil of groote maft bo-

ven-feil, hoog 42, breet onder 2 7 boven

2 1 voet; 't voorfte maft onderft zeil

,

was hoog 7 2 voet, breet40 ,
zijn Mars-

zeil hoon 69 , breet 46 Voet onder , en

boven 36 , 't derde zeil daer hoog 36,

breet 2^onder , boven 1 8 voet,'t onder-

zeil van de achtermaft hadde 72 voet

in zijn hoogte, zijn breete tegen de fteng

aen was van j 1 voet , voorts fpits uit-

gaendci zijn boven zeil hoog 57 voet,

breet 30 onder en boven , 't onderfte

boegfpriet-zeil heeft in zijn breete 2 8 v,

is hoog 60 voet. En 'tbove-zeil daer

hoog 60 en ivoet , breedt 25 onder,

boven 30 voet.

Hier na dan kan men den ili-hout

van alle andere afnemen , waer uit

te mereken ftaet dat zy haere

zeilen hooger nemen als men hier te

Cc 3 lande

Zcilih.
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lande is gewoon. Verdubbelen oock
dickmael hare zeilen 't geen by ons on-

noodigc koften werdt geoordeelt; zy
overtreffen ook onzen lantaerd , in veel-

voudig voeren van Stag-zeilen.

Het op-bouwen harer Schepen ge-

fchiet niet zoo als by ons op vlacke wer-

ven, maer in doeken
,
'tgeen vacken

zijn, welcke door opgelatene Schut-

deuren water konnen innemen , als de
Schepen volbouwt zijn , om die te doen
rijzen en zeil-reete brengen.

Zy zijn gewoon hare Scheepskielen

uit meer ftucken t'zaem te zetten, als

men hier te lande doet. Setten alle het

werek op palen of ftocken in ftee dat

men hier de kielop bakken legt. Bou-
wen haere Scheepen in de boeg het

zwaerft,en de planken zijn daer 't dikft,

om de grooten aenftoot dieze leiden

van hetaenftouwende water , en om uit-

barftinge by fteevcn te voorkomen :

tuflehende leggers maekenzy fleuven,

tot fchot voor 't water, waer kettings of
touwen door komen , die na de pomp-
put ftrecken, welckebcweegclijck zijn,

om 't water te konnen roeren , en alle

vervuilinge te weeren.

'tKolzem werdt by haer gemaeckt
t' eenemael van een geftalte binne -

waerts, als de Kiel buitewaerts, waer te-

gen Slacp-balcken wederzijrs van afleg-

gen, na de Scheeps zijden toe. Achter
zijn hun Schepen alle meeft onder ront,

en niet plu. De Planken , die zoo voor
als achter in fteven komen , werden by
haer met zwaere bouts daer aen geklon-

ken, 'tgeen men hier meeft met wel te

voegen te wegebrengt-,'t is een grotemis-

greep,dat by hun defchepen voorbóve

dikmaelfcherp werden gemaekt : en on-

derbreet , daer het tegengeftelde de ge-

bouwen na de konft doet zijn : onder

fcherp en fmal, fnijt de zee, en geeft

fchot aen 'tSchip
;
boven breet vergroot

den inhout, en doet dat zy veel laden

konnen , waerom men liier te lande de

planken voor zoo veel buigt als 't mo-
gelijckis, waer in dog de middelmaet
wel dient waergenomen te zijn , te

fcherp en te fmalle Schependragen wei-

nig , te zwaere willen niet voort , en zijn

]oom als koeien. d'Engelfe feilen mede
daer in, dat zy hunneSchepen trogfehe-

tyijs zeer breet en onbefneden vaak ma-

s W I t s i n i

ken : achter al te plat , en l0otlijni'g.
En fchcon zy wel weten dat een

Schip te fmal en te fmuig weinig dragen
kan, tedick en te groot niet voort wil,-

i zoo zietmen hun dickmael, enmeerals
onze lantaertdeze regels tebuiten gaen,

daer en tegë vinr men wedcrEngels vaer-

tuig beter zomtijts zeilen, cn minder ar-

drijvenalsNeerlants,en zulks omdatzy
zigmeer bevlijtigen plat laeg en lang te

timmeren,als men hier te lande gewoon
is te doen. Maer trachtende de fchepen
alte zeer wel-loopendete maecken, ma-
ken dezelve zoo fcherp , datze dikmael
teranck zijn , en omvallen, indien men-
ze van ballaft en zwaerte ontbloote :

zy zijn anderzins wackerezee-lien, en
weten zig wel te redden in tijdt van
noot. Spaeren haere gort-zackennietj

omdegaten te vullen onder water, die
zy weten dat uit dcien, en gezwollen
het nat keeren. Smelten hun teer met
gloeiende kogelsom brant te fchouwen,
en flaen zeilen voor reten en openinge
in tijdt van ftormom te kalefaten, en te

klutzen by ftilte : ja ombinden de Sche-
pen met touwen in hoogenoot, en we-
ten by gebreck van ankers gevulde ki-

ften metloot of eizerin haer ftee te ge-
bruiken.

j
Haere Voorftevens zijn kring-ftuc-

j

kig,omhet induicken te beletten, zoo
zy voorgeven. De grootfte verdeckx-
balckkomt byde grooremaft, daerde
verdekx-planken oock het dickft zijn

,

waer op onze lantaert geen opzight
neemt; ftuttenen banden ftellen zy me*
de onder hunne verdeckx-balcken

, op
groote Schepen , die zy ridders bena-
men , leggen haere Ankers dwars

-

fchceps, op een balk, daertoe gefchikt,
op onze Schepen hangen die bezijden
ftevenbinnegaets,en in zee bintmenze
tegen de vulling aen, ofhaeltzeopde
boeg. Zy zijn zeer naeukeurig dat ha-
re ftucken wel pafzen in de poorten

,

zonder wiggen offtutten,en dat die wel
voorzien zijn met ringen, takels en ko-
gel backen , oock dat niet over malkan-
der komen te ftaen ; men ziet aen haere
Schepen eizere bouts met oogen, daer
veeren werden in geftoocken , oock die
gefplift en omgeflagen zijn ,andere met
zwaere uitfteeckende koppen , die het
fcheeps hout verfchoonen in geval

van
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yanbotzen,engelijckzy vanouts wei'
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nig bonts, en fpijkerstot haere Scheeps-

bouw gebruikte, macr haere Scheepen

flegts ineen voegden , zoo overtreffen'

zy hedendaegs allelantaerd in vcclheit

van eizerwcrck. Daer wort verhaelt

,

dat uit Engelandt een Schip over den

Oceaén heeft gezeik , waer aen maer

een bout wierdt gezien , en dat in de

kiel: Hare overlopen in oorlog-fche-

pen rijzen niet , maer zijn t'eenemael

plat, zonder zijdel afdalinge te hebben

;

't geene veele onreinigheden veroor-

zaeckt. By hen zietmen zeeckere tan-

gen ,dieze voorby de kraen onder wa-

ter om het touw weten te flaen , en het

.Anker zoligten,wanneer defpiltefwak

wcrtgevonden. Tuffchenhare poorten

voornaem in 't achterdeel des Schips,

vintmen veeltijtskaffen,koojen , of ka-

merkens tot lijfs-berging voor de opper

en minderbevel-hebberen , deze vullen

zy met pack, fack, en alderhande fagte

ftoffenjom als 't op een flaen gaet,de ko-

gelsdaerin tefmooren, gelijckmen in

Engelant oock Schepen vint , welck ha-

re zijden met moft gevult hebben ter

zelvereinde. Zy bouwen hun fchepen

dick in den buick, en zulckx llevigheits

Vville ,'tgeen heden by ons veel nage-

volght werdt.

Haerepompen zijn ketting pompen,

die te midden fcheeps ftaen-, welck prij-

zelijkerals de hierlantfche pompé zijn,

om dat minder onklaer werden en meer

waters opgeven , verachtelijcker , om
dat hinderlijck in 't fcheeps-mim zijn,

zwaer, en een onüeflijck geluit geven.

Haer water en bier wert alle getapt met
pompkens bovê uit,van vlier,blik ofrot-

ting ,'t geen tot goethbuding van 't zel-

ve veel doet,hebben veel 1oze poorté die

buiten om met een zoom befneden zijn.

Haere combuizen ftelle'n zy onder-

fchijdélijck, zoo achter als voor , boven

ëhórider,altans acht flaende,dathyen

de bottélaryë niet te laeg onder aen't

water ofte hóóg by'ffchijnen der zon
zy , op dat de iriorit-koftniet verdcrve,

maer goetblijve. Demarfzenop hun-

rie boégfprieten zijn veeltijdts ronde

fchijven 4 a 6 in getal , die voor we-
derzijdts tegen de fpriet aen ftaen ,

daer touwen doorloopen , en waer op
een paermannen bequamelijck overent

konen ftaen ,zy voerden eertij'ts op hare

maften aen demarfzen groote korven,
waer van een hunner k hepen de naem
vm\-Cordigera kreeg-, een ichip 'twelk

zy tegen de Franfen gebruickten voe-

rende 1 <; hondert man , nevens eenige

hondert kopcrebufzen. EngelfcheK.it-

zen voeren zomtijts twee marlen , zom-
tijds een derde, achter op een boogh
ftaende. In 't bouwen van kitzen vint-

men groot verfchil , de zommige zijn

open, andere voeren een verdeck , eeni-

ge twee , oock half dekken , zoo wel
voor als achter, op de ftuer-plegt fiet-

me-n mede dikmael hutten of tenten,

al waer nevens de man te roer de com-
buis en kojen zijn, waer achter hetSchip

weder laeg, en op een zelfde hoogte met
de overloop voor is, in andere hermen
de Kajuit achter hoog opgehaelt , ande-

re hebben voor-onders m ftee van Ka-
juiten,en zijn zeer wanfehapen gebout ^

zelden is het dat zy focke-maften voe -

ren. Men zietze dickmael rechtzijdig

opgetimmert , verbredende van onde-

ren tot boven toe.

Zy fineeren hare Schepen buiten om,
tnetfeepentalck, 'tgeen hier te lande

met fineer alleen gefchiet. Met ge-

kalckt kanefas , en dat overgoten met
heete pik ,breeuwen zy in de reeten te-

gen 't ongediert, voeren akans meer
mannen fcheep als men in deze landen

gewoon is te doen,en zulkxom dat haer

Koopvaerdy-mannen min aen den ar-

beiten meer aen den back willen als de
onze, en om dat op oorlog- fcheepen

het 'gedwonge volck trager is als het

vrye. Zy fchaffen vier en vier aen

een fchotel , meeft Vleefch en zoute

Vis. 't Is by haer een gebruick in 't

flaen, de Schepen rontom met roode

Schans-kleeden te bedecken , de wijze

van haer enteren is op 'thooghft van't

Schip, 'tZy aen hut ofback , wel voor-

zien van Enter-bijl, Sabel en Hant-bus.

RobbertusDudïeits,Hertog van Nor-
thumberïandt ,

Graefvan JFar^ijck

,

vermaert Scheeps-bouwkundige , ver-

zon onderfcheidelijcke fcheeps-bouw

fchickings, waer van 4. byzondcre hier

ten toone ftelle : het eerfteby letter Ais
een Schip 't geenhy beftémde tot ver-

re tochten , en koftelïjckc waren te ver-

voeren , oock om by krijghs-tijdt ten

oor-
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oorlog tekonnen dienen .
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'tkan voe-
1
bozckArceuodd Mare , by den voor-

ren 2 lagen enkel kanon, behai ven het noemden Hertog van Nortbun.bcr.
gefchut op back , halfverdeck en hut

,

mitsgaders eenige bufzen , die van
voor en achteren langs fcheeps ftaen

,

oock die voor en achter uit konnen
fchieten , gelijck in de vertoonde ge-
ftal te is te zien , de tentjes die men bo-
ven op uitfteeken ziet , zijn lchuil-

plaetzen voor het volck,'t heeft maer
twee verdiepingen , en is vry fcherp
onder, de dvvars-houten die in het
ruim komen, zijn ftercktens halve, en

landt
, m 't lichtgegeven,gedruckt tot

Florencen in Italien.

Het Engels Schip de Royale Char-
les genaemt, by de Hollanders ver-

overt in de laetfte krijg , is prachtig
van gebouw, cierlijk in 't aenzien , en
gemackelijck voor de fchepelingen

,

't vierkant welf achter, ismctbeeldr-
werck konflig uitgefneden

, gelijck

oock het Galjoen , beide t'eenemael
verguit, de eerfte overloop -is met

deesvtnrmen in meeft alle Engelfche
j

recht opftaende ftutten geftut , de

J

tweede met dwars ftutten, die kruis-

I

wijs door elkandre zijn verbonden:

Schepen, dog zy geven ongemacfkin
'c laden , en zijnhinderlijck in 'tflaen

s

de kielen van alle zijne Scheepen
maeckte hy dubbelt , diep en uitge-
holt, om dat de Schepen des te beter
by de wint zouden houden, en niet af-

vallen ,
gelijck in deze landen de kie-

len zonuijts omdezelvige reden on-
der breeder als boven werden ge-
macckt, als ook de voorftevens breet

voor uit. De verdeelingen konnen uit

deaengetekende cijfers en punten be-

fpeurt werden.

Het tweede by letter Sis eenSchip
t'eenemael ten oorlog gefchikt: voert

in zijn tweedelaeg dubbelde poorten
en bufzen, 'tgeen mijns bedunckens
eenigongemack bygebracht heeft, op
den overloop ftaen aenboort 17 hou-
te gaffels wederzijts, om zeer zware
mufquetten of donder- bufzen in te

leggen, die door dehant vaneen man
belliert werden,ditSchip is holder als

't eerfte, en van drie verdiepingen, tot

berging van meer menfehen , is niet

zoo fcherp als 't eerfte, om dat ruimte
vanbinne zocckt,enzoo niet op het
zeilen, als flaen werdt gemaeckt.

Het derde geftagt by Cten toon,

is van minder toeftel , voert ook min-

der bufzen, is laeger en lichter, vvaer-

om het bequaem is in de warme lan-

den te varen, daer men veel kalmpte

heeft: kan met minder volk en koften

werden gevoert.

Van de vierde vormby T) , op de
nevenftaende plaet zegt hy , datze

wel zeilen,dog ilechter tot tegenweer 1

zijn , om hun langteover fteven , en
j

fmalte. Doch zoo wie deze Schepen
j

ontleec begeert te zien, gaet tot het

!

insgelijckx mede de Koebrug of on-
derfte overloop , die zonder rijzen of
dalen gelijck mede alle de verdecken
zijn gebouwt. Van d'eene overloop
tot den anderen, en her geheeleSchip

1 deur, gaet men op met trappen zeer
bequacm.trots het befteH ofte lande.
De kiel en buick-ftucken , als oock
het kolzem,enalleinhouten onder,
zijn van zeer zwaer hout, na de wijs
der Engelfche, dog al hetbove-werk
is licht op gemaeckt. Op den over-
loop onder het bovenfte verdeck,
ftont een Tafel met zit-bancken ront-
om , ten dienft van de boots-gezellen ,

daerdeStier-luiden ieder in de konft
der zeevaert onderwezen. De Kajuit
is in tween verdeilt, door een fchut
'tgeen in de midden ftaet , alwaef
twee open deuren in zijn ; dezolde-
nng en wanden zijn gefneden , ver-
gul t en gefchildert

, gelijck als men in
konincklijke woningen ziet. De Gal-
deryen ftaen wijt uit wederzijts , zoo
wel binnen de Kajuit als Hut, waer
Cabinetten en geheimen in zijn, aen
ftierboort van het Schip ftaet een fe-

creet voor de maets, overdekt
, tegen

detwede overloopaen ,waerutt men
daer ook met een deur ingaer, en aen;

bakboort is een grote trap met leunin-
gen, waer door men zeer bequamlijck
in het Schip gaet. De Combuis ftaet

voor, onder 't verdek, dc roock gaet
door een koperen fchoorfteen , twee
haertfteden zijn in de Combuis, beide
dvvars-fcheeps

) en tegen eikanderen
aen. De pomp is een rat daer Iedere
emmertjes aen opgehaelt werden,

die
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die hef waeter door bofzen in zee
loozen.

Voor en achter is het Schip even
hoog. De Hut is afgefcheiden , gelijk

de Kajuit met een fchot dat midden
doorgaet, en de boven-hut is verdeilt

in groote meenigte van kamerkens

,

zoo wel de voor als boven achter -

hut.

Boven de ruft , fteeckt een zolder-

ken uit, daer men op ftaet wanneer
men water uit zee wil fcheppen.

Het Galjoen is voorzien met beelt-

werckvan Engelen, Griffioenen, enz.

alles koftclijck verguit, midden in 't

Galjoen fteeckt een buis , in geftalte

eens fchoorfteens, die de fchepeün-

gcn voor een gemack dient.

Het Schip heeft twee betingen, die

op het verdeck achter elkandre ftaen.

De luiwagen is van eizer , en de
roer-pen hanght daer aen , met een
bout, en gaet daer niet boven over, als

in onze Schepen , maer onderdeur.
Dc maften hellen vry veel agter over

,

uitgenomen defocke-maft, de groo-

te maft is uit meer maften aen een ge-

zet , wel bevvoelt , en met bouts door-

klonken. In de back zietmen afge-

fchotene kamerkens, voor onder

-

ampr-licden.

De Roer-pen is langer als gemeen

,

en zulkx om dat de Kajuit zeer groot
is.

De knechten ftaen onderden over-
loop : de Pis- back voor, is zeer groot,
bekleet met loot,gelijckoock alle de
trappen.

V'er Berck- houten zietmen aen
dit Schip, cn twee Reediouten. De
poorten zijn zoo gefchickt , dat zy
de barck-houten niet komen te quet-
zen Weinigh min als honderrKa-
nonnen, kan dit Schip dragen. Dit
dog miftaet hetzelve, dat zijneboor-

den rechtzijdig opgaen, en van geen
aengenaem bebop zijn : zijne Ankers
werden met ketings opgezet.

d' Engelfche zijn naerftig in het
loop-meeten ,met touwen achter uit

telatendrijven, daer iets zwaers aen
is , 't geen het zelve ftant doet hou-
den, terwijl een glas loopt, en het
touw ontrolt wert

;
gelijck zy mede

fteets met het loot in de handt zijn.
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Hun en ontbeeren mede gene zeer
bequameScheeps wetten en inzettin-
gen, waer van hier eenige ten preuve
volgen.

Jamesy Hertogevatijnrck en Albany

,

Grave van Ulfter , LordHoog <_Ad-
miraelvan Engelant en Trlant,&c.
Cotijlapel van 't Kafteel Douvren.
LordBewaerdervan de vijfhavenen,
en Gouverneur van Tor tfmuyden,
&c. Generale inftruffie voorNN.
gevonden in 't Schip de Charity of
Liefde

,
genomen byCaptein dcHaen.

XT Oor eerft zult ghy zorge dragen , dat

» den Almachtigen Godt getrouwelijck

werdtgedient, aen boort van u Schip, twee-
mael yderdagby 'tgantfche Scheeps-volck,
volgens de Liturgie van de Kercke van E nge-
landt: cn dat laftcr en dronckenfchap, zwee-
ren en ontheiligen werdt belet,verhindert, en
geftraft.

2 Ghy fult u inmediatelijck hebben te

begeven aen boort van zijn Majefteits Schip

) waer af ghy geappointcert zijt tot

Commandeur , en forgvuldiglijck te obferve-

ren in wat conditie het is, en in wat tijdt het
mag vaerdig zijn, omme ter zee tegaen; waer
van ghy narichtinge aen mijn zelfs zult geven,
en aen de principale Officiers cnCommifla-
riffen van zijn Majefteits Vloot : alsoock , of
daer eenige nalatigheit zy, by eenige Officiers

van de Werf, ofvan het Schip , in het vervaer-

digen van dien, en wie fchuldig zijn aen 'tzel-

ve; ten einde de overtreders mogen werden
geftraft, en den dienftgehaeft.

3 Gy zult hebben te eiflehen en te ontfan-
gen , van deKlerck vandeReeckening, een

Reeckcn-boeck , behelzende de qualiteit en
conditie van yder particulier Parccel van het

loopendeen ftaende Wand, en hetmeeft cori-

fiderabelft van de Bootsmans provifie, als Ka-
belen en dun Touw-werk , Ankers , overig

Kanefasen Zeilenjen dat inmediatelijck, eer

dat gy zult verplaetzcn, ghy, met aflïftentie

van de Schipper ('dicmitsdezen werdt gelaft,

u hier in te dienen, ) zult overflaen het Wand
van't Schip,fbrgvuldiglijck bet zelve befchou-

wen, en diftinftelijk obferveren wat nieuw
Touw-werck is geemployeert in 't icheeps

Wand; opdat , als den Koning nieuw hadcle

verfchaft, 'tfebipmet geenoudt mocht be-

itelt zijn.

4 Ghy zult zorgvuldigh zijn, om tein-

quireren, en obferveren , het aen boort bren-

gen van alle provifie , tot den dienft van 't

Schip; dat hetzelve mag gefchieden in be-

i

hoorlijcken tijdt , en dat niet een gedeelte van

(
dien mag werden achtergelaten, en zijnMa-

! jefteit gebracht tot een onnootwcndige laft,

I D d in
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in 't overvoeren van dezelve, na de Schepen
zullen te zeil gegaen zijn ten indien ghy eeni.

gè nalatighcit öFabuis daer in vïnt , dacr van
informatie te geven acn de principale Offi-

ciers en Commiffariffen van zijn Majefteits

Vloot.

5 Alsalledevoorraetzal aen boort zijn,

zoo zultgy teverzoecken hebben de refpe-

öive Officiers, voorzien met delaft van zijn

Majefteits Provifien , u te produceren het

tegenfehrift van 't erkenfehrift , en begeeren

,

dat daer Copyen voor u van mogen gcfèhre-

ven werden, ofby den betaelder , of iemandt
anders, die ghy zult goetvinden ; op dat ghy
moogt weten, met wat Provifien dat ghy uit-

giet.

6 En voor zoo veel als het is gekomen tot

een gemeen (doch ondragelijk) abuis , dat de
Officiers, die zijn Majefteits Provifien zijn

vertrout, zoo wel van Viftualje als van Amo-
nitie, Wand en Timmer-werek, dezelve zeer

dickmael laten bederven , eer die aen boort
werden gebracht : zoo zult ghy der toe ftel-

len eenigh trouw volck , hoorende tot het

fcheeps volck , om te maeken een Reeckening
in fchrift, van alzulke Victualiën als aen boort
zijn gezonden ; op dat ghy 't alzoo niet gants

alleen zoude laten ftaen aen debetaelder, om
de Viftualje aen boort te brengen : by wek-
kers nalatigheit, of fraude , een gantfche Rey-
ze zoude verlooren gaen , en 't leven van 't

Boots -volck gehafardcert. En ghy zult al-

zoo oock zorg dragen , dat geene van deze
Victualiën zullen werden verteert

, gedue-
rendeden tijdt dat ghy zult zijn onder klei-

ne ordre.

7 Zoo dra het Schip zal uit de Haven zijn

gegaen, oftot een behoorelijck diftantie van
de Timmerwerf, waer't zelve was uitgezet,

zoozultghy alle de Provifien befichtigen van
derefpeftive Officiers, zoo exaftelijckalsde

ftouwinge van 't Schip wil lijden , compare-
rende wat ghy vint met dcrefpeftive erkem-
fchriften , en begeert , datdc handt, van die

de Victualie geleevert heeft, by den Betael-

der wordt geproduceert , van de quantiteit

van de Victualie , gclevert tot het gebruick

van 't Schip , en in wat Schepen het zelve was
gezonden: en ghy zult een Reeckening ne-

men eensin tweemaenden , van de Provifien

van u fchip , compareerende het verteerde met
het geene overblijft.

8 Ghy zult nietlijden dat eenigevan zijn

Majefteits Provifien zullen werden geëm-
pIoyeert,ofgefpendeert, aen Boort van zijn

Majefteits Schip, onder uCommando, noch I

toe te laten het mijden van ftucken , fplitzen , I

ofuitterfte ent van een Kabel ; ofte eenig Zeil

afgefneden, kleinder werdt gemaeckt, ofte

Canefas tot het oude te lappen , anders als ghy
zelfs, met affiftentievan u Schipper, op uwe
fpecialebefchouwing, hebt geoordeelt dien-
ftigenvereift te werden, en ordre toe geeft

:

S W I T S E N S

En dat een Reeckening van de groote werc-
ken, die noodig gedaen waren, zy onder

u

Hant, en u Schippers handt, tot uwe jufti-

ficatie; opdatalzoo alle noodelooze vernie-

linghmag voorgekomen werden, of u zelfs

onfchuldig moogt ftellen, indien eenige ge-
maecktzy. En ghyzultoock hebben 'teno-

teeren in uReeckenboeck, opyederTouw,
wat verandering geweeft is, geduurendede
Voyagie, wat Provifien verftreckt zijn, en
tot wat dienft : wat Touw-werck of Cane-
fas afgefneden is; watCabels, Anckers, of
Haecken verlooren zijn ,en by wat accident

:

Wekk Reeckenboeck, zooopgereeckent als

voorfchreve is, ghy immediatelijck, op u aen-
komft, fult overleveren , en fenden , tot den
Reecken-meefter van zijn Majefteits Vloot.
En ghy zult Zorge te dragen hebben , dat ge-
ne Provifien werden verftreckt aen zijn Ma-
jefteits Schepen, dan daer 't nootwendig voor
is, noch aen Koopluiden, als, daer voor ghy
zelfverantwoorden wilt : en dat zonder fout,

by de eerfte gelegentheit van Convoy , ghy
zult maecken , dat narichtinge van dien wort
over gebracht acn de Reecken-meefter, om
dat te ftellen tot lafte van eenige van fijn

Majefteits fchcpen, ofdat weder te eiffchen
van de Koopluiden.

? Ghy zult eens des Weecks , of meer-
maels, zoo ghy oorzaek ziet, een Reecke-
ning nemen van de Hoog Bootsman, Buf-
fchieters en Timmerluiden Provifien , hou-
dende een Contra Boeck daer af; op dat ghy
alzoo aller wegen moogt weten de Conditiën
van het Schip , Provifien , en defgelijcks , om
bequaem te zijn metkenniffe, en verzeekert
te teeckenen hare reeckeningen , ten einde
van de Voyagie: en dat uwe negligentie hier
in u niet en mag misleiden , te teeckenen zul-
ke dingen, als op Examinatie bevonden zul-
len werden vals te zijn.

io Soo dra ordre zal gegeven werden , dat
Volck in 't Schip komt , zoo zult ghy te ont-
fangen hebben, van de Klerck van de Reecke-
ning , van de werf daer het Schip leght , een
Notificatie , wat getal van volck goet gevon-
den is voor het Schip, geduurendede Voya^
gie ; en alsdan neerftiglijck u te begeven tot
verkrijginge van u getal, volgens zoodanige
Ordre , als uitgegeven zal werden by de prin-
cipale Officiers en CommiffarifTen van zijn
Majefteits Vloot; en daer toe te zijn zorg-
vuldich , om uit te kiezen bequame Luyden

,

en nutbaer tot zijn Majefteyts dienft, niet
toelatende dat het Schip werdt gequeltmet
Jongens, offwacke Perfonen. En geduurende
de Voyagie, zultghy zorge dragen , dat u ge-
fteltgetalgeduuriglijck compleet zy; en dat
ghy niet en zult doen ftellen eenige Supernu-
meraries in het boeck, als daer ghy alleen ex-
preffe Ordre toe hebt , om zoo te doen , ofte
van mijn zelfs, ofte van u Hooft Comman-
deur, geexcipieert zulcke van zijn Maja-

fteits



Scheeps-bouw en beftïer. I. 0 e b fcj

jefteitsfubjedten,als zal gebeuren fchip-breuk

bfverlegentheit: gelijck oock die, welcke ghy
zult nemen uiteen vremt Schip , welcke geen

betalinge zullen ontfangen : en derhalven zult

ghy zorge dragen , dat de Betaeldervan zijn

Majefteits Schip, onder u Commando , haer

doen ftellcn in een apart Boeck , ofColomme
van zijn Boeck, gefcheiden van die , welcke
van 'tScheeps Volck zijn , en betalinge ge-

nieten. En zoo dra als ghy zult komen in

eenige Haven van zijn Majefteits Gebiedt,

zoo zult ghy te Lande zetten zoodanige Su-
pernumcraer getal van Zee-hiy , als ghy zoo
aen boort hebt ontfangen, ofvan vremde, of

uit fchipbreuck geleden Perfoonen : Op dat

alzoo zijn Majcfteit niet cn mag werden tot

eenige onnodige laft.

11 Ghy zulteer ghy terZeegaet , hebben

te ontfangen, van de Klerck van deReeckc-

ning van de Werf, een perfeftMonfter-boek

,

van u Volcx namen, en haere aenkomften,

cn hareReeckening, van zulcken als niet ver-

fcheenen zijn in delaetfte Monftering.

12 Wanneer eenigMan zal aengenomen

werden, om in fijn Majefteits Schip te die-

nen, onder u Commando, zoo zultghy voort

in een boeck fchrijven
( by u zelfs tot dien ein-

de te nemen, ) de namen van alzulcke perfoo-

nen zoo aengenomen , exprelTerende den

dag van de Maentjen het Jaervan haer par-

ticuliere aenkomft
;
endesgelijcx teinfereren

in de margine de particuliere Dag van ieder

mans ontflaging, eerghy teeckent haer Paf-

poort. En ghy zult eens des Weecks hebben

temonfteren u Scheeps-volck , en te nemen
êxac~tmerck enReeckening van alle abfente

perzoonen zonder licentie; op darghydaer

door mooght bequaem zijn te ftellen den

dag van ieder mans wegloopen , of doodt

:

't geen ghy alzoo zult noteeren op de Margi-

ne van u Boeck. En ghy zult eens in ieder

twee Maenden opzenden , aen de Officiers

van de Vloot , twee Monfter-boecken , eene

voor den Thefaurier, de ander voor de prin-

cipale Officiers en Commiffariffen van zijn

Majefteits Vloot, (geteeckent by u zelfs , en

de reftvan de Officiers, die gewoonlijck de

Pafpoorten teeckenen
,
) van de Namen , Tij-

den van inkomft,ontflaginge, doot, ofweg-

loopinge van eenige van u Volck : Op dat

daer door bequamelijk mogen onderrecht

zijn, en betalen zulcke Pafpoorten alsby ugc-

maecktzijn, geduurendéuwe Voiagie.

13 Ghy zult zorgvuldig wezen , nieton-

noodig te ontflaen Luiden by Pafpoort : De
intentie van die Practijck zijnde alleenig voor

zieke Luiden. En wanneer ghy eenige zult

ontflaen , zoo zult ghy zorge dragen in de

Taxatie van dien , dat ghy niet en taxeert ee-

nigbequaem Zeeman , welcke zoodanig niet

en is : En te gebruicken de zelve Taxatie

in het Zee - boeck , ten einde van de Voya-

gie.

2it

14 Ghy zult niet te nemen hebben aen
boort van u Schip alsbequame Zee-luiden,

niet, welcke niet en heeft zeven jaren ter Zee
gevaren, (degewoonelijcke intervallen tuf-

fchen de Voyagien geëxcipieert
, ) en alleen

heeft gedaen en kan doende gantfche plicht

van een bequaem Zee-man , en zal 14 Jaer

moeten oudt wezen. En ghy zult geen per-

zoon mogen maken een gemeen Boots-gezel*

( waer de gemeene Bootsgezellen zijn aenge-

nomen)die geen zeven jaren heeft gedient,teri

minften terzee, als boven is gezeit, en alleen

bequaem is te bellieren het Schip , daer hy toe

vereift wort; geëxcipieert , dat gy ordreont«

tangt om zoo te doen.

15 Ghy zult zorge dragen, tehouden u
fcheeps-volck in goede ordre en difcipline, en
dat zy aen boort zijn , alzints vaetdigh ten

dienft,eh tot voorkoming van debauchement,
wanneer abfentvan'tSchip zijn: Derhalven
zal niemant mogen van 't Schip gaen als met
u eigen verlof, ofin u abfentie, van de Luite-

nant ofden Schipper.

I & Eer u Schip gaet uit de Haven , hebt

ghy zorge te dragen voor 't verdeelen van u
Volck, ftellende een fuffifant getal van be-

quame Luiden voordegroote ftueken, kleine

Stucken, op fchicken van zeylen , &c gelijck

gcbruikelijck is : dat alzoo yder Man , op
occafie van dienft, mach weten zijn plichten

plaets. En ghy zult niet allcenlijck doen
maecken een Taefel wel gefchreven , om op-

gehangen te werden in de Stuer plaets, van

alledesvokks namen in 't Schip, en haer re-

fpeótive Quartieren ; macr oock te doen mae-

ken een klein Gefchrift , om geplackt te wer-

den in ieder Quartier van het Schip,behelzen-

de de namen van zodanige perzoonen , als tot

dat quartier zijn geappointeert.

17 Wanneer het Schip,onderu Comman-
do, zal zijn in vremde dienft, zoozultghy
geen Geit uit te fchieten hebben , tot fourne-

ring voor 't fchips Provifien , Victualiën , of

andere nootwendigheden,alleenlijck, ofdaer

moft een abfoluteen onfchouwelijkenoodt-

wendigheit wezen , of dat ghy expreffe Or-
dre van u opperfte had om zoo te doen : En
ingeval van eenig zoodanig uitfehot , daer

zal geen erkentenis van gedragen wei den , als

voorzoo veel als ghy fuffifante toezegginge

van kont produceeren.

1 8 Ghy zult te zamen met den Schipper

en Hoog-boots-man,(en met den Conftapel,

voor zijn Maet,) hebben te befluiten , wie dal

de minder Officiers zullen wezen; en alzoo

de bcquaemfte zee-luy , gemeene zee-luy ,

Swabbersen Jongens, expreflerende dezel-

ve op 't zce-boeck, zonder eenige partialiteic

ofgunfte.

ly Gy zult niet te tekenen hebben eenige

Pafpoorten, tot ontflaging van eenige van u
Volck , als zulcke , dat gedruckte Pafpoorten

zijn ; om voor tekomendegroote prsjudi-

Dd z tic
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tiediezoo dickmael den Koning bejegent,

door het nabootzen van de Pafpoorten. En
ghy zult, eer ghy ter Zee gaet, zenden , ofeif-

fchen , aen de Klerck van de Aften een quan-

titeyt van gedruckte Pafpoorten : die ghy

zorgvuldiglijck by u hebt te nemen , en te ge-

bruicken , als daer occafie toe zal wezen : En
op uwe t'huis keeren, zult ghy Reeckening te

geven hebben aen de gezeide Klerck van de

Aften , van de verbruick van ieder onverbro-

ken Pafpoort.

2.0 Zoo dickmaels als u Schip zal komen
ineenige Haven, en geleidt aen ftrant, ofop

gehaelt, om fchoon gemaeckt te werden , zoo

zult ghy wel zorge dragen , dat de Officiers

en Zee-lui gclijckelijk blijven, en geduurig

dienft doen , en 't zelve weder brengen van

de werf: en zullen niet te dencken hebben ,

dat zy hacr plicht voltrocken hebben, wan-
neer zy het eerfl daer hebben gebracht , ofdat

het aen ftrant is gelcyt geweeft , al fchoon het

is ineen Haven,waerde Offkieren,en 't Volk
van zijn Majefteits Werfby der handt zijn,

om teaffifteren.

ii Ghy zult op alle occafïen al om be-

trachten de maintineering van zijn Majefteits

Eere, gevende Proteftie voor fijne Subjecten,

en u bevlijtigen de wat in u is , om haer te ver-

zeeckeren,en aen te moedigen in haer handel:

en ghy zult niet hebben te injurieeren eenige

vandeSubjeften van zijn Majefteyts Vrien-

den ofGeallieerde.

ZZ In 't ontmoeten meteenig fihip , offiche-
pen , in zijn Majefteits neen , hoorende tot eenig

vreemt Prince ofStaet , zo zultgy te vcrwach -

ten hebben, datzy in het pajjeeren vooru hare

Top-zeilenftrijeken , en innemen haer Vlaggen,

in erkentenis van zijn ^Majefteits Souvraini-

teit in deze Zeen ; enofiiemant machte weigeren

het zelve te doen
, of wilt tegenftaen , zoo hebt

ghy u uiterfte vlijt aen te wenden , om hem daer

toe te dwingen , en ingeenen wijze te lijden dat

eenige oneere aen zijn Maje/leit werdt ge-

daen. En ofeenige van zijntJMajeJleits Sub-

jecten zoo verre haer Plicht mochten vergeten

hebben
,
datzy na lieten te ftrijeken hare Top-

zeylen, als zy voorby u pajjéeren , ( als het kan
gedaen werden zonder verlies van deVoyagie

,

)

zoo zultgy hem op te brengen hebben tot de Vlag,

om te verantwoorden fijne verachtinge
; ofan-

derzints aen my te zenden deNaem van 'tSchip,

en Schipper , gelijck oock van de plaetze , van
waer, en de Havenen waer na toe hetgede/lineert

is ;
endeghy zult den Schipper van dien doen be-

talen de koften van de Schoten , die ghy op hem
hebtghedaen. Enghy fult verder Notitie te ne-

men hebben,dat in zijn Majefteits zeen zijnMa-
jefteits Schepen in geenderhande wijze ftrijeken

voor andere : en dat in andere Plaetfien geene

Schepen van zijn Majefteitftrijeken haer Vlag,

cfTop-Zeil, vooreen Vremdeltng , ten zy zoo-

danig, vremt Schip eerft zalgeftreecken hebben

,

vfop dezelve tijdt ftrijekt zijn Vlagden Top-

zeil voor zijn Majefteyts Schip, uitgenomen in

de Havens van zommige Princen
, ofop de Re-

de, binnen 't fchieten van 't Kanon vaneenig

Fort ofKafteel ; alwaer de Kapiteins , van zijn

Majefteits Schepen , haer zullen hebben te con-

firmeren na degewoonte in diePlaets , en te be-

groeten de Forten , in zoodanige» manier als $e-

bruickelijck en gewoonelijck is , voor defichepen

van Oorloge van zijn ^Majefteit, ofvan andere

Princen, m die plaets. En op datghy u te beter

fioud' dragen tn dit Artijckel, zoo hebt ghy no-

titie te nemen, dat zijn Majefteits Zeen uytftrec-

ken tot de Caepfimftere.

23 In geval van het by u bekomen van
eenige Prijzen, in tijdt van Oorlog, zoo zult
ghy zorge te dragen hebben , dat immediate-
lijck, na de bekominge van dien, de bijlen op-
gellooten worden , en dat alle Goederen en
Koopmanfchappen , tot haer behoorende

,

gelijck oock alle de Scheeps-rufting , verzeec-

kertwerde van verderf; en 't Schip inde ha-

ven werdt gebracht, om daer tegensby het

hoogeHofvan de Admiraliteit geprocedeert
te werden. En ghy zult oock maecken, dat
de Officiers van de Prijze werden gcexami-
neert, en drie, ofmeer, van het fchceps volck,
dat het befte büjck kan geven , werden be-
waert, en (tezamen met de Chart-partyen

,

gefchriften van de Ladinge , en andere aen
boort gevonden Papieren,) opgezonden wer-
den , aen het hooge Hof van de Admirali-
teit.

24 In ordre, tot de voorkoming van de
bedroefde Accidenten, die dikmael aen boort
van de Schepen gebeuren , by brant , zoo zult
ghyfpeciael zorge hebben te dragen

, datye-
der nacht: voor aen 'tftellen van' de Wacht,
beide Vlieren en Licht werden uirgedaen

,

fpeciael in 'thol, Botteliers - kamer, en Kocx-
plaets; en ghy zult hebben te ftellen eenige
zorgvuldige Off!ciers,om te gaen in de Kocx-
plaetze en tuflehen de Verdecken te zien, of

'

't zelve voltrocken is ; en dat daer na geen
Kaerfzen zijn in private Hutten , oftot het
fcheeps gebruick, als in lantaernen. En ghy
zult desgelijcks oock ftriftelijck hebben te

verbieden , het gebruicken van Taback , al-

leenlijckin 't Voor-kafteel, (alwaer een is,)

over een tobbe met water,ofwaer geen Voor-
kafteel is, op het opperdeck ift geoorlooft.

25 Ghy zult forgvuldig zijn tot bewa-
ringe van u boven Maften , en hen niet te ha-
zarderen in buyigh Weer, anders als in jacht

,

of andere prefferende occafie , en ghy zult
oock bequame tijden obferveeren , om op te

zetten uwe Braemzeils, achter Touwen , &c.
fpecialijck wanneerze nieuw zijn , en be-
quacm om te gebruicken.

26 In 't ontmoeten van eenigh Schip, of
Schuit, zult ghy hebben te zenden aen diens
boort eenige perzooncn , ( voor wiens civiel

Comportement ghy zult refponfabel zijn, )
om te zien ofdaer eenige zy van zijnMajefteits

Sub-
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Subjecten aen haer boort hebben , contrary

aen zijnMajefteits Proclamatie.verbiedende,

eenighe van zijn fubjeften te dienen eenig

vremde Prins of Staet ; en zoodanige als ge-

vonden werden ,zwlt ghy doen afnemen: en

gy zult den Schipper, ofCommandeur , van

dat Schip, in 't welcke ghy die vint, dwingen,

hem te betalen al fulcken falaris als hy

hem fchuldig zal wefen,voorde tijdt dat hy

gedient heeft. Welcke, gelijckals het mach

dienen tot een middel, om te maeken dat zij n

Majefteits Subjecten haer zelfs zullen ont-

decken, wannerzy aen boort zijn van vrem-

de Schepen; zozal'toock alzoo devremde-

lingen doen nalaten haer aen te nemen.

Zj Ghy zult oock te onderzoeken heb-

ben alle Kapers, die ghy ontmoet, 'tzydat

het zijn Majefteits Subjecten zijn, of Vrem-

delingen, en in gevalle zult vinden aen haer

boort eenige Engelfe goederen , wapenen,

provifien van Oorlog, ofVictualiën , te doen

ftricktinquireren van wien zy dezelve heb-

ben, en ingeval zy daergeen goet befcheit

van geven , of dat ghy rechtvaerdige reeden

zult hebben, om te fufpicieren dat dezelve

zijn genomen van eenige zijne Majefteits

Subjecten, zoo zult ghy als dan die Schepen

brengen in eenige Ports ofte Haven , om daer

tegen geprocedeert te werden volgens haer

Verdienden.

28 Voor zooveel de Salvo fchoten , zult

ghynotitienemen, en ftricktelijck volgen het

navolgende Reglement, te weten :

Een Capitein van een fchip , van de twede

rang, wezende noch Admirael, Vice- Admi-

rael, ofSchout by Nacht, in zijn eerfte komft,

en faluteringvan zijn Admirael, ofComman-
deur in Chef, zal geven elffchooten , zijn Vi-

ce-Admirael negen , en de Schout by Nacht

Zeven , en de andere proportionelijck twee

min, volgende haer rang : maer den Com-
mandeur vaneenig Schip zal niet hebben te

faluteeren zijd Admirael, ofCommandeur en

Chef, na dat hy dat eens gedaen heeft; geexd-

pieert , dat hy twee maenden abfent van de

Vlagge is geweeft.

Wanneer een Schip van de tweede Rangh

7al voeren eenig Ambalfadeur, Hertog, of

Edelman , op zijn aenboort koming , zal ge-

ven elffchooten, en op zijne landing vijftien:

En wanneer hy zal voeren een Ridder, Lady,

of Gentilman van qualiteit, op haer aen boort

Icomingzal hy geven zeven fchooten , en op

haer landing elf: en de andere fchepen zullen

twee minder geven, volgens haer Rang , en

getal van Stucken.

Wanneer een Admitael van Uitheemfche

Natie wort ontmoet , zal hy geantwoort wer-

den met gelijck getal, by al de Schepen, die hy

faluteert.

Indien een Vice-Admirael , zoo zal hem

den Admirael dan met twee minder , maer

den Vice-Admirael, Schout by Nacht, en zoo

mcenig als hy zal begroeten , zal hem gelijck

getal geven.

Indien een Schout by Nacht , dan zal hem
den Admirael, en Vice-Admirael antwoor-

den met twee minder : maer indien hy de

Schout by Nacht, ofeenig ander begroet, zoo

zullen zy hem antwoorden met gelijck getal.

Wanneer een Oorlog-fchip , of Koopvacr-

dy-fchip van andere Natie, ofvan ons zelf,

faluteert een van des Konings Schepen , zal hy

beantwoort worden met twee minder.

Wanneer een van de Kapiteins van zijn

Majefteyts Schepen zal occafie hebben om te

lalutecren een van des Konings Kafteclen,

zoo zal hv twee fchooten minder fchieten ,

als gefchickt is te geven in 't faluteeren van

haren Admirael , Commandeur en Chef, als

boven isgefeydt.

29 Tot regulering van de onnootwendi-

ge vernielinge en e.xpencie van de Bufichicters

Provifie, zoo zult ghy zorgvuldig zijn te ob-

(èrveeren de volgende Regulen en Dircctien.

Eerftelijik, hy zult niet hebben te erken-

nen op de rjuffchicters bericht , tot de verder-

vinge van Yzcrwerck, Bedden
,

Stucken, Ko-
per, Lepels, Bcdlaecken, getouwde Huiden

,

of andere Provifien , die niet bederffelijck

zijn, ten zy het rcè'iijck blijekt , dat dezelve

zijn verboren ofbedoi ven in den dienft.

2 Na dat de Stucken zullen geladen zijn

tot den dienft , zal het Bufcruit en Loot niet

werden meermaels bezocht , als in zes Maen-
den, alleenlijck op extraordinaire occafie.

3 Dat voor de eerfte Maent hetvolckge-

exerceert zal worden tweemael ter weeck,

tot dien einde.dat zy goede Buflchieters mo-
gen krijgen- toeftaende, zes fchooten voor ie-

der exerceering : datzy de tweede maent zul-

len geexerceert werden eens yder weeck ; en

daer na alleenlijck eens in twee Maenden,
toeftaende zes fchooten voor yeder Exercitie.

4 Dat geen Wapen, of Stucken-fmit zal

ontfangen werden aen boort van eenige van

zijne [Vlajefteits Schepen , als de zulcke, die

geapprobeert zijn by den Meefter van zijne

Majefteits Stucken, vooreen fu fB fant Werk-

man : en niet te ontfangen zijne betalinge,

dan op deCertificatie va« dien Officier,dat hy

wel zijne plicht heeft gedaen.

5 Dat na eenig gevecht met denVyandt,

een exacte reeckeningzal werden genomen ,

by den Capitein , of andere principale Offi-

ciers van het Schip , indien abfent van de

Vlag is ,
of, indien by de Vlag , by zoodanige

alsden Commandeur in Chefzalappointeren,

van al het Bufpoeder onderzijn bewaringe,

j

hetzy inBaelen, Cardoezen,Stuck-laeden,

j

Hals-banden ofBandeliers, ofanderzints ; en

|
dat de gezeide rceckening zal gcaffirmeert

(
werden onder haer handen , dat van die tijdt

i
afverbruickingvan'tBufchkruit, geduuren-

dehet gevecht , mach verfeeckert werden.

6 Ghy zult hebben te certifieren , aen

Dd 5
' den
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den Meefter van zijn Majefteits Stucken ,

van tijdt tot tij Jc , wat Stucken, Bufpoeder

,

Loot, of andere fhicken-provifie , zal komen
in u , of de Buffchiecers bewaringe , uit eenig

Schip genomen , als een Prijs: en dat dezelve

werdt gebracht onder de Buffchieters Reec-

kening , en gc-attefteert by u zelfs , en andere

principale Officiers, onder u handen.

'7 Op de doodt van eenig Buffchieter ter

Zee , zal den Commandeur van het Schip im-

mediatelijck maecken , dat een overblijf van

al de provifie wert genomen, en geattefteerc

onder zijn eigen en andere principale Offi-

ciers handen ; en dezelve over te zenden
, by

de eerfte gelegen thcit, aen deOfficiers van zij n

Majefteits Stucken; om daer te blijven, als een

laft tot den fuccedeerenden Buffchieter , in
J
tpafferen van zijn Reeckeningen. En de

Commandeurs zullen alzoo mede maecken,

datgelijcke Reeckeningen worden genomen
van de Victualiën, Hoog-Bootsmans en Tim-
mermans Provrfien- en dezelve over te leveren

«catteftcertals vooren , aen de principale Of-
liciers en Commiffariffen van zijn Majefteits

Vloot.

8 Dat ieder Capitein ,
op zijn nader en in

de Haven, daer van zal Bootfchap zenden,

teneinde, tijdelijck ordre mag werden gege-

ven, omme wegh te ncmen'het overblijfzel

van de Provifie van de Stucken, zoo dra als het

Schip in de Haven zal gekomen zijn : en dat

,

eer hy van zijn Schip ar gaet , hy zal maecken

dat de Bufpoeders plaets zal toegemaeckt

werden, en opgeflooten
;
en andere Provifien

van deftucken verzeeckert, tot het overblijf

is weggenomen 1

.

30 En alzoo dickmael klachten werden
gemaeckt , dat de Commandeurs van zijn

Majefteits fchepen.dickmaelsin het uitgaen
,

en te rugge keeren , van vremde Havenen ,

ontfangen aen boort Koopmanfchappen van

alle foorten , waer by zijn Majefteits Dienft

niet alleenlijck wert onteert , maeroock me-
nigmacl de Koning werdt gedelraudeert van

de Rechten en Inkomften
, op het Inkomen

van fulckeGoedercn en Koopmanfchappen
,

tot zijn Majefteits groote fchade : Zoo werdt

ghyderhalvcn ftricktelijck belaft, en af ge-

eifcht , niet te ontfangen aen het boort van

'tSchip , onder uCommando, eenige Goe-
deren, toebehoorende Koopluiden, te bren-

gen in zijn Majefteits gebiedt, ( Silver, Koo-
per, of Bullion , alleen uitgezonden

,
) of te

brengen uit, tot eenig gedeelte, over Zee. Als

oock niet te brengen in , of te tranfporteeren

uit zijn Majefteits Gebiedt, eenige quanti-

teit van Goederen van Koopmanfchappen
,

anderfints , of meer , als gcoordeclt kan

werden van nooden te zijn voor u eigen

occazicn.

31 Ghy hebt punclueüjck te obferveeren

en te vofgen alen een ieder van dezelnftru-

ftien voorfchreve , en zoodanige vorder Or-

)
dres en Inftruétien, als ghy, vafi tijdt tot tijdtj

van mijn zelfs
,
ofeenig ander u Ópper-Offi-

cier , in de Vloot , tot zijn Majefteits Dienft

,

zult ontfangen.

Gegeven 07lder mijn Ha?it , &c.

Nieuwe Ordonnantie
, ftreckende tot

verzeeckennge en beter Ordre van
de Oorlng-fihepen en Zee-Kafteelen

,

van den 'Doorluchtigen C arolus
1 1. Kcningh van Engclandt &c.
Gevonden in 't Schip de Nagelboom

,

by de Hollanders verovert in Juni*
1666.

nr Ot beter Regeeringe van desKonincks
X Oorlog-fchepen, en Zee-CafteelenCwaer

ƒ

door, onder Gods voorzienigheit en beflher.
minge, de welftandt en fterekte dcsKonink-
rijcts bevordert wordt) zijn eenige ordresen
Articulen ontworpen ,door laft van zijnMa-
jeftcit, met confent van de Heeren , vergadert
op dien tijdt in het Parlament , met laft en be-
vel, dat alle tn een ieder Articulgetrouwelijck
van een ieder zal werden onderhouden.

I. Zal vooreerften vooral , byalleHoof-

|

den van de Vloot, het zy hooge , het zy la^e,

|

goede zorge gedragen worden.dat den open-

|

baren Gcdsdienft, na de ordre der Kerke, hier

j

inEngclandtvaftgeftelt, zal naeu op allede
OorlogfJiepen en plaetzen worden geviert
en onderhouden

, en zullen Gebeden en Pre-
dikatiën naergewoone ordre worden gedaen
en zal des Heeren Wet eerbiedig werden on-
derhouden.

TL Alle en een yedcr , in des Konincks
dienft zijnde,zal hem zorgvuldig wachten van
vloeken

, zweeren, dronckenfcïiap, ofeenige
andere onreinigheit , ftreckende tot oncere
Gods, en verderfvan goede manieren

, op pe-
ne van gevankeniffe, ofna dat den Richter zal
oordeelen.

III. Alleen een iegelijck van de Vloot, die
bevonden wordt heimelijke kenniffe te hou-
den met eenig Potentaet, zijnde van des Ko-
nings Vyanden, zonder kennis van de Hoof-
den van de Vloot, zal daer op geftraft worden
met de doodt.

IV. Indien eenig Perzoon een Brief van
eenig Potentaet, zijnde een vyant van zijn
Majefteit, ontfangt, en binnen de tijdt van ïz
uuren niet bekent maekt, hebbende daertoe
eenige gelegentheit gehat, aen eenige hoofden
van deVloot,zal geftraft worden met de doot,
ofzoo het den Richter zalgoet vinden.

V. Niemandtzalaen eenig Vyantin tijdt

van den Oorlogh eenige hulpe oftebyftandt
doen, het zy waer mede dat het zoude mo-
gen wezen, oppeenevandedoodt, ofte zoo
het den Richter zal verftaen.

VI. Indien



Scheeps-bouw en bej

VI. Indien in eenig Schip , dat de onze
mochten veroveren , enige huilenen brieven

gevonden werden, zoo zullen diebewaert.en

de voornaemfte opgezonden worden, en zoo
iemant nier oprecht hier in mocht handelen

,

Zal niet genieten zijn gedeelte van de Prijs, en

Zal geftraft worden na bevint van zijn mis-

daet, en na dat het de Richter zal goet vin-

den.

VII. Niemant zal hem oock vervorderen

eenig goet, het zy wat het zoude mogen zijn,

uit een verovert Schip te nemen, maer zal het

Schip met alzijngoedt geheel werden opge-
bracht , of zal geftraft worden na dat het den

Richter zal oordeelen , ofte het zy dat hy iets

als een buit zelve zal verovert hebben in het

gevecht.

VIII. Niemant zal oock eenig Touw,An-
kers,ofeenig Wapentuig nemen uit het Schip,

op pene van de doodt, oftenae bevindt van
de misdaet.

IX. Indien eenig vreemtSchip als prijs ge-

nomen wordt, zoo en zal dat Schip dan niet

vechten , nochte niemant van de Hoofden ,

ofte het gemeen Volck, zal van hare kleede-

ren berooft worden , of qualijck gehandelt

worden, op pene van dubbel fchade, maer zal

alles geheel gelaren werden, tot dat het in de
Krijgs-raedt zal geoordeelt zijn.

X. Alleen een yeder Capitein , ziende de
Schepen van den Vyandt , ofhet teecken van

het vechten , zal gehouden zijn , alles tot het

gevecht terftont gereedtte maecken , en het

Volck aen te moedigen, oppenevan gecaf-

feert te werden , nochte zal oock niet mogen
roepen om quartier, op peene van de doodt,

ofnae bevindt van demisdaedt.

XI. Alle Overften zullen gehouden zijn

om de ordre van hare Hoofden en Admiraels
getrouwelijck te onderhouden in het vallen

op den vyandt, ofte met het vechten tegen

den vyandt, evenals andere Ordonnantiën
,

op peene van de doot , ofte na zwaerheyt van
de misdaet.

XII. Alleen een iedergrooteofkleine,die

in tijdt van het gevecht hem te rugge houdt
of niet mede op den vyandt aenvalt , en doet
niet zijn uiterfte devoir tegen den vyandt, zoo
zal hy geftraft worden met de doodt, ofna de
omftandigheden van zaecken.

XIII. Indien eenige Convoyers niet ge-
trouwelijck de Koopvaerdy-fcheepen gelei-

den en befchermen, maer haer verlaten, ofhaer
«iet helpen tegen den Vyant , ofeenig dingh
van den Koopvaerder zullen eyfchen,zoo zal

hy zijn fchade vergoeden , en men zal crimi-
neel tegen hem pleiten by de Admiraliteit.

XIV. Indien eenige van de Vloot haer
vyanden nietten uitterften vervolgen, en hare
vrienden helpen, zoozullen zy geftraft wor-
den m et de doodt, ofna dat het de Krijgs- raet

Zal oordeelen.

XV. Wanneer tot eenige tijt eenige dienft

Her. I. D £ e l.
'

2Ts
aen iemandt wert belaft , Zal hy hem niet on-
trecken, onder fchijn van geen geit ofte be-
talingete zullen ontfangen, op pene van de
doodt.

XVI. Alle Hoofden ofte mindere, die
niet ter goeder trouwezullen handelen, maer
overgaen tot den Vyant, ofvluchten met haer
Schip, tot verzwackingevan den dienft, of
geven het Schip op aen den vyandt, zullen
geftraft worden met de doodt.

XVII. Alle Capiteins die haer dienft ver-
laten

, ofvluchten , ofandere daer toe aenra-
den, zullen geftraft worden met de doodt

XVIII. Alle en een ieder die komt als een
Verfpieder

, met brieven , om eenig Kapitein
ofiemant van de Vloot te verleyden , dat zy
niet trouw handelen zullen, of hetSchip over-
geven, zal geftraft worden met de doodr.

XIX. Niemant zal eenige woorden fpre-
ken, ftreckende tot oproer , nochte geen t 'za-

menrottinge maken, op pene van de doodt.
XX. Niemandt zal eenigh verraedt,het

zy van woorden ofteeckenen , ftreckende tot
nadeel van des Konincks regeringe of dienft
mogen verzwijgen, maer zal het moeten ter-
ftont openbaren, op pene van de doodr.

XXI. Niemant zal hem vervorderen te
twiften met zijn Hooft-Officier, op penevan
zware ftraffe, ofte hem teflaen

, op pene van
de doodt, ofzoo het de Krijgs-raet zal goet
oordeelen.

XXII. Indien yemant van de Vloot zal be-
vinden oorzaecken van klachte, over de on-
bequaemheyt van de Scheeps Victualie , zal
gehouden zijn het zelve aen de Hoofden van
de Vloot bekent te maken , en de Hoofden
zullen gehouden zijn dat terftont te verbeete-
ren; maer niemandt zal vermogen onder
dien fchijn eenige oneenigheit te maecken , op
pene van fware ftraffe.

XXIII. Niemant zal hem vervorderen te

vechten, ofte twiften in het Schip , offmade-
lijcke woorden te gebruyeken , ftreckende

tot twift
;
op pene van gevanckeniffe, ofna

dat het de misdaet zal vereifchen.

XXIV. Sal voor al goede forge gedragen
worden, datter geen onnoodige verquiftinge

zy van het Kruit, Loot, Ammonitie , ofeenig
ander voorraet; maer dat het alles forgvuldig

bewaert werde , zonder eenige verminderin-

ge; op pene yan gevanckeniffe, ofzohetde
Krijgs-raet zal recht oordeelen voor alle die

(chuldig ftaen.

XXV. Dat voor al zorge gedragen wordt,
voor het convoyeren en ftieren der Schepen

,

dat niet eenig Schip tegen dén Gront, Zandt,
ofKlippen ftoote , met verlies van het Schip

;

op pene van gevanckeniffe , ofnae dat het den
Krijgs-raet zal oordeelen.

XXVI. Niemant zal eenig Schip , Maga-
zijn, Kruitkamer, Kits, Boot , of eenigh
ding daer toe behoorende al willens aenfte-

ken , het zy dat het mochten zijn van des

vyan ts
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vyandsgoet, anders oppeene van de doodt.
XXVII. Niem.int zal flapen ter tijt als het

zijnWachte is, oftragelijk zijn plicht waerne-
men, ofzijn plaets verlaten; op pene van de
doodt, ofnadat het deomftandigheden zul-

len vereifchen.

XXVIII. AlleMoordenacrs en moetwil-
lige Dootflagers

, vaneenigh perzoon in het

Schip, zullen met de doodt geftraft worden.
XXIX. Dievery, begaen van eenig perzoon

van de Vloot,zal met de doot geftraft werden;
ofnadathct de Krijgs-raet zal goet vinden.

XXX. GeenProvooft, aen de Krijgs-raet

van de Vloot zal weygeren, eenig gevangen te

bewaren. Hem te laten ontvluchten , en los te

laten buiten ordre ; zy oppeene van dezelve

ftraffe te dragen , welcke den gevangen zoude
gedragen hebben , ofzoo het by deKrijghs-

raet zal geoordeelt worden.

XXXI. Alle Officiers en Boots-volck zul-

len gehouden zijn haer beft te doen , om alle

quaet doenders bekent te maecken , en haer te

vangen, en helpen ftraffen, ofde Officiers daer

toe gcftelt by re ftaen ; op peene om tegen zo-

danige te handelen na goet-vinden van de

Krijgs-raet.

XXXII. Indien iemandt van de Vloot, bc-

gaet deftommeof Sodomitifche zonden met
eenig Man ofBeeft, zal geftraft worden met
de doodt zonder barmhertigheit.

XXXIII. Alle misdaden die hier niet uit-

gedruckt ftaen , zullen na de omftandigheden

en andere Wetten geftraft worden.

XXXIV. Vorders is hier oock uitgedrukt,

dat de Hooge Admiraels zullen hebben voor
dien tijdt volle macht om Ordre te geven aen

alle mindere Officiers van deVloot,omKrijgs-
raet te houden , die zal moeten beftaen ten

minften uit vijfCapiteins : Wanneer fenten-

tie des doods zal uitgefproocken worden, den
Luitenant Admirael zal gehouden worden
voor eenCapitein voordien tijdt, geenmis-
daet die de doodt verdient heeft, (uitgeno-

men muitery) zal ter executie gcftelt werden,

zonder confent vandenGenerael , indien de
misdaet in het naeuw van de Zee is begaen ;

maer indien het is begaen op ecnige buiten

lands reizen, zoo zal de uitvoeringe gedaen
worden na den inhoudt van deze Artijculen,

door Hoofden van dat Efquadre, ofte Vloot.

XXXV. Is vorders oock gcjet gevonden , j

dat een Richter , of Advocaet , zal heb-

ben volle macht om Eedt en getuigenif-

fè iemandt af te nemen tefcheep, ingeval-

Ie hy onderzoeck doet na eenig misdaet, al-

daer begaen zijnde, anders zal die macht ftaen

by de Krijgs-raet. Aldus gedaen, en t'zamen-

geftelt door laft en gebiet van de voornoemde
machten, en zal aen niemandt eenigander regt

ofAuthoriteit gegeven werden, die onder des

Koninks gebiet zijn, het zy op Zee ofte Land,
zoo lange zy onder des Konincks Vloot en

dienft zijn, in eenig Schip ofVaertuig.
^inno XIU. Ctroh 11. Kanwf

Spanjaerdcn bouwen haer Schepen
cierlijck

5 hun Admirael bralt met alle

's Konings Wapenen , koftelijck geme-
den, met gout en zilver geverft: heeft

een dubbelde Kajuit , drie Galderycn
achter om, uitkomendein Kajuit,Huf,
en Buffchieters kamer, ruimenfteevig
om tegenweer uitte doen.

Zijn maft is van 9 zwaere maften
t'zaem gewoelt, daer touwen toe zijn,

van ongemeene zwaerren. Voert 1 f
hondert man , die alle hun eigen leef-

togt verzorgen, waer toe vcele Vernui-
zen en Combuizen op den overloop
ftaen. Haere flaep-plaetzen zijn plat

op 't verdeck en overloop neder; eetwa-
ren werden daer tekoop geveilt van den
Kapitein aen de maets ( op kleindere

Schepen
, en Schepen van Koopman-

schap voedt de Schipper 't volck) ach-
ter zijnze boven maten hoogh op ge-
bout. Fluiten ziet men by hun zelden

,

't zijn al Spiegel en Pynas Schepen,hare
Karveelen voeren vier maften.

Hunne Barken gelijkze te Kadix wer-
den gemaeckt , hout men zeer fnel zei-

lende vaertuigen te zijn , gelijck de'

fcherpte voor en achter duidelijck ge-
noeg wij ft uit , welkers afbeeltzel hier

nevens ftaet ; het roer met twee touwen
wertbtftuert, die een man in de han-
den hout. Voeren een zeergroot zeil,

waerom met zwaere fteenen geballaft •

zijn ; het zeil ftaet dwars Scheeps we-
derzijts aen boort vaft. Dit ongemak is

by dit vaertuigh , dat wanneer het zeil

over d'ander zijde van de maft zal ftaen,

dat het neergedaen moet werden : zy
zijn in 't gemeen lanck 50 a 38 voet

,

en 8 a 9 voet wijt : doch werden mede
wel 8 a 10 voet langer en korter ge-
maeckt. Deze ftelle op 30 voet over
fteven, en 5 voet diep, 9 voet wijt, wor-
den gevoert gemcinlijck met 8 a 10, en
J 3 a 1 4, man , naer groote, en oock naer
datze haeft hebben. De ringen die op
'tberekhout hangen, dienen de voor-
om de hals van 't zeil vaft te maken , de
andere ten halven dienen,om de hooft-

touwen te houden. Het Boeizel boven
'tBerkhout neemtmen uit van voren tot

achteren toe, ofby ftucken zo men wil

,

gelijk blijkt in de figuer,en dan kanmen
met 10 of14riemen roeien, ofmeerzo
't nodig is

; de maft vaert recht in 't mid-

den,
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dè'n,enalszeop lange reizen gaen , zo I dclfte maft in deBarck.,neergeieit , en
voerenzexmaftenjd'een heel voor. Als ,' de voorfte in 'tmiddengeftelt, meteen
hetccnftormwaeit) zoo wort de mid- klein zeil.

Zestiende Hooftstucic.

Indiaenfch Vaertuig.

Oo wel in Ooft als in Weft-

| Indien , en de geheele nieuwe

werelt over, vintmen een vaer-

tuig , geholt uit eenen boom

,

met de naem van Kanoe ofKano, in ge-

mein gebruick : groot en kleen , na de

geftalte der bomen, waer uit dat zy wer-

den gevormt.

Deboomen hiertoe, worden uitge-

brant of gefneden , en allenskens met

ftutten buitewaerts uitgefpalckt , en ge-

fchickt na den wil des bouw-meefters.

Met fcheppers en oock riemen,wert dit

vaertuig voortgedreven : zelden voert

het zeilen. De laft wert op den bodem
neergelegt.Om dat nimmer zijn gebal-

laft, flaen zy licktelijck om. Zy en heb-

ben geen roer , maer ftueren met de rie^

men achter uit. Zy zijn van binnen

opgezet met knies en dwars-ftutten , op
dat niet zouden toevallen en barften.

De meefte dezer Scheepkens ftecc-

ken nebben voor en achter uit , de zom-
mige plat , andere fpits en puntig ,• zel-

den zijnze voor ftomp en ront. Diege-

ne, welke zeil voeren , zetten hetmasje

vcorwaerts. Het Zeil is van doek, bie-

zen ofmatten.

Op het meer Woldni, in Mofcovién

,

gedenckt my ineen Kanoë of Schuit-

ken uit een boom geholt , gezeten te

hebben , 't geen voor en achter ftomp,

en in de midden veel breder als na de

enden toe was ; van groote als een ge-

meene Weifchuit : men fchepte het

voort achter uit , met een riem.

Andere zijn puntig, voor en achter

fpits , naer om hoog opgaende. Dees
Canoës worden gefchildert, gebrant,

gehatft en oock gelackt,duerzaemheits

halven.

De Schuiten daerdeZwarten in Gui-

nea mede t'Zee varen, en in hunne ft%

den zig behelpen,worden uit een boom
gehouwen,en Ehem genaemt.Deze Ca-

noos oïEhem worden dus gemaekten
gefneden uiteen boom, zonder eenige

ftucké daer in te voegen, en zijn van eert

anderfatzocn als dejangaitos, die men
in Brazilien en S.Thome gebruikt, ook
als de Thragios in Ooft- Indien. Enal
ift,datheteen ligt en veerdig getuigop
het water is , nochtans is het bequaem
om ras mede te varen. Hetislaegagtig,

komende niet hoog boven 't water,

maer dickmael dat den Piloot agtermet
zijn lichaem in 't water zit en ftuert. Zy
konnen hier mede zeer fnel varen , en
een groote gank maken. Zijn lank, laeg

enfmal: daer mag maereenmanin de
breete zitten , doch wel zeven of acht
achter malkandercn : zitten op ronde
ftoeltjcs van hout gemaeckt , met het

halve lichaem boven het boordt, heb-

bendein de handt een riem als een fpae3
welck wort gemaeckt van een zekere

foortvan hart hout : zy weten deze rie-

men gelijkelijk tefcheppen,op deGaleis

wijze, en den Piloot hout de rechte,

konnen zulken vaert hiermede fchep-

pen, dat het fchijnt datzy deur't wa-
ter vliegen. Men zoude haer met geen
Sloep konnen beroeien: in hol wateren
willen zy zoo wel niet voort, mits het

verheffen van de baren , dat haer de
vaert beneemt : dan in een ftil Water en
zijnder geenSloepen,Fregatten ofGon-
dels, die haer zouden konnen beroeien.

Een mandaer alleen inzittende, kan het

zelve oock wel bellieren , en mede in

zee varen : zy weten hare lichamen na

het hellen van de Cano te voegen , en

van omflaen te bevreiden : zy zijn

zeerranck,en flaen lichtelijk om ! enal

gebeutthet, dat zy met eenige Negros

in zee omflaen , zoo weten dezelve (al

in het water liggende ) die om te kee-

ren , het water daer uit te hoozen , en

wederom daer in te fpringen , zonder

dezelve aen landt te brengen.

Hier mede durven zy wel vier of vijf

mijlen zcewaert in varen ; maer mits-

dien zy die zoqualijck konnen in hol

water beftieren , zoo gebriücken zy die

Ee %mor*
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'smorgens vroeg , den cenen vaert uit

viffchcn , den ander vaert met Koop-
luiden aen de Schepen om te handelen*,

en tegen dat de koelte komt, zoo maec-
keazy wederom aen lant tc zijn, en haer

dingen te hebben gedaen. Zy zijn ge-

nreen! ijk feftien voeten lank , ander half

oftwee voeten breet. Dan zy hebben
noch andere, die zy gebruikenom mede
te oorlogen , en om oflen te halen en te

vervoeren in andere geweften ! deze zijn

grooter : men vintze 35 voer lank vijf

breet endrie hoog, achter plat , met een
roer, en banken, altemael uiteen hout
gefheden. Deze worden veel gemaekt
aen de CabodeTrespunffas , mits daer

geweldige dicke en groote bomen waf-
fen,tot 16, 17, 18 vamen in 'tronr. De-
zie Canoos gebruiken de Portugeezen
en Nederlanders veel , om van 'teen

Kaftcel na 't ander te varen . De Negros
hebbender ook , die zy voeren , met zei-

len van Biezen ofMatten van ftroo ge-

maeckt,'twelkzy hebben geleert van
de Portugeezen: de kleine Worden veel

gemaekt te <_Anta, mits daer veel houts
groeit , bequaem tot het maken van de
Canoos. Zy koften de waerdy van
vier Engelfen Gouds , of een Befo , 't

welk is bykans zeven Guldens Hol-
lantsgelt. De kleine zijnderin groote

menigte,voorn amelijkop een plaets, die

men noemt Agitaki, ganders Aldea de
Torto ) daer zy op eenen dag met ze-

ventigoftachentig Canoos uit viffchen

t'zee vaeren. Als zy nu uit de Zee
komen , en haer dingen daer medege-
daen hebben , zoo laten zy die niet

het Water leggen, maer fleepen

die ftracks op het ftrandt j dan ko-
men zy aen elk eint , en dragen die op
vier micken ( die daer juift toe ge-

maeckt worden) te droogen , om datzy
niet verrotten zullen , maer te lichter

,

om te gebruicken en te roeien zouden
zijn. Twee mans konnen die op hunne
fchouderen nemen, en te landewaerts

indragen. Zy worden eerft langwer-
pig gehouwen met houw-meiïen , die
hun van de Hollanders gebracht wer-
den: de zijden werden boven een weinig
in gehaelt, en plat onder den bodem
gemaeckt, dog boven open: de einden
Jopen voor en achternaeuw toe , als een
Hant-boog, zoo dat het voorfte en ach-
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terfte eind by nae een fatzeën is , ten

waerdathetvoorfteeindeen weinig le-

ger waer: aen elck eind maken zy een

j

boeg als een Galjoen ofpenne van een

!

Schip, i voetlang , en een palm van een
handt dik, 'twclck zygebruiken om de
Canoos mede op te dragen. Zy hollen 't

meteenyzer uit , als de Gietermakers
gébruiken:het boortmaken zy maer een
vinger dik, en den bodem twee i Als het
holgefneden is,zö branden zy de fchuit

rontom met ftroy, voor het eten van de
Wormen, en het op-fplijten van de
Sonne

: zy onderfetten de boorden of
zijd en met {hitten , om dat zy niet

krimpen zouden , maer effen en flecht

zouden zijn : vorders behangen en be-
fchilderen zy deze Scheepkens met*F<?-

t(Jlo} die zy behangenmet MillieenKo-
ren-aderen, omdat Fetijfo, die wel be-

waren zoude, en bewarende zy van gee-
le

nen honger fterven; zoodat zy hare Ca- "JM
noos en Schuitkens zeer fraei en konftig

PH|
maken, en die oocknet onderhouden"

*

men

:

i'eqet,

leent

'

en by ma! kander op een gezette plaets
beieect

brengen, daerze te drogen ftaen , en een
"«

g
ieder neemt de zijne, als hy daermee
uit varen ofuit viflchen wil gaen, weg.
Jonken, is een Indiaenfch vaertuio-,

in groote onze vlie- booten nietonge-
lijck

:
zijn van zoo onderfcheideli'jke

geftalre,als van verfcheide volken wer-
den gemaekt. De zeilen zijn veeltijdts
van riet, en matten: deAnkers van hout:
'tgeheele werek is met zwaluwe ftaer-

tenineengevoegt. De Stierman zitag-
ter op, die met een trommelken 'tzeyn
aen de man te roer geeft. In ftee vari
een roer alleen achter uir, ziet men dat
zy wederzijts aen boort twee zwaere
nemen als van outs uitftcken , daer zy
het Schip te gelijck met hetroermede
weten te beftuuren , by hart weer , of

|

als 't Schip niet wel nae zijn roer en
luiftert. De zommige zijn hoogop-
geboei t,andere laeg: eenige voeren'veelj
andere weinig zeil.

Twee onderfcheidelijcke Joncken
ftaen hier nevens onderletteri? ten toon.
De NankinfcheJonck, die in zi]n ver-
wen afgebeelt heb gezien , voert een
róoden vlag op de voor-maft : de vlag,
die recht boven op de groote maft ftact,

is wit en root, en de twee agterfte vlag-
gen, welekvande Kampanjen waeien,

zijn

een Dj
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zijn rraeu,blacmv, root en wit ; de twee

weicke op dc boeg ftaen purper , de

wimpels zijn root witenblaeuw, en de

hoos:c dwars-vlao; s;eel , root en blaeuw,

onder is het fchip geel gefchildert , bo-

ven graeuw en groen, oock verguit , dit

Schip is plat bodemt om de drooghte

op de Nankinfche rivier , het is

voor plat, heeft 2 zvvaerden ;
het ftier

wert met touwen verhaelt, 'tgecn men
aen andere niet en vint. a Is de Kajuit,

b de Hut, de bakken leggen boven over

het verdeck, 't geen plat is.

Andere zijn voor zeerhoog opgeboeir,

voeren nebben den angel niet ongelijk,

tenboegeuitjmet een kleine voormaft

die dwars voorover helt , en een laeg

tentjen , 't geen achterover water hangt.

Een andere SinifcheJonk , waer van

het hout-model tot my gekomen is

,

heefteen kiel die uit drie (toeken is ge-

maeckt; het middelfteftuck recht zijn-

de,na de geftaltc der kielen die men hier

te lande bout, doch de twee andere ftuc-

ken die weinig korter zijn als het mid-

delfte, rijzen op,vier ofvijfvoet voor en

achterwaerts, voor is de boeg plat, drie-

hoeksgewijs , waer van de icherpfte

punt om laeg fteeckt , voor over hellen-

de eenigzins , achter is het Schip insge-

lijks geheel plat, gelijck een Spiegel,

dog van de rant na de midden toe in-

waerts wijkende, zo dat het Schip geen

voor ofachtcr-fteven heeft.

Het roer hangt ver van 't Schip af,

en werdt wederzijts met touwen , die

onder door het zelve geftoocken zijn

en boven aen boort vaft gemaekt

beftuert , want het roer zeer groot

is, en met de roer-pen alleenby hart we-

der niet beheert kan werden. Dit

Schip heeft maer een berg-hout, het

geen op de hoogte van het verdeck

komt te leggen , is ront buitewaerts, en

opgezet, na het beloop van 'tSchip,

onder het zelve is het Schip ront , en

daer boven , te weten van het onderfte

tot het bovenfte verdeck , plat-zijdig.

Het eerfte verdek ofden onderften over-

loop is gelijck mede de bovenfte, open

,

langs fcheeps in de midden, en daerzijn

opftaende boorden rontom •, achter by

't roer op den onderften overloop , treet

men met een tree neer , daer het Schip

boven de Spiegel open is , die zoo hoog

ier. I. Dee t. 2f9

komt als den overloop zelve, zoo dat
de wint van achteren in kan waeyen.
De groote maft ftaet meer na vooren

als na achteren toe, helt weinig achï-

ter over, op het verdek , legt dwars-
fcheepseen ronde balk, vaft wederzijts
in hetberghout , hier gaet de maft deur,
waer hy met een beugel in gefloten wert,

onder ftaet de maft los op den bodem^
en is daer vierkant , voor op ftaet eeri

maft die weinig kleinderis, welck vooi-

over helt,deze beide konnen achterover:

op het Schip neer gclegt worden. De
zeilen worden alle met wind-azen op-
gehaelt. De maften hebben toppen die

gefpleten, en wederzijts door de maft
zelve met pennen zijn genagelt, boven
zijn de enden aen elkandre gewoelt,
daer de vlagge-fpil weder aen gepent is:

't geen mijns bedunkens gefchiet,op dat
zy in'tnederleggcnvan de maft,de top
bequaem daervankonnen doen. Langs
de maft klimt men met latten op. Het
Anker,is van hout, nae de gedaente van
twee kromme ellebogen die tegen el-

kandre vaft gebonden zijn: kort onder
de armen , daer geen handen aen zijn

,

ftaet een dwars-hout , wederzijts aen de
fchagt gepent , 't welck van zeer taéi

hout is , dog niet grof. Op het onder-

fte verdek in de midden van 't Schip,

is wederzijts een vierkante deur , waer

zy delaft door innemen , en daermen
door in 't Schip komt.

Vier ftucken ftaen op het onderfte

verdeck weerzijts , twee vlak op den
overloop neder, en twee weinig meer

verheven ; met zwarte verfzietmen bui-

tewaerts vierkante en ronde looze poor-

ten gefchildert, zonder dat, is het Schip

niet gefchildert, als alleen het rinkel-

werek voor en achter , boven om het

boort , zoo wel achter als voor zietmen

hecken ftaen, die afgenomen, en weder

opgezet konnen werden, 't Heeft wei-

nig houtvoor fcheen, om hoog tegen

het boort aen, buitewaerts ftaeteen ftel-

ling,daerdemaets op klimmen^als zy

water uit zee zullen fcheppen, en hun
gevoeg doen.

Achter en voorhoven , ftaen kleine

zon-dekjes,voorisden overloop fmal-

der als achter , boven oock het Schip

enger als onder. Achter buitewaerts

tegen back-boort aen , ftaet een verhe±

Ee ï ven
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ven fpar, daerzy vlaggen by ophalen,
endesnootseen klein zeil.

Opdekuftder Cïïlallabaeren , is een
Vaertuig in 't gebrulde, 't geen grootc
zeilen van boom-bladeren voert. Dè
roeiers zitten onder, en de ftrijders ftaen

boven op een plat verdeck : hier fteekt

een punt van voor uit
; waer dees India-

nen groot gewelt weten mede te ver-
richten. Hettouw-werck, daer toe ge-
bruikelijck , wertvan boom-baften, lin-

de niet ongchjeki t'zaem geftrengelt:
de fcheeps reten zijn'met note-doppen
gevult, die met kalckwerden beftreken.
Ditvaertuig onderletter Cis te zien op
denevenftaende plaet.

Het gevaerte onder lettert, is een
vaertuig van Ternaten , en het welk by
Ietter G op deplaet werdt vertoont, is

een fchip uitde Zuid - zee aen de Ver.
raders Eilanden : waer in aen te mer-
ken ftaet, dat het achter dubbelt,en als

twee fchmten is,doch voor fpits toteen
toegaende.De touwen zijn van biezen
vcelvcrwig gefchildert. Bakken leg-

gen over beide der fchuitjens boorden,
daer een vlacken overloop op komt te

leggen.Om de menigte van vaertuigen,
die men op deze eilanden vont,noemde
Magellanus dees vdkcnVelos ofzeilen.
Twee riemen wederzijts achter, du-

ren 't Schip: bafte-banden houden het
geheele werek, in ftee van nagels, te
zaem: achter gapen de Sehuitkens tien
voet omtrent van elkandrc. Te mid-
den in ftaet een tentjen van opgefpan-
nen hoepen , tot lijfs-berging, by hart en
nat weer. Dees Scheepkcns zijn lang
omtrent 1 5 of 2 o voet, zeilen fcherp re-
gen wint, en als zy laveeren, wenden
niet, maer verzetten 't zeil Hechts.

Aen de Amerikaenphe voor-eilan-
den, zietmen fchuiten, die wel uit eenen
boom zijn gebrant

, dog rontom bo-
ven met opftaende planken geboeit:
hier ftaen bancken dwers-fcheeps in

,

daer roeiers op zitten. Achter zijnze
plat , en daer hangt een vierkant bort
aen, 't geen voor een roer dient.

Tot Goa zijn Vis-fchuiten gebruike-
lijck, die met heefter-banden vanbin-
nen en buiten zijn gebonden.

In het RijckSina vintmen Vlotten

,

Eilanden gelijk, daer veele huizen op
ftaen. Metdeze drijf- dorpen vaeren zy
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het geheele lant op en neer, en drijven
alom haren handel. De bodem van de-
ze drijf-eilanden is van biezen of bam-
boezen t'zaem gelegt, doorvlogten met
houte banden, en belegt met zwate bal-
ken

, daer het geheele werek op ruft.

Voor en achter douwtmen dit vlot
met groote kloeten voort. En aen een
zwaere houten ftijl die achterop ftaet,
wordt het Schip met een zeel , des
noots, aen landt vaft gemaekt. Zijn af-
beeltzel ziet by letter H.
Op de kuft van Sumatra vintmen

mfgelijkx Dorp-vlotten
, daer 4 of f

huizen op zijn gebouwt
, dog deze

voeren een maft,daer een zeil van kokos
bladen aenhangt: nevens, voor en ach-
ter, een houten anker , daerze zig by
nacht mede aen landt vaft maeken.

Salvftius mek hoe de Perlianen,
wanneer zy aen onbewoonde lantftre-
ken quamen, huizen van hunne Sche-
pen maeckten en waeter-dorpen bouw-
den.

By letter7 ftaen twee gemeineSine-
lche binnenlantze vaertuigen ten toon

,

die aerdig zijn verlackt, en met drae-
ken cierlijck opgetooitna deTartcrfche
wijze, in onderfcheidelijke vertrecken
afgedeelt, voor en achter even breet:
het achterdeel ftaet Iijn-regt op en neer,
maerhetvoorftefchietuit, en helt over
water. Het geheele werek fluit met
voegen. Zy gebruiken in 't bouwen de-
zer Schepen geneSpijkers of eizere na-
gels. De zeilen zijn van verbonde mat-
ten gemaeckt, die te zaem gevouwen
werden

, en boven op het fchip neer-
gelegd wanneer men huns metnoodi"-
heeft.

0

Onder Ietter k ftaen twee Sinefche
kleinder vaertuigen afgebeelt, die zyop
vlieten en ftille wateren gebruiken.
Den Nederlantfchen gezanten ont-

moeten ïnSma, op de Komncklijcke
vaert,twe floepen , (waer van een werdt
vertoont onder letter L, ) Slang-fchui-
ten by hen genaemt : deze waren konftig
met allerleie verwen befchildert , het
hol ofde buikgeleeck wonderwel naer
een levendigen water-flang , die met
wier

,
mofch en ruigte bewofzen en be-

groeit is.

't Achterfteven vertoonde een groote
menigte van vreemde Slangen , die bo-

ven
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ven met hair bewofzen, enmetbreede

yzers bcflagen waren , zy waren daer-

en boven oock met zwagtels en banden

Van menigerlei koleurent'zaem gchegt,

die zeer vermakelijk door malkanderen

zwieren. In de bocht van de ftaert,

daer mee d'achterfteven eindigde, hing

een kleene jongen, die onder en boven

water zonderlinge vremde kluchten en

potzen wift aen te rechten. Op ieder

maft, die drie in 't getal , en met zijde

vlaggen en wimpels zeer prachtig be-

hangen waeren, ftonteen afgoden beelt,

gelijkop de fnuitvan de voorfteven,men

oock een afgoden beelt vertoonde, daer

by een heele vlucht levendige entvo-

gelen neerhong •, achter aen den ftaert

ftonden menigte van ftandaerden , die

met boffen van hair, zijdevlaggen, en

zekere lange veeren behangen waren

.

Het gantfche vaertuigh was oock

rontommet zijde en goude franjen ko-

ftelijck behangen. Onder een hagel-

wit verdeck , daerop twee zonne fcher-

men, met allerleie wimpels en ftandaer-

den waren vaft gemaekt , zaten twaelf

fluxe matroozen,die alle vergulde kro-

nen op 't hooft, eneenarmozijnkleet

aen hadden : doch de armen waren

bloot. Deze wiften op de maet van een

gom met hunne Sineefche riemen, lee-

pels-gewijze zoodanig te fcheppen,

en die in 't water te (laen , dat het vaer-

tuig als een blixem door 't water vloog.

Behalven dat de Sineezen groote wa-

ter-vlotten bewoohen , daer geheele

buurten op ftaen , zoo vintmen in Sina

infgelijcks enkeldc fchuiten of Schee-

pen,daer eenfamilie alken ziggeftadig

metter woon in hout , en koopman-
fchappen 't geheele lant deur gaet ven-

ten: defe voeren zeil noch riem, maer

worden met bomen voortgedouwt. By
letter Alop de plaet hier nevens zieteen

der zelve naer het leven in Sina zelve

afgcmaelt. Aen de ftok, die boven uit

fteckt ,
hangt een of ander kenteeken

van de koopwaren ,die zy te venten

hebben.

B y letter Afwordt een Sinefche wei-

fchuit vertoont , die achter , daer de

ftuer-boom doorgaetopen is, endeftu-

ren, zoo eenige hebben, zijnbovenlos,

en onder Hechts vaft gemaeckt. De
man , welk de fchuit voort douwt, heeft

zijn lijf met gras ofhooi bewonden ,om
van 't gevogelt niet te werden gezien.

Niet ortgelijck met deze , dog grooter

van begrip, zijnby myeenige fchetzeri

van Sinifche luft-ichuiten beruftende,

daer zy aen opgedifte tafelen met Teé
en andere fpeizenae hun wijs, met ftok-

jens eetende , zig zitten te vermae-

ken. De zommige zijn open , andere

overdekt met opgefteldc tenten, ten de-

le , ofwel over de geheele fchuit. Aen
eenige zietmen voor het Galjoen eert

Draken kop vertoonen ; andere zijn

hoog op geboeit, zoo achter als voor,

en de boorden met ronde open ga-

ten geciert. De deks zijn van dun hout

ofgevlogten Bamboes. Dees wordert

voor en achter voort gefchept , of wel

met 7 kloeten uit het Schip ofvan 't ver-

deck voort gedouvvt : op kleine vis-

fchuitjens zetten zyeenriette zeil, daer

de ftuer-man de fchootfteets van indé

hanthout.

ByO ziet een Scheepken , alwaer een

zeil op ftaet , een trechter niet onge-

lijck : dit zeil ,
'tgeeningetrocken hier

aen de maft werdt vertoont , kan uit

gefpannen werden vierkant , oock in-

getrocken , en klein ter wintvanck ge-

ftclt, met een fleufofgat achter, daer zy

wint door laten fchieten, als het al te

hart waeit, het zelve openende na de

trappen des wints , door middel van de

buigzame hoepen C gclijck de Waeiers

die het vrou-volck in deze landen ge-

bruickt/) zonder dat hetzelve behoeve

neer gehaelt te werden.

Tot i5Hamfi'anisc eu,een havenin Sina,

vintmen tienduizent Schepen, daer de

minfte van voeren kan hondert ton

:

dees alle zijn ten dienfte des grooten

Chams tegenwoordigKeizcr van Sina.

Enom dat de naem van Keizer met de-

zelfde letteren gefchrevenwort als het G
slll'fl

a

n

'™*1

getal tienduizent , derft niemandt zeg- sim.

gen, dat de Keizer tien duizent Sche-

pen bezit , maer daer affprekende zeg-

gen zy , hy bezit negenduizent negen-

hondert, en negen en tnegentig Sche-

pen. Behalven deze opgemelde Sche-

.

pen onderhout de Keizer eenige dui-

zent bareken , die het landt op en neer

varen , om zijne tollen op te halen : hier

in houden detollenaersftadig huis met

wijfenkint.

Ee 3
By



SÏ2 NlCOLAES Wl
ByZeilon vintmen fchepen de Hol-

lantfche Kagen niet ongelijk, die in

'cgezigt van 'c landt laften door zee
voeren , Parre genaemt; waer van de
Indiaenfche naem Parruaes her
komt, een volck dat zich met paerel-
vifzen onderhout, in Tutokorienaen
de Malabaerze kuft; en zulcks, om
dat zy dit vacrtuig veel zijn gebrui-
kende.

Wankang is een fchip 't geen onder
de Sinefche vaertuigen wert getelt.

By P zietJavaenfch Vaertuig-, het
hout 't geen voor en achter tegen
ftevenuitfteeckt, dient tot fnydingh
der baren , om het Schip te beter
voortgank te doen hebben. De vleu-
gels wederzijds aen de Vlieger , zijn

van Bamboes, behalven de houten
dacr dees vleugels aen vaft zijn , wel-
ke dwars over het Schip komen te

leggen, op dat het Schip te beter vlot-
te, meerder voere en minder om zou-
de flaen;met lofze roeren ftuertmen
deze, achter uit.

Jonken zijn de voornaemfte Sche-
pen derJavanen, metwelckezy hun-
ne waren over en weder voeren , om-
trent twintig laften groot, en vange-
daente bykans als Haring- buizen.

'tHol van 't Schip aen eikanderen is

gepent, gelijk men de bodemen t'za-

men voegt , hebben van vooren tot

achteren een dack als een huis , met
biezen bedeckt , waer onder zy bc
waert zitten voor de hitte van de zon,
regen en douw , daer is een Kajuit
voor den Kapitein of Schipper

,

onder is het t'eenemael in ruimkens
verdeelt ; daerze de goederen wel
vaftinftouwen,mengaeter door bei-

de de zijden in,en aen deze deurgaten
hebben zy de vuerfteden ;voor uit ftaet

een boeg-fpriet,voeren een groote en
een bezaens maft, meteen groote be-

zaen,en blinde: wanneer deze Jon-
ken voor de wint zeilen , wordt over
ieder boeg de hals toegezet, de fock

over een, en 't groot zeil over d'andcr
zijde, haer zeilen zijn van houtofvan
biezen gemaeckt, en tezamen gevlog-
ten , desgelijcks zijn de ankers oock
van hout. Kleine barekjens by haer
Praos genaemt , hebben zeil enwand,
van een zelve ftof.

T S E N S

De wilde menfehen die in Terra,

delFuego en op de Magellanifche ei-

landen woonen, maecken hare fchuit-
kens of Kanoos waerdig om te zien,
enkonftig,op volgende wijze: zy ne-
men de baft van een der dickfte bo-
men, die zy weten te buigen, riemen
daer uit fnijdende, zoo dat het ten
laetften de vorm vaneen Veneerfche
Gondel krijgt: dees baft ftellenzy op
houtkens,gelijck mende fchepen op
ftapelzet: als nu de baft deform van
een Gondel heeft, en beftoryen is , zo
beleggen zy den bodem van vooren
tot achteren dwars over, tot vaftig-
heit, die zy daer nae weder overleg-
gen met boom -fchorzen, en hecht
te zamen binden. In deze Schuit-
kensdie 10, 12

, 14 en 16 voetlang,
en ontrent 2 voet breet zijn, konnen 7
of 8 mannen bequamelijck zirren,
fcheppen daer mede zoo ftcrek , als

men met een beroeide Sloep zoude
konnen roeien. De figuer van deze
fchmtkens, zoo als die op ftapel ftaen ,
is als de afbeeldinge by letter ^uit-
wijft. Nietongehjck miflchien zullen
de Scheefkens der oude Duitfenziya.
geweeft, daer Plinius van zeght dat-,
ze uit een boom geholt wierden.
By letter R op de plaet , werdt een

Komncklijck vaertuig van Borneo ver-
toont

, daer 's Konings baniere af-

waeit, die by ftilte werden voort ge-
roeitj en dan zitten de roeiers rontom
opeenrieregaldery, waer van de ui-

terfte man in 't water zit ; pijl en boog
voor hun geweer beneftens zig* heb-
bende leggen. Men vintze mede le-

gerban voor en achteren, met dubbel-
de verdecken ; als 't waeit halen zy
Iedere zeilen by : deze werden Kor-
kor, Krokurre ofKarakor op het In-
diaenfeh genaemt. Voeren 150,160
of 1 70 mannen > op de kiel is Hechts
een gang of^pgeboeit, zij nfcherp,
haerftevens zijnnaekt en onbekleet,
boven het opgeboeide hout , leg-

gen zy lichte balckjens , die over
water fteken , naer de wijte van het
Schip, die zy met riet decken inftee
van een houten overloop , zoo wel
binnen als buiten boort, dit riet is om-
trent een arm dik : Op deze zoldering
ofgaldery zit 't volk en roeit offchept,

welke











Scheeps-bouw en

'openingen heeft tuffchen ieder rei

roeiersin, zoo brcet dat de fcheppers

daer pas door konnen , om in 't water

te flaen : de reien roeiers worden ver-

mindert en vermeerderr,na de groote

van het Schip:uit ioof 12 mannen be-

ftaet ieder roei-rei in 't gemeen.De rie-

mé zij n platte fpaden ,ofichoppen,met

korte fteelen,niet ongelijk, zeer licht

:

zomtijds ziet men een rei roeiers bm-

nens boorts ftaen : op gefang, getrom-

mel en gefpeel roeit en beftiert dit

volck hare riemen. Op deze riete

Zoldering drijft het Schip , zonder

welcke het van wegen zijne fmalte

om zoude moeten vallen. Boven het

voornoemde boeizel van hout , zijn

dees Scheepen vooruit niet hoog op

gehaelt. Zy zingen, trommelen en

fpeelen by beurten op dit vaertuig,

den ander gelijck als antwoordende.

d'O verwater-hangende riete zolde-

ring , is zomwijlen uit het hooghfte

van het fchip gebouwt,al fchuins in

het water dalende gelijk in deze figuer

wert getoont * en dan werdt uit het

fchip zelve niet geroeit.

Aen de Mallabaerze kuft vintrrien

zeeker riet , Bambu genaemt , daer

Schuitjens van gemaeckt worden , die

twee menfchen konen voeren. De
Indianen gevoelen dat dit riet van

zulcken kracht is , dat men daer in be-

vrijt van krokodillen zy.

Taro iseen roei-vaertuig der Mal-

labaerfche zee-rovers.

Die van Bantam ghebruiken een

krijgs- vaertuig , Caihurs genaemt

,

krompuntig bènebt , 't geen een zeil

van geweven gras en bladeren voert.

In Angola worden fchuiten gevon-

den, geholt uit eenen boom,zo groot,

dat drie-hondert menfchen konnen

voeren : zijn voor en achter eender

geftalre.

Te Kalicut worden Scheepen ge-

maeckt, die tuffchen vier en vijf hon-

dert vaten konnen voeren , boven

open en zondereenig deck: de plan-

kenen al het hout aen deze Schepen

werden zoo wel te zamen gevoegt,

dat zy zondereenig werckof braeuw-

zel t'zee konnen varen , en de minfte

droppel nietenlecken: dehuit uiter-

lijk werdt ev enwel bepekt en aIomme

meteizere nagelen beflagen.

bejiier. I Deel 225

De zeilen werden van. boom-wol

geweven , hebben twee maften op. In

plaets van ankers gebruicken zy mar-

mer-fteencn , acht fpannen lang en

twee breet, dieze aen twee ftercke

touwen binden , om bequamehjk uit

te konnen werpen.

De zommige zijn plat-bodemt en

worden Zambuchi genaemt , doch

andere hcetcnCrampane : zijn onder

gevormt als de Schepen hier te lande.

Tarai , is een ilach van kleine

• Scheepen , omtrent tien fchreeden

lang, gemaeckt van een ftuck houts j

wiens riemen en maften van Indiaens

riet zijn gemaekt.

Een ander (lach van Schepen te

Calicut, wert Cathuri genaemt , oock

Almadie, 'c geen 11 of 13 fchreeden

Jangis,fpits vooren achter : voeren in

'cgemein een zeil onder 't roeien,zoo

dat in korten tijdt zeer grooten weg

afleggen. In krijgs tijdt en des noots

brengt de Koning twee of drie hon-

dert van dees vaertuigen te water.

Men vint Schepen inSina,die op

rollen over landt zeilen: te weten in

platte lantfchappen.

Doch om volmaektelijker als bo-

ven van den Sinefchen Scheeps-bou

w

te fpreken , zal niet ondienftig zijn

een verhael in te laffen,'tgeenmyis

gedaen van zeker perzoon, die met de

Nederlantfche Gezanten het rijck

van Sina deur en weerdeur heeft ge-

reift.

Het getal der Sineefche Schepen

,

zegthy, isontelbaer , en grooter als

by eenige natie op de werelt. Hunne

kloeckfte fchepen , die zoo wel ten

oorlog als tot handel worden bereit,

Tfoen in haretale genoemr, wiens ge-

ftaltetwevoud aen lettert, op de ne=

venftaendeplaet,istezien, waer van

het eeneten oorlog, en het ander ter

Koopvaerdye is toegeruft. Deze

niet een verkeerde naem Joncken by

meeft alle de Chriftenen werden ge-

heten, wel is waer, dat de Smeefen, de

Chriflen fchepen Joncken noemen,

dog nimmer hun eigen vaertuig.

De groote laft-dragende Tfoenen

konnen 700 laften voeren, doch die

ten krijge worden bereit ,
zijn zelden

grooter als van honden laft: zijn voor-

zien
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zien van een fteevig voor cn achter-
kafteel

:
de plaets,waer uit de Soldaten

zig vervveeren. Hier houden zy haer
vuer-werken en ftinck -potten, en daer
ftaen gemeinlijk eenige ligte ftucké op,
die over fpillen allerwege'heen gcdraeit
konnen worden. De grootfte voeren 2.0

enjoftucken, zijn alle fterck bemant :

een Schip van 10 ftucken voert twee-
honden man. Dit vaertuig is achter
breet en verheft allenskens na vooren
toe, tot omtrent op 3 voet, hebben on-
dergeen kiel , maer een platten bodem,
waerom zy hgt omflaen : voeren twee
maften, een grooteen een focke-maft,
dog geen ftengen of marfzen. In ftee
van ftaende wand hebben zy een zwaer
touw oftwe.een voor en een achterftag:
Weten infgelijcx niet van het gebrnick
der blocx

: halen hun zeilen met een ka-
trol/t geen boven aendemaftvaftis,op.
De zeilen zijn gemaektvan fmal-gefp]e-

te rottingen, zeer fijn gefchoren , in ma-
niervan hacf zonne fchermen. Dit rot-
ting-werk werdt dubbelt tegen elkan-
dere gezet, en met Bamboes blaeden
zoo fijn en dicht gevoegt , dat de minfte
tocht gaetjens daer in niet gevonden
werden.Zy en hebben geen rees, daer zy
haere zeilen aen vaft maecken

, noch
konnen oock zoo fchielijck en gefwint
metftrijkenalswy

: want als zyftrijken
feilen, zo moeten zy eerft al de touwet-
jes aen de maft los doen , rollen de neer-
geftreeken zeilen op, en leggerize op het
verdeck van haer Schepen neer

, gelijck
men op onze fmak-fchependoet.Boven
aen de hoek van de maft,hebben zy door
hun zeilen een dwars-hout geftoken,om
hen ftevigheit te geven : brafzen noch
fchooten nebben zy niet; doch inplaets
van die, voeren kleine touwetjes, die
alle aen een groot touw vaft zijn , waer
zy mede brafzen en fchooten : dit tou-
werek werdt by de onze duizent-been
genaemt, verftrekt mede voorboeilijns.

De kabels zijn van fijne rottingen ge-
vlogten. De ankerszijn van hout, die eg-
tcr zincken en gronthouden, trots de
befte anckers van yzer : dee's ankers heb-
ben geen anker-ftokken noch bladen,
ofte armen op onze wijs : want het on-
derftevandees ankers en is anders niet,
als twee fcherpe uitfteekende houten.
Dc vlagge-fpil agter ftaet op dieplaets

,

W I T S E K S

alwaer in onze Schepen de Bezaens-
maftftaet. Dcfpilaende maftniet on-
gelijk , heeft insgehjex boven een ka*
trol, daer de vlag aen vaft is : aen het
voor-ent van de fpilis een ftag-touw,
waer mede zy de vlag op halen , en kon-
nen laten zacken- De vlaggen hangen
aen dees recht opgezette fteng over
dwars.

Vremt is de timmemgie van dezeSche-
pen: zy zetten veel ofweinig inhouten
daer aen,na de groote van haer Schepen,
hebben verfcheide kamersin het ruim,
Waer door men van den een inden an-
deren niet en kan gaen : Klimmen met
leeren in de Schepen : zy hebben aen
ieder zijde maer een berg-hout : haer
water bewaren zy niet in vaten als d'on-
ze, maer hebben daer byzondere water-
backen toe , binnens boorts. Aen beide
zijden van het Schip zijn galderyen , tot
geheimen dienende , hebben een vaft
verdek

, en een voet hoger als dat vafte
verdek; hebben zy een loos verdek

; van
planken om over te gaen : hun flaep-
matten leggen in deafgefchoten kamer-
kens die in 't ruim zijn,neer.HaerKajui<-
ten zijn getimmertals de roeven hier te
lande, omtrent een mans lengte hoger
als hetlooze verdek. Het kafteel begint
leger als het vafte dek, maer ftijgtdaer
weder een groot ent boven over : hierop
ftaet een opgeboeide fchans , daer de
fcheeps opper-hoofden zich by wijlen
op verluftigen , en lucht fcheppen :

hier hangen hunne fchildenen rondaf-
fen rontzoni, alwaer vervaerlijcke tro-
men op gefchildert ftaen. Haere fpief-
fen fteecken rontom buiten het fchip
uit.

Op een zeer byzondere en konftige
wijze weten zy elkandere van verre met
teeckenen toe te fpreccken , en hun mei-
nmgete kennen te geven : waer toe de
Sner-man of Schipper boven op de
Schans klimt, aen het achter - kafteel

,

neemt een ftock als een halve pieck iri

lijn handen, waer vande helft root, de
helft zwart is gefchildert : op het ram-
melen en flaen der gommen en trom*
mels

, vanght by aen den ftock te
zwaeienen te zwenken, in veelerleie
wijzen

: maeckt oock groot misbaer
met zijne armen enhanden .-enduswert
hy verftaen, van die te lande, ofop eeni*

SC



S~cheep's-houw 'en

ge andere Schepen zijn, welke infge-

lijcxop deze wijze antwoorden: door

welk middel de Sinefen elkandre,van

zoo verre men een man kan zien , alles

konnen doen weten^zonder eenig woort

te fpreecken.

Nietongelijck hier mee is het doen

van de haring- vangers in onze zee ,

die met het bewegen van haer muts te

kennen weten te geven acn die voorby

vaert, hoe veel haring z y gevangen heb-

ben.

Het is een groot misverftant ,datLin-

fchoöten zegt de Sineefen halve ma-

nen en fterren in haer vlaggen voeren

:

doch het is hem ten goede te houden,

om dat hy noit in Sina heeft gelandt

,

maer alleen Sinees vaertuig van verre

heeft gezien. Dit is waer, dat zy in

hare vlaggen een ronde krul voeren , d ie

in tween is verdeelt : het eene deel is

root , en het andere deel geel : buiten

om deze kring ftaen acht teeckenen

,

waer van aen de eene helft ftaen zes

flippen: de gront van de vlag is wit , dog
de flippen zijn zwart : aen de andere

helft by ieder teecken zietmen vier flip-

pen, daer een flreep boven flaet.

Hun wimpels zijn aen het onderfte

eint geklooft,boven en onder aen zwart

geverft , in de midden graeuw , en

alle van fijn katoen.

Aen de top van haer middelftemaft

hebben zy een weer-haek , met trappen

alseenpyramide opgaende, daer krul-

len van doek aenhangen, die geeftig zijn

gefchildert : hier onder hangt een flaert

aen
, by wiens draden zy kennis van de

wint krijgen. Het roer konnen zy bin-

nenin hetfehip halen naer welgevallen.

Het is een minder foort van Schepen

die zy Koejas noemen , onder letter T
verheelt.

Een ander en noch kleinder flag van

Schepen in Sina, werden by haer Stam-

pan, Changfan, oïPancung genaemt,

't geen onder letter ^is verheelt. Deze
Siampans worden van andere geftalten

noch gemaeckt als hier ftaet verheelt.

Haerftuer, en dat van 't Schip Koeja

,

wort met twee ftocken wederzijts be-

wogen , gelijck als het roer der Spaen-

fche bar:ken met touwen : dees voeren

een zeil , en daer nevens twee riemen:

andere vier of zes : werden aen de zee-

befiiir. I. Deel. 2iy

kant veel gebruikt, by ftil weer,om weg
te fpoeien, zijn van groote als onze Sty-

gerfchuiten, konnen 3 o of 3 5 menfehen
voeren.

Een vierde foort werdt by hun Lan-
tiones genaemt: deze voeren zeflien rie-

men , aen ieder zijde acht : zijn de Ga-
leien in Europa niet zeerongelijck : aen

ieder riem ftaen zes mannen, zijn zeer

lang en breet.Dit vaertuig is by de Sinee-

fche zeerovers veel in 't gebtuick. Be-

halven deze alle , ziet men daerjachten,

die geheel verguit zijn , en verlackt.

Duizenden menfehen zij nder inSina,

die op het water gebooren zijn , en op
het water fterven.

Dctee;enwoordigeTarterfche Keizer VandeScke

in Sina , onderhout geheele Scheeps- ttnin s'»a

vlooten om zijne wateren te veilen:deze ^"*M«i
Schepen voeren 't Keizers-wapen in ha- tmm,Tri-

re vlaggen ; welck is een draek met vijf^SS»
klaeuwen aen ieder poot: hebben zul- «i<j»<Mt.

ken voorrecht, dat alle fchepen , die

dezelve ontmoeten , gehouden zijn te

wijeken.

VijfSchepen fteken alle drie maen-
den van Nanking na Teking af, om den
Keizer de tol van ftoffen en zijde wa-
ren te brengen. Voor deze insgelijkx

moeetn alle vaertuigen wijken, en eer-

biedigheit beweiz en : en wanneer dit

ootmoet,niet onderdanig genoeg na den
zin der Lautjaes , ofbeftierders der zel-

ve gefchiet, zoo treden zy over, halen

demeeftervan het Schip op het haere;

endoen hem hardelijk afflaen, en,om
datniettijdelijkdevlagvoor 's Keizers

vaertuig heeft geftreken ,
groote boete

betalen. Waer van een fpreeckwoort

onder de Sineefche fthippers is geko-

men : wacht u van de vijfklaeuwen.

Groot verftantvande zee-vaert heb-

ben deSineezenniet: houden zoo veel

mogelijk is by ftrant :
de avont-fterre

ftrekt haer voor lei- fier in de nacht het

compas , daer zy zig togte byfter wel

niet op verftaen , noemen zy Loukoe.

By ftorm zoeken zy hetlant, en zettent

daer vlack op aen. Wanneer zy iri

lijfs gevaer , als hopeloos zijn , ont-

winden zy hun hair-vlcgten , hangen

die in't water, doen de zeilen los,en gaen

plat nederleggen. Een gemeen matroos,

noemen zy Swieziere : een ftiermafi,

Taikon-.cen fchipper

,

TJontfie.

Ff De
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De Jefuit (Jlïartin verzekert ons

,

datde Sineefen al van outs her, de zee
alomme hebben bebouwt

5
zelf tot aen

het roode Meirtoe. Gevoelt mede dat
tot op heden in het eilandt Madagaskar
Sineefche volck-plantingen werden ge-

vonden. Zeker Lufeng
, fegt hy , dat

twee hondert jaer voorde geboorte on-
zes Heilants , al een zec-toght heeft ge-
daen , om noorder geweften op te

doen.

De Sineefche Jaer -boeken houden
insgelijcx in , hoezeker Keizer Hiaou,
14.0 jaren voor Chrifti geboorte, een I

groote vloot, alom na delndifche ge-
weften afzont.

Men vint in Sina Scheepkens met
twee riemen ; een voor en een achter

:

waer mede zy zeer fnel weten voort te

» ricken,doorenge wateren, en tuffchen

ftijle klippen deur: vanwaereen fpreek-

woort onder deSinefen gebruikelijkis,

dat de Schepen vanpapier, en het boots,

volck van eizer ü.

Tinto verhaelt , dat de Sineefen op de
Marck-dagen , aen zommige fteden met zoo
veel Schepen en fchuiten komen, dat het fchij-

nen beroerlijke fteden te zijn: geüjck uitzijn

woorden blij kt.DezeSchepen zegt hy,worden
als het marektis , in zulcken ordening t'za-

mengevoegt, dat zy een groote, en fchoone
ftadt fchijnen : die langs de walzomtijts meer
als een mijl lang, en drie vierendeel van een
mijl breetis,enin meer dan loduizent fche-

pen beftaet : behalven noch de Balonnen , Ge-
detn,tn {Manchuas, dat kleine Schuiten zijn,

daer van 't getal oneindig is. Deze roeren-

de ftad, heeft 60 overften
, 30 voorde beftie-

ring en toezigt daer af, en andere 50 tot de be-
waring der vreemde kooplieden , om hen in

zeekerheit te doen vertrecken. Daer is boven
dit alles noch een Cham , die hoog en laeg

regt voert ; zonder wijder beroep , m de vijf-

tien dagen die de marektduert, te weten van
de nieuwe tot de volle maen. Veel begeven
zich derwaerts , meer om d'ordening en
fchoonheit van deze ftadt te zien , dan om
iets anders: en zeker, dewijl zy op Scheepen
gebout ftact,zo is zy wonderlijker dan alle ge-
bouwen, die op 'tlantkonnen wezen: want
men ziet daer zomtij ts twee duizent lange , en

rechte ftraten, van wederzijden met Schepen
bezet: en het meeftendeel van deze Schepen is

metzijdetapijtenbedeckt; en met veel vlag-

gen en wimpels verciert : men ziet in zom-
mige ftraten zoo veel ambachten en winkels

,

als in eenige ftadt op 't landt kan zijn: en de
geene die hun handel doen , varen in 't mid-
den deur met kleine fchuiten : en dit alles
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zonder eer ige wanordening : de geen di'c men
opdievery betrapt, wort terftont nademis-
daetdie hy bedreven heeft, geftraft. Zoo haeft
als't nacht is, worden alle ftraten mettouwen,
die dwars daer over gaen, gefloten

; op dat
niemant in de nacht daer deur zoude gaen.
In ieder van deze ftraten

, hangen aen de ma-
ften der fcheepen , tien of twaelf brandende
lantaernen , om de deurgangers te zien , en te
weten wie zy zijn , van waer zy komen , en
wat zy foecken : en dusdesuchtens rekening
van alles aen den Cham te geven. Alle deze
lanteerncn by nacht ontfteken

, veroorzaken
een groot vermaeck in d ogen der aenfehou-
wers. Ieder ftraet heeft een kloek , en fchilt-
wacht: invoegen, dat, als de kloek van het
Schip des Chams klept, al de andere kloeken
da'er op antwoorden, meteen zoo groot ge-
druis van ftemmen, die zig daer onder men-
gen, dat wy daer afals verbied: wierden; daer
men echter regel in hout. In ieder van deze
ftraten

, ja zelfs in de minfte is een kapelle om
te bidden : op groote bareken, als galeyenge-
maeckt, heel cierlijck, en zoo wel gefchickr,
datzy ten meeftendeel, met goudeen zijde
tapijten zijn verciert. In deze kapellen zijn
hunafgoden en priefters, diedendienft van
hun offeringen waernemen , en zoo veel lif-
ten ontfangen, dat zy rijkelijk daerafkon-
nen Ieven.Mennam in ieder ftraet,ecn deraen-
zienhj'ckfte mannen, ofeen voornaem koop-
man , om met zijn gefelfchap des nachts W3gt
te houden

, terwijl d'andereoverften , die als
rechters zijn , buiten deronde doen

;
op dat

geen diefofrover ontloopen zoude : daer toe
deze wachters heel luide roepen , om gehoort
te worden. Wy zagen daer onderd'aenmer-
kelijkftedingen, een ftraet, in dewelcke meer
dan 100 Schepen lagen , diemet houte afgo-
den, op verfcheiden wijze verguit, geladen
waren; die men kocht, om kereken te verde-
ren. Wy zagen oock veel voeten , beenen ,
armen en hoofden , die de zieken kochten ,om uit godtvruchtigheit weg te fchenken.
Daer waren oock andere Schepen , met zijde
tapijten bedekt , in dewelke kluchten enka-
merfpeelen, vertoont wierden : daer 't volck
in groote menigte na toe fchoot. In andere
Schepen wierden wiffel-brieven na den He-
mel verkocht, door dewelcke deze priefters

1

voor groot geit , veel verdienden aen hen be-

j

loven, en daer by verzekeren, dat zy zonder
deze brieven niet zalig konnen werden : om,
dat geüjck zy zeggen , Godteen doodtvyant
dergeeneris,diegeen goedt aen de Pagoo-
den doen. Zy vertellen hier op zoo veel ver-
dicbtzelsen logenen, dat deze bedrogenen ,

zomtijts de broek uit hun eigen mont ne-
men

, om die aen hen te geven. Men vint
noch veel andere fchepen , vol van doots-
hoofden .diedemenfehen kopen , op datzy ,

als iemant fterft, die tot een offer aen zijn
graf-ftee zouden geven : want zy zeggen

,
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dat
, gelijck de overleden in 't grafgezet wort

in 't gezelfchap van deze beenderen en doots-

hoofden, zijn ziel oock dus in 't gezelfchap

van d'aelmoeffen der gcner, die deze hoof-

den toe behoort hebben , ten hemel moeten

ingaen. Sy voegen hier noch by, dat, als de

portier aen 't Paradijs daer zodanig een koop-

man met veel knechten zal zien , hy eer aen

hem zal bewijzen , gelijck aen een man die in

zijn leven Heer van hen geweeft heeft : want

Zeggen zy , indien hy arm en zonder gevolg

is, zoo zal de portier niet voor hem open

doen : maer hoe hy meer van deze doots-

hoofekn by hem heeft , hoe hy geluckiger

geacht zal worden. Men ziet daer oock an-

dere fchuiten,in de welcke menfehen zijn,

dieeengrootemeenigtevan kouwen vol vo-

gels hebben; en die op verfcheide fpeeltuigen

van dezang-konftfpeelende,hetvolck over-

luide vermanen, deze arme gevangenen, die

fchepzeleu vanGodt zijn ,teverloffen : veel

Jiomen hier op aen , en geven ieder zoo veel

als 't hem belieft aen deze kooplieden , om de-

ze gevangenen los te kopen ; die dan uit de

kouwen gelaten worden : en als zy wegvlie

gen , zoo begint al 't volck tot de vogel fpre-

kende te roepen : Ga aen Godt zeggen, hoe wy
hem hier beneden dienen. Andere dezen na-

volgende, hebben in hunne fchepen groote

potten , die vol water zijn , in dewelcke een

groote menigte van levende vifch is , die zy

in de revier gevangen hebben : deze nodigen

oock gelijck de vogel-kopers, het volck om
ten dienft van Godt , deze arme gevange

viifchen, die onnozel zijn , en nooit gezon-

digt hebben te verlofzen, invoegen, dat men
veel vint , die aelmoefzen aen hen geven : en

eenige oock die van deze viifchen kopen , om
hun believen daer mee te doen, die zy dan in

de rivier werpen , zeggende : Gaet ter rechter

tijt, en zeg daer beneden hetgoet dat ick ter liefde

van Godt aen u gedaen hebbe. Wy zagen daer

oock fchuiten , daer in een groote menigte op

verfcheide werektuigen van de fang-konft

Ipeelden , en dit voor de gene die zulks be-

geeren, daerafeenigerijck wierden. Andere

Schepen zijn met hoornen geladen , die de

Priefters verkoopen , om in den Hemel
viertijdt daer mede te houden : want zy zeg-

gen, dat dit de hoornen van zoodanige hee-

ften zijn , die men om verfcheide oorzaeken

aen d'afgoden geoffert hééft , 't zy om ziek-

ten , ofom eenige andere ongelucken: gelijck,

Zeggen zy, het vleefch dezer beeften hier

beneden , tot Gods eer aen d'armen van d'aer-

de gegeven is , zoo eet de ziel van de geen

,

voor de welke men deze hoorn offert, in d'an-

dere werelt de ziel van dit zelve beeft , die de-

ze hoorn toebehoort heeft, en noot d 'andere

zielen, zijn vriendinnen , gelijck de menfehen

gewoonlijck hier beneden elkandre nodigen.

Wy zagen oock andere Schepen in rouw be-

deckt, met fackels en was-keerfen in over-
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vloet: daer oock Vrouwen in waren die om
geit weenden , en die tot de begravinge der

dooden gehuert wierden , na dat men heer-

lijk verzelt of beweent wilde zijn. Ick ver-

Zwijge noch die gene, die Pitaleus genaemt

zijn , die in hun Schepen veel groote , en ver-

fcheide wilde beeften hebben , die zy vertoo-

nen; en diefchrickelijckom zien zijn
,
gelijck

Slangen,Crokodillen,Tijgcrs,en meer andere,

diezy in grooten overvloet hebben ; en die zy
om geit deden zien, en op 'tgeluitvan vele

trommels danfen. Men vindt daer oock ver-

fcheide boeck - verkoopers ; handelende zoo
wel van 'tgeen de fcheppinge des werelts aen-

gaet, daer afzy ontellijke beuzelen verhalen
;

als van 'tgeen dat d'aerde,koninckrijken .ei-

landen en lantfehappen des werelts betreft:

gelijk oock van de gewoonten en wetten der

volcken : maer voornamelijck der Koningen
van China, van hun getal , van hun heerlijcke

daden, en van de Stichters der fteden : en ein-

delijck van de dingen , die onder de heer-

fchapy van ieder Koninck gebeurt zijn. De-
ze maken noch voorfchriften en brieven , cn
raden de gene , die in geding zijn , als voor-

fpraken. Wy zagen in andere fchuiten noch
andere menfehen , die welgewapent zijnde,

overluit riepen , dat degeene die eenige fmaet

geleden had , en zich daer af wilde wreken ,

met hen zou komen fpreken , en dat zy daer

in hun vernoeging zouden vinden. Men
vindt in andere fchuiten wijven, die tot vroet-

vrouwen verftrecken , en hulp-middelen ge-

ven , ommetgemack te doen baren, of een
misval te doen krijgen. Andere fchuiten zijn

vol Voefters,om de kinderen die gebaert zijn

op te brengen, en dat zoo lang ofzoo kort,

als men begeert. In andere Schepen die men
wel toegeruft heeft, zijn veel heerlijcke cn

aenzienlijcke mannen, met vrouwen van aen-

genaem wezen, die dienen om huwelijcken

te maken; en de weduwen, ofde gene die hun
kinderen verloren hebben te vertrooften.Men

ziet in andere fchepen vrouwen, die zich met
klifteeren,bemoeien,dieten meeftendeel goet

van gelaet zijn. In andere Schepen zijn veel

jongens, en jonge dochters, die een meefter

foecken, en fich gaerne voor geit zouden ver-

hueren : men vint in deze oock ftadige en

achtbare lieden ,
Mongilotos genoemt , die de

gedingen en rechts-vorderingen, zoo wel die

'tlijfalsde goederen aengaen, koopen. Daer

zijn oock die de pocken en andere ziekten

en wonden, met zwetende hulp -middelen

genezen. Kort, in deze roerende ftadt, wort

al 'tgeen gevonden , dat men op d'aerde kan

vinden , en dit noch in grooter overvloet, dan

ik gezegt hebbe. Dus verre Pinto.

Een ander fpreekt van het Sineefch

vaertuig aldus:

De SineefcheKonincklijka voogt-fchepen

overtreffen het geloof; ten ware het oogegc-

Ee i tuige
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tuige van hare deftigheit draegt : want men
hunsgelijcken in Europa nieten vinr. Zy zijn

den hoogen huizen gelijk : te midden ver-

toont zig eeri zael wel voorzien van tafels,

banken, en eenen dertigen toeftel: de deuren

en venfters zijn van findelijck geviogtcn

hout- werk, kofteiijkbefneen : in ftee van gla-

zen zijn de raemen voorzien met dunne
Schelp-vliezen, of fijn zy-doek , gedoopt in

doorfchijnent wafch, 'tgeen de wint keert en

't licht doet inkomen ,befchildert met bloem-

werek en ander cieraedje. 't Overige des

Schips ter beider enden , is in afzonderlijke

vertrecken gedeilt. Te wederzijts (ïheeps

,

zietmen wandel-dreven overfteecken , daer

de fchepelingen, zonder 't fchip te hinderen

of te betreen, hun ampt betrachten. Het
geheele fchip is overgooten met zeeker gom ,

't welck glimt , en van zijne onderfcheidelijc-

ke verwen , aengenaem te zien is : binne-

waerts zietmen de wanden en zolderingen

,

vol vogelen , vifTchen,menfchen, fteden, enz.

alle uit gout en zilver-verwe. Haer lengten

komt met de Europifche Galeien overeen ,by-

kans even aen hare holte.Tot den ingang klimt

men over een trap , hoog 8 vaem i en aen de

poort is een ftelling kafteelsgewijs , alwaer

de fpeellien en zangers de ooren fteets ftree-

len. Alle gemeine Schepen wijken deze, en zy
van gelijke,doen den anderen eerbiedigheit,na

ieders waerde. Men hoort daer geen t witlof
gekijf, alles gaet in ftilfwijgenrheit, en na be-

ftemde wetten. Hier toe zietmen aen de voor-

fteeve met hooft-gulde letteren des beftierders

waerdigheit getekent : en veelverwige zijde-

vaenen waeyen zijlinkx af. By ftilte zietmen
deze gevaerten door riemen beweegen , of
worden gekloet

, getrocken , en oock ge-
wrickt. De vaertuigen , die den vis Sauel en
Zijde-lakenen ten hove voeren, hebben in uit-

muntentheit geens gelijck ; alles blinckt van
gout en vermiljoen-verf. Nanking bewaert
veele Schepen , flechts uit welluftigheit toe-

geftelt, daerin'tvan gout, zilver vergult,en al-

le levende verwe blinckt, die eer Hoven als

Schepen gelijk zijn. Dees overdaet rijdt veele

Bacchus en Venus kinderen te gronde. Bui-
ten de ftadt Sucheu is een tol-huis, 'tgeen

jaerlijcx een millioen ducaten van icheeps-

tolontfangt. Sina is door haer bequaemheit
tot de vaert, zeer Scheep -rijck: alle fteden

C weinigh uitgezondert ) kan men bevae-

ren : en de anker -plaetzen , alwaer men
's nachts ruft, fchijnen geheele fteden te zijn

;

daer de huisgezinnen zich niet alleen fteets in

ophouden , maer oock allerhande vee en ge-

vogelt aenfocken. By de vermaerde ftadt

Chekiang , is een meir , alwaer veele Schouw-
fpeelentot verluftiging, oock maeltijden, op
zware en koftelijke zee-paleizen gehouden
werden. Die van Fokijn hebben zoo veel

Schepen , dat zy aen den Keizer aennamen
een Scheeps-brug te maecken , uit Sina tot in
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Japan, ten tijde des krijgs ; 't üveklt een lengte
is , omtrent , als uit Holhnt tot aenhetei-
lantWigt in Engelant.

Den Sinefen rover Jqvon heeft dik-
mael een vloot van drie duizent groote
Sineefche Schepen by een gehadt. En
mygedencktop zeeker tijdt, wanneer
de meefte Scheepen buiten zijn , en dè
minfte voor ons palen leggen, voor dees
ftadt Amfterdam, getelt te hebben, 663 7 g,

groote ree-zeils Schepen en 586 kleine Sc%
binneen bylants vaertuigen.Waerty de tl
groote van zoo een Sineefche vloot af
te nemen is ,die zoo veel overtreft, alle
Schepen klein en grcot , die in deze
fcheep-njkc Stat worden gevonden.

De Sineefche Keizer Hiaovus
s

fchepte luftin Toneel en Schou-fpee-
len op he t water te vertoonen : dede
ook in een poel, ten dien einde gegra-
ven, zijne krijgs-lieden te fcheep ftrij-

den,om hen aiJengs tot de wareScheeps-
ftrijden te gewennen. Gelijk Mart'mus •

datverhaelt.

De vleet Mielo (zegt Martinus vor-
der in zijn Atlas ) vloeit voorby Sian.
£5»,enishieromvermaert, om dat hy
d'oorzaek van zekere vier- tijdt, by de
Sineezen Tvom gencemt,ge\veeft heeft.
Deze viertijdt wordt deur geheel Sina
met grcotetoeftel,blijtfchap en vrolijk-
heitgehouden

: namentlijk op de vijfde
dag, van de vijfde maent , ter geheuge-
nifle van zeker treffelijk en getrou lant-
voogt , die van de verraders gezocht
zijnde , zig in de vloet Mielo wierp. Hy
was zeer aengenaem cn bemint aen 't

volck, en daerom hebben zy tot zijn
eer in dezelve dag Scheeps-ftrijden tot
vermaek in geftelt:invoegen,dat ditzoo
verretoenam, dat nu deur geheel Sina

,

desgelijkx wert gedaen. De gene die
in deze ftrijden komen , hebben zeer
fchoone en vergulde Scheepjes, die in
verfcheidegeftalten alsdraken !

,zijnge-
fneden.

De meeft fcheep - rijke plaetzen in
zijn , Kieu-Kiang , dat eenSina

plaetsis, die uitgang op de zee heeft.

Nevens Kïangnan of Nanking waer
van Cïïlarthws zeght : my dunkt , dat
ick alle de fchepen die in de wereldt
zijn , in dit eenig landtfehap fie te
zamen komen.

De Indianen in de Virginjes, weten

zeer
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zèeraerdigharcvacrtuigen , zonder be-

hulp van cenig werktuig , toe te Hel-

len. Wanneer zy een grooten boom in

't wout verkoren hebben, om een Schuit

van te maken ,
leggen zy vner van

mofch, en kleine fpaenderen onder aen

des zelfs wortel op de gront,'t geen hem

deurbrant en velt : daer na branden zy

met langzaem vuer , zijnetacken ronr-

öm af, en laten den ftam zoo groot , als

zy haer Schuit begeeren te hebben , ge-

heel; 'twelckdaerna op ftutten werdt

229

door en kan dringen. Heeft maercert

riem die hy in de midden vat , daer aert

beide enden een fcheppcr is , hiermede

ftiert en roeit hy te gelijk , hout zigook

in 't gewicht daer mede : en of fchoon

hetfchiütjenomflaet, weet zichtered-

den en om tc keeren. Mijlen verre

derft dit volck zich t'zee begeven.

DeHeer Rochefort verhaelt : dat de

gefpalckte houtkens, daer deze fchuit>

kensvangemaeckt werden^ welck in't

gemeen uit den ronde zijn , t'zaem zijn

~«u„„^ Q„ .—1 n-^rr-i- met koorden van

XC1

derholftis; fpits voor en achter: ist'za-

men geftelt,van dunne , doch ftevige

berderen: overtrocken met zee-honde

en wal- ruffe vellen. In de midden ,daer

het fcluiitjen omtrent eenellebreet is,

heeft het een ront gat, zoo wijt , da t ter

naeuwer noot een man daer in kruipen

kan: hier door zet zich de voerder in

het fcheepken neder; fteeckt zijn voe-

ten langs fcheeps recht uit ; bint zijn

rock wel valt rontom het gat toe: welken

rock hy insgelijckx aen handen en hals

,

dicht toe bint , zoo dat daer geen water

chaem in 't midden van 't Schuitjen,met

leere zeelenen horene fpijkers vaft. Zy
konnen deze Scheepkens zoo fnel doen

voorteken , dat zy een fchip, fchoon

voorwint envoor ftroom hebbende ,
ge-

mackelijck inhalen. Alszy verre reizen

in't zin hebben te doen, nemen zy een

blazevol zoetwater , en een gedroogde

ofbevroofene vis mede. Hebbende al-

tans lijnen en hoeken om vis te vangen

,

die zy zoo als uk het water komt, nut-

tigen. Als hen luft te ruften , maeckeii

zyde rieme vaft, en laten 'tdrijven.

Ff 3
Bc "
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tuige van hare defngheit draegt : want men

j

hunsgelijcken in Europa nieten vint. Zy zijn
j

den hoogen huizen gelijk : te midden ver-

toont zig een' zael wel voorzien van tafels,
|

banken, en eenen defrigen toeftel : de deuren

en venfters zijn van findclijck gevlogtcn

hout-werk, kofteiijk befneen : in ftee van gla-

zen zijn de raemen voorzien met dunne
Schelp-vliezen, of fijn zy-doek

, gedooptin

doorfchijnent wafch, 'tgeen de wint keert en

't licht doet inkomen ,befchildert met bloem-

werck en ander cieraedje. 't Overige des

Schips ter beider enden , is in afzonderlijke

vertrecken gedeilt. Te wederzijts fcheeps

,

J-T J
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Japan, ten tijde des krijgs;
!
t Welck een lengte

is
, omtrent , als uit Hollant tot aenhetei-

lant Wigt in Engelant.

DenSinefen rover Iqiton heeft dik-
mael een vloot van drie duizent groote
Sineefche Schepen byeen gehadt. En
mygedencktop zeeker tijdt, wanneer
de meeftc Scheepen buiten zijn , en dé
minfte voor ons palen leggen, voor dees
iladt Amfterdam, geteltte hebben, 66 2 »
groote ree-zeils Schepen en 586 kleine
binneen bylants vaertuigen.Waerby de f

jaerlijcx een milüoen ducaten van fcheeps-

tolontfangt. Sina is door haer bequaemheit
tot de vaert, zeer Scheep - rijck: alle fteden

( weinigh uitgezondert ) kan men bevae-

ren : en de anker -plaetzen , alwaer men
's nachts ruft, fchijnen geheele fteden te zijn

;

daer de huisgezinnen zich niet alleen fteets in

ophouden, maeroock allerhande vee en ge-
vogelt aenfocken. By de vermaerde ftadt

Cbekiang
, is een meir , alwaer veele Schouw-

fpeelentot verluftiging, oock maekijden, op
zware en koftelijke zee-paleizen gehouden
werden. Die van Fokijn hebben zoo veel
Schepen , dat zy aen den Keizer aennamen
een Scheeps-brug te maecken, uit Sina tot in

in deze itrijden komen , hebben zeer
fchoone en vergulde Scheepjes, die in
verfcheidegeftalten als draken 1

, zijn ge-
fneden.

De meeft fcheep - rijke plaetzen in
Sina , zijn , Kieu-Kiang , dat een
plaetsis, die uitgang op de zee heeft.
Nevens Kïangnan of Nanking waer
van Cïïlarthms zeght : my dunkt , dat
ick alle de fchepen die in de wereldt
zijn , in dit eenig landtfehap fie te
zamen komen.

Delndianenin de Virginjes, weten

zeer
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zeeraerdig hare vacrtuigen , zonder be-

hulp van eenig werktuig , toe te ftel-

len. Wanneer zy een grooten boom in

't wout verkoren hebben, om een Schuit

van te maken ,
leggen zy vuer van

mofch , en kleine fpaenderen onder aen

des zelfs wortel op de gront,'t geen hem

deurbrant en velt : daer na branden zy

rnet langzaem vuer , zijnetacken ront-

öm af, en laten den ftam zoo groot , als

zy haer Schuit begeeren te hebben , ge-

heel; 'twelckdaerna op ftutten werdt

gelegt, zoohoog , dat zy hem bequaem

bearbeiden konnen: 't geen voor de kiel

zal dienen , legt men onder : boven op

,

langs den ftam van deboom, maken zy

vuer,behalven dat de uiterfte kanten

vry blijven : en dus branden zy den

boom tot een bequame holte uit ; en

fchrapen het afgebrande , met fchelpen

die zy aen ftrant vinden,uit. Met boom-

bladen waeien zy het vuer aen , 't geen

alles op de plaet met letter getee-

kent, hiernevens wort vertoont.

Men vont by outs in Sina , binnelant-

fche ftroom- rovers, die de wateren al-

om onveilig hielden. Deze vochten

uit groove Scheepen : plat van bodem

en verdeck , zonder eenig hout voor

fcheen te hebben: voorenachter ftomp

,

eneenergeftaltc. Met riemen en zwa-

rebomen brachten zy deze vaertuigen

door het water : ftreden daer uit met

pijl, javelijn , en zware fteenen •, zich in

'tgemein achter een of ander lanthoek

verfchuilende.

Vrecmtvan bouw is. het vaertuig in

de ftraet Davids : 't geene op de plaet

hier nevens, by letter W vvert vertoont.

By een wevers Schictfpoel zoudehet te

recht mogen werden vcrgeleecken :

anderhalfellehoog , daer hetop zijnal-

derholftis; fpits voor en achter: ist'za-

men geftelt,van dunne , doch ftevige

berderen: overtrocken met zee-honde

en wal-ruffe velle,n. In de midden ,daer

het fchuitjen omtrent eenellebreet is,

heeft het een ront gat, zoo wijt , da t ter

naeuwer noot een man daer in kruipen

kan: hier door zet zich de voerder in

hetfeheepken neder; fteeckt zijn voe-

ten langs fcheeps recht uit ; bint zijn

rock welvaftrontomhetgattoe.-welken

rock hy insgelijckx aen handen en hals

,

dicht toe bint , zoo dat daer geen water
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door en kan dri ngen . Heeft maer een

riem die hy in de midden vat , daer aen

beide enden een fchepper is , hiermede

ftiert en roeit hy te gelijk , hout zigook

in 't gewicht daer mede : en of fchoon

hetfciuütjenomfiaet, weet zichtered-

den en om te keeren. Mijlen verre

derft ditvolckzich t'zee begeven.

De Heer Rochcfort verhaelt : dat dé

gefpalckte houtkens, daer deze fchuiti

kens van gemaeckt werden^ welck in't

gemeen uit den ronde zijn , t'zaem zijn

gebonden , wel fterek met koorden van

gedroogde vis-darmen gevlochten. Met
zeker hars weten zy deze berderen, als

oock liet vel 't geen om het Schcepken

,

als medeom haer lijf is , te beftrijeken,

en dicht te maecken , dat zelf geeri

droppel daer door en kan. Hunne leng-

te is in 't gemeen 15 a 16 voeten: de

breete in de omtreck , waer zy zitten ,

is omtrent van 5 voet : zijn voorzien

met witte vis beene punten : boven is

haer vorm plat; ondergelijk eenvifch:

alder bequaemft om wegh te fpoeden.

't Gat in de midden waer zy in zitten, is

omheint met een Wal-vis-been. De
rocken en mutzen , welcke deze lie-

den aentrecken,als zy haer te Schepe be-

geven in dit klein vaertuig, zijn van ver-

fcheide vellen , zonder hair , op mal-

kander gevoegt, zoo da t eenftukfehij-

nen te zijn. De hars of gom daer die

mede beftreken zijn , zretuit den zwar-

ten, endeesis haer tot geen ander ge-

bruickeals te fchepe. De kentekenen

daer zy zich na ftieren by nacht , wan-

neer verre t'zeewaert in zijn , zijn de

fterren, daer zy haer zeer wel op ver-

ftaen,voor zo veel hun gebruik belangt.

Deenden der riemen zijn gewapentaen

de handen met vis-been : en voor haerli-

chaem in 't midden van 't Schuitjen, met

leere zeelenen horene fpijkers vaft. Zy
konnen deze Scheepkens zoofnel doen

voortgaen , dat zy een fchip , fchoon

voor wint en voor ftroom hebbende , ge-

mackelijck inhalen. Als zy verre reizen

in't zin hebben te doen., nemen zy een

blazevol zoetwater , en een gedroogde

ofbevroofene vis mede. Hebbende al-

tans lijnen en hoeken om vis te vangen ,

die zy zoo als uit het water komt, nut-

tigen. Als hen haft te ruften , maecken

zyde rieme vaft, en laten 'tdrijven.

F f 1 Be-
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Behalven deze kleine fchuitjens

,

vintmen in dat geweft groote open
fchuiten,inlgelijckx van'berderen op-
gehaelt, die met vellen zijn overto-
gen-

Mancive oïMancina, zijn Tndiaen-

fche Schuiten, van 20 of 24. riemen ,

achter breet , met een hut overdeckt

:

een middel -fchot in 'thol langhs-
fcheeps hebbende.

Almadim zijn lichte , en gezwin-
de fchuiren , zonder hut, en fmalder
als de Mancive.

Veel zoude noch te zeggen vallen

van velerhande uitheemfch vaertuig,

als van de Inrupangen
, fchepen tot

Goa
: CoJJes in Bengala : Pangajen, by

de U\>lalabaren. Oock van de Sche-
pen der Arabiers, die d'onze in gro-
te zeer na komen. Van oofterfche

Sfihoeten.VznCaks,'tgeen kleineBar-
ken zijn , die de Cofacken op de zwar-
te zee gebruicken : hier zetten zy om-
trent^ of 50 foldaten in , en begeven
zich dacrmeeop den roof. Metbee-
fte-huiden is dit vaertuig overdekt,
om het water uit te weren , 't geen al

met voordacht gae voorby.

G^rw,zijnvis-fchuiten in Gaf-
congnc. En Aiguilles, tot Bordeaux in

Vrankrijck. Lap-boten, zonder fpij.

kerof eenig yzerzijn. Rujfche Lod-
jes , zijn Scheepen byna zoo groot
als onze Galjoots : dees voeren een
maft, te midden in het Schip, daer een
ree aenhangt , die verhoogt en ver-
laegt wert.na welgevallen. Van twee
ftaggen wortdemaft gehouden, die
by de ftevens vaft zijn : hebben een
verdeck, 't geen plat is , alwaereen
luick in ftaet , daerde ladingdoor in-

gebracht wort. Hebben weinig hout
voorfcheen,de achteren voorfteven
zijn een weinig verheven , daer de
Schepelingen hun verblijfby nemen.
Het fchips beloop is voor en achter,

onder en boven van een gedaente. De
buiten-naden zijn belijtmet opgevul-
de hennep-repen , om het fchip dicht

te houden. De hooft-touwen zijn aen
geen ruft , maer aen het ree-hout vaft.

Ruflche Boten zijn groote ruime vaer-
tuigen , zoo wel open , alsgedeckt,
dacxge wijze: dees voeren een groot
vierkant zeil : hebben oock wel een

Wits e n s

plat verdek, zonder eenig hout voor-
fcheen : achter in 't ruim is het met
een fchot afgefchoten, tot verblijfvan
deboot-meefter: voor op den bodem
omlaeg, zitten de roeiers

; en achter
om hoog ftaet den Stier-man.

'Pauzen zijn zeer wijde en groote
openfchuiten,lichtopgehaelt

;daerde
uitlanders tot Archangelhaere koop-
waren mede aen boort brengen. De
Mofcoviten zijn flechte zee-lieden

,

kon nen niet als voor wint zeilen.

In het Keizer-rijck Japan , eertijts, *J
wanneer de zee-vaert daer in zwang «3
ging, heeft de Scheep-bouw zeerge-
wackert : men bouwde daer groote
Jonken metvafte decks, en drie ma-
ften. Champans^n ander zwaer vaer-
tuig , 't geen beftendig was de zee te
bouwen : waer toe zy het gebruick
van een Compas met acht ftreeken
hadden; kenden de fterren, en wiften
daer naer hunne ftreeck te nemen.
Doch zedert het verbot des Keizers,
voor omtrent dertig jaren , dat geen

1
Japander zich buiten 't landt mach

j

begeven, 't zy om te handelen , ofan-

j

derzins, is defcheep-bouw dier groo-

i

te Schepen, insgelijcks verboden op
I

ftrafte van het leven. Hierom ziet-
men noch heden in Japan , menigte

j

van groote vaertuigen, die gcfloopt,

|

of tot pack- huizen aen de wal ge-
bruikt werden.
De HeerBoechiljon, welke langeja-

ren het opperfte gezag over de Hol-
landers,en hun handel in Japan heeft
gehar,oog-gcruige is geweeft, dat een
man levendigaen den kruice wiert ge-
nagelt; om dat een verdektSchip,daer
mé zee ter naeuwer noot, mede zoude
hebben konnen bouwen,haddegetim-
mert

:
hy wiert dus ftervende op een

haven ten toon gezet , daerJapans by
en binne-lants vaertuig, fteets voor-
by voer , andere ten exempel. De
Champans dieze eertijts bouwden , en
daerze over zee medetoogen, waren
lange Schepen; voor het hoogft, en
achter het breetft:hebbende een breet
roer achter uit; en behalven dat, noch
wederzijts een zwaereriem

, daerzy
mede ftuerden , 't was plat gelijck een
fchouw: 't zeil wiert met een wind-aes
opgeheift : daer ftont boven op een

bequame



Scheeps-bouw en'

bequame vuer-ftede:en onder het ver-

dek een groote water-back , hun Jonc-

ken zweemenvcelnadievanSina.

Heden vint men inJapan alleen 4 on-

derfcheidelijke geftaltcn van Schepen

,

die eenige opmerking verdienen : als

Fne,Thaiofi/ees,KnJèrt)fhe, en Koebais.

Fne , zijn Schepen die laften dra-

gen , en waerin de koopmanfehappen

mede vervoert werden , zoo wel op
groote revieren , als buitengaetfche

watten , en langs de (handen van d'eene

haven tot den ander. Deze fchepen zijn

vooren onder zeerfcherp, en van een

goeden (nee, om vaertte nemen : hun

maft die alleen is , en voor op ftaet , is

vierkantachtig , doch boven aen den

toprontj kan achter over nedergelaren,

en gelegt werden , 't geen by tegenwint

gefchiet , wanneer men roeit; by welken

geval dezelve vooreen zitbanck dient,

waerom hy mede vierkant is : op rollen

werdt hy voort langs 't Schip gehaelt

,

daer ftaet een open buis , waer hy in ge-

zet wort, is voor en achter geftagt ; wel-

ke ftaggen aen een dwars-hout valt zijn,

die over boeg en achter-fchip leggen:

by racx , wort het zeil en de raa , om
hoog getogen. De zeilen dezer Sche-

pen zijn meeft altijt van doek , 'tgeen

van vlas geweven is , en zeer zelden van

ftroo en gefpannen riet ; en gelijck ie-

der fchip maer een maft heeft , zoo heb-

ben zy oock maer een zeil. Op 't lave-

ren verftaen zy zich weinig, waerom by
tegen wint zy de maft neder leggen , en

het op 't roeien zetten : dit roeien ge-

fchiet ftaende , en komt met het hier-

lants wricken fchier over een
,
uitge-

nomen , dat van ter zijden gefchiet

,

't geen men hier achter doet : het boort

daer de roeiers tegen aen ftaen , hangt

een weinig over water , en is met rinkel-

werk cierlijk gemaekt. De riemen zijn

met touwen aen zekere dollen vaft , om
niet buitenfporiguitgeflagen tekonnen

werden , maer binnen maet te blijven

:

dees arbeit,gelijk den meeften te fcheep,

gefchiet veeltijds onder lieflijck maet-

gezang, 't geen hun het werek fchijn te

verfachten. De Ankers tot dit vaer-

tuig zijn van hout , in geftalte als twee

fcheeps knies,daereen zwaren fteen aen

vaft gebonden werdt ; van deze voeren

Zy wel 5 of6 mede , wanneer langs het
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landt ,entufTchen de klippen deur va-
ren. Dreggen van yzer, als hier te lan-

de, zietmenmede by hun, doch zelden.
De Kabels zijn meeft van geklopt ftroo,

'tgeen aerdig t'zaem gevlogten wordt,
lang ontrent 20 of 30 vaedem : insge-

lijckx van Kokos-boom baft , 'tgeen
lichtis,cnop 't water drijft, en zelden
van hennip , die delengte van 50 vaem
herijken.

Vlaggen voeren zy nimmer , als zeer

zetden een klein vaentjen achter af, daer
het wapen van den Heer of plaets , van
waer zy varen , in ftaet.

Noit komt eenig verw aen dees Sche-

pen. Het hout daerze van gemaeckt
worden, is hagel wit, en wort Fennki
genaemt

, uitgenomen , dat den bodem
van Camfer- hout is , 't geen gedaen
wordt, om den wurm teweeren ; want
geen ongediert den reliek van Camfer
en verdraegt.

Dees fcheepen werden nooit geteert,

doch alle maent eens op 't lant gehaelt,

gefchraept, bebrant, en onder weinig

gefmeert. Voeren nimmer boven de
60 laft : doch het vaertuig 't geen eer-

tijts uitJapan naer de omleggende In-

diaenfche landen , waeren voer te ven-

ten , koft wel 5 en 6 hondert laften dra*

ge'n - .

De maften zijn niet hoog. Achter is

een openingh daer het roer door gaet,

't geen geheel fchuins neer komt, en vry

breet is , en dieper als de kiel komt.
De voorftevens zijn ront. Veel van

deze Schepen zijn geheel open , ande-

re doch zijn met een loozen overloop

gedeckt, die plat is, en niet opgezet;

los is dit deck , om dat de Schepen 00-

bequaem zouden zijn om over zee re

gaen; waerom de (chepelingen mat-

ten 4 duim d ick by de hant hebben,om
als 't regent het verdeck daer mede te

bekleden , en de koopmanfehappen

voor nat werden te bewaren : doch by

zeer harden regen , moeten zy by-leg-

gen , en aen 't lant loopen, om de waren

diezevoeren, droog temogen houden

:

dacxgewijs fchuins afgaende, worden

deze matten over de Schepen geftolpt,

op dat het water des te beter afloope.

Deze zelfde matten, dienen de fche-

pelingen voor kooien daer zy te ruftop

leggen,

Achter
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Achter is een verblijf afgefchootcn,
met fchuiverijvoor de Schipper en Stier-

man; door welke fchuiven zy achter uit

en deur de boven gezeide openingh in

zee, en voor over 'tgeheele fchip kort-

nen zien.

Het roer werdtmet touwen zoo wel
als met de hant beftiert.

,
Zy zijn ruim,een derden van de lengte

inde midden breet, boven weinig naeu-
wer als onder, voor en achter fmoeg.
Het hol is omtrent 4, voet diep boven

s XV r T s E M 3

water, behalven ecnig rinkel - werek,
tgeenaen 't Ree-hout weinig ter zij-

den uit fteekt..

Zijn onbequaem, zoo ten oorlog, als
tot het bouwen van de zee.

De Combuis, 'tgeen een open vui-
fteris , ftaet onder 't verdeck, midden
in 't Schip: hen fpijs te fcheep is rijs,

vis
, en zee-gewaflen : de dranck wa-

ter , nevens Zacki, een vocht geüjck
bier, doch fterker, van rijs gebrouwen.

Binncwaerts worden zy zomtijts tot
cieraet met papier,'t geen veel- verwigh
is

, beplakt.

Met Kajer worden deze Schepen
gcdreven.-het Schip heeft inhouten,en is

gewagert, gelijk men hier te landedoet.
Het werektuig, daer deze Schepen

mede werden gemaeckt, is zeer klein

,

fijn cn wel gemaekt. Het timmeren,
't geen te verwonderen is , gefchiet al
zittende.

Onder hetGaljoen, 't geen over't wa-
ter uitfteeckt , is het kabel-gat. Een
boot, die platbodemt is

, fleepen in 't

gemein deze fchepen achternamen waer
zybyftorm in het Schip wiertgehaelt

;

waermede zy fteets vers water
, 'tgeen

zy veel nuttigen en verplengen , van
landt binnen fcheeps-boort haelen.

Phajofnees , zijn Scheepen , die de
Lants-heeren op vlieten en binne-wa-
teren voeren : hier ftaet te midden een
plat huis in,'t verblijfdes gene die ge-
voert wort: 't geen met matten is ge-
deckt , daer het wapen van den Heer
op ftaet, cieraets-halve.

Kuferofne zijn Scheepkens, daer zy
mede op de walvis-vangft gaen

; boven
open, onder zeer fcherp

, lang , voeren
veel volk,die aen riemen ftaen te roeien.

Koebais is een binnen lants vacrtuig

,

't geen zeer gezwint van 40 manné voort

wert gerceit : is cierlijk en aengenaem
aen 't oog : in deze ftaet een verblijf-

pl aets voor op, gelijk 't gemeen verblijf

voor de maets in de Pbajofnees mede
voor tegen 't Galjoen aen komt te ftaen.

Swaerdcn werden in Japan aen de
fchepen noit gebruikt.

Tbttie is in zeker plaets van Indien
de naem van een Canoè' , die zomtijts
twee aen een gebonden werden , met
rieten en baften van bomen

, ftevigheits

wil , daer zy dan een klein zeiltjen op
zetten

, gelijk men boven aen den Rhijn
dikmael mede ziet gefchieden : en dit
vaertuig dan, wert Kataptmd geheten.

Kattcamarouw
, is een Indiaenfch

vaertuig van 6 of 8 rechte houten

,

dwars over elkandre , ruitsgewijs ge-
legt, met boom-fchorzen aen een ge-
houden , daer een man zich op neder
zet, en zich voort roeit met ttnPagai
ofte riem , die aen beide zijden een hant
offchepper heeft. Een bos Kokosbla-
den

, of Gabba-gabba
, leggen zy op

de houten neder , om te gemac-
kelijcker te zitten , 't geen zy by voor
wint over ent zetten , endaer mede zei-
len. Dit ongemack is by dit vaertuig ,
dat het water de Schipper fteets om de
beenen fpat, en dat de man met fchip
met al zomtijts onder de golven raekt:

Daerdennaekten Indiaen weinig zich
aen kieunt.

Paden is een vaertuig , niet ongelijck
aen de Nederlantfche Schoueqens ,

doch hoger opgeboeit.
In Ormus vint men vaertuigen

, vry
hol vanrmeckzel , zonder eenig hout
verdek voor ofachter

,
wijt uit'getim-

mert op het hartvan 't Schip : het ach-
terfte van deze Schepen , is weinig ho-
ger opgetimmert , als het voorftc." Het
roer is achter in de fpiegel , daer het
deur fteeckr, met touwen vaft gemaekt j
zoo dat het zeer weinig heen en weer
bewogen werden kan : 'tgeen doch ge-
noeg is , want de ftuer-man zit achter
op een balk , die dwarsover boort leit,

hebbende ieder hant aen een ent van het
zeil wederzijts geflagen , 't geen buitens
bcort

, bovenwater met touwen achter
door het ftuerbort geftoken is. Na die
zeide dan , daer hy wil dat het fchip zal
gaen,flaet hy de hant aen 't zeil, en trekt
hetdaerna zich , waer door aenftonts

het
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het roer insgelijks wert bewogen , en

het fchip zeergemackelijck beftuert.

De maft ftaet midden in het Schip,

en't zeil is onder finalder als boven: by
voorwint 5halen zy aen deyoorftevé een

klein zeikjen op , Zambnza genaemt

,

't zelve van d'eene na d'andere zijde

treckende, naerdiende wint vvaeit, en

zy het fchip willen doen ftevenen.

Dit voorzeil is vaft gemaekt daer de
roeiers zitten, en wert terzijde met zijne

tippen tot aen het achterdeel des Schips

getrocken. Behalven dit weten zy noch

een klein zeiltjen boven aen de maft te

halen , daer een vaentjen opgefteecken

werdt.

De Touwen, daer zy de zeilen mede
opheiflen , maecken zy achter vaft aen

dedwars-balk,wacrde man te roer op
zit.

De fchcepkens, by de volken aen het

eilant Madagaskar gebruikelijck, zijn

van groote , dat daer omtrent 30 of 4.0

menfehen in konnen varen: binnewaerts

met bancken voorzien om op te zitten

,

boven zijn zy open.De planken zijn met
houre nagelen op malkanderen gehegt,

gelijckde tonne-bodemen aen een zijn

gepent. Andere zijn bedeckt met bie-

zen, die boegfpriet en maften voeren.

De zeilen hebben raen aen 'tonder en

boven lijek.

Tot ijftladura hebben de Schepen
drie zolderingen, van welk onderfte zy

met fchoppen roeien , en fcheppen , het

geweer nevens hare fchilden bezijden

zich hebbende leggen ; fteecken lange

fpieffen voor uit. De achter -fteven

praelt met het hooft van een gehoornde

man veeltijts,ofander fnakerye.

Aen het eilant Annabon , gaen de in-

landers met vaerttugen Saingada ge-

heten uit viffchen ,'t geen kleene vlot-

jes zijn, die zy met een riem door 'twa-
ter weten te krijgen.

Van hetvaertuigin'tlartt Macaffar,

zegtdercis-befchreiving , gedaen onder

den AdmiraelVerhagen,dat het zoonet

gemaeckt is , dat bygene Neerlantfche

timmer-luiden zoude konnen werden

gevolgt. Twee ofdrie Galeyen hielt

weleer de Koning van MacaJJar , tot

zijn vermaeck in zee : hier op roeiden

omtrent de zes hondert mannen : wel

deftig befneden van onderen tot boven

,
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met Elpen-been en Ebben-hout, woft-
derbjek geciert en ingelegt. Deze wor-
den op landt onder dack gebergt , als

men huns niet noodig heeft.

In Congo zijnSchepen,daer 200 man-
nen zich in verweren konnen : geholt

uit eenen boom , Licondo genaemt.
In Siam zijn groote Schepen , die

twee achtcr-ftcvens , en drie ftier-boor-

den hebben.

Bakens , is een vaertuig de Prauwen
nietongelijck

, gebruikeli jck te Qneda.
AcnPayta ,vintmen platte vlotten,

van ronde maften aen een gcflagen, voor
breeder als achter : met dwars-houten
belegt. Deze worden by dees Indiaen-

fche Inwoonders voor fcheepen ge-
bruickt , zetten daer 2 bezanen op , of
fcheppent voort, en noement Balzem.

Achter ftaet een kleine hut van mat-
ten overdeckt, drie ellen hoog. Vier
vlaggen laten zy achter van het Schip
afwaeien ,en een uit dë midden van het

Schip. Meer als twee ankers Voeren zy
nimmer mee. Voeren eenige zwaerte

te fcheep , daer zy het Schip mede in

't gewicht houden. Geen eizer wert tot

den opbouw dezer Schepen gebruickt.

Binnewaerts zijn zy zeer wel gegar-

niert, zoo dat dewacren geheel droog
daer in werden gehouden.

Als de Koning in Pf^wfterft, wer-
den twee Schepen koftelijck toegeaift

,

en aen elkandre met de boorden gehegt,
daer zy dan een tafel in ftellen , onder
een geheel verguit gehemelt, waerhet
doodelichaemop wert gelegt, en met
welriekende fpeceryen verbrant : het

Schip drijft onderentufTchen de ftroom

af
; en dePriefters llaen achtop het vuer,

die de affche des verbranden Konings

met melck mengen, en tot een deeg ge-

kneet, in den ftroom werpen: waer me-

dede begracffenifTe neemt een ent.

Inliet lantfchap Goer vintmenvaer-

tuigen Fiegahn genaemt , die een maft

voeren : midden in het Schip , achter

een open hutte hebbende, welk weinig

over water fteeckt: onder 't zeil zijn zy

daer in gewoon, fteets te roeien : en in

ftee van Galjoenen , fteeckt een houten

pen voor uit.

Scheepkens in 't eilant Nero , werden
Carcollen genaemt.

De Maldivifche eilanden draegeri

G o groote
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groote menigte van palm-bomen,hier

Van maeken de Inlanders hunne vaer-

tuigen: van de baft der nooten weven

zy cle zeilen , en touwen, gelijk oock dc

planken, met houte nagels van den zelf-

den boom , en gevlochte banden der

fchorze t'zaem zijn gevoegt. Insge-

lijcks werden deze fchepen met de

vrucht van dezen boom geladen , ja

al den voor-raetcn leef-toght , die de

Schepelingen onderhout , van dezen

palm -boom werdt gepluckt. Daer

worden mede veel riete vaertuigeri , die

I T S E N S

z EVENTIENDE

zeer los op 't water drijven , gevon-
den.

By de Propheet Jefaias leeft men cÈ
deze woorden: Wee den lande dat on- T
der den zeilen in fchaduwe .vaert , of
deze zijde der wateren des Moren -

lants. Dat Ambajjaden op de zee zent;
en in Rkt-fchepen of de wateren vaert

,

enz. Zoo dat te dier tijde al met fche-

pen Van riet op de wateren te varen ge-

bruikelijk zy geweeft : welck riet ïck

gevoele het 'Papier aen den Nijlte zijn

geweeft.

Hooïtstucjc.

JVtskonJlige betooginge , van hoe veelwater tegen de Scheeps-zijde

ruft. Scheeps-meetingen.

Hoe veelwater tegen 't Schip ruft.

Al niet ongerijmt, ofbuiten

ji fporig zijn, hierin tclafzen
* 'swaters perzing, tegen lie-

vige hchamen,en die toe te paffen op de
fcheeps uitterlijckfte deelen , omme te

zien , wat zwaerte dczelvige druckt

,

't geen (mijns bedunkens ) een nutte be-

fpiegelinge tot deze ftofte is : hier toe

iseenig toeftel nodig , 't welck voleint,

het gevolg , mijn begeerde naekt leit.

De vermaerde Heer S. Stevin
, gaf my

hiertoe aenleiding, in zijne nooit vol-

preezene Water-wigt ; zoo evenwel
niet, dat het mijne hetzijne is ; maer dat
ick zijne voet-ftappen volge. Merckt
dan op devolgende voorftellen.

I. Voorstel.
Dat op een bodem , die evenwijdig met

het waters opper-vlack ü , een ge-

wicht ruft , zoo zwaer als een pij-

laer waters, wiensgront is even aen

de gegevene bodem , en hoogte als

een loot - lijn van 't opper-vlack des

waters, tot aen den bodem.

Laet « é f i , aen de figuer t^/fen B
een Water zijn, ab zijn oppervlack, en

g h een gront,evenwijdig met a b\ ik zeg-

ge opgh ruft een pylaer waters efgh.
Het bewijs aen d'eerftegcftdtc is ken-

nelijk genoeg van zich zeiven: de twe-

de men aldus bcwijft : laet efg h aen de
figuer B een hart lichaem zijn , even

(tof-zwaermet het water: 't is klaerblij-

kelijk,datdit lichaem in 'twaterdrij-

vende , het water onder g h met dé
zwaerte des lichaems efg h druckt

;

het water moet dan oock tegeng h met
dezelve zwaerte drucken, anders zoude
het lichaem met in die plaets kunne blij-

ven : indien nu efg h , aen de zijde a d
gehecht was , dit zal geen verandering

kunnen veroorzaecken: tegen de gront
gh ruft dan de zwaerte van eenpijlaer

waters, zoo groot als efgh , 't welck
te bewijzen was.

II. Voorstel.
Op een vierkante bodem

, onevenwijdig

nut het waters opper-vlack , wiens
hoogHe zijde , onder des zelfs op-

pa vlack vs , ruft een gewicht , lich-

ter als een pijlaer waters , wiens
gront zy even aen de voorf?hreve bo-

dem ( n hoogte als een loot-lijn van 't

waters opper-vlack , tot de onderfte

zijde des gegevene bodems
; doch

zwaerder als een fijlaerwatersvan
een zelvegront , en hoogte als een
loot-lijn van 't waters opper-vlack j

tot de bovenfte zijde des gegevene
bodems.

I.aet ^yin de figuer Cen D
, dege-

geVen bodem zijn eg enfh, even aen
ef en evenwijdig met het waters opper-
vlack « b-, ick zegge op eƒ ruft een ge-
wicht, minder als fh ai, en meerder
als egai. Stelt ofhet water in efgh,
geen zwaerten had , dit zoo zijnde,

;

laet dan dit waterK, gedruckt worden

! aen







hl.

Scheeps-bouw en befiier.

aen eg , met de zwaerte des pijlaer

waters a ig /, en om bekende reden, zal

het water in ef%h tegen eg, metge-
lijcke zwaerte parflen ; want het on-
derfte water hout hetbovenftemet ge-

lijcke kracht tegen , als het bovenfte

xins drnckt, terwijl het in fta'rit blijft*: doch
kht om 't waters vloedigheits wil, zaloock

gelijckedrucking komen op efenfh ,

en het water in efgh gcdruckt zijnde,
zal oock al zijn fchutzels met gelijcke

kracht drucken : aengemerckt 'het wa-
ter, behalven zijne zwaerte, die alleen

naeromlaegdruckt, daerhier niet van
werdt gefproocken , en welck zonder
merkelijk hinder in praétijk kan werden
verzuimt, vloeient is, welke vloeient-

heitdes waters, alzo het werdt geperft

naer alle kanten , met gelijcke "kracht

uit tracht te fpatten , en by gevolg met
gelijck geweldt tegen de vier zijden

perft: maerom dat het water in efgh
oock zwaer is, en datdeze zwaerte te-

gen e/meerdruckt als niet, en minder
als tegenfh , zoo zal oock tegen ef
meergewicht ruften , als de pijlaer wa-
ter eg a i, en minder als het gewicht des
watersfhia,\ welk ik bewijzen moeft.

Anders.

Tegen de hoeck e ruft zoo veel als

tegen cenigplaetsaen hem even , in de
linie eg , om dat een punt in 'twater

(wat betreft zijn vloeyentheir/) na alle

zijden evenveel geperft wert, ziet hier

over Stevins Water -wicht : en te-

gen de hoeck van ieder ondertogen pa-
ralel , met eg , zoo veel als tegen een
plaets in zijn linie; en om dat tegen ie-

der linie meer ruft , als tegen eg , en min-
der als tegenfh , zoo ruft dan tegen de
onder-hoeken meer als tegende hoek e

,

en minder als tegen de hoek/, en door
't gevolg tegen al de hoeken, datis de li-

nie ef; want alle de hoeken oflichame-
lijke punten , maken de linie ef, meer
alstegene^, en min als tegenƒ h.

III. Voorstel.
Tegen een vierkante bodem , diens

hoogfte zijde in 't waters oppervlak

zy, ruft eengewigt , even aen de helft

vaneen pijlaer waters, wiensgront
zy even aendegegeven bodem , en zo
hoog als de loot-lijn van V waters
ofper-vlak, tot deonder(le zijde des
bodems.

[. De: é t, 23 f

Lact abcd aen de figueren E eert

water zijn , a b zijn opper-vlack , en a d
de gegeven bodem; ickzeggetegen ad
ruft een halve pijlaer waters , wiens
gront zy ad of de (die ick even aen a d
ftel) en de hoogte a d, of ('t geen het
zelve is) dedriekante pijlaer water ade.
Dat dit zoo zy, bewijs ik aldus, deelt

ad en de, ieder in even veel gelijcke

deelen, voorts \'an deze punten linien

'getogen
, evenwijd ig met abenad *ls

hierboven: hét blijktdoof 'tvoorgaen-
de voorftel, dat op a/meer ruft als niet,

enminderalsdepijlaerwater//; desge-
lijcks ruft opfg, meer als fl of gr, en.

minder alsg loïgm-, zoo oock opg&
meer alsg lofhs, en minder als hl of
h n ; en zoo voorts op h i meer als i t, en
minder als io: op ik meer als ku, en
minder als kp , en eindelijk op k d meer
als dz en minder als dq : zooisdande
zwaerte op ad ruftende altijt meerder
als alle deze ingefchrevene pijlaren wa-
ters (dicde linie a e raken} t'zamen, en
minder als de omfchreven pijlaren i

maerhoe men ad en de in meerder
deelen deelt, hoe minder haer verfchil

is, en hoe zy beide aende drie-hoeck
ade nader zijn : nu men kan aden
de in zoo veel deelen verdeelen, dat
eindelijck haer verfchil minder is , als

het minfte dat men kan bedencken

,

('t geen in praclijck zoo veel als niet is}

nochtans blijft de driehoekige pijlaer

waters altijdt wiskonftelijck, tuftthen

het minfte en meefte,dat is tuflehen de in

en omgefchrevene figuer; en by gevolg
ruft tegen a d een gewicht zoo zwaer,
als depijlaerwaters a d e , of een halve

pijlaer water, wiens gront zy a d , en zo
hoog als een loot-lijn van 't waters op-
per-vlack , tot de Ieegfte kant des bo-

dems , 't welck ick bewijzen moeft.

IV. Voorstel.
Tegeneen vierkante bodem, wiens hoog-

fte zijdeonder 't waters opper-vlack

is , rufl de zwaerte van een pijlaer

waters , wiens gront even aen de
bodem is , en hoogte als een loot-lijn

van 't -waters oppervlack , tot het

midden des gegeven bodems.

a b Aen F zy 't oppervlack des wa-
ters abcd, de de gegeven bodem, i

Gg 2 het
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hcc midden; ick zegge op de rulleen

gewicht zao zwaer als een pijlaer wa-

ter , wiens gront zy e d en hoogte i k

:

want door 't voorgaendc, ruft op ad
de driehoekige pijlaer water a d h, en

op ae ruft a ef , en dicnvolgende op

e d, de drie-hoek ad h, min de driehoe-
j

kigepijlaer<2 i?/~,datisde pijlaer waters
j

efh d: maer?fh d is even aen de pij-

laer, wiens gront zy e d , en hoogte ik-A

want treckt In in 't midden vungh ,
\

evenwijdig met a d , en verlengt ef tot
{

«,zoo zal e d In even aen eƒ/> ^ zijn ;

treckt dan lm rechthoekig op ad, of

.

zijn verlengde muis edln een pijlaer,
|

wiens gront zy ed ,en hoogte lm ; in-

dien nu i k even aen / m is, zoo is 't voor-

ftel bewezen : 't zelve bewijze aldus ; a e

is even aen efoïdg, en ad is even aen

dh,en daerom is e doock even aeng h,

en haer helften zijn oock even , te we-

ten ei is even zengl, en dienvolgens

is a i oock even aen d l , voorts zijn

de hoecken ldm,en kai even (om dat

aken dl evenwijdig zijn _) en de hoek

dml, is even aen de hoek aki beide

recht; en daerom zijn de drie-hoeken

Imd en aki gelijk , en door 't gevolg

lm even aen ik, 'twelckick bewijzen

moeft.

V. Voorstel.
Van twee 'vierkante bodems van even

breete , maer haerlengtens ongelijk

,

wiens hoogfte en leeghjle zijden even

diep onderwater zijn, zullen dege-

wichten tegen deze bodems ruften-

de tot malkanderen zijn als hare
lengttns.

Laet ce en df in de frguëren G de
gegeven bodems zijn, ab 't waters op-

pervlack : ick zegge c e is tot df , als het

gewicht op c e , tot het gewicht op df
ruftende. Want laet g en h , het mid-

den zijn van c e en df, en getogen g i

en h k rechthoekig op a b ; zoo zal het

gewicht op c e ruftende , de pijlaer wa-

ters zijn , wiens gront zy c e, en hoogte

g i , en op dfde pijlaer , wiens gront zy

df, en hoogte h k of gi (" door de z

voorgaende voorftellen: j maer deze
pijlaerszijn tot malkander als f e totdf,

en daerom oock het gewicht daer tegen

ruftende.

W i t s e k s

Merckt.

In het derde voorftel (tot weicke de-

ze eerfte figuer tecgepaft wort ) is ge-

zeit van een halve pijlaer waters , wiens

gront zy ce of df, en hoogte de loot-

lijnvan 't waters opper-vlack ab , rot

e of: doch 't is kennenlijck , dat deze
halve pijlaren even zoo groot zijn als

die heele, wiens gront dezelve zy, te

weten ce of de , en de hoogte ais de
helft der zeiver lootdijnen , dat is de he-

le linie g i of hk , en daerom blijft ons

bewijs vaft.

Merckt oock :

Hebbe hier voor , de bodems door
linien aengewezen , Welke men noch-
tans verftaen moet vierkanten te zijn,

van zulke bretcn als men die zal willen

(tellen, en dat fulcks geen verandering

by brengt, is klaer genoeg van zich zei.

ven, en daerom onnodig, daer iets meer
af te zeggen.

VI. Voorstel
Tegen een bodem , wiens onderfte en bo-

venfle zijden ieder in een vlack j

evenwijdig met het waters opper*
vlackzijn,maer beide krom (doch
gelijckelijckjgebogen, zoodanig, dat
alle linien van eenige punten in de

bovenfte zijde, tot haer lijckflandi-

ge punten in de onderfte zijde des

bodems , alle evenwijdige rechte li-

nien zijn , ruft even zo veelgewicht,
als tegen een platte vierkante bodem,
even lang en breet, en even diep m
't water.

Laet ab cd by H een water zijn

,

ö^hetoppervlack, ef en cd xvlack-
tens, evenwijdig met de vlackte ab,
en in de vlackte ef zy de opperfte zij-

de des bodems aegile , en in c d dé
onderfte zijde bfh kmd, de twee ui-

terfte zijn ab en cd-, ick zegge tegen
deze kromme bodem ruft een gewicht,
als tégen een ander bodem zoude ru-

ften , die even zoo breet was als a b of
e d , en zoo lang als de kromme linie

aegil c, of bfhkmd, en even diep in

't water: want laet de linien a cenbd t

in zoo veel gelijcke deelen gedeelt zijn

,

dat de ftucken tuflehen de deelingen
rechte linien zijn, als in eg i l enfh k m,
en getogen ef, gh,ikenlm, door deze

linien.



Scheeps-bouw en

. I inien,zo zal dan de kromme bodem in

vierkante bodems gedcek zijhals abfe,

efkg ,
ghki , i km l, en Imdc: des-

gelijcks zoumen oock de gezeide plat-

te bodem kunnen deelen , in even zoo

veele cn groote vierkante bodems , wel-

ke alle even veel zullen gedruckt wer-

den door het 4de voorftel , en by gevolg

alle de vierkanten van den krommen
bodem , zullen even zoo veel gedruckt

v/erden , als alle de vierkanten van de

platte bodem ,'t welck te bewijzenwas.

VII. Voorstel.
Tegen een platte bodem , wiens opper-

jle en onder/ie zijden evenwijdig

met het waters ofper -vlack zijn ,

en de twee andere zijden evenwij-

dig , en geljjckelijck gebogen , ruft

een gewicht zoo zwaer , als te-

gen een platte bodem even lang en

breet , en even diep in 't water.

Laet a b by 1 de opper-vlackte des

waters zijn ,abcd en e/g h de gege-

venebodems, waervanöè,<"<i, ef, en
j

gh gclijckzijn, en alle evenwijdig met

het waters oppervlack a b , a b en ef

even diep onder water, desgelijcks oock

cd en gh-, ick zegge tegen abc d en

cfgh , ruft even veel water: want deelt

ac en b d in eenigegehjeke deelen, en

treckt de evenvidigc met a b of dc als

hier boven, en al zoo zal de bodem in

verfchcide vierkante bodems gedeclt

zijn; desgelijcks deelt ook efgh : het

volgt door het vierde voorftel , dat te-

gen de bovenfte vierkante bodem , van

ab c d even zooveel ruft , als tegen de

bovenfte vin efgh, en tegen de volgen-

de van ab c d , zoo veel als tegen de

volgende van efgh en zoo voort, en

by gevolg, tegen de bodem abcd, even

zooveel als tegen de bodem efgh.

VIII. Vo ORSTEL.
Twee bodems beide even diep onder 't

waters oppervlack , en van gelijke

breet

e

, waer van de cenegebogen, en

d' ander recht is
;
zijngelijck langte

tot langt'e , alzogedrang tot geprang.

Laet a b en c d by A' , de gegeven

bodems zijn ,a en c even diep onder

't waters oppervlack a b , desgelijcks

opek £cnd; ick zegge gelijck delajig

befiier. I. De e.e, 237

te des krommen bodems a b, tot de lang-

j

te des rechten cd, alzoo het gewicht

I

tegen ab ruftende, tot het gewicht te-

gen c d ruftende. Want laet a b en c d
in verfebeide vierkante bodems gedeelt

werden,als in de voorgaenden,zo zullen
in de bovenfte vierkante bodems van a b

en c d, te weten a e en cf zij n als het ge-

wicht tegen a e , tot het gewigt tegen

cf door het vierde voorftel
; en in de

volgendezal egtot/h zijn , als het ge-

wicht tegen eg , tot het gewigt tegen

fh , en zoo voorts met de volgende

:

waerom alle de kleine vierkanten van

de kromme tezamen, die ick in gedach-
ten ftel , tot alle de vierkanten van de
rechte te zaem , gedruckt zullen wer-
den oflijden , alsgehcele linies langte }

tot aehetic linies lanjrte.

ervoiir.

Het blijkt klaerljjck, dat zoodebo-
dem a b , nochdaer benevens gebogen
was, als de gegeven bodems van het 6
en 7 voorftel, dat de voorfz. reden blijft;

want deze buyging brengt geen veran-

dering by, gelijk klaerlijk is beoogt.

IX. Voorstel.
Tegen ten driehoekige bodem , wiens on-

der (le zijde evenwijdig met het wa-
ters oppervlack is • ruft een pjlaer

water, wiensgront zy even aen de

bodem, en hoogte als de loot-lipivan

't waters oppervlack , tot de diepte

van het \ deel des gegevcne bodems

,

van bovenen af.

Ecrfte voorbed t,daer een hoeck in

't waters oppervlack is.

Laet ab c de gegeven bodem zijcij

in de figner L , a d recht-hoekig op b c,

cn getogen d e rechthoekig op b c , in

in een vlack, evenwijdig met het wa-

tcrsopper-vlak; d e zyeven aen a d,

voorders zy getogen cf cn kg , cven-

wijdigmet^f, en g ef evenwijdig met

b c , en eindelijck ag en af: dit zoo

zijnde, zooblijckt door 'tvoorgaende

dat tegen abc het lichacm water bc s"t stemns

fg a ruft , te weten een Piramide, wiens f^,\'acn >t

gront zy b cfg , en hoogte als een loot- iovoorjlei.

lijn vandeonderfte zijde bc, tot het wa-

ters oppcr-vlack; en om dat een pijlaer

het drievout is van een piramide van ge-

lijckc gront cn hoogte, zoo ruft dan te-

Gg 3
gen
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gen ab c ,'t derdendeel van een pijlaer

water, wiens grontzy b cfg en hoogte
van b c tor het waters opper-vlack:

maer b cfg is tweemael zoo croot als

abc, daerom ruft tegen abc, twee der-

dendeel van een pijlaer waters , wiens
gront is abc of c b e , e n hoogte als

een loot-lijn, van 't waters opper-vlack
tot bc , of C 't geen het zelve is ) een
pijlaer waters, wiens grontzy abc, en
hoogte jdeel van de loot-lijn, van 't wa-
ters oppervlack, tot de onderfte zijde

W 1 t s e n s

en hoogte als een loot-lijn van 't wa-
ters oppervlack , tot de diepte van
het derdendeel desgegevene bodems,
van bovenen af.

Eerfte voorbeelt ,daer de opperfte zijde

in 't waters opper-vlack is.

abc By N is de gegeven bodem

,

a b is in 't waters oppervlak , c d recht-

hoekig op a b , c e rechthoekig op een
linie die evenwijdig metab is, te we-
ten ,fg , en oock evenwijdig met het

^•datisC*im drie gelycke deelenge- J waters oppervlack, en de zelve te even
deelt zijnde; tot het punt h , geiijck ick aeacd, en getogen aeenbe : tegen
bewijzen moeft.

Tweede voorbeelt, daer^ onder 't wa-
ters oppervlack is.

abc By Af zy wederom de gege-
vene bodem , b c evenwijdig met het

waters oppervlack , a d rechthoekig op
b c , verlengt dezelve tot h in 't waters
opper-vlack: voorts zy de rechthoe-

kigop b c en even aen h d , dan getogen
he

} infgcüjck a i evenwijdig met de
doorsnijdende hl 'mi eindehjek trekt

ig en if: zoo zal (door 't voorgaende_)

tegen abc , een lichacm water ruften

,

even aen abefgi
;
trecktnu /^even-

wijdig met a b , en il met a c , zoo is

1 k Ifg even aen een pijlaer wiens gront
is ikl of abc , en hoogte als ï van de
loot-lijn van b c of kl tot ai, door het
eerfte voor-beek; endepijlaer abel ki
is een pijlaer, wiensgrontzy ab c, en
wiens hoogte een loot-lijn van 't waters

oppervlack tot ai, om dat ai is even
aen ah (door 'twerek: nu deze twee
pijlaren beide van even gronden, zijn

t'zamen zoo groot alsecn pijlaer , wiens

gront de zelve abc is, en hoogte als de
% loot-hjnen (d'eenvan a tot het wa-
ters opervlack , en d 'ander de loot-lijn

,

welckis 5 van een lijn getogen uit b c

recht op tot <z z' } te zamen in een linie,

datis van 't waters oppervlack tot m,
de diepte van het } deel des gegeven bo-

dems, 't welk ick voorhad te bewijzen.

abc ruft dan de piramide abce, wiens
gront zy abc en hoogte van 't waters

oppervlak tot c (om dat cdeven aen c e

is-,j maer deze piramide is het derden-

deel van een pijlaer van gelijcke gront
en hoogte, en daerom is oock de pira-

mide even zoo groot , als een pijlaer,

wiensgrontzy a b f,en hoogtenet der-

dendeel van de loot-lijn van 't waters

opper-vlack, tot het punt c dat is (cd
in drie gelijke deelen gedeelt zijndejtot

herpunt^.

Tweede voorbeeldt, daer de opperfte

zijde onder 't waters oppervlack is.

In de figuer O zy a b c , h d en ce

wederom als boven , doch c e even aen

de verlangde c d tot in't waters opper-

vlack/-, en getogen ke, en ^z evenwij-

dig mct.ee, afenbg met di , enfig
metab

; en dan getogen/e en eg, ein-

X. Voorstel.

delijckfl en Ig evenwijdig met a c en
bc. Tegen de bodem <«£fruftdc
zwaerte van een lichaem waters abc
efg, dat is een piramide fgle , wiens

grent zyfg l, of ab e, en wiens hoog-

|

te, als een loot -lijn van de vlakte ^z', tot

j

het punt c, ofeen pijlaer , wiens gront

j

zy abc , en hoogte de loot-lijn van di
tot h hetderdendeel(door 't eerfte voor-

beelt} en een pijlaer, abclfg, wiens
gront zy/z bc, en hoogte van 't waters

J

opper-vlacktotzz£ (om dat dk en di

I

even zijn: ) nu deze twee pijlaren zijn

t'zamen zoo groot , als een pijlaer

,

Tegeneen driehoekige bodem, wiens op- \

wiens gront zy abc, en hoogte als de

perjle zijde evenwijdig met het wa- twee loot -lijnen t'zamen , te weten

ters oppervlack ü , ruft de zwaerte de loot-lijn van 't waters oppervlack,

van een pijlaer water, wiens gront
I

tot het punt h, 't welde ick bewijzen

ü even aen de gegevene bodem, en I

mceft.

tMerckt
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C^ierckt.

I. De e l.

Het blijckt door het 6 , 7 , en achtfte

Voorftel , dat zoo de driehoeckige bo-

dem abc m deze , en in het naeft voor-

gaende voorftel, oock gebogen waren

,

als in de gezeide 6 , 7 en achtfte voor-

ftel de vierkantige bodems geftelt zijn;

dat tegen zulcke gekromde driehoeki-

ge bodems, een pijlaer water ruft, wiens

gront zy even aen den inhout van de ge-

kromde bodem , en hoogte als de ge-

zeide loot-lijnen ,
gclijck men zulckx

op een zelve wij ze betogen kan.

Deze voorftellen verftaen zijnde,

'zal men lichtelijck kunnen vinden , hoe

veel gewicht tegen een Schip drijvende

in zee of cenig ander water komt te ru-

ften; want men kan 't zelve in vierkan-

ten en driehoeken deelen , en vinden

de zwaerten die tegen deze drie en vier-

hoeken ruften : welcke t'zamen gead-

deert, de begeerde zwaerten wijft aen.

Tot een voorbeeldt zullen wy ons

yoorgeftelt Schip weer te voorfchijn

brengen, inwelck cd de kiel is, langh

zijnde 104.voeten, ea b de vlacktedes

waters; ickftel cd 10 voeten onder het

waters oppervlack ; treckt nu a d alzoo

dat a b even aen c d is, te weten de

kromme a b even aen de rechte c d : dan

zalmen de krommelijn op 't midden
des fchips meten, desgelijcks a h en b i,

en dus men zal bevinden voor

omtrent

voor ah omtrent

en voor bi

1 85 voeten,

16;,

10

welcke t'zamen komt 45 voeten.

Hier vanhet dcrdendeel voor de ge-

middelde breete des vierkants abcd,
komt 15 voeten;

gemu'.tipliceertmet^ó ofcd 104. voet.

Komt voorden inhout

van 't vierkant abcd 1 <; do voeten.

Ditwederom gemulti-

pliceert met de lootlijn

van 't waters opper -

vlack tot het midden

des bodems *z £ £ d 5 voeten,

zal komen 7800 voeten

.

En zoo veel lichamelijcke voeten

ruften tesen 't vierkant abcd.

S<5

16

23£

voeten,

594 voeten.

287 voeten»

3 t voeten j

•Multipliceert oock ae
met a h

komt

Wiens helft

voorden inhout van ae d.

Dit multipliceert met
zijnde de loot-lijn van het

waters opper-vlak,totop

het derdendeel van de

diepte des bodems ae d,

zal komen voor de zwaer-

te tegen aed 9561 voeten.

Voorts multipliceert de lengte des

104.

2

208

10

voeten,

voeten,

voeten,

Kiels

met de breete

komt voor de vlackte

Dit met de loot-lijn

komt voor de zwaerte
onder de kiel , 2080 voeten.

Want volgens 't eerfte voorftel, perft

tegen een bodem van onderen , een pi-

laer water, wiens gront zy de gefielde

bodem en hoogte van debodem tot het

waters opper-vlack.

Wederom gemultipü-

ceert e d 14.; voeten,

met de breete 1 voet.

Komt voor de vlackte 142 voeten.

Ditmet de helft van bi 5 voeten,

komt het geprang tegen e d 72Ï voeten.

Multipliceert oock bc loj voeten,

met de breete 1 voet,

komt voor den inhout

Die met de helft van b i

10

5

voeten,

voeten

,

komt hetgeprang tegen bc 52- voeten.

Eindelijck telt deze zwaerten by

malkanderen , te weten eerft tegen

7800 voeten.

95^ voeten.

8 75 6| voeten.

abcd, ruft

Tegen aed
Komttcgen de zijde

des Schips

Dit tweemael genomen,

komt voor het geprang

tegen beide de zijden

vanhet Schip 175 133 voeten.

Hierby gedaen het ge-

prang onder de kiel , 2080 voeten.

En het geprang tegen ed 72ivoeten.

En eindelijck tegen bc 52! voeten.

Komt t'zamen 1 97 1 8j voeten.

Voor
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.
Voor het water dat tegen het gant-

fche Schip ruft
; indien nu ieder voet

water weegt 4.6 pont 18 loot, gelijck

zulx in Texel water by ondervindinge
wert gevonden : zoo zal tegen zooda-
nigen Schip, dat 1 o voet diep gaet , een
zwaerce ruften van 918134, pont 28j
loot. Desgelijckx valt zeer licht te be-

rekenen , hoe veel zwaerte tegen het

zelfde fchip ruft, zoo het dieper', ofzoo
diep nieten gaet, 't geen kortheits halve

voorby gac, alleen zeggende, dat zoo
het Schip 1 voet dieper gaet, dat'erom-
trent 3 5 f9 voeten water meer tegen ruft:

en zoo het een voet lichter drijft , dat'er

omtrent 3 129 voeten water minder te-

gen ruft.

Byaldien men dan een vlietende of
tenm inften een lofze ftoffe van gelijcke

zwaerte met het waeter, binnen in het

Schip dede; zalhetfchipshoutgantfch

niet te lijden hebben

.

Wat voorts het diepgaeri der Sche-

pen belangt $ die van eicken-hout zijn

gebout , zullen dieper zinken , als van
vueren hout, 'tgeen na mijne onder-

vindinge tegen elkandre is , als 50 tot

43 , zoo dat, als een eiken Schip 1 o voet

diep gaet, zaleenvuuren fchip van ge-

lijcke geftalte 8 {voet diep gacn; wel
is waer, dat als het op het fcherpe onder
van't fchip aen zoude komen , dat dan
de rijzing zeer ongelijck zoude zijn:

maeromdat die zelden of nooit bloot

leit, en het fcherpe van hetfchip,fchoon
ongeballaft , altans beneden 't waters '

opper-vlack komt, zoo brengt dit geen
j

onderfchcitby. Deze perfing enhin-
i

derteen Schip dat geladen is geenzins, '

maer helpt hem veel eer in het dragen
j

van zijn laften ; doch een ongeladen
;

fchip, kan het perzen, zoo de in en om-
houten niet wel gevoegt zijn, fchade-

'

lijk wezen: hetbreecktde opgegevene I

uitrekening eenigzins , dat een varent

fchip voor,het water op-ftoot, en achter

dalen doet, hoe fnelder voortgang , hoe

hoger opftijgering , gelijck mede hoe

enger kolek: hoe grooter rijzing van

water , dat men voor aen het Schip zal

bevinden. En achter daer en tegen , zal

'tfchip het water te meer ontvaeren,

'tgeen vermindering aen de perzmgby
brengt, gelijck het voor op ftcigeren

vermeerdering tot dezelve zwaerte ver-

W 1 t s e n s

I oorzaeckt: het rijzen en dalen van de
\

baren ter zijden tegen 't Schip aen 3

fchijnt deze rekening insgelijckx te zul-

;

len verbijfteren : doch dees ongemac-
;
ken alle, die dit uitreeckenen fchijncn

I

te ontftellen, zijn vanweinig belang; en

j

'trijzen van het water voor, zal met het

j

dalen van het zelve achter, ten naeften-
I
byovereen komen; gelijck als oock de

!

diepteen de hoogte van de golven , zoo
van een inhout zullen zijn , dat het ver-
fchil op een groote rekening van geen
waerden is. Hoe hoger echter hetwa-
ter voor tegen de boegh oprij ft, hoe
meerder de vaertftutting zy , en hoe
dieper het fchip gaet, hoe grooter te-

genftanthetvoorde boeg voelt.

Een Schip dat voor ltroom vaert,
achteick, dat zoo veel beweging, die
zijne voorrganck helpt, ontfangt van
het omfraende waeter, als hetlichaem
waters zoude ontfangen , 'tgeen gelijck
is aen het fchips onderwaterige deel.

Nietbuitenfpoorig hier wort gevraegr,
waer van daen het komt, dat als men
fchielijck meteen groote laft tegen een
fchip flaet, dat het fchip zal blijven leg-

gen , en by aldien men met een lichte

haeck,langzaem daer aen douwt, zal
hetgehcele fchip , hoe zwaer het oock
zy , daer van bewogen w erden : hier
van fchijnt dereden te zijn , dat als men
langzaem douwt, het water tijdt heeft
om van vooren na achteren teloopen

,

't geen nootzakelijck moet gefebieden
,

by aldien het fchip bewogen zal wor-
den. Gevoechelijk zouden hierveele

Wiskonftige en Philofophifche ftel-

gen , de Schecpen betreffende
, op

;

konnen werden geloft; alswaeromeen

I

fchip hooger fchijnt, als lietwatcr, wan-
neer men op ftrant ftaet : waerom rie*

men onder watergebogen fchijnen,enz.

!
doch dit alles zal kortheits halve voor-
by gacn.

Niet ondienftig zal het echter zijn ,

in korten te verklaren , hoe hettoeftaet

met het fchipszwaerheits middel-punt

:

dit dan hout zich alnjt in een rechte
linie , met het zwaerheits middel-punt
van 'r lichaem waters, 'tgeen zoude zijn

daer het fchips deel ftaet, onder 't wa-
ters opper-vlack. Om dit te vertooncn

,

zoo beelt U E. in , dat het Schip weg-
genomen zy, en dat alleen overblijft het

lichaem
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lichaem \vaters,evé aen dat deel fchips

°t geen onder water quam: hetzwaer-
heits middelpunt dan van dat water,
zal op de zelfde plaetze zijn , daer het

zwaerheits middel-punt was , van het

fchips onderwaterig deel , even groot
met het zelfde water , zooniet, moe-
ite hetzelve daer buiten zijn, en het

hol waters moefte van vorm verande-
ren, 'r geen tegen 't gefielde is. Hier
uit dan mach men veilig befluiten, dat

het zwaerheits middel-punt , van een
recht opvlottent fchip, altans is in een
rechte linie met het zwaerheits mid-
del-punt van zoo een lichaem waters,

als zijn onderwaterig hol beflaet:

te weten daer in , onder, of boven.

Waeruit te bezeffenis, dat wanneer
het zwaerheits middel-punt van een
Schip, is boven het zwaerheits mid-
del-punt van 't genoemde deel wa-
ters -, dat zoo een Schip , wanneer het
niet gehouden werdt, om moet val-

len, en zich in die geftalte voegen,
dat zijn zwaerheits middel -punt,
recht onder't zwaerheits middelpunt
is van het lichaem waters 't geen 't on-
der waterig fchips deel beflaet: 't geen
blijckt, zoo men merekt, hoe licht

een lichaem boven zwaer , uit zijn

rechte linie gedreven wort,en dit top-

zwaer wort gezeit te zijn. Het ver-

fterekt de fchepen hartelijck, dat het
zwaerheits middel -punt laeg ftaet.

Ranke Schepen zijn het, wien hen
zwaerheits middel-punt boven komt,
vvaeromze licht omflaen;dees zijn te

verhelpen met houte huiden om laeg

aen te flaen, zware ballaftinte bren-
gen i en anderzins.

Als de zwaerheits middel-punten

der fcheepen bekent zijn , kan men
daer uit klaerblijkelijck befluiten, hoe
de Schepen te liggen hebben op het

water, 't zy recht op, ter zijden af, en
voor ofachter over.

Het geheele Schip is even zwaer
aen dat deel waters, 't geen zijn hol

onder water beflaet , 't welck by on-
dervindinge aldus gezien kan wer-

den: neemt een back waters, fielt daer
een komme in , en merekt , hoe hoog
het water zy

, weegt daer na de kom

,

en doet zoo veel water in de back, by
het andere water, als de kom zwaer is,

efiier. I. Deel.
zult dan bevinden , dat het water van
een hoogte in de back blijft , als het
was, doen de kom daer in ftont,'tgeen
flont te bewijzen. Een zaek , die by
Archimedes , Stevin , Kircherm en
Gyraldus , wiskonftelijck werdt be-

wezen. Hier uit dan volght hoe
men weten kan de zwaerte aller

fcheepen, wanner zy vlotten, 't zy
gelaeden of ongelaeden , by voor-
beelt.

Het (chip hier voorgenoemt en ont- stmm a
lect , is lang over (leven 124, voet

z,w'""e
, ..

heeft een kiel lang 104, voet, het fchip «<»»/.
is wijt op de uitwatering 29 voet,
laethet diepgaen 10 voet, de kiel zy
diep 1 voet : om dan den in hout van
het Schip te weten, zoo multipliceert
voor eerft de kiels lengte met de
hoogte; of 't diepgaen van hetSchip,
dat hier negen voet zy , des kiels

diepte die een voet is daer af getroc-
ken, komt 936 , en dan dit weder
met zijn wijte 29, komt 27144, voe-
ten. Voor het binnenfte lichaem van
den bodem af, tot zoo verre als het
Schip in 't water gaet, behalven het
geene , dat in het uitfehieten der
fteven wort bevat, de ftevens fchie-

ten beide uit, zoo verin 't water ko-
men: by voorbeelt, 4Voet, deesge-
multipliceert met de hoogte negen,
en de wijte 27, want ftelle hier het
fchip om zijn toeloopen twee voet
naeuwerals inde midden, zoude uit-

maecken 971 voeten , zoo het een
vierkant lichaem waere , doch om dat
hetgelijck als eenlijvige drie-hoeck
is , treek daer de helft voor af, en laet

voor de ware inhout 4.8 6 voeten , zoö
datdegeheele inhout van dit fcheeps

lichaem , zoo verre als het onder wa-
ter fteeckt , zoude beloopen 27630
vierkante voeten , ten ware het vlack

een voet van 't bovenfte van de kiel af

oprees op zijn hoogffe , waer voor af

te trecken ftaet 1456 voeten , zoo dat

noch blijft 26174 vierkante voeten
voor het fchips hol. Hier nu noch
by gedaen het lichaem van de kiel 104
voeten vierkant , komt 26278 vier-

kantevoeten , voorden zuiveren in-

hout van het fchips ondervvaterige

deel. Terwijl nu een voet waters

weegt 46 pont 1 8 loot , zal het water

H h even
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evcnaen het fchips onder waters deel

,

ofdezwaerte vanhet geheelefchip zijn

1 223 5 69 ponden, 1 2 loot,zegge een dui-

zentmaelduizent, twee hondertdrie en

twintig duizent vijf hondert negen en

feftig ponden, en twaelfloot.

Ditdan zy voorgeftelt, alleen omaën
te wijzen, hoe men handelt met dees

zaek , een vplmaekte uitrekening daer

op alle klijnigheden wort gelet, late

achter , Voor als noch , en zulcks na

dees trant zeer lichtelijck kangcfchien.

Zoo wie dit uitrekenen vanhet gewigt

der fchepen in'twerk ftellenwil,naerftig

heeft te letten op de vorm van de fche-

pen.
^

Een nuttig gevolg fpruithier uit,

hoemenaltijt weten kan, wat een fchip

zincken zal in 't water, meteen gege-

vene laft , eer dezelve binnen 'tboort is

:

'tgeen te laetdickmaelwort gezien, als

de vragt geladen is: hier toe gebruickt

men flechts den regel vandrien, en zegt,

een Schip 'tgeen zooveel weegt, zinkt

zoo diep, wat zinckt het zelve Schip ,'

als daer noch zoo veel by is ? op welcke

wijs te handelen is geoorloft , omdat
hetfchip buitewaerts boven water alom.

bykans van een geftalte is,often nuinften

zoo weinig verfchillende,dat hetop de-

zeuitrekening weinig fael aenbrengt.

In zoetwater ftaet te weten, dat de

fchepen meer zincken als in brack wa-

ter ,en in brack meer als in zout : want

het zoet water lichter ofdunder is als

het zout. Op kuften daer veele zoete

vlieten in zee of zees inhammen uit-

fpouwen , gelijk in onze zuider zee , en

de Noortzekuft by NovaSembla}Mos-

I eovien, en elders, vintmen 't water van

Vermengde fmaeck ,
tuffchen, zoet en

Zout.

Scheeps meetingen , en voor eerji een

uolmaeckte wijze der zelve, ervon-

den by den Hooggeleerden Achtba-

ren Heer , Johannes Hudde , Sche-

pen en Raedt derftadt Amfterdam.

Dees vont van vry kort en zeker uit

tekonnen vinden, de zwaertevan alle

laft , die eenig Schip in zoude mogen
hebben , ofte konnen voeren, is te dier

geval uitgevonden, by den voornoem-

den onvergelijckelijcken Wiskonjle-

mer Joannes Hudde , dat eenig ge-
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fchil ontftack , tuffchen zijn Konink-
lijeke Majefteit van Denemarcken en

haer Hoogmogende, nopende hetaen-
tal der laften , waerop de fchepen, die
naer Noorwegen om hout varen , en
volladen zijnde C gereeckent volgens

' overkomft 4000 pont Hollants voor
een hout-laft} behoorde geftelt te wer-

1
den: (de gedaente van deze fcheepen
voornoemt , in dit werek boven zijn

vertoont. j En ftaet te weten , dat
naderhandt door gewight van ko-
gels , zommige Schepen , tot op een
zekere diepte geladen zijnde , oock
onder andere datfchip , 't welckna de-
ze wijze eenigen tijdt tevooren,enop
twee verfcheide reizen geen half ten
hondert verfchillende, gemeten was,
daer mede oock zoo naeuwkeurigis be-

vonden overeen te komen, dat men
niet zeggen kon , datter eenig verfchil

tuffchen beide wiert bevonden.
Gelijck oock eenige Litlyers

, met
grofgefchut geladen , hierna gemeten

,

uitgerekent , en de zw-aerte van het zel-

ve gefchutopgenomen zijnde, is dezel-
ve zwaerte oock bevonden zoo net op
eert te flaen met de uitreeckening , dat
het zelfs de verwachting te boven gin»
Tv'ee perzoonen hebben deze me-

ting gedaen , en oock noitmeer als twee
uuren tot ieder fchip van nooden gehat.

Volgt de gezeide meting met zijn be-

toog, my Jchriftelijck van den Vin-
der mede gedeelt, om op een bequa-
me ,gevoegelycke,envry zekere ma-
nief te bereeckenen^ op hoe veellafien
de lading van allefchepen te begroo-
tenzy-,ge/ielt zijnde 4.000pont Hol-
lantsgewigt voor eenlaft.

1 Voor eerft ftel ick met de Wis-
, s

konftenaers vaft, dat alle lichaem dat 5i

in 'twater drijft, zooveel zwaertevan,,
water uit haer plaets ftoot , alsdat lig- „
haemzwaeris.

3J

2 Zy nu genomen een Schip na„
welgevallen :alsby voorbeelt, dit hier „
nevens afgeteeckende onder letter A,
en geftelt, dat het zelve in 't Y- water,,,
door zijn volle lading diep heeft ge- „
gaen tot aen de lijn GF toe, en daer,,

na ontladen zijnde , gerezen is tot „
T> E, zijnde de hoogte van 6 Amftcr-,,

damfche voeten. M
3 Zoo
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Jj 3 Zo men nu met 't gedacht , dit

„ fchip waterpas (ofte evenwijdig) met

het waters oppervlak door-mijt, gaen-

„de de fnijingen door T> E en G F,
„ zoo zal het ftuck DE FG tulTchen

„ beide uitgefneen, even zoo veel plaets

,, beflaen als 't water dat door deze la-

„ding uit zijn plaets is geftooten
; en

,,derhalven (volgens het eerfte^ zal

het gewicht van zoo veel waters , als

,,deze plaets kan bevatten , gelijk zijn

aen dezwaerte van deze lading,

j, 4. De groote dan van deze plaets

bekent hebbende, in Amfterdamfche

3, cubic -voeten , als mede de zwaerte

„van een Amfterdamfche cubic-voet

„watersin Hollants gewicht , nament-

„lijck van Y-water, daer dit Schip nu

,, onderftelt wertte leggen , en ontladen

,, tewerden ; zoo is kennelijck,zoo men
„ het getal dat in cubic-voeten degroo-

„ te van deze plaets uitdruckt^ Ih Hol -

„ lantfche ponden , daer een uitkomft

a,vanponden zal komen, welck gedeelt

„ zijnde door 4,000 uitleveren zal het

„getal der Liften daer het fchip opge-

3, fteltmoet werden.

5, 5 Hier refteert dan noch alleen

3, maer , hoe men de groote van dees

„fpatieofre plaets tulTchenGFcnDE
„begreepen, meetenzal.

3, Om hier toe te komen, confidercer

j, ick voor eerft, dat zoo ick ditfpatium

3, of ftuk T> EFG waterpas in 't mid-

den doorfny , dat die feftie ons na ge-

3, noeg zal reprefenteeren de middel-

3, groote van alle d'andere feftien bo-

3, ven en onder deze van 't gemelde

„ftuk ; gemerekt tulTchen FE, het

3, grootfte gedeelte na't middenvan het

j, Schip toe, bynain'tlootlijt , (inzon-

3,derheit in de nieuwe Noorts-vaar-

„ ders) en alleen na achteren en vooren

,

3, onder deze middel-fe&ie naeuwer, en

j, boven dezelve Wel weder wijder,

,3 maer na proportie min wijder wordt

;

3, zulx, dat zoo veel deze middel-fe&ie

3,
te kleen is, ten opzicht van dehogere

,

„zoo veel iffe omtrent weder te groot,

„ten opzicht vande lagere feftien. Zoo
„dat het dan aen zal komen op hetuit-

„vindenvande groote vandemiddel-

s,fe£tie.

Om welkers inhoutdante vinden

,

„ zoo fpanickeen lijn, als by voorbeelt

B C, tulTchen VE en £.Fin'tmid-„

den, dat is hier drie voet boven de fu-„

perficie des waters ;
zoodanig, dat de-

5 ,

zelve achter en voor even ver van het,,

midden der ftevcn afftaet , en 't fchip „
op het wijtft omtrentraeckt. „

Daer na meet ik dan deze li jn recht- „
hoekig en water-pas af, hoever de-

zelve van 't buitenfte fuperficie van't „
fchip af is , gaende van f tot 5 voet, „
om dat de rondigheit van 't Schipop „
deze lengte van f voet niet merkehjek

,,

of confiderabel is,maer als recht mach „
werden aengemerekt , of daer 'tzoo,,

niet wezen mag, kan men noch een af- ,,

ftant tulTchen beide meeten. Conci-,,

pieert nu dat dit Schip water-pas,,

doorfneden is , gaende de feftie door,,

deze gefpannen lijn , en datde helft,,

van't plat dier doorfnijing ons wordt,,

vertoont door de figuer a d c efg h ik„
Imnop qr stuwxyz AB CD G
F a , en de gefpanne lijn door de rech- „
tcIH.

Ik begin dan te meten van achteren „
by 't roer , uit de hoek T> de lengte 2)

0, daer na,de lengte Cj,danB io,en,>

zoo voorts van 5 tot f voet,tot dat ick ,j

kome daer de rontc van't Schip tuf- ,,

fchen de wijte van 5 voet eenig aen-,,

merkelijk onderfcheit zoude geven, „
indien men die zelve rondte voor een „
rechte lijn quame te nemen , gelijck „
vooraen de fteven gebeurt , alwaer ick

van 2 tot 2 voet heb gemeeten. De-
wijl nu openbaer is zomenDC,CB, ,,

BA,A Z, enz. confidereert als rechte „
lijnen, dat de Triangel o,C, 10, even

groot is als het retlangulum C 5 ,5 H-, „
insgelijcks beide de triangels CB 10,,,

AB 10 t'zamen als het re&angulum B „
1 o, 5 i^,van gelijke de twee triangelen

A 15,10, A 15,^0 even groot als het,,

reüangulum A 15 , 5 H,om dat als,,

deze perpendicularen even ver, na- „
mentlijk 5 voet van elkander af ftaen, „
en zoo voorts met al d'andere tot daer- „
ze niet evenwijdig beginnen te wer-„

den; zoo is notoir dat h&fpatium be-„

grepen tulTchen CH,H 1 10 , 1 10 „
ghiklmnofqr stuwxy z. ABC,,
even groot zal zijn , als defomvanal,,

de perpendicularen daer in begrepen, „
namentlijck CBA , zyxwvt sr q „
fonmlki hg gemultipliceert met,,

Hh 2 jHf»
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» 5 &t of 5 voet. Hier dan bygedaen
„zijnde de groote van de triangel H
„D C, als mede van het fpatium gfe c

jj 114, iio^', zoo heeftmen d'inhout

,, van de figuer beflootcn tufïchen de
3)gefpannen lijn, 't Schip, en de uiter-

35 (Ie perpendicularcn , 't welck dan af-

jsgetrocken zijnde van \reBangulum
„bE, EH, endaerbygedaen dchal-

», ve feclie van de lieven en 'troer, na-

3, mentlijck abcd, en EFGD , zoo
3> krijgtmen de groote van de figuer

i,adc efgh i kim nop qr stwjv xy z
a , w ekkers dubbelt

35 is den inhout van de begeerde mid-
ssdel-feftfe. Deze groote der mid-
35 del - fc&ie in Amfterdamfche voe-

5i ten dan gcmultipliceert , met de diep-

33 te 3 die 't Schip door zijn lading was
3, gezonken , zijnde in dit exempel 6
j3Voet, zookrijgtmen een getal van cu-

33 bic-voeten , welck gcmultipliceert

33 met het getal , dat de zwaerte van dus-

35danigen cubic-voetwaters uitdruckt,

55 in Hollantfche ponden , ons een getal

33 van ponden geven zal ,die de zwaerte
3 3 der lading zal aenwijzen, en byge-
33 volg door 4000 gedeelt zijnde, het

35 getal der laften , waer op dit fchip

33 na dezeladinge tebegrooten is. Welk
3) het gene was, datmen voorgenomen
sshadde te toonen.

33 iMaer op dat alles noch te klaerder,

33 te eerder , cn ten aenzien van de
3, praftijck 5 navolglijcker mach blijc-

>3 ken , zoo zal ick zommige zaken, die

3> de minft geoefrende omtrent dusda-
33 nigenftof mochten ophouden, noch
33 watzoekenteverklaren.

33 I. Het principium , dat een lig-

3, haem even zoo veel zwaerte aen wa-
33 ter uit zijn plaets floot , als dat hg-

. 3, haemzwaer is , kan niet werden tc-

33 gen gefproocken , zoo men flechts

„denckt.

3, 1 Dat hetf^«?'/^ri#?#zulcxnoot-

33 zakelijck vereift.

33 2 T)at2\\zMathematici,m&c'kontt:

3, van 't Water -wicht hebbende ge-

33 fchreven , dit voor een axioma ge-

,3 bruicken , en by gevolg , dat zoo me-
53 nigenexperientie,alshaer conclufien

„daerop geveftigt, confïrmeeren; oock
5, confirmeeren de waerheit van dit

axioma.

1 Dat de experientie met een bfaes
dit oock zeer krachtig doet zien. Ick „
neem een opgeblazen blaes, en legdie „
in een back waters ; daer na vul ik die ,,

back, tot datze overloopt, en laetdat,,
water loopen: dat gedaen zijnde, en„
alzoo de back boorde vol gekree- ,,

gen hebbende, zoo neem ick zachjes,,
dezen blaesdaeruit, en laet al 't water ,,

dat aen den blaes mocht hangen, eerfl:

,

x
afdruppen in den back; en dan , daer
aen gehangen hebbende eenige pon-,,
den gewichts Cdoch zoo veel niet ,dat„
de blaes gants onder water wort "C-„
trocken,)zoodoe ick dezelve zach-,,
jes weder met dat gewicht in dien ,,

bak
, envang zorgvuldig al het over- „

lopende water,'tgeen ik apart bewaer. „
Daer naneemikeenig ander lichaem,,,
en leef daer mede t'eenemael op de- ,,

zelve manier, eerfl het zelve in dien „
back liggende , daer dan water fot„
overloopens toe by doende , dan weer „ •

uitgehaeltjhier na het voorgaende
, of,,

eenandcrevenzwaergewigt daer aen,,
gehangen

, weder in de back gedaen, ,,
ende driftig bevonden werdende, ge- „
lijck nootzakelijk alzoo moetwerden
geproportioneert, zo wort dan oock,,
emdelijckhet overloopend water ge- „
vangen. En dit aen alle kanten per-,,
fe£l gedaen zijnde , zalmen bevin-,,
den, dathet wederzijts overgeloopen „
water evenwichtig is, 't geen dan de„
waerheit van ditprincipium ook zeer,,
krachtig beveiligt.

3}
II. Dewijl men weten moet de„

zwaerte van het water, waer in het,,
fchip Feit, als 't geladen en ontladen
is, zoo zoudemen konnen twijfelen

, „
ofmen het water alzoo naeuw zouw,,
konnen wegen, dat het verfchil niet,,
confiderabelwas.

}J

•Omhierafeenproeftenemen, zo„
heb ik laten maken een cubus van ko-,,
pere plaetjens , niet grooter als een
halfAmfterdamfche voet van buiten, „
alles uitwendig zeeraccuraet, en glat} ,3

hebbende een klein pijpje in een van 33
de hoeken ,om daer door het kleenfte ,,

hagel, niet grooter zijnde als een fpel- 3,

den-hooft , in te doen , met behulp „
van een kleen trechtertje. Ick nam,,
hagel ,om dezelve zoodanig te kon- 33

nen fchicken met hutzelen, dat dien ,,

hoek 3,



Scheeps-boww en hefticr. I. Def, l. Hf
„hoek , daerdat pijpjenin \vas,'tlangft I van de groote van 't ftuck, dat door

..boven water dreef. Hierdoor bevont

„ick dat meteengoutaes, hetpuntjen

„van dezen hoek, dat noch van 'tgan-

„fche lichaem boven dreef, onder

„ raeckte. Dit zoo verre dan gebracht

3, zijnde, nam ik den Cubusiüt het wa-

„ter, droogde dezelve fchoon af , en

woeg hem op een fchael , die met 3

„gout-azen dezen Cubmcn zijntegen-

wigt daerin zijnde , overfloeg ; en be-

„vondt dezelve op den 15 Maert te

3,wegen , doende deze experientie in

,, Regen-water f pont 23 Uoot; in'tY-

3, water 5 pont x^nloot; in Texel-wa-

3, ter 5 pont 2 6; loot ; en by gevolg een

,, voetregenwater tewegen ,4.5 pont 29

3, loot. Y-water 46 pont 4!. 1.

Texel-water 46 pont iS I.

3, Waer uit dan klaer is te befluiten

,

„dewijl volgens't boven ftaendeprinci-

„pinm, een Amfterdamfche half voet

3, waters cuhke genomen , even zoo

3, zwaer is als dezen koperen cubic van

3, i voet , met al den hagel die daer

3, in , en 't pijpje dat daer aen is , gelijck

3, men 'tuit het water heeft gehaelt , dat

3, mende zvvaertevan het water zoo na

3, kan krijgen , dat het verfchil geen £
3, van een laft op 200 laften , ja noch

„ veel min , zoo men noch acurater

3, fchael wilde gebruicken , zou impor-

3, teeren , en dienvolgende indezemee-

,, ting niet confiderabel. Dat het ver-

3,fchilgeen „van een laft op 200 laften

5) zy , blijckt uit de volgende rekening.

3, pont 1 laft.

33 pont azen 4000

3, ft 4 200

2 3

door

16

(1

000000

azen.

556511

10240 azen
30 1 pont.

komt zeer na 5 4^ pont, 't geen

minder is als n van een laft.

De principaelfte zwarigheit , en

„d'eenigfte die'er ( mijns oordeels)

3, noch maer refteert,beftaet in 't vinden

de lading in 't water komt te zinken. „
1 Dewijl de lading niet eenparig voor,,

cn achter het Schip doet zakken , en „
dickwils oock meer na d'een als d'an-

der zijde. 2 Dat de middel-fefticmo- „
gelijck al te rouwen calculatie zal ge- „
ven, gemercktde fchepen niet eenpa- ,,

rig krom afloopen van boven na de,,

kiel, nochte over de lengte van'tSchip

na de voor en achterfteven , zoodanig ,

,

ookdathierweinig proportie fchijnt ,,

in te konnen gevonden werden, en al- „
les onzeker over gelaten. ,,

Watd'eerfte zwarigheit belangt,,,

zoo wordt die weggenomen, door het ,,

obferveeren , hoe diep dat een Schip
geladen en ontladen komt te leggen ,3

voor , achter , en wederzijts in 't mid- „
den : by exempel, een fchip leit gela-,,

den achterop ix voet , voor op 1 1 „
voet , ontladen achter op 6 voet, en,,

voorop 5 i voet , zoo neem ick dan de ,,

midden hier uit, namentlijck 5.;, als,,

blijckt:

voor

1

1

5^

achter

12

6

5i

—
komt 5?.

Insgelijcks een fchip geladen zijn-

dc,(byaldienickzie,dathet wat op,,

zy leit , of zoo men't zeer acuraet wil

weten, zoo teecken ick het daer en„
boven noch weerzijts in 't midden , _) „
hoe diep het in 't water leit, en daer na „
ontladen zijnde, meetick hoe hoogh „
het wederzijts is gerezen , en het mid-,,

den hieraf, neem ick voor de rijzing,,

van 't fchip in 't midden. „
En zo 'tmogt gebeuren, dat ditmet,,

de middel-diepte van voor en achter

niet mocht accordeeren, zo neem ik „
noch eens het midden van deze twee ,,

middens, en laet dezelve dan voorde,,

middel-diepte over 'tgantfche fchip,,

verftrecken. Dat dit nu geenconfi-,,

derabel verfchil kan veroorzaeken

,

wort klaer, zoomenflechtsdenckt,

dat de Seftie wederzijts van 't Schip , „
eenzelvig gaende van achteren; by ex-„
empelop 6 voet,beginnende boven het,,

Hh z water,,
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„ water , en na vooren op <>j voet eindi-

„gende,zeer weinig kan verfchillen,van
„die'ergeconcipieert wort horifontael

„ te gaen,van de hoogte van 5I vöetvan
„achteren tot vooren toe ; en dat hiér

„door omtrenteven zoo veel van achte-

, 5 renwcrt verlooferi, als van vooren aen-

gewonnen, gelijckuit denevenftaen-

„defiguer onder letter B zeer makke-
„lijckkan wérden begrepen.

3, Even het zei fde geit oock in de hël-

ling van 't Schip , diein 'taengeroerd

„ voorftd oock maer zeer weinig kan
„zijn.

„ Wat d'andere zwarigheit belangt

,

„nainentlijck dat dc middel-fe£tiemo-
„gelijkal te rouwen calculatie falge-

,, ven,dieneem ickvooreerft weg ,hier

,, mede, dat mijn mening niet en is , dat-

„ men d'aldergrootfte accuraetheit zal

„krijgen , wanneer men een fchips

j, volle lading zal meten, met deze mid-
,,del-feftie alleen te conlidcreeren ,

„ maer dan magmenze alleen gebruic-

j> ken , wanneer de perpendiculare bogt,

j, van dit te meetene ftuck Zoo na over-

heen komt met een rechte lijn , datze

,, als een rechte lijn , zonder merkelijck

„ verfchil machgenomen worden, even
3, gelijk ick oock gezeit hebbe , omtrent
j,debogten tuffchen twee perpendicu-

„ laren in 't meeten van deze middel-

33 fe£tie.

3, Maer by aldien dit anders mogt
J5 zijn , zoo zou men dat ftuck ten op-

,, z igt van de hoogte , in zoo veel deelen

,, moeten deelen , dat ieder ftuck deze
eigenfchap hadde •, en meeten dan

3, vervolglijck ieder ftuck apart. Als

3, by exempel zijnde de hoogte 6 voet,

3, zoo zou men 't konnen verdeden in

„ twee ftucken ieder van 2, voeten hoog,

„ en meeten dan ieder van deze ftukken,

3, door de middel-fe&ie vanjeders ftak,

ofte verdeden deze 6 voet in 3 ftuc-

„ken, ieder van 2 voethoog, en mee-
ten ieder van deze drie als vooren.

3, Maer ick denk niet dat deze accu-

3, raetheit , ten opzigt van de praftijck

9, zeernodig zalzijn,gdijk zoo daedijk

>, toonen zal. ImmersaItijt,zomenze be-

3, geert kanzemetweinig meerder moei-

3, ten in 't werk geftelt werden : en in al-

„len gevalle zalder dan geen zwarigheit

3,overblijven,omniettegelooven^ dat

deze ftucken op de gezeide wijze ie-,ï

der apart gemecten zijnde , t'zamen,,
na genoeg zullen uitleveren de groote „
van het begeerde ftuck. 't Geen uit,,

het vervolg noch klaerder zal gezien,,

konnen werden.
,,

Voor het tweede zal ick nu dan,,
gaen toonen , dat zelfs deze middel-,,
fectie alleen, ons het begeerde na ge-j,

noeg doet hebben. En om het zelve j,

te effectueren , zal alleen nodig zijn>j

datmen deze 2 volgende 'Theorema-,,
ta met aendacht nadenckten toepaft,,

totdezaek.
)}

1 Dat van alle rechtlinige lichamen „
Ols by exempel <SIE FGCB,aen

„

de figuer Cftaende het phtAT>CB, „
als mede EFKG pérpendiculaen,

opdelft- 3 en zijnde T>F evenwij-j,

dig met AE en AE gefupponeert,»
recht opAD) de lengte AE met»
de hoogtef^j ehde middel-breete,.
Hl gemultipliceert ,den inhout van ,i

datlichaem AEFG CB zullen ge-„
ven

; dewijl het triangdtje DPI„
evengroot is als het triangdtje IQC»
enARH als BSH , en dienvol-,,

gende de gefchickte vierkanten A„
, en RTgj , zoo groot jj

als de ongefchickte vierkantendD

„

CBenADCB.
2 Dat de grootevan een ftuck van >.

een conus, waer van de bafis is een»»
recht-hoek,lang 115 voet, breet 2 8,en ,»

de feétie zijnde d'andere bafis van dit>»

ftukjlangi 10, breet 26ïf ; en ditftuk',
hoog 6 voet , zeer na zal bekomen),
werden , indien men de middel-feftie'j

van ditftuck met zijn hoogte multi- „
pliceert ; ofte oock zoo men multi-»»

pliceert metdeze hoogte de helft van '»

'tbovenfte enonderfte plat. Want»*
men zal krijgen voorde juifte groo->»

te van 't ftuck 18492,1 voet, voon»
de middd-fe&ie met de hoogte ge-'»

multipliceert 18489^ voet, en voor'»

de helft van beide dcbafès,met dc»
hoogte i8498 57Voet ; 'tgeenin'teen'»

maer 3^ te weinig, en in 't ander 6n te 1»

veel is , als blijekt uit volgende cijfer

:

»
Uit het geftelde is v
DC oftABjoue,
BCotAD^i^. „
MI of£ AT 30 110. ,,

ML ofIK 50 26-



Schetp-b'ouito enhejlkr. ï. Deel.

dc hoogteNO j° 6.

en gefteltO j^jo x.

0 2L

l^\5° ij2 "ï-22 X

O §loï x 30132

en Ng>_ »° 138

y*£> 28

920
130

febafisABCT) 3220

19320
12880

Inhoutvande
5'Cö»^/f£CD^i4,8i20

ML
110
26 a

66o
220

8<k

"ó&bafisIKLM 294,657

ïO^. 4+
11 784,

129627;? inhout

van de Co«z«MIKLQ^
dit van 14.81 20ABCDQ_

Reft 184924 voor'tftuk

ABIKLDC.

Om de middel-feftie GHEF te

" vinden.

HEofGF 112; is de helftvan

£F 2 737 is dehelft van
-BC*IK.

784
224.

middcl-feaie3o8i^

met de hoogte 6

i°.Komt 1848937 „
van 't middel- ftuk 1 8492 h hierboven „

—gevonden. ,>

Verfchilt maer 3 nvoeten , 't „
geen 't middel- ,,

ftuk grooter is.

2".'tBovenfte plat 3220
'tonderfte 294637

Hier van 'tmid

del-ftuck

verfchilt maer'

616637

308337

met 6 de hoogte.

184.98,7

184924

— 6n voeten
,

'

geen 't middel

ftukkleenderis.

)3

»

3»

3»

j>

Ji

33

33

33

33

33

33

33

Deesvolmaeckte meting dus vooraf

gegaen , zal nu vorder aenraecken de

manier van fcheeps meeten, die in Hol-

lant gebruikelijck is geweeft, voor als

noch , uit laft van haer Hoog : Mo-
gende.

Alle Schepen of Schuiten, wierden

gemeten met Wezelfche hout-voeten;

metende de langte over de ftevens , de

wijte op het wijtfte van 'tSchip , en de

holte van de opper-kant van de buiden-

ning, tot de onderkant van'tfpie-gat,

vier voet, achter het maft gebint.

Daer na gemuitipliceert de langte

met de wijten , den uitkomft met de

holte, engerekent 180 voeten voor ie-

der laft , te weten in wijt-fchepen

,

fmal-fchepen, Dremmelaers, Dam-loo-

pers ,
Boeyers ,

Beytel-aecken,enalle

ront-fchepen.

De ront-fchuiten wierden gerekent

I94voetvooriederlaft.

Samoureufen , Pleiten , Geubels en

Schiet-fchuiten 170 voeten voor ieder

laft.

Alle gewegerde Kagen 206 voeten

voor ieder laft.

Alle ongewegerde Kagen 240 voe-

ten voor ieder laft.

Maer heden is een andere wijze van

fcheeps-meeten hier in praftijck geko-

men; by voorval van verdrag tulTchen

de Majefteit van Denemarcken , en

haer Hog: Mog: te weten , men vultde

ledige fchepen van alle flag met beken-

de



N I C O L A E S W I

de zwaerten van kogels en kanon; tot zoo
een diepte als zy gewoon zijn, doorzee te

gaen,'t geen befpeurc wort uit de dok of
moet en merken, die het zeefcheopper-
vlack daer tegen kabbelende, nalaet.

Gereeckentdan vierduizent pont voor
een laft, dopt mende fchepen volgens
deze ondervindinge : en om dat alle

Schepen te meten , van te lange moeite,

entegrootekoftezyjgiftmen de onge-
meetenenaenin haer zoort , van wat
dragt zy mogen zijn : doch doordien
de zee met geene waterpafze linien dc
fchepen fnijt, in deze wijs van doen mis-
greepen voor konnen vallen , als oock
om dat de fchepen evenredelijkenwis-
konftigh den ander niet gelijken. De
meetinge aen proef-fchepen

, wertge-
daen aen fchepen die out, middeltijdig
en nieuw zijn. Van deze meetinge, eic-

kinge, en begrooting der fchepen , wor-
den aen de Schippers brieven verleent,

om die in Noorwegen of elders onder
't gebiet van zijn Majefteit van Deen-
mareken te vertoonen , oock brant-tee-

kens,op de (levens voor en achter ge-
zet , om tegens de eick- brieven te

werden geconfereert. Eenige nieuwe
aen te bouwen fchepen , ofte andere
tot hout-ladinge te voren niet gebruikt
geweeft zijnde, zullen in voegen alsvoo-
ren gemeten worden , en in kas van be-
zwaernhTe, een preuve onder 't gebiet
van Deenmarken mogen vorderen.

By uitlartdcrs wert deze volgende

wijfie gepletgt.

T S E ÏST t

Zy multipliceeren de 'kiels langte,
met de breete op het wijtfte des fchips

,

en dit met dc holte van de kiel , tot aen
de vcrdecks-balck toe

; als by voorbeelt

:

laet een fchip zijn , dat zy houden 100
tonnen voeren lan, (" te rekenen twee
tonnen op een laft) wiens kiel zy 4,5

voeten, en de langfte verdeckx-balck

1 8 voeten, de holte 8 voeten ; deze drie

doormalkandergemultipliceert, komt
6480 voeten , en zoo veel zou den in-

hout zijn, indien het een vierkant lig-

haemwaer,zoolanckals de kiel, breet

als de wij te, en dickals de holten des
fchips

: maerom dat de fchepen achter
en voor fmalder worden, en onder ront-

achtigzijn, zoo zien zy , hoe veel de

buick-ftucken na achteren eh na voo-
ren korter worden, alsde langfte gelijk

3».+ >
of 5 voeten

, na datzever van 't
midden zijn, nemende een middel ge-

1

tal van deze verkorting, als hier by
|

v°orbeelt drie voeten , welcke zy met
de helftvan de holte, teweten 4 multi-
phceeren,komt 24,ditwederom met de
kiels langte 45 voeten, komt f40 voe-
ten, voor hetgeene zy aen de eene zijde
artrecken

, en zoo veel oock aen de an-
derzijde, treekende dan twee mael 540
oi 1080 voeten van 6480 , blijft noch
f400 voeten, voorden inhout van de
holte des fchips onder het v erdeck. Ln
deze holte met zee-water gevult , zal
dat water wegen 396900 franfche pon-
den

; nademacl zy reekenen de voet
zee-water zwaertezijn 73 \ pont: 't welk
het gewigt is , dat dit fchips hol bevat-
ten zoude, als het met water wasgevult.
Nu dan zoo nemen zy de helft van

hetvoorfz. gewicht des waters 32Ó906
pont, zijnde 1 98450 pont voor het ge-
wicht dat zulck een fchip voeren kan ;
dit dan gedivideert door 2000 pont,
dezwaertevan een van haer tonnen,
komt zeer na 100 tonnen, dat dit fchip
voert. r

Een fchip zegt Fournier Frans
Schrijver, draegt zoo veel alsihet zelve
weegt.

Tweede manier.

Multipliceert als vooren de kiels lang.
met de wijten , en dit met de holte,
reeckenende 80 voeten vooreen ton.

"Derde manier.

Zy addeeren tot de kiels langte
de langte over fteven, dehelftvan de-
ze zomme gemultipliceert , met de wij-
te, en dit dan met de holte, fmjdende de
twee achterfte cijfer-letteren af, het blij-
vende getal wijft aen hoe veel het fchip
voeren kan.

Vierde manier.

Multipliceert de kiels langte metde
wijte, en dit weer met de holte , hetko-
mende getal divideert, door de kiels
'angte, hier by de wijte van 't Schip en
de holte, dat dan t'zamen geaddeert,
wijft het quotiënt aen hoe veel tonnen
het Schip voert.

Dt
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ikjil, enz. daer na addeert adenef
t'zamen , en multipliceert de helft met
i k, desgelijcks addeert eƒen g h t'za-

men , en multipliceert die met k l en

zoo voort met de andere: dezegevon-

de getallen t'zamen geaddeert, komt
voor de vlackte in de rib a b c <i.De twee

uiterfteribbens wijte dan gevonden zijn-

de, zoo addeert de zelve t'zamen:

De vijfde manier, die by Engelfche en

Franfen Wel voor goet gehouden

wordt , doch niet gebruickt , is

deze:

Men zal het fchip,als het opgemaekt

is, doch noch op ftapelftaet, tot het

verdeck toe met water vullen, nemen-

de tot dién einde een vat, waer van be-

kent is , de zwaerte des waters, dat daer

de

helft dezer zomme werde gedaen, by de

ïijckx devlackte inde wijtfte rib : alsby

voorbed t ;
dat a, b c d in de figuerFeen

van deze ribben zy.ad, de onder kant

van 't verdeck, met welck de ftreepen

ef,gh, enz. evenwijdigh getrocken

zijn : alzoo dat de linie a e , eg,df,fh,
enz. voor rechte linien konnen geno-

men worden. Meet dan a d,ef,g h en de

andere parallelen, desgelijcks oock de

wijte tufTchen deze parallelen , te weten

icnepen min ais in ti** , .. a.nz zoc*.

waeter lichter is , als zout waeter.

Licht water weerhout min , als zwaer

water, en derhalven konnen de fche-

pen beter zincken , in licht als in

zwaer water i fchoon Seneca van ge-

voelen was, dat het water nieten wecr-

hielt, maer dat hetzeecker geeft was,

die de fchepen op kielen dede drij-

ven.

Ach-



W*8 N I C O L A E S

de zwaerten van kogels en kanon; totzoo
een diepteals zy gewoonzijn, doorzeete
gaen,'tgeen befpeurt wort uit de dok of
moet en merken, die hetzeefcheopper-
vlack daer tegen kabbelende, nalaet.

Gereeckentdan vierduizent pont voor
een laft, dopt mende fchepen volgens
deze ondetvindinge ! en om dat alle

Schepen te meten , van te lange moeite,
en te groote kofte z y , giftmen de onge -

W i T S E ft ï

buick-ftucken na achteren eh na voo-
ren korter worden, alsde langfte gelijk

5 voeten
' na datzever van 't

midden zijn, nemende een middel ge-
tal van deze verkorting, als hier by
voorbeelt drie voeten , welcke zy met
de helftvan de holte, teweten 4 multi-
phceeren.komt 24, dit wederom met de
Kiels langte 45 voeten, komt 540 voe-
ten, Voor het geene zy aen de eene zijde

cn dit mei ..k. not* \^an ae kiel , tot aen
de vcrdecks-balck toe

; als by voorbeelt:

laet een fchip zijn , dat zy houden 100
tonnen voeren kan, C te rekenen twee
tonnen op een laft ) wiens kiel zy 45
voeten , en de langfte verdeckx-balck

1 8 voeten, de holte 8 voeten > deze drie

door malkander gemultipliceert , komt
6480 voeten , en zoo veel zou den in-

hout zijn, indien het een vierkant lig-

haemwaer,zoolanckals de kiel, breet

als de wijte, en dickals de holten des
fchips

: macrom dat de fchepen achter
en voor fmalder worden, en onder ront-

achtigzijn, zoo zien zy , hoe veel de
j

de langte over (teven , de helft van de-
ze zomme gemultipliceert , met de wij-
te, en dit dan met de holte, fnijdendede
twee achterfte cijfer-letteren af, het blij-
vende getal wijft aen hoe veel het fchip
voeren kan.

Vierde manier.

Multipliceert de kiels langte metde
wijte, en dit weer met de holte , hetko-
mende getal divideert, doordekicls
langte, hier by de wijte van 't Schip en
de holte, dat dan t'zamen geaddeert,
wijft het quotiënt aen hoe veel tonnen
het Schip voert.

De
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25? -vijfde manier, die by Engelfche en

Franfen -wel voor goet gehouden

wordt , doch nut gebruickt , is

deze:

Men zal het fchip,als het opgemaekt

is, doch noch op ftapelftaet, tot het

verdeck toe met water vullen , nemen-

de tot dién einde een vat , waer van be-

kent is , de zvvaerte des waters, dat daer

in kan : dit bekent zijnde , en gevon-

den hoe menigmael zulck een vat vol

water daer in gegoten is, als het fchip

gevult is, zoo is oock bekent , hoe zwaer

het fchip geladen is: indien nu dit fchip,

zoo gevult, in zee was , zonder maften

,

tomven of iets anders,op ofin te hebben

boven de verdecks-balcken ; 't is zeker

,

dat het fchip dryven zal, nadien de ftof-

fe van 't hout lichter als het water is;

want zy reeckenen de voet eecken-hout

13 pont lichter te zijn, als die van 't zee-

water. Maer het fchip noch belaft zijn-

de , met het hout boven het verdeck ,

maften, touwen, menfchen, en andere

dingen ;"t is zeker, dat dit gevult fchip ' zlPde de formen der fchepen zeer on-

zinkë zoude Indien men nu de zwaerte gelijk,en t'zamen gevoegt van verfchet.

van de maften , touwen , menfchen, het

ik,kl, enz. daer na addeert adtnef
t'zamen, en multipliceert de helft met
i k, dcsgelijcks addeert eƒen g h t'za-

men , en multipliceert die met k l en

zoovoort met de andere: dezegevon-

de getallen t'zamen geaddeert, komt
voor de vlackte in de rib a b c d.De twee

uiterfteribbens wijte dan gevonden zijn-

de , zoo addeert de zelve t'zamen : de

helft dezer zomme werde gedaen, by de

vlakte van de grootfte rib: en van deze

zomme eindelijck de helft genomen

,

komt voor de gemiddelde vlackte :

daer na doet by de langte over ftee-

ven , de kiels langte, de helft is voorde

gemiddelde langte : multipliceert dan

deze gemiddelde langte , met de ge-

middelde vlackte, 't geen komt, neemt

voor den inhoutvan de holte.

Maer alle deze laetfte manieren van

meting, konncn weinig dienen om de

volmaeckteladingeder fchepen te vin-

den ; want behalven , dat de holte be-

zwaerlijk ,
ja onmogelijk door rekening

volmaektelijk kan gevonden werden,

hout boven 't verdeck, enz. rekent half

zoo zwaer, als het zee -water, dat on-

der 't verdeck in gegoten kan werden

,

C't geen zy voor na genoech houden)zo

zal noch't fchip konnen voeren met zijn

toetakeling, de helft van 't zee-waters

zvvaerte, daer 't fchip mede was gevult.

Om te meten,hoe veelvoeten water of

andere ftoffe onder't verdeklcggen kan,

zo zoumen deze volgende manier kun-

nen gebruicken : meet de vlackte by de

twee uiterfte ribben op de kiel , desge-

lijckxdevlackteindewijtfterib : alsby

voorbeelt ; dat a b c d in de figuer .Feen

van deze ribben zy.ad, de onder kant

van 't verdeck, met welck de ftreepen

* ƒ> gh , enz. evenwijdigh getrocken

zijn: alzoo dat de linies e , eg, df,fh,
enz. voor rechte linien konnen geno-

men worden. Meetdan ad,e f,gh en de .

andere parallelen,desgelijcks oock del die de fchepen op kielen dede drij-

wijtc tuftchen deze parallelen , te weten I

ven -

gelijk;

de kring-ftucken.

Om dat oude fchepë zwaerder zijn als

nieuwe, voeren zy minder laft: want out

hout heeft meer ingedroncken water by

zich , oock maeckt het meer reeten

,

daer het water fteets door fluipt, 't welk

het fchip bezwaert. Schepen van droog

hout vosren meer, als die van nat hout

,

om dat 't lichter is:en des zomers dragen

de fcheepen meerder als's winters, na

veeier gevoelen , om dat de wateren

dan dickcr zijn , veroorzaeckt door

de koude. In zoet water dragen de

fchepen min als in zout; want zoet

vvaeter lichter is , als zout waerer.

Licht water weerhout min , als zwaer

water, en derhalven konnen de fche-

pen beter zincken , in licht als in

zwaer water : fchoon Seneca van ge-

voelen was , dat het water niet en weer-

hielt, maer dat hetzeecker geeft was,

Ach-
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Achtiende Hooft S T U C K.

Verklaringe dergejlalte veeier Scheeps-deelen.

f SU of He-

»| Otoploffing, en naekte ont-

'g/g leding van de kracht die de
" zeilen aen de maft doen, en
dees weder aen het Schip ,om

het zelve voort te doen gaen : als ooclc
tot de fpil,dient dc eigenfchap eens He-
Veis te werden verftaen. En om het
gemack uit te leggen, 'tgeen men ge-
voelt in 'tloopen van de touwen door
de blockx, moet de aert der Schijven
zijn verklaert.

Een Hevel noemt men 't , wanneer
een linie een vaft punt heeft , en weder-
zijts zijn armen ofenden uit-fteeckt.

Hier van zegtmen ,dat de eene arm
tot den anderen is, als het gewicht han-
gende aen dees tothetgewigt

, hangen-
de aen die arm : by voorbeelt in de fi-

guerFdelangftc arm cb istotdekort-
fte a c , als het zware gewicht k tot het
lichte gewicht /.

De waerheit hier van leert ons niet

alleen d'ondervindinge,maerhet zelve
Werdt van verfcheiden verfcheidelijck

uitgelegt. ,_Ariftoteles zogt de reden
uit een waeg, daer fchalen aen hangen

,

die zijn vaft punt onder heeft, welcke
op de minfte overhelling , met zijn

zwaerte aenftonts neigt daer heen waer
het helt. Archimedes en Ubaldtu , die
zijne voetftappen volgt, ftellen klaer-

der deze waerheit ten toon, doch Bal.
«W, wien't bewijs van hen niet voldoet,
zegt dat dees zaek het menfchelijck
geflacht by den droom moet in gegeven
zijn. Andere houden het daer voor,
dat de reden te halen is uit de groote
van de kringen , die de armen befchrij-

ven, als zy bewogen werden, ofoock
wel Uit de fneltc die zy maken ( als Rc-
gixf)op haer beweging na dat dezelve
groot ofte klein is.

Doch deze bewijzen alle ,fchijnen

ccnig tegenfpraeck te leiden, waerom
dezelve achter laete. Beter voldoetmy
het betoog van den vermaerden Heer
S.Ste-uin 'tgeen volgt.

„Stelt hier toe hetlichaem G, waer
5! in ftaet te bewijzen, dat gelijck het

j, lichaem, ofte d.e zwaerheit (v,dck

hier een zelfde isomhaerevenredio--,,
heit; want gelijk 't lichaem efda , tot ,]
't lichaem ef c b , alzoo diens 3waer- „
heit tot dezes, overmits den pilaer,,,
door 't geftelde, overal evenvaerdiger „
zwaerheit is) van efda, totefc b, al-„
zoo den langften arm/// /tot den kort- „
ften mk. mhls even aen m g door,,
't gegeven, laetons tot elck doen km»
zoo zal dan kh even zijn aen mg met „
km

j daer naer van d'eene getrocken
, „

g k
, en van d'ander k i (welckeg k en „

k 1 even zijn door't gegeven ) zoo zal „km met km even blijven aen / h , en „
haer helften als k m en U\ zullen oock,,
even zijn. Laet ons nu tot elk , ( te „
weten km,eni/) doen mi, en m/„
zal even zijn aen ik. Gelijck£ / tot,,
haer helft*/, alzoo ih tot haer helft,,
il, endoor onveranderde evenreden-

"

heit *, gelijk^ tot ih, alzoo*/ tot,"
//, maer ki is even aen»//, en /7an ,-•

m k
, daerorri

, gelijckg i tot /' h , al-
'

zoo m l tot m k
; maer gelijck g i tot

th
, alzoo het lichaem of de zwaer-,'

heit efda , tot efeb. Gelijck dan''
de zwaerfte zwaerheit efda , tot de '„

hchtfte efeb, alzoo den langften arm •

ml totdenkortften«?£

Gelijck ditnu bewezen is , in een pi-
laer, die evenvaerdiger zwaerheit is,
zoo kan men het zelve alle ongefchikte
formen toepafzen.

Behalven deeigenfehap des Hevels,
die reetsis aengeroert, vimmen noch
een andere, bykans van gelijcken aert:
wanneer namentlijck het vaft- punt , aen
't eene ent is, en de macht die heft aen
het andere ent,en de zwaerte tmTcheii
beide, by zoo een geval zegtmen, dat de
geheele linie is, tot de linie van 'tvaft-
punt tot de zwaerte , als de zwaerte tot
de macht die heffen of houden zal

s
'tgeen van Ubaldus dus werdt be-
toogt.

De Hevel zV abindc figuer U,het
vaft-punt in b, de zwaerte oflaftf is in '„

daengehangen , in a is de macht die„
houden zal. Men hange in a een ge- „
wicht gelijck aen de laflr, 'tgeen e

„

propot

VUeS,

tik 1.
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jjisj en maeke dat zich die houde tegen

„ een ander gewigtƒ, ahab tot bd-, en

j3 terwijl de gewichten ce gelijck zijn,

„zoozaloockdelaft c tot/zijn, als ab
„tot b d , daer naer hangt men het ge-

„ wicht ƒ in a. Nadien nu e totƒ is

,

„ als de macht e tot de machtƒ , beide

„ aen de zelve arm a b, en datoock e

„ tot/is, als a b tot b d , volgt gelijck de

„ macht des gewichts e tot de macht

des gewichtsƒ, alzoo abtotbd: en

'*> gelijck abtoxb d, alzoo de macht des

gewichts e , aen den arm ab, tot de

5, macht des gewichts c aen den arm b d-,

„ daerom oock de macht £,tot de macht

„ ƒ, gelijck de macht van 't genoemde

5
, gewicht e, tot de macht des lafts c, en

„alzoo zalf en/ een zwaerte hebben,

„ 'ofgelijcke kracht doen aen de Hevel

„a b. Daer na fteltmen i'n a zulck een

„macht, die het gewicht/tillen kan,

„die zal dan aen /gelijck zijn, en ter-

j,wijl/ma even zoo zwaer is, alsde

„lafl: c in d, zoo zal de macht in a te-

lgen de zwaerteƒin <2, even zulcken

proportie hebben, gelijck hy heeft te-

„gendelaftf ini/aengehangen. Maer

5,
zoodanigen macht in a is/ gelijck , en

„ vermach het zelvige te tillen , daerom

,,zal de eerftgemelde macht, de lafl: c

„tillen kbnnen. Weil dan de macht

„in a het gewicht /gelijck is , en de

„lafl: c tot het gewicht/ is. zSsab tot

£^ , zoo zalook de lafl: c tot dem acht

„die in (3 moet zijn, om dezelve lafl: te

„tillen, zijn als abtotb d,en omgekeert

„ als bd tot ba, alzoo de macht a tot

„ de hftc, 'tgeen te bewijzen ftont.

En dit zy zoo , wanneer de Kevel
evenwijdig met den figt- einder ftaet.

Maer by aldien dezelve onder of bo-

ven den zigt-einder komt , zoo veran-

dertdeze proportie, en men behoeft zoo
veelmacht niette gebruicken, om een

zwaerte dusop te wegen,gelijk by voor-

bceltindefiguerAvert vertoont ; want
als^o driemael zoo groot is zhog, en

mg rechthoekig o^bg-, is mg tot het

derdendeel van ms , als het gewicht x
aeng , tot de krachtdie in b van nooden

is, om x te houden. De zelfde re-

denenproportie gebruicktmen,als het

hevels kortfte end naboven ftaet, en dus

bevintmen , dat als b , dc macht, boven

ofonder de horizontale linjiekomt, dat

alïans de macht minder zal behoeven te

zijn,als ofzy paralel en evenwijdig met
denHorizont quam te ftaenundit voor-

beek behoeft de kracht juift een darden

minder te zijn, als de zwaerte die aen 't

kortfteend hangt. Om wel k te betogen s

zoo hangt aen b 'tgewicht/ , alzo dat

y zy het derdendeel van x , dat is als og
tot 0 b, alzooy tot x, by dit geval zal de
waeg -z weggenomen zijnde, door het

tweede voorftel van 't eerfte boeck in

Stevins weeg-kunft, evenwichtig blij-

ven: treckt qr evenwijdigh met bg;
enbq rechthoekig op bg

, hangt z aen

^ 9, alzoo dat « zy toty ,z\sbq totbr,

of't geen het zelfde is , als m s tot mg,
want de hoek bq r is even aen de hoek

g s m, en zy zijn beide recht, en de hoe-

ken q br, engm s , zijn mede even , om
dat q b , br ,

evenwijdig zijn met g m

,

ms: en daerom dedrie hoeken, qbr,
smg, gelijkformig, endezijden even-

redig , door de vierde propofitie des

feften boeckx vanEucüdes : zoo blijekt

dan , dat de waeg (y weggenomen zijn-

de) noch evenwichtig blijft , door Ste-

w'wyeen entwintigfte voorftel, nu de-

wijl dat x is driemael zoo zwaer als/ >

endat^is tot/, als fm tot mg, volgt

het, data; is tot driemael/ ofx, als sm
tot driemael m g, of 't geen het zelve is

,

als het derdendeel van ms tot mg, ge-

lijck te betogen ftont.

Ditinsgelijckx bewijft devermaer-

den Defcartes,duide\ï)cken ten vollen;

daer nevens reden gevende van alle

werektuigen , die met weinig kracht

zware laften konnen heffen en bewe-

gen.

Hier toe zegt hy, dat dezelve ktacht,

die een gewicht kan opwegen , by voor-

beelt van hondert pont, op de hoogte

van twee voeten , die kan oock een an-

der van twee hondert pont opwegen

,

op de hoogte van 1 voet , en dit begin-

zel moet nootwendig toe werden ge-

ftaen, als men bedenckt en toeftaet , dat

de kracht altijtgeëvenredet engevoegt

moet zijn tot het werck,dat is, zoomen
dc kracht aenwent, die noodig is het

werekte volbrengen, doorwelcke men
hondert pont kan opwegen , op de

hoogte van twee voeten ; en men ver-

hoogt daer mee een zeker gewicht

,

maer een voet alleenig ; dit nioet dan

li 2 twee-
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twee hondert ponden wegen : want
het is het zelfde, hondert pont op te

wegen op de hoogte van i voet, en
dan noch eens hondert pont op de
hoogte van i voet , als twee hon-
dert pont gelijkelijk op te wegen op
de hoogte van i voet.

Wel behoore hier in acht geflagen
te worden , dat niet enkelijck wort ge
zegt, dat de kracht die een gewicht
van vijftig pont, tot de hoogte van
vier voeten opheffen kan , een van
tweehondert ponden , tot de hoogte
van i voet, opheffen kan : doch daer
vverdt gezeidt , dat zy het ver-
mach te doen , zoo zy daer aen ge-
voegt is, 't geen door middel van een
ofanderwerektuigzeer bcquamelijk
kan gefchieden : 't welk te wege
brengt, dat het gewigt niet hooger
rijft dan een voer, terwijl alle de kragt,
die anders tot de hoogte van vier
voet zoude wereken , beknopter wert
gebruickt , en gelijckt als vervormt
overgedragen. Wel is waer, dat een
kint, 'tgeen een vierendeel pont tien

voeten hoog opheffen kan , juiftgeen

tienvierendeelentezaem , of 2 pont
en een halfopheffen zal, tot de hoogte
van r voet, eenvoudig genome: gelijk
de handen van dekinderszijngeftelt,
met zwacke zenuwen , en teere vin-
gers , maer wel als al de kracht in een
gefmoltenis, en te gelijck wert toe-
gepaft.

Klaerlijck kan men hier uit de re-

den van den Hevel zien, te weten

,

dat een zelfde gewigt , nu meer en
dan min, met dezelve kracht geheven
wordt.

Wat een Hevels lange arm uitwint
met meerder te tillen , als de korte,
dat verheft hy weder in de groote
kring die hy maken moet , en het ver-

meerderen van de tij t die hy moet ge-
bruiken,om zijn werek te verrichten.

Dit men zeer bequamelijck insge-
hjckx toe kan pafzen aen de Schijve,
waertoe Iaet aen de figuerK, abc een
draet zijn, gaende orn de Schijf d, aen
welcke fchijfhet gewigt e is gehecht.
Ten eerften ftelle, dat twee man-

nenleder een ent van de draet onder-
fteunen , of gelijckelijck verhoogen,
'tis klaer, dat zoo dit gewigt 200 pont

i
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weegt
, ieder man zal om dezelve te

onderfteunen, ofop te wegen , alleen
die kracht gebruiken, welck nodig is

om 100 pont te onderfteunen of op
te wegen: want ieder dracgtniet meer
dan de helft. Laet daerom het end
van de draet a aen een fpijkervaft ge-
maeckt zijn , en het ander end c wer-
de wederom van een man onder-
deunt: 'cisblijkelijck, dat de manr
aen de figuer L niet meer kracht als
te vooren van doen heeft , om het ge-
wicht e te onderfteunen; dat iszoo-
damgen kracht, die noodig is om 100
pontteonderfteunen

;om dat de fpij-
kerdie byais, hetzelve werek doet,
't geen de man , die vvy daer te vooren
onderftelde,dede.

Eindelijck laet ons ftellen, dat de
man die byn's, aen de draet treckt,

om'tgcwigt^teverhoogen/tisklaerj
dat zoo hy de kracht aenwent die no-
dig is,om 100 pont op te wegen, op
de hoogte van twee voeten , dat hy
't gewicht e 't geen 200 pont weegt ,
op de hoogte van 1 voet opwegen
zal; want de draet abc dubbelt zijn-
de

, moetmen het ent c, twee voeten
voort trecken , om het gewicht e zoo
veel te verhoogen, als of twee man-
nen den eenen aen 't ent a, den ande-
ren aen 'tent c trocken, ieder de leng-
te van i voet alleenig.

Waeruittebefluitenftaet,dat het
de fchijfniet en is,diedeze kracht ver.
oorzaeke

, maer de verdubbeling van
de draet: want zoo men een fchijf by
a hecht, over welck men de draet,
abch doet gaen , zoo en heeft men
geen minder kracht van noden, om
hnzkte trecken: en alzoo het gewigt
e op te wegen, als te vooren ,omcm^
tetrecken. Maer indien men by de-
ze twee fchijven noch een derde by
^ voegden, aen dewelck men het ge-
wicht hangt, en over welck men de
draet doet gaen , even eens als aen den
eerften

; dan zalmen geen meer kracht
vannooden hebben, om dit gewicht
van 200 pont op te wegen, als men an-
derzins zoude nodig hebben, om 50
pont op te wegen zonder fchijf; want
men dus de draet vier voeten moet
voort trecken, om 't gewicht een voet
op te wegen,

En
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Enaldus kan menmet het vermeer- voet,en dievan hetrat ab6 voetgroot

deren van de fchijven , de aldergrootfte

kracht opwegen ende tillen.

Een waerdigevrageis het, over welke

fchijven de touwen het lichfteloopen,en

welke dat bcquaemft zijn, om zwaerten

over te halen, de groote ofde kleine?

Mijns bedunkens geeft of neemt de

groote van de fchijven hier inne niets,

indien de fpillen een zelve evenmaet

houden tot de Schijven, om dat het

overwichteender wijze werekt, 't zy de

fchijve groot ofte klein zy -,op de fpillen

komt het meelt aen , waer van men oor-

deele,dat hoe kleinder dat zy zijn , hoe

lichter de zwaerte voort gaen zal , en

hoe grooter reden de Mid-lijn van de

fchijftot die van de fpil heeft , hoe ge-

mackehjekermende zwaerte optreckt

,

zoo dat groote fchijven met kleine fpil-

len de befte zijn ; want de fchijf een

hevel is , waer in by a aen de figueren

Mdc kracht is , by b het vaft punt in de

midden van de fpil , by c de zwaerheit

,

die te bewegen is, gelijck dan de gehce-

le a b tót b c , zoo de zwaerte tot de

macht, nu om dat br in de kleine fpil,

korter is als b c aen de groote fpil , zoo

moet volgen, dat de kracht aen a by de

kleine fpil , zoo groot niet hoeft te zijn

,

als de kracht aen a by de groote fpil ;

en zulckx naer evenmaet hunner leng-

ten. Waerom allen bloke-makers is te

raden , zeer dunne kopereofeizere fpil-

len in hunncblockx te fteecken.

Enditzyte verftaenvan het licht of

zwaeromgaencler fchijven zelve , zon-

der acht te flaenop eenige aengehangen

zwaerte.

Hier uit wertmede klaer en kenlijck,

dat de kracht,waer mede men het radt

a byA7
, ofde pen b draeit,die hetWind-

acsof denCylinder c doet bewegen,

op welckc zich een draet windt , waer

aen het gewicht d dat men op wil we-

gen , vaft is gemaeckt : een zelve pro-

portie moet hebben tot het gewicht dat

opgchaclt moet werden, als de omtrek

van de fpil tot de omtreck van het rat

zeiven -, ofhet geen 't zelfde is , de dia-

meter van denecnen, tot de diameter

ran den anderen , om dat de midlijnen

een zelfde reden tot malkanderen heb-

ben, als de omtrecken, zoowanneer dan

de middellijn van decylindernnaer een

was , en dat het gewicht d 6oo pont
woog

;
het zal genoeg zijn , dat de

kracht in b bequaem zy om 100 pont
op te wegen, en zoo voort met de ande-

ren.

Wel is waer , dat de eigen zwaerte

van de fchijven en hetlichaem van de

draet, deze rekening eenigermaten on-

klaer konnen maecken ; als mede dat

timen niet wiskonftelijck recht zijn,

noch naer om lacg hangende niet juift

recht evenwijdig zijn
;
doch alle deze

zwarigheden zijn zoo weinig van be-

lang , dat op 't gebruick in geen aen-

merking en komen.

Niet ongerijmt Zoude het hier zijn,

te handelen van den aert des zwaer-

heits , en hoe de hemelfche bolletjens,

oorzaek van zwaerte en lichte der aerd-

fche lichamen zijn: doch kortheits wil-

le ga zulckx voorby , en trede voort tot

mijn oogmerek , namcntlijck tot ver-

klaring eeniger fcheeps voornaeme dee-

len.

De Groote-maft, waer door de meefte Ve m»Jl li

voortganck van het fchip gefchiet , be- ,enHri'u

ftaet mijns bedunkens uit veele hevels,

hoe hoger dat hy is, hoe meer hyhet

Schip voort zal doen vaeren , ten waere

al te hoog van boven neder raekte.

De wint van bovenen tot onder aen

de maft toe, die in de zeilen ftaet, is de

kracht die beweegt , het vaft-punt is

onder, alwaer de maft in berfpoorgaet

;

het fchip aen zijn zwaerheits middel-

punt, ishetgewicht 't geen te heffen is >

hoe nader dan het vaft-punt ofde voet

van de maft , 't geen het zelfde is , aen

het zwaerheits middel-punt komt , hoe

meerder dienft en uitgewerekte de

machten aen de maft voort zullen

brengen ,en hoe fnelder het fchip voort

zal gaen : zoo dat wanneer de voet

des mafts iri 't zwaerheits middel-punt

ftaet, de fchepen op haer alderfnelft

zullen zeilen, want duszaldelinieacn

't hevels eene ent zeer kort, ja fchier

geen zijn , waerom de macht aen de

lange linie des mails veel uit zal win-

nen, en veel krachtiger zijn, als ofhet

zwaerheits middel -punt ver van de

voet des mafts afftonde.

Even veel is het , of het genoemde

zwaerheits middel-punt boven, onder,

li ofte



»54 N i c ó l a r s W I T

li'&erom dc

tnajijuifl

*9atogegeye-

net boogté

moet z,yn.

ofte ter zijde de voet des mafts vak.
Hier uit komt dan te volgen , dat de
boven deelen des mafts , of de zeilen

daer aen geklampt, hetfchip op hetal-

dermeeft voort doen gaen.

Men zoudemedevan de windt, die
hier de macht is , het zwaerheits mid-
del-punt konnen vinden , en dus dit ge-
itel tot een eenig en onveranderlijckc

Hevel brengen : of men kan oock de
macht ftellen op een gemiddelde
plaets ; zeg op zoo een plaets , daer bo-
ven zoo veel meer gevelt gedaen wert
als onder min , welcke p laets zeer lich-

telijckuitte vinden is
; en aldus zal de

ma ft toteen eenige Hevel gebracht zijn,

daer van de macht ofhet gewelt op eene
plaetze zy . De maft is een Hevel, daer
aen de machten de zwaerte evenwijdig
metden zicht- einder komen, zooadat
dc proportie tuflehen de macht en de
zwaerteeeneraerd blijft, en met veran-
dert als aen zulke hevels, welke onder
of bovenden Horizontkomen.

Iemant zoude konnen zeggen , in-

dien de maft een Hevelis , zoo mofteen
touw aen de maft vaftgemaeckt en ge-
trocken , het Schip veel fnelder doen
voortgaen,alsofhetaenhet fchip zelve
ware gebonden, waer van wy het te-

gen gefteldezien gebeuren, hier op zeg-
ge : dat het touw aen de maft , het fchip
fnelder zoude voort doen gaen , in-
dien men evenwijdig met het water
trock

; maerom dat men dus treckende
lager ftaet, zoo duickt het fchip noot-
zakelijck voor in 't water , 't geen zij-

nen voortganckhindere.

Zo menig punt als boven de voet, of
het yaft punt van de maft is, zoo menig
begin des Hevels machtigen arm men
ftellen kan.

Met recht moge iemant vragen
,

waerom dan de maft niet hoger ge-
maeckt, als de wijtemet de holte van
het Schip tweemacl? wien dient tot ant-
woort; dat de ondervinding heeft ge-
leert , dat maften die hoogcr zijn, zeer
licht van boven neder komen, daer de
reden van is, dat aen de top , die verre
van het vaft-punt af is, de wint meer-
der kracht kan toebrengen , als aen het
gedeelte mafts , 't geen om laeg is.

Een ander zoude konnen voorwer-
pen, byaldien de maft metzijne zeilen

E N S

een Hevel is , fchoon de wint recht-

hoekig op demaft aen komt, en recht
deur waeit zonder kring- ftucken te ma-
ken

, echter zal het Schip naden aerd
van veel Hevels voorover, en met het
galjoen in 't water moeten duicken,
't geen men echter niet ziet te gebeuren.
Waer op tot antwoort dient , dat de
zwaerte, die aen de kortfte arm hangt,
altans zoo veel de macht aen dc maft
overweegt , dat de machtom het Schip
op te wippen niets uitwercken kan , en

I

bY gevolg zijn kracht alleen befteet tot
den vooitganck van het Schip; hierom
ballaftmenfchepen

, wanneer zy ledig
zijn, en men hout die meeften- tijdt ach-
ter zwaerder als voor ,om b y hart weer

,

de kracht die dan geweldiger in de zei-
len valt, te weerhouden, opdat zy het
fchip nictachter op doe wippen,en voor
neder duiken. Byaldienmede de fnuit
van 't fchip voor in 't water komt te dui-
ken, zal de \vint,die recht langs- fcheeps
waeit, minder kracht op de zeilen doen,
en daerom zal 't fchip dan weder rijzen.

Niet tegenftaende dit alles
, gebeurt

het zomtijts,by zeer quaet en hart weer,
't geen de magt aen 'sHevelslangfte arm
zeer doet vermeerderen, dat de Sche-
pen achterop wippen, voor inzinken i
en zoo vergaen.

Zoo de maft Ideinder wort gemaekt

,

als boven aenisgeroert, bcvint men, te
veel wints verlooren gaen,en dat de kort-
heit des langften arms, ofdes mafts de
voorr-ganck zonder nootzakelijckheit
verhindcre.

Om d'ongeftadigheit desluchts dan,
valt het bezwaerlijck te zegeen

; naer
dees of geene maet is een maft a'ltijdt

hetteftgemaeckt.

De middel-maft is het grootfte, om
dat het Schip aldaer, het meeft verdra-
gen kan.

Smackzeils maftenhellen voor over,
om het zwaerheits middel -punt naer
vooren te dwingen , want dees maften
werden zeer ver naer achteren gezet,om
grooter zeil te konnen voeren.
De maften werden zomtijtsgebocht,

cieraets halve , en dat op een derde Je"£e
^s>-

van onderen af. Met de ftagtouwen
buigtmen de maften na welgevallen

;

en wanneer zy tedun zijn , werden daer
wangen opgelegt.

Dc

Smacl^teil:

maft.
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De langwijligeondervindinge heeft

|
men de maften korter als gemeenlijk,

geleert, dat de maften van die dickte

moeten zijn als boven in dit werek

ftaet verhaelt, want dunder valt te

bros, en dicker zijn onnodige ko-

ften.

Wat het hellen des voornoemden

groote mails achter over betreft, zulx

gefchiet om te fteviger en vafter te

ftaen, want dus fteunt hyop het ver-

deck , en helpt het zwaerheits mid-

del-punt naer achteren toe , daer

na te trachten is , om dat het fchip

ichter weinig dieper gaende als voor,

beter naer zijn roer luiftert,want aldus

de drift van het waeter fterker tegen

't roeraen fchiet.

Aenfchepen die niet wel by de wint

om willen , zal men de maft weinig

meerder achter over doen hellen als

gemeen, om dat alzo't fchips achter-

deel meer zeils boven zig krijgt, en by

gevolg van meerder kracht is, als men

de voorzeilen laet loopen , om tegen

wint te wenden. Aen die Schepen

,

welcke te licht met het achterdeel

wenden ,
enzwaerhjck met het voor-

'

fte van hetSchip voorwint om willen,

zal men de maft weinig meer voor

over zetten als gewoonhjek ,
op dat

dus het voor-fchip , meer zeils boven

fich krijge , en by gevolg in 't wenden

voor windt om, te fnelderzy.

Ick doe de maft van mijn voor op-

gegeven Schip, juift zooveel duim

hellen , als het hol tot het verdeck

voeten hoog is,om dat, wanneer dees

maft meer helt, hyde achter-maft en

zeilen in de weg is , en zoo hy minder

helle, berijekt het niet ten volle zijn

geè'ifte wit.

Met de Achter-mafl is de zaeck

eener aerd, hy helt om te fteviger te

ftaen ; om de zwaerte naer achteren

te helpen , om het fchip te minder

voor in te doen duiken , en om plaets

te winnen voor zeil en treil des mid-

del-maft.

De maften konncn , fchoonzc reets

in de Scheepen ftaen, lichtelijk ver-

zet worden , met het uic-houen van

de Viffcher, inflaen van wiggen , aen-

haelen van ftaggen en perdoens.

Op Schepen , die zeer verre en

!an;Twijlige tochten doen , neemt

en de touwen zwaerder, om te ftevi-

ger te zijn,en niet ligt van bovenen te

komen
;
't geen de langwijligheitvan

de reis zoude konnen veroorzaken.

De achter-maft zoo wel vooreen

Hevel aen wert gezien, als de middel-

maft, doch om dat het zwaerheits

middel-punt verder van zijn vaft-

punt afis, en brengt hy zoo veel tot

de voortganck van het fchip niet, als

de middel-maft.

Van de lengte desachter-mafts, en is

weder gene andere reden als de on-

dervindinge te geven.Hy moet korter Waerm Im

als de middel-maft zijn, om het wei- Acbtn-m

nige zeil dat daer aenhangt, en men k~lmK-

liangr daer weinig zeil aen, om dat de

zeilen van de groote maft beletten,

dat hier veel zei!s aenhange; de zwak-

heit van het fchip, en laet insgelijks

niet toe , dat de maften even groot

zijn; gelijck mede niet het gebruik ,

waer toe hetachter-deel van hetSchip

isgefchickt, te weten de kamers die

daer boven elkander ftaen. Byaldien

het achterzeil zoo groot zoude zijn

als het middel-zeil , zoude het de

wint-vangaen de middel-zeileft ver-

hinderen , 't Schip achter te veel flin-

gerenen ongehoorzaem aen het roer

doen zijn, behalven dat de roer-pen

niet te gebruiken zoude zijn ; want

zoodemaftgrooter was, en dat daer

zwaerder zeüaen zoude hangen, moft

de maft meer naer achteren ftaen, al-

waer de pen van 't roer nu over en

weer door het ftueren gaet.

De Voor of Focke-maft, ftaet recht watromi,

op, niet voor over , om dat hy het 1°'}™"?

zwaerheits middel -punt niet naer_/i««.

voren zoude helpen: niet achter over,

om het tuig van de groote maft niet

hinderlijcktezijn; doch wanneer de

fchepen voor zeer zwack bevonden

werden , doet men hem een weinig

achterover hellen.

Zoo men acht (laet op cieraet, moe-

ten de maften niette zeef voor ofach-

ter over hellen.

Dezefocke maft is lichter en zwac-

ker als de groote maft , om dat het

Schip voor zwacker zijnde als in de

midden , daer niet veel leiden kan

,

zijn voet en ftaet op den fcheeps-bo-

dem
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dem niet,om de rontheit van het Schip

de Boeg-

fpriets toe*

voor

Dees wert mede als een Hevel aen-

gemerekt: dochom dat zijn vaft-punt,

in 't gemeen verder, als dat van de twee
andere maften, van 't zwaerheits mid-
del-punt is , doet hy minder tot de
voortganck van het Schip, als de twee
andere maften.

De Boeg-fpriet met zijn Stenge

,

fchijntmen insgelijckx mede als eenHe-
vel aente konnen merken, waervan het

vaft-punt aen het fchips-boort zy : de
langtedesecnen arms laet beginnen van
den top der ftenge , en recht uit gaen tot

het boort toe > den anderen arm gaet van
't vaft-punt af, tot het fchips fwaerheits

middel-punt toe. Hier is 't zwaerheits

middeï-puntalder verft van'tvaft-punf,

waerom dees maft 't min ft tot dé voort-
1

gank van't fchip doet: hy fteekt zo verre

boven de Leeuw, dat het zeil dezelve
even rake, daer mi jn gegeven evenmaet
naerisgevoegt. Langer tc zijn, zoude
hem onnut wezen, want alleenig dient,

om de wint te vangen die onder, en tuf-

fchen de zeilen heen fluipt, en fteets zij-

del-winden te nemen waer. 'tGeen ech-
ter kan gefchieden,fchoon hy laeg ftaet,

en hoe lager hy ftaet , hoe beter hy te be-

heeren is. In de figuer O , laet a het
zwaerheits middel-punt zijn , b dc de
boeg-fpriet en zijn fteng , a b c de He-
vel , die hier in gedachten wort geftelt.

Om dat de lengte van het vaft-punt des
boeg-fptiets, tot hetzwaerheits middel-
punt , omtrent van een zelve grooteis,

met de lengtevan 't vaft-punt, tegen de
macht, die aen de maft is , wert te wege
gebragt , dat dees maft het fchip zeer

weinig tot neerbuigen doet hellen
,

maer alleen den voortganck helpt be-

vorderen.

De boegfpriet wort bewoelt,fterktens
halve; en dees woeling weder met een
huk bedekt, tegen bedervingen llijting.

De Groote-rnaft zetmen aen welge-

bouwde fchepen , in de midden van het

fchip, daer het fchip op zijn fterkfte is.

Doch zo het fchip voor zeerzwak wert
bevonden , zet men hem wel een wei-
nig naer achteren toe, 'tgeen inzwaere
Lants-fchepen meeft alnjdt werdt ge-
pleegt : dan noit meer als drie voet na
achteren. Men verzet insgelijcks 111e-

W t t s e n s

de dees maften zomtijfs naer gelegent-
heit van 't gebou , en namen achter-
ruim nodigh heeft.

DeAchter ofbzzaens-mafi zet men zo
verre van de groote maft af, als't moge-
lijk is,om des te meer zeil tc konnen aen-
flaen; zooevenwel, dat men zich ach-
ter bequaem redden kan , en dat daer
plaetze vcor de roer-pen overblijve : de-
ze Bczaens- maft wert altijt eenderlei

wijze op de fchepen in gezet, fchoon,
alsmen de fchepen uitcrlijck aenziet,
zy verfcheidenthjek geftelt fclnjnt te
zijnr't geenhier vandaen komt , dat het
werek boven rontom de maft, vanver-
fcheidenaenzien is. En eenige fchepen
ftaetze voorde Kajuit , in andere fteekt-

ze door een derde dek heen,enz.De voet
van de Focke-maji dient juift te ftacn op
demaet, bymy hier vooren beftemt, in

de vergadering van ftcven en kiel , die
hy beide met cenen ftutij want zoo hy
meer na vooren ftont

, moeftehy, om
de bogt van het fchip , hooger ftaen :

'tgeen niet vermag te zijn, want dc
zwakte van het fchip op die plaetze

,

zulx niet en lijt : by aldicn de voet
meer naer achteren ftont , zoude het zeil

te weinigh wint vangen, belet zijnde
van de zeilen der groote maft: en zy
zoude de groote maft mede derwijze
in de weeg zijn,dat men dezelve by hart
weer niet zoude konnen redden.

De voet van de Boegfpriet ftaet te-

gen de voet van de Fockc-maft aen

,

omelkandret'onderfteunen, en vaftig-

heit te geven , zonder het welck , het
even eens is of de boegfpriet kort of
lang binnen boort ftecckt.

De fcheeps Maften konnen mede en-
kel aengemerktwerden,zonder opzicht
op eenige Hevels te nemen : en aldus
mach mendaer van in 't algemein zeg-
gen; datzy op zijn alderbeft zullen zijn

geftelt, wanneer zy het fchip in even-
ftaltwichtigheit behouden: want aldus
zal het zelve den meeften voortganck
nemen. Waerom men oulinkx de ma-
ften zeerveel agteroverdede hellen, als

wanneer de fchepen achter zeer licht

wierden opgebouwt
; welck over hellen

achter eenige zwaerte by-bracht, waer
door het fchip zijn evenftaltwichtig-

heit bequam, 'tgeen haer oockzeer
wel loefdede houden.

De

Maften

gemerc\

als ofgt

Jlcyeil"
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De twe achter-maften brengen met

haeroverhellente wege, dat het ach-

terdeel van het Schip weinigh meer-

der inzinke als het voorfte deel, het

geen dienftig is, als gezegt , om het

fchot van 't waeter te beter tegen het

roer te doen flaen , en het Schip beter

te doen loeven. De middel-maft wert

mede voor over wel geftagt , om
dat dus de zeilen beter om willen,

En lichter te beftieren zijn. Dit even-

wel en is niet de eenigfte oorzaeck

,

waerom het fchip achter dieper gaet

als voor , maer de fcherpte , die het

fchip achter heeft , doet hem zinken

I. D E E L.'

ftedeel zal op de verplaetzing, het

zwaerfte bevonden worden en daer

na toe zal het zwaerheits middel-punt,

by zoo een geval hellen; waervande

reden den genen klaer is , die het ge-

ftel des geheelen al verftaet: dochom
dat zulkx hier niet te pafze komt ;

zal dezelve verzwijgen.

Tot de lengte van de Groote-raa r<matgmi,

nèemick tweemael dewijte van het

fchip, met de holte eens: zoo het lan-

ger werdt genomen, zal het zeil te

groot zijn , om van menfchen handen

in de lucht re konnen werden beftiert:

oock zal een harde windt dusdanige
lCllip acilicr lictll, uw.1 "vil» win»." lyw ~~ '— — -- —

: o.

meer achter als voor, daer hy veeltijts rees zeer hehtelijck aen ftucken flaen.

breder en ftomper is , en zu!x,om

dat liet Schip achter zoo langen laeg

h» facken moet \ tot dat het lichaem wa-
" ters , 't geen hy beflaet , zoo veel is

,

*
als de ganfche zwaerte van 't geheele

agter-ent. Om dan meerder te beiken i

met het fcherpe end, moet hy daer

dieper fincken als voor met het ftom-

pe ent, 't geenj met weinig te fincken

,

veel waters beflaet.

Ende by aldien men de maften niet

aen en merkt als Hevels , zoo zal d aer

door geen nijging van het voorfte

Schip naer om laeg , ofte van het ach-

ter-fchip naer Om hooghzijn, maer

al de kracht , die de wint in de zei-

len doet ,
gedeit tot voortgank van

het fchip : en de macht aen de maft

is dan van een zelfde kracht j of

zy hoog of laeg tegen dezelve komt

te vallen : oock ïs'er geen helpen-

de ofhinderende evenmaet tuflehen

de macht , die het Schip beweegt ,en

zijne zwaerte; maer de minfte macht

beweegt alles, zoo daer geen beletze-

len zijn , die den loop uiterlijck ver-

hinderen.

Het zwaerheits middel-punt van

een vlottent Schip, daer hier (gelijk

als boven) meermalen van is gefpro-

ken, is een ftip.te midden in,waer van

daen 's lighaems deelen ontom even-

wichtig zijn, onveranderlijck. Doch

fuut Thïloj'ophke en naeukeurig onder-

zogt, 't geen echter in pra&ijk geen

verfchil aenbrengt, zal dit alleen zijn,

zo lange het lichaem evenwijdig met

den zicht-einder blijft; maer verwrikt

'ïzelvejZo verandert ook dit;het laeg-

Behalven dat grooter rees te veel flin-

geren op de minfte beweging, en met

hunne nocken te groote kring-ftuc-

ken befch. ,'j ven. Zoo de ree kieinder

wort gemackt , geeft men wint over:

't geen ondienftig is , wanneer een

zwaerder kan werden gebruickt,

't geen d'ondervindinge ten vollen

heeft beveiligt.

De zelfde reden plaets heeft in de

Focke-raa, uitgenomen dat deeseen

zevende korter moet zijn , om de

zwack heit van zijn maft , die zooveel

als de groote maft niet vermag.

DeBezaens.roe wert zoo groot ge- ^zaens .rse)

maekt als 't lyden mach,doch nimmer

is hy langer als een voet oftwee meer

als zijn maft; want zo hy langer is naer

om laeg,zal hy 't groote maft-tuig hin-

deren , is hy langer naer om hoogh,

zal teveel (fingeren. Hy ftaet dwars

tegen zijn maft aen, om dat het zeil

dus hier geftreckt ten profijtelijck-

ften wint-vang ftaet, en met weinig

toeftelvan touw, 't geen achter zeef

dienftig is, beftiert kan worden.

Het zeil is een drie-hoek, die twee

zijden even groot heeft , dienftig by

alle zijdel-winden -, want in voor wint

moet men hem dwars tegen de maft

aen zetten , om eenig diènft te doen

,

en alsdan onder.fchept hy van het

groote zeil de wint. Het is drie-hoe-

kig ,om dat een vierkant hier niet ge-

voegelijck beheert zoude konnen

werden.

De Blinde-raa is een vierde korter

als de boeg-fpriet , om dat zooze lan-

ger is > tc veel over 't fchips zijde

Kk fehietj
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fchiet ,en zijnzeilhet geficht voor uit

te veel weg neme,zoze korter was,zou-

demen wintverliezé ,'t geen ondienftig.

Zy hangt en is aen de boeg-fpriet vaft

Weinig onder de helft, naer boven toe

,

om dat de fpriet daer op zijn fterckfte is.

De toppen van de maften worden hier

te lande van eiken-hout veel gemaeckt

,

ftercktens halve.

De Groote-mars-raa is ftijf de helft

korter als de groote Raa, en zulx,om
dat, hoe hoogermen komt, hoe kleinder

de zeilen naer gelang moeten zijn, om
te minder wint te vangen : zoodezeilen
boven zoo groot waren als onder, zou-
den zy niet te beftueren zijn , en dick-

mael door weinig harde wint van boven
neder komen. Dees Raa zal omtrent
zoo hoog ftaen , alsde groote Raa.
De Stengen worden veeltijts achter o-

ver gehaelt, fchoon de maften voor over
hellen, 'tgeen met de perdoens wort ge-
daen,omdatcierlijcker ftaet, en beter

te beheeren zijn : want zoo deze voor
of achterover hangen , gelijck de ma-
ften , zullen de zeilen daer te veel aen
flingeren.

DeVlor-marszeili-raais qualijk de
helft korter, als de Focke-raa. Iemant
raochte vragen, waerom dat deze niet

van een evenredige groote , met de
groote mars Raa zy : dien dient totant-

woort, dat deze Raa grooter mag zijn

,

om dat zijne ftengc korter is.

De Boven-è/mde-raa is dusdanigh
geftelt, dat zy pas van de boegfpriet ge-

dragen kan werden, waer naoock het

ftengetjen is gemaeckt: het ftaet op het

ent van de boegfpriet, om dat hoe ver-

der uit de achter-zeilen , hoe beter het

ter wint-vanck ftaet.

De Kruis en Bram-flengm zijn we-
der kleinder, en by gevolg oock haer

, acngeflagen zeilen , en dat zoogroot als

de ondervindinge heeft geleert, dat zy
vermogen te zijn. Dit alles zy geftelt

op gewoonewinden weer; wantby har-

de ftorm zomtijts maft en ront-hout,

breecken: by doot-ftilte , zal een fchip

om zijn zwaertc, en grofheit van leden

,

nietvoortvarenkonnen. Iemant moch-
te voorwerpen , dat men de ront-hou-

tcn beftendig tegen het alderhartfte

weerbehoorde te maeken , 't geen mijns

bedunckens is onmogelijck , om dat

olaes Wtts«n
de * reden tuflehen het hout en den *M
alderhanften ftorm , ons menfehen is

onbekent.

Wat de Marfzm aengaet
, zy dienen

om de maften vaft te houden, hierom
zijn de hooft-touwen Vvederzijts daei*

aen vaft gemaekt; als mede om plaets

te geven aen de bootsgezellen , daer zy
op ftaen , wanneer z y boven iets te ver-
richten hebben.

De marfzen worden met lams-vellen
bekleet, voor het fchuuren van zeil en
touen. Zoo iemant vraegt, \vaeromde
maften gedeeltzijn, in twee ofdrie by-
zondere deelen , en waerom men zich
niet diene van een-ftuck,ofzoo de bo-
men zoo hoog niet en zijn , van zon-
derlijcke ftucken , met bouts en ander-
zins aen een gekloncken , en tot een lig-

haem gemaeckt ? zulx gefchiet , om
dat als de maft beftaet uitveele byzon-
dere deelen , die alleen aen elkandere
vaft zijn gebonden, dat dan, wanneer
een ftuck breeckt , d'overige behouden
blijven: als medeom dat men de top-ma-
ften by hart weder nederdalen, endoen
fchieten kan , en by ftilte, of als des
noot is , weder op kan doen reizen

}

'tgeen niet zoude konnen gefchieden,
by aldien de maft van een ftuck waere
gemaec kt. Dit te doen is aldereerft

gevonden omtrent het jaer 1^70 by
eenen Krijn JVouterfz. fchipfer tot

Enehuizen, want tevoren mendeften- v . Bl

gen op de groote fchepen woelden aen ™Lm
de toppen van de maften : welckftenge

Mte
fchieten naderhant van alle volckenm
Europa na te gevolgt.

Gelijck het mede geen onnutte vra*

ge is, waerom men het gene in de hoog-
te ftaet in debreetenietuiten ftekePdit

nietgefchiet,mijns bedunkens , om dat
dus de zeilen, die als dan aen zeer lange
rees zouden moeten hangen, zeer zou-
de flingeren en niet wel te beheeren
zijn, als met gevaer

; als mede dat het
de fchepen te veel zoude doen hel-

len.

De Spil , die men ftevigheits wille,

met zijn onder-erm op den fcheepsbo-

demftelt, en die men in groote fchepen
wel verdubbelt, offpil op fpil zietzijn,

en meerder in getal als op kleine fche-

pen, is mede tot een Hevel te brengen

en zooveel de armen langer zijn , als

de

Séfd
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de halve middel-lijn van het fpils lig-
|

ken
haem , zoo veel te lichter wint men iets

op: by voorbeelr, laet hetancker wegen
twee duizentpont, de armen, die hier

vierftclle, zijn zesmacl zoo lang als de
halve fpil zelvedickis, en aenjederarm

douwen vier mannen : ieder man zal

dus geen meer kracht behoeven te

doen , als ofhy twintigen \ pont tilde:

teverftaen, zoo zy alle vier even verre

van de fpil afftaen ;daer zy anders ieder

125 pont zouden moeten tillen , zonder
behulp van dit werektuig : zoo datzy

104.5 pont minder tillen , met behulp

van dit werektuig de fpil , als zy zouden
tillen, wanneer zy het anker moften hef-

fen zonder werektuigh. Dit vorderen

zy met de verdubbelingh van haren

gang, waer van de redenen in het

yoorige zijn verklaert. Maeromdat
de mannen niet even ver van de fpil

ftaen , en de twee achterfte zoo veel

meer uitwereken , als de twee voorfte

min , zoo rekent de middel-ftip , tuf-

fchen de man naeft acn de fpil , en die

het verfte daer van is ,voor heteinde des

arms, daer al de kracht van gefchiet:

en aldus zal de rekening met de waer-

heitover.een komen.
En dus is het mede gelegen met de

Braet-ff eden: zo haer hant-fpaken vijf

mael langer als 't halve fpit zelve dik is,

zijn,'t werk zal zoo veel te lichter gaen :

hoe langer datzezijn, hoe bequamer,

mits datze maer bruickbaer blijven:

dees worden in kleine fchepen gebruikt,

om de minfte emflag , en om dat men
daer toe weinig volck noodig heeft , of

oock wel op grooote fchepen , om de

lichte anckers medeop te winden : dog
ditongemackis hier by, dat het win-

den over braet-fpeden zeer langzaem

toegaet. Hier by echter ftaet te let-

ten, alzoo de houten , die het braet-

fpit doen omgaen , onder en boven

de linie, met den Zicht-einder even-

wijdigbewogen werden, dat het winden
weinig gemackelijckergaet,als dehant-

fpaeck onder ofboven het braet-fpit is
;

't geen hoe veel verfchilt,volgens de wij-

ze hier voorgeftelt , na gerekent werden

kan. De Braet-fpeden leggen wederzij ts

in dicke houten, diekoppen werden ge-

naemt, welck op den overloop vaft zijn,

• cn van boort afftaen
5ofin fchilt-planc-

I. Deel. 259

dcwelcke tegen het boort aen
ftaen.

Omtrent het winden der Anckers,
ftaet aen te mereken, dat het Ancker
onder water zoo veel lichter opgaet

,

Hu Anker
meegt onder

water min*

dsr nis in de

als ofhet minder woeg , de zwaerte van tafe

een lichaem waters,met hem even groot.

Om dit te betoogen , zoo laet iaën de
figuer P,een vat vol waeter zijn, gelijck

aen a: het vlack-vat d dan vol waeters,

is in 't water b c, licht noch zwaer, want
het daer in , alle geftalten hout , die

men hem geeft : daer de reden van is j

dat wanneer iets rijzen of daelen zal }

dan moet een kring van lichamen ge-

fchieden , die verplaetzen , en om dat
de waters deelen allevaneenaert zijn,en

geen rede is.waerom d'een min als d'an-

der rijft ofdaelt, zoo blijven zy in een e-

ven ftaltwichtigheit, zo lange als zy van
geen uitterlijcke beweging daer uitge-

ftooten werden: daerom dan het wae-
ter d uit gegooten , het vlack-vat zal 't

gewicht des waeters lichter zijn, dan het

in zijn eerfte gedaente was. Laetons nu
daer in leggen het lichaem a, hetzelve

zal daer in effen pafzen,om datzy even \

en gelijck zijn deur 'tgeftelde; en het

vlack - vat met het lichaem a , alzoo

daer in , zal weegen het gewicht
van a , met zijn voornoemde lichtig-

heit , dat is, het gewichtvan a, min 't ge-

wicht des waeters , dat'er eerft uitgego-

ten was, maer dat water is even groot

aen a: daerom a, in 't water b c gelegt , is

daer in zooveel lichter dan in de lucht,

als de zwaerheit des waters met hem
even groot , 't geen ftont te bewijzen

,

en gelijck met lijekformige lichaemen:

zoo is het mede met fcheef hoekige

gelegen , van alle geftalte , als ankers en

andere.

Anker-proef, ofzy wel vatten zullen

in de grondt , is dat men op een effen

gront de punt van een der armen met
het ent van deftock op de aerde legt,

zoo het anker met de punt om hoog
valt'tisbequaem.

Riemen ,alsmenroeit, werden van Riemen:

gelijcken op hevels toegepaft : by de

boorden van defchuitoffchip,daerde

riemen over leggen: laet ons de zwaerte

ftellen , diete heffen ofvoor te brengen

is*;, en het water laet het vaft-punt zijn

:

gelijck dan de ganfche lengtedes riems,

Kk 2 tot
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totdesriems, vandaerde hant de riem
hout, tot aen boort , daermen de zwaer-
heitftelt; zooisdemachtdiearbeit tot

de zwaerte, en zoo veel dc geheele riem

langer is, als zijn deel van boort tot in

'twater : zoo veel mackelijcker zal de
fchuit voortgaen, als of men die trok of
voort doude, en het tegen geftelde:hier

uit volgt,dat die voor ofachter zitten en

roeien, meerwcrek doen , als die in de
midden zitten, want daer de linie uit het

water tot het fchips boort, om de bogt
van 't fchip , langer is : hierom men me-
dedaer,op Galeien, de fterckfte man-
nen zet. Zoo wanneer het ent des riems

,

dat binnen boort komt, even zoo lang is,

als dat buiten boort in 'twater fteeckt,

zal de man maer de helft arbeits van no-

den hebben, ofhy 't fchip trok of voort

douwde.Hoe zwaerderofdicker water,

hoe beftendiger het vaft-puntis,en hoe
beter voortgank't fchip hebben zal; ten

ware het zware water 't fchip voor ftutte

enweerhielt.H etonderfte,ofde hantvan
de riem, wert hieraengemerkt als vaft te

leggen, maer terwijl die eenigermaten

beweegt , zal het fchip te minder voort-
ganck hebben , uitoorzaek dat dus de
beweging gedeeltwerdt : die anderzins

van de man tot het fchip alleen over
zoude gaen.

Daer zijn boten , die door water ge-
bracht worden , met het wricken van
een riem achter uit. Dit doen kan mede
tot den hevel werden gebracht, als be-
ven : doch hier van kan men mede zeg-
gen, dat de beweging, die de hant in het

water maeckt,en over gaet totde fchuit,

welck recht uit gaet, veroorzaekt wert

,

doordiende riem de fchuit nuter rech-
ter en dan ter flincker drijft-, en door
'tfchielijck omzetten, naer geen van
beide z ijden konnendevorderen , noot-

zakelijck recht uitmoet gaen: wamde
beweging reets in de fchuit zijnde, dus
niet over kan gaen als met recht uit

gaen van de fchijf.

Volgt nu dat de Sckijve ontlede,

en het bewijs vooren gedaen toepafle,

waer van flechts in 't algemeen fpreken
zal

; in meining , dat alle byzonderhe-
den daer door lichtelijck zullen kon-
nen werden verftaen. In de blockx, te

°™ u°<k* fchepe , worden de fchijven gezet, en

fr'"$ü is kenlijck uit het voorige, dat een laft

meteen touw getogen dooreen blok, de
helft lichter voort gaet,alsof 't zender 't

zelve getrocken wierde: en zoo men on-
der aen een tweede block hangt , daer
het zelfde touw over gaet , den arbeie
zal tweemael zoo veel verlicht worden:
doch de laft weder zoo veel te trager
voortgaen. Waer van de bewijzen uit
de voorgaende beginzelen klaer zijn.
Andere zeggen alleen het gemackelijk
trecken door de blocx te zijn , om dat
door hulp van ieder block , de helft
van de gewichten onderfchraegt word;
zoo dat die treckt , maer de helft'
treckt van de zwaerte,die het getrocken
hchaem anderzins by hem heeft; en met
het tweede block werde onderfchraegt
de helft van de helft , en zoo voort.
Het Roer offtuurvzn mijn opgegeven

fchip,is!ang 2<5voet,breetonder3 voer,
boven i voet; dikvoor 1 2 duim

, achter
8 d.

, 't geen aldus beveftige .-hogermag
het met zijn,om dat hooger zijnde bo-
ven tegen 'twulf aen zoude ftooten,
'tgeen hem onbruikbaer mofte maken,
en daerom ondienftig: 't waterook nim-
mer zco hoog het roer komt teflaen:
de pen magoock niet lager komen, als
het welfvan de Konftapels- kamer, om
dat zoo hy lager was , de kamer on.
bruickbaer zoude zijn : diepcrals het
fchips kielmag het roer mede niet zijn,
om datvaeck gevaervan ftooten zou-
de loopen: breeder dient het roer niet
te zijn, om datdushetfehipte veelzou-
dedcen zwieren, en tezwaerte behee-
ren zoude zijn; oocknoot van afgefla-
gen te werden zoude loopen. 't Is ken-
baer, datwaterop brecde en zware lig-
hamenmeervat heeft, als op fmalle en
kleine. Soo men het roer fmaldcr maekr,
als het hier wert opgegeven, zal het
fchip hem niet gehoorzamen, 't Is on-
der breder als boven ,om dat de breetc
ondergeftadigh in't water zijnde, den
mceftendienftdoet,enfmalte boven , 't

roer ftereker maeckt : want op weinig
hout,wint en weer min gewelt zal doen,
als op veel hout.

Om reden te geven, van hetdeen des w\
roers, aen het fchip , en waer het van
oaen komt , dat een groot en zwaer ""i™
fchip op de minfte beweging van het £w"
kleine roer, van plaets en ftreeck ver-
andert, hebben <yIriJioteles , Blanca*

Tim,
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'nus,Baldus en andere, hunnen toevlugt

t' onrecht genomen , mijns bedunc-

kens toe den hevel : want men hier

het onbcwegelijck vaft-punt, 'tgcen

in een Hevel werdt vereifcht niet

vint; noch oock de twee onderfchei-

delijke armen, 't Is dus gelegen, dat

als men een fchipnadees ofgene weg
wildoen gaen , men het roer daer he-

nen went, waer het fchip heen te gaen

wert vereifcht. Wanneer het roer in 't

water dan na die kant overleit, daer'c

fchip naer toe zal moeten ftevenen

,

gevalt het door de drift van't waeter,

veroorzaekt , of uit den voortganck

van het fchip , of door den ftroom

,

die tegen het gebogen roer aen komt
teflaen , dat het fchips lichaem noot-

wendig keeren moet, zoo lange tot

dat het fchipen het roer, in eene linie

zijn :en om dat het ftuur,met een klij-

ne kring achter te maeken, oorzaeck

van een groote kring voor is , behoeft

men alleen een zeer weinige bewe-

ging aen het roer te doen , om het ge-

heele fchip te doen verplaetzen.

Waer uit volgt, hoe langer de fche-

pen zijn , hoe min beweging men aen

het roer behoeft te doen , als men
Huurt.

Vafte regels, van hoemende roers

opgegeven ftreecken aenleggenmoet,

te geven , zoude mijns bedunckens

niet wel doenlijck zijn , om dat by

weinig voortganck, offlappe ftroom,

die langs lcheeps van veorenkomr,

men grooter hoeken met het roer

moet maeken , om door het dwars-

zetten des zeiven , meerder kracht

van waeter te vatten, en by gevolg

meer en genoegzame macht te beko-

men , om het fchip om te zetten: daer-

en tegen by harde ftroom , of groote

voortganck , is weinig fchuinte des

ftuurs genoeg, om een fchip te ver-

zetten ; om dat weinig water dan gro-

te kracht heeft.

Hier van daen is het , dat de man te

roer, te fcheepe, ftects met de ftock

in de hant,en nimmer ftille ftaet-, want

ftroom en wint zich geftadig bewe-

gen en veranderen , daer het omfmij-

ten des fchips , door de zcc-golven,

mede veel toe doet. Gemackelijck

ftuuren zoudehet zijn^zoo men voer

befiicr. I. Deel. iöi

in een water, zonder ftroom, en daer

het fchip alleen, van de wint wierdt

bewogen. Het ftuur kan van geen
ftroom geholpen worden , als van die

recht uit , of ten naeftenby , met het

fchip gaet l zijdeldrifccn en helpen

nier.

Een ftrijt, tuflehenroer en wint, zal wwtm
een fchip recht uitdoen ftreeck ne- d"m

men: dat is, zoo de wint het fchip naer mm'meT
ooften drijft, en het roer het zelfde >">>f

r̂ t
naer het weften tracht te dwingen, bwimT
zal het fchip de middel-weg kiezen,

en rechtuit loopen naer 't zuiden of

noorden , om dat het zijne beweging

elders moetende hefteden , niet an-

ders kan: 't geen de reden is , waerom
men met halfwint koers of ftreck kan
houden.

Het zelfde heeft plaets , fchoon

men meteen wint , vry fcherper als

halfwint zeilt. De zeilen worden by-

zonderlijcker wijze geftelt, naer dat

de wint wait. Op half wint of noch
fcherper als halfwint , worden de zei-

len naer de achter-neven toe getroc-

ken ,over die zijde, daer de wint heen

waeit; en men viertze een weinig na

vooren toe,aen die zijde,daer de wint

van daen komt; op dat dus de wint

fcheef-hoekig op 't zeil vallende , het

fchip doe draeien tegen wint op , na

de wijze der molen- wieken : den
voortganck, die het fchip dus krijgt,

brengt de wederom fluitende wint te

weeg, die fcheef-hoekig op het zeil

valt , ietwes van zijn beweging aen

de zeilen over-geeft.

Hieruit blijkt nu , hoe het dikmael noefckepm

bykomt, dat de fchepen naer hen roer

niet luifteren ;
als namentlijck de hmttm

ftroom van ter zijden den voortgank*
recht uit overtreft : oock wanneer het

roertefmalzijnde, geen waters loop

genoeg vatten kan , om het fchip te

bewegen ;
gelijckoock by ftilte zon-

der ftroom : en in 't algemein , wan-

neer de roers niet wel geëvenmatigt

aen hare fchepen zijn. Of oock by

;

aldien de fchepen achter niet genoeg

|

kielen ofzinken, na eifch van den wa-

tervang: insgelijx wanneer achter te

breet,en het water naer eifch tegen'E

roer niet en flaet.

't Is kenbaer , dat hoe grooterhock
l Kk 3 het
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het roer met de kiel moet maecken,
hoe traeger de vorderlijcke voort-
'gank van het fchip is : want zulx een
kenteeken van ftilte, of tegen-wint
is ; en dat weinig ofkrachteloos water-

ftroom tegen 't roer komt te flaen. Als
mededathoefnelderde voortgank van
het fchip is , hoe beter het fchip naer
-zijn roer luiftereil zal.

By de fleden , die tot Amfterdam van
paerdenoverftraet getrocken worden

,

wanneer daer achter iets aen vaft is 3

't geen haren loop bepaelt, men de roers

vergehjcken kan ; want de minfte bewe-
ging, 'tzy met een voet of anderzins,
dat daer achter aen komtte gefchieden,
den loop zal bepaelcn : 't geen mede
plaets aen het roer van de fchepenheeft.

Voor het opwippen van de roers

worden fpijlen door de roer-haex ge-
flagen ; ten wekken einde mede een
zorglijn door het roer heen gaet, die
het fchip vaft hout.

De roer-pen wert, met eert yzere fpil,

achter aen het roer zelve,vaft gehouden

.

T> ; romp- Meeft alle d'overige fcheeps deelen,

7«fm
kt worden by my uit de voorfteven ge-

gromjiag trocken : dees ftrekt voor grontflag en

'fbeef/dee-
tot maet van de zclve:waef toe mé even-
wel eenig ander lit zoude genomen kon-
nen hebben. Zijne dickte zelf vintmen
uit de lengte van het fchip , waer van de
ondervindinge leert: dat de hier voor
opgegevene evenmaet,is naer eifch , en
datde dickte,zoo genomen , niette grof
noch te licht en zy . Rontmoet dees fte-

ven zijn,om dat die vorm een buiten aen-
komen de kracht beft wederftaet: en zoo
hoog,als het hol van't fchip zelve

; om
dat in hem al het werk gegrontflaegt en
verbonden is. Heden is het de wijzcdat
men binnen fcheeps-boort, in 't ruim

,

voor tegen deboeg ftercke banden legt ,

die aen het fteven , en elders vaft ge-

kloncken werden
, 'tgeen goet werek

geeft; het lecken verhindert, en dichte
fchepen maeckt. Wat aengaet alle

defe fcheeps leden , die haer grootheit

uit de fteven trecken, en naer fteven

evenmatig worden gefchickt , en is geen
andere reden, als de langwijlige onder-
vinding te geven; die ons eenhellig leert,

datde mate, ten aenzien van fteven, dus
genomen, als vooren opgegeven is,

fterckte genoeg bybtengc , om zulck
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werek te doen, daer ieder ftuck voor te

fchepe komt.

En terwijl deze maet afhanging is

van dé evenreden*, die het hout tegen *Pr,

weer, wint , envan buiten aen komende
krachtheeft, welker gewelt verfcheide

,

onzeker, ongeftadig , en zekerlijck niet
te weten is , valt, mijns bedunkens, geen
anderereden der hoegrootheden dezer
fcheeps deelen, ten aenzien van de fte-

ven, te geven, als deze langwijlige on-
dervindinge

; waer mede alle de boven-
gegevene maeten zijnbeveftigt.

Weliswaer, dat de ondervindinge
nietenleen, datdefcheeps deelen juift

dusgevormt moeten zijn, ten aenzien
van de voor-fteven , als in dit werkvoor
op hebbe gegeven : maer evenwel 2y
leert ons onwederfprekelijck , datde
deelen eens fchips, van gegevener leng-
te , zoo zwaer moeten zijn , als hebbe
opgegeven

; 't geen ick aen de voor-
fteven toe hebbe gepaft , op dat men

1

een voet en grontflag, of maet zoude
hebben , waer uit men de genoemde
deelen evenredig zoude konnen trec-

ken , op alle fcheeps lengten.

Oock is mede waer , datbydeerva-
re Scheeps-timmer-mëefters

, deze of
diergeüjcke maeten by de fteven dade-
hjck niet afgemeten werden: 't is hun
genoeg, door langwijlige kennifze, en
oudeervarentheit, zonder de maet uit

fteven, ofeenig ander voornaem lit te

trecken, hunne rechtmaetige grootheit
te weten

:
't welck doende,zy echter de-

I
ze wetten, fchoon zonder opzicht, na
volgen. Geenzins is mijn meining
mede , dat men juift , en op een draer,
dees gegevene evenmaet waernemen
moet i het diene flcchts tot een fpoor

,

om niet te verre afte dwalen , en verze-
kering , dat zoo men deze wetten volgt,
men in het fcheeps-bouwen geen zwa-
re misgreep zal te vrezen hebben.

Omftandigheden , en onderfeheide- verfiM
üjeke gebruiken,veranderen den bouw i'l<«<k>>

en vorm der fchepen .-insgelijkx wil ik 'Zit
mede niet zeggen , dat fchoon dees
evenredige maetegoetzy , dateen ande-
re daerom laete van gelijcken goet te
zijn, fchoon my geen andere, laetftaen
beter, tot noch toe vooren is gekomen.
Eenfchip van oorlog paft boven breet

te zijn, tot redding van't kanon, en om
te
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tebeqtiamef tegenweer te konnen bie-

den.

Een fchip alleenlijk gebout, tot laften

te dragen , is beft met een ruim hol , en

boven fmal , om veel goederen te kon-

nen ftouwen j en met weinig volck be-

ftiert te mogen werden ; doch een fchip,

zoo wel ten krijg als teh handel ge-

fchikt, paft de middelmaet
, gelijck aen

het hier voor opgegeven fchip is te z ien.

Dees maet dan , ftrecke tot voorbeelt

van grote cn kleine, van koop en krijgs-

fchepen.

Scheepen al te breet , leggen wreet

op het water, enflingeren zonderhouWj
'tgeen hiervan daen komt, dat breede

fcheepen, dieftijfen ftevig zijn, deba^

ren wederftaen , a!s die hun op willen

nemen en verfcholcken, waerom zy de-

zelve verfcluidden en doen beven: daer

en tegen fmalle fchepen, leggen zedig

op het water , en gaen met de baren

zachjens op en neer, zonder veel te

fchudden of te daveren. Menig maft
men van boven neerziet flingeren, op
breede fchepen , die op fmal en lichte

fchepen zouden blijven ftaen.

Het fchip hier in gedachten gebout

,

is noch van de wijtfte , noch ook van de
naeuwfte; welckemaet met voordacht
isgenomen, om zoo wel een oorlog , als

een koopvaerdy-fchip te vertoonen. Die
alleen op vracht varen, en zich niet den-

ken te vervveeren , zijn boven naeuwer,
en onder wijder : die alleen ten krijge

gaen, zijn boven wijder , en onder naeu-
wer.

Naer dit voorbeelt men alleflag van
fchepen vormen kan , met flechts wei-

nigverandering aen te brengen , na het

gebruik ,daeriedertoeisbeftemt. Ver-
meine oock niet onredelijx te doen

;

wijl my wel bewuft is , dat fteets veel

fchepen na dezen aert , zoo hier als el-

ders worden gebouwt
;

't geen fchepen
zijn, die om de weft ten koop-handel
werden uitgezonden , daer het vaeck
vereifcht, dat zyzich vervveeren moe-
ten, en een vyandtflag leveren.

Behoudens geheel ront of vierkant,

cn zoo kort,dat de zeilen niet gereddert

konnen werden , ofzoo lang ,"dat in de
lendenen te zwack zijn , ziet men he-

densdaegs de fchepen aller gedaente

zijn ; 't geen geoorloftis, zoo op gront-
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flagen alles wert verricht , het oneindig
en verfcheiden gebruik,oneindigen ver-

fcheide uiterlijcke gedaenten den fche-
pen geeft ! aen breede fcheepen gaet
het meefteen zwaerfte hout: aen al te
breede fchepen vallen de zijden zwack,
'tgeen door het wijt uirftaen veroor -

zaeckt wert : lang en fmalle fchepen
,

fchoon van eenen inhout , vlotten beter

als brede, en korte fchepen
; waerom be-

quamer zijn om de zee mede te bou-
wen : de reden hier van is , dat lange
fchepen 'tmeefte hout plat op het wa-
ter hebben. Voor boven breet, en onder
fcherp hommen cierlijck te zijn , en be-
quaemom zee te bouwen. Dit doet de
fchepen fteunzcl hebben

; al te fcherp
maeckt, dat de fchepen niet wel door
Wint willen : cierlijck ftaet het mede

,

dat de fchepen boven de kimmen ront
opgaen.

Middelbaer groote fchepen
, zijn ver

het bequaemft om mede door zee te

gaen : al te groote fchepen leggen on-
gemaniertop zee,geraecken zeer licht

op droogten vaft ; en werden by onge-
val zwaerlijck gereddert. Zeer kleine

fchepen laden weinig
; werden vaeck

van de zee geweldig overloopen , en
zijn ter verweering onbequaem.

Onbekrompen tafte ick in mijn ge-

bouw hethoutaen: geve ieder deel zijn

eifch, naer gevondene evenmaet, zon-
der het hout te fchromen, wel wetende
dat in hertimmeren,bydemeefters,de

deelen veeltijts teerder en zWacker wer-
den genomen ,om ftoffe uitte winnen:

maer ben weder wel bewuft , dat dees

gierigheitmen ig man koft den hals.

De kiel, die dieper als het fchip zelve

zackt, geeft fneé in het water , en weer-

hout het fchip van afdrijven: hyis op-
gezet in de midden; 'tgeen hierom is,

dat de fchepen altans in de midden het

zwaerfte geladen zijnde , daer komen
te buigen , en de kiel dus allengskens

recht wordt : zoo men hem ter eerfter

aenvanck recht maekt, buigt hy naer

buiten toe, 'tgeen veel onheilen kan

komen te veroorzaekeli. Andere doch
zijn van gevoelen, dat men den kiel

vaneerftenaen geheel recht behoore te

maeken : want hy dus de meefte dienft

doet aen het fchip : drijvende , dat het

ongemack , 't geen het fchip komt te

leiden,
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leiden , als hy gebochelt is , niet opha-

len kan, hetgemack dat men heeft, hem
ter eerfter aenvang geheel recht te ma-
ken, fchoon hydaer na uitbuige. Een
gebogchelde kiel zal het fchip zoo wel
geen ftreek doen houden, als een rechte;

maer meerder af drijven.

De lip , die achter aen de kiel uit-

fteeckt, flut het roer , cn verhindert, dat

ietwes tuffchen fteven en roer in kome
te fchietcn, en zoo onklaer werde.

Men dient goede acht te flaen , in 't

lollen van lange fchepen , dat de bo-

dem te gelijk van zijne zwaertewordt
verlicht: want om dat veele fchippers

in het midden de fchepen eerft lonen

,

zietmen de fchepen een rug op fteken

,

en de kiel binnewaerts buigen , 'tgeen

hen zeerkrenckt.

De overloop,op fchepen van oorlog

,

dient, om bequaemheit tot het flaen,

meeft plat te zijn : en men doet dezelve

vcor zomtijts wel met een treetjen rij-

zen,om het fchip van vooren te meerder
aenziente geven.

U't Galjoen.
^an ^e maet ^es Galjoens

, darmen
voor aen de fchepen zet , is geen andere

reden te geven , als het welgevallen van

den bouw-rüeeftcr : doch de hoogte van

de knop, boven de leeuw,komt nimmer
hooger als de regelingen van de back,

zoo daer een back aen de fchepen is :

eenige jaren hcrwaerts, heeft men het

galjoen vry lang gemaeckt : hedens-

daegs maecktmen dezelve weder kort

,

licht, krom, en ftijl op ; 't geen in groö-

te lchepen,mijns bedunkens, niet te prij-

zen is , omdat dit te kleinen plaets geeft,

tot het vereifte gebruick , waer toe de
Galjoenen zijn gefchickt. Aen fche-

pen, doch die alleen op het zeilaes wer-

den gemaeckt , paffen beft korte galjoe-

nen , en korte boeg-fprieten , om dat ,

hoe langer deze zijn, hoe grooter hoek
van beweging zy aen hetgeheele fchip

toebrengen , wanneer de zee tegen de-

zelve van vooren aen komt flaen,'t geen

den loop van het fchip zeer komt te

ftutten: hoe lichter van hout dat zy zijn,

hoe minder tegenweer her water, ' t geen

daer tegen aen komt te flaen , vint , en

by gevolg , hoe minder kracht en be-

weging aen het fchip overgeeft. Wan-
neer al te zwaer en lange Galjoenen on-

klaer in zee worden , is men dickmael

genootzackt dezelve af te zagen : öm
dat zy om haer groote niet te henna»
ken zijn , en los hangende , veel onheil

aen het fchip met flingeren tewege kon-
nen brengen.Zoo zy al te zwaer zijn ge-

maeckt, doen zy mede de fchepen voor
te zeer overwegen , en in 't water dui-

ken : op fchepen van oorlog zijn de
grootfte Galjoenen vereift : zy dienen

tot verblijf der matrozen , om zich te

reinigen , waflen , plaffen en haer ge-

mack te nemen : als mede , om daer

uit het tuigh aen de boeg - fpriet te

redden ; en voornaem tot optojing der
fchepen. Op oorlog-fchepen , ftreckt

het Gal joen voor een gcvangeniffe,daer
de nufdadige geboeit in werden gefloo-

ten. Het Galjoen wort bewoclt met
hechte touwen ftevigheits halve : het

Wort zwaer of licht gemaeckt, na dat de
fchepen ftevig ofranck zijn ,en fulx om
het zwaerheits middel-punt van het
fchip in een gefchickte plaets te krij-

gen : hierom zietmen dickmael de gal-

joenen van de fchepen veranderen , ver-

lichten ofverzwaeren , naerde fchepen
ranck zijn geworden, metdeesofgeené
zwaerte bovenop te zetten , als maften
enz. of oockna dat zy ftevig zijn ge-

worden, met een huit onderom te leg-

gen, ofanderzins.

In deze landen is mén gewoon , voor
in de Galjoenen een Leeuw te zetten t

het waepen van den ftaet: en achter , bo-
ven op, het wapen van de plaets, daer
het fchip is geboirtvt, ent'huishoorr.

De fchepen worden benaemt na veeler-

hande voorwerpzels ; menfehen , hee-

ften, huizen, ftcden, enz. Doch onder
roomfche Chriftenen , meeft naer ver-

ftorven heiligen , die zy waenen be-

fchutters dier fchepen te zijn , welck na
hen werden benaemt ; waerom dees
oock bynoot van de fchepelingenwor-
den aengeroepen en gebeden , na den
voorgang der oude heidenen , die hun
houtegoden achter op de fchepen ftel-

den , en dagclijx aenbaden. By hen wer-
den dé fchepen medegewyt en gedoopt
van den Priefter : welck fcheeps doo-
pen , by zommige Luiterfche mede
werdt gêpleegt, doch zonder overge-
loof: de prediker alleen benaemt het

fchip , en bidt Godes zegen daer over

aen, enz.
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Naer over-gelooffchijntte hellen

,

insgelijcx de oude gewoonte by
fcheeps-bouwers hier gepteegt ; dat

namentlijck, als een fchip afloopen

zal , en is gefmeert, men voor aen de
ftevende werelt met een kruis , door
vette quaft daer op ftrijckt.

In een fchip , dat Conftanti-

nus de groote timmerde , men de
naem van Jefus Chriftus , met dit

teken I ^ zag geplant, boven aen

een ftandaert , daer het kruis op
ftont. Om dat de maft met de raa een
kruis verheelt, zijn by de Roomfch-
gezinden veel overgelovige aenmer-
kingen daer op gemaeckr.

Hetfchip ü voor breeder als achter
j

en zulx om dat achter breeder zijnde ,

naer geen roer en luiftert, te veel zog
maekt, en den voortganck verhinde-

re , oock het water zoo doet zacken „
dat fchier niets tegen 't roer blijve

;

waer over diergelijke fcheepen het

llingeren achter zeer onderworpen
zijn.

Op een derde van vooren, zijnde
fchepen ophetalderbreetft:vandaer

afdan na achteren toe , valt het water

allenskens toe, en dus maekt het fchip

goeden fchot: zoo men het breetfte

meerna vooren zette, zal 'tfchiphet

water niet genoeg fnijden: als men het

na achteren zet,wort het water achter

tezeerontvaeren,en men kan niet wel
ftueren: hierom dan is een derde van
vooren , de rechte plaets , daer het
fchip op zijn breetft moet zijn. Aen
balken, die op het water drijven , men
befpeuren kan , dat voor dick zijnde

,

de befte fchot geeft.

De Kajuit wordt achter op het

fchip geplaetft , om dat daer de minfte

beweging is , en men daer van daen
het beft alóm over 't fchip zien kan

,

acht op roer en zeilen nemen : als

mede,om dat het fchip achter boven
zonder hinder breet uitgetimmert
werden kan.

Het verdeck zackt zomtijts wel
een voet by de ConftapeJs kamer
neer, "t geen gefchiet om het recht
ftaen der buffen. In Koopvaerdy-
fchepen treet men altemet op *t ver-
deck by de groote maft, een tree van

bejiier. I. Deel. 2&f
een half voet neder, doch het verdek
echter eenigzins noch blijft opgezet;-

Dus ftaet het mede met den overloop;
doch die en behoeft zoo veel niette
zacken,. want zy minder opisgezetr-
wan neer dit gefchiet,en den overloop
achter zackt, begint het zacken aen.

het fchot van de Kajuit.

De Noort en Oofter-vaerders ver-
deckeh zet men vry hoog op, zoo-

vooralsachter, en zulx , opdat het
boots-volck daer zich droog boven
op mach houden , want aldus loopt
het water af en in zee • 't geen in de
noorder geweften veeltijds over het
fchip heene ftuift. Op Oorlog-fche-
pen behoort het gefchut evenwijdig
met't water te leggen,waerom de ver-
decken niet zeerhoog dienen opgezet
tezijn. Tuflchen het verdeck en den
overloop, voornaem op fcheepen
van oorlog, dienezoo veel ruimte te

zijn, dat daer een man bequamelijek.
onder kan gaen , ten waere men , ora
meerder ruimte in 't hol te hebben,,

het zelve weinig ondieper maecke.
De dagers in de kimmen zijn dic-

ker als op eenigander.plaetze,om dat

;

daer de meefte flag van het waeter te-
' gen aen komt. Insgelijx z\]nBiiick-

JluckeneaZitters op deze plaets hen,

zwaerft van hout : andere doch zijn

van gevoelen, dat men die op de kiel

het dikfte behoorde temaecken, om
dat (zeggen zy ) wanneer een fchip

ftoot en breeckt, de breuke in 'tge-

mein onder aen de kiel in't midden
van het fchip eerft begint.

Het vlack rijft ruim een half voet,, 8«V4
't geen ick meine aen fchepen, die

met bedachten raet , op de fnelzeilin-

ge niet en zijn gemaeckt, genoeg te

zijn , zoo het voor en achter-fchip

rr.aer heeft zijn behoorhjck beloop.,

Ihogger en fmoeg ; in en uitgaendè

naer den eifch, welck beloop vol-

maccktelijk, mijns bedunkens, niette

bepaelen , of met woorden te he-

fchrijven is.

Het utterlijck beloop der fchepen

wort onderfcheidelijck gemaekt, na

het oog en goetkeuren van den mee-
fter. Dit is zeker , dat de fchepen j

wiens vlack van voor tot achteren

toe, minft rijft, dat die het meefte goer,

L i laclen s
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ïademen diensvlackhet meeft rijft, het

fnelften fcherpft door water gaen, ge-

lijckoock in 'tgemein zulcke fchepen

't beft zeilen , die het zwaerft in de mid-

den zijn geballaft. Tot verwondering

vintmen fchepen , diemet loffcmaften

en los wandt het fnelfte zeilen ; waer van

geen andere reden te geven zy, als dat

door ieder fchock, die de lofle zeilen

cn maften komen te doen , het fchip be-

ter in zijn evenwicht komt te ftaen, als

voorheen : waer over dan het fchip be-

ter vaert nemen zal : 't geen in fchepen

,

die na dezen aert niet geladen zijn

,

geenzins zal komen te gebeuren.

Het hangt aen het oog van eenbraef

meefterhet fchip zijn behoorlijcke om-
treek te geven. Het vlack van het fchip,

hier vooren opgeftelt , rijft minder als

in de fnel zeilende Fregatten , en meer-

der als aen de plompe laft-dragers : wel
iswaer, dat een meer verheven en ron-

der vlack aengenaemer is voor 't oog

,

doch hier is het gebruick voor cieraet

gekooren , en een matelijcke rijzing ge-

nomen, niet van de hoogfte noch niet

van de laegfte , om dat het fchip tot

tweedcrly gebraick is beftemt , als

gezegt.

De Kim-gangen zijn plancken , wel-

ke ftaen tuffchen 't vlack, en het fchips

opgaende zijden in , zijnrontachtig, en
ftaen dwars tegen 't waters vlack aen

,

en zulx,om dat , wanneer hetfehip zeer

overhelt , ofte aen gront raeckt , het te

vlackerkome te vallen , en zich minder
quetze ofbeleedige : de ronte is ook n ut,

om dat hoekige Kim-gangen meerder
water in laten , en lichter worden ge-

quetft, wanneer zy tegen gront ofdroog
aenkomen teftooten. Debuidenning of
wagering, die hier tegen komt, is zoo
veel zwaerder , als het fchip hier meer
delaftdaegt als elders, cn meerder af-

ftooten moet.

Het behoort een ftale wét onder de
Scheeps-bouwmeefters te zijn , datzy
alle uiterlijcke fcheeps-deelen kring-

ftuckig maecken : waerom het groote

misgrepen zijn , dat men veel fcheeps-

zijdenbordig,enfchier plat ziet zijn.

Demeeftefchepen, die hier ten oor-

log worden gebouwt , zijn boven wij-

der, als het fchip, 'tgeen hier vooren
op gegeven is : of,om klaerder te fpree*
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ken , zoo is de bocht, die de inhouren
krijgen, daer zy boven het fchips onder-
lichaem uitfteecken, meerinwaerts ge-
trocken, als men wel gewoonlijck aen
fchepen van oorlog ziet gefchieden;
want deze op hedendaegfche oorlog-
fchepen wel eenigzins binnewaerts
gaet, dcch als weinig opgeftcgen is,

gaetzy weder uitwaerts, en maecktzoo
dat het fchip boven vry wijder , als mijn
opgeftelde fchip is. Dus ftaet het
met mijn fchip , om dat vertrouwe, dat
fchepen geheelom hoog een weinig in-
getrocken zijnde , met weinig volck
beter te beheeren en te befchermen zijn ;

't geen dienftig op een fchip is dat ande-
ren inzicht als vechten heeft. Engte
boven geeft weinig wintvanck: vordert
de zeilazie,waerom men mede fmalen
lagehuts en kajuiten opdefchepenzet,
met weinig ingetrocken buite-werek.
Deboven-hut is zomtijrs in tween ge-
deelt : en dan maeckt men de ingang
wel met twee val-deuren, waer van ie-

der in een byzonder vertreckleit:dekap
van de deur weinig boven de zoldering
verheven zijnde, om de toegangdes te

gemackehjekertemaecken.
Aen fchepen,die op de ftraet en heete

oorten varen, is 't niet ondienftig tot ge-
mack van't kajuits-volck , achter open
gak'eryen te maeken ,

'tgeen bcquaem-
hjek kan gefchien , met devenfters wei-
nig Inger en meer inwaerts te zetten x
achterlatende de banck, die men mee-
ftentijts, ofaltijt achter in dePynas-
fchepen ziet.

Dat onze lants oorlog-fchepen boven
dus gebogen zijn, gefchiet tot cieraet,
en omdat een groote menigte mannen
uit dusdanige fchepen beter vechten
kunnen , alsuit naeuwe fchepen, en hun
meer aen bcquaemheit tot flaen , als
vlughcit in't zeilen is gelegen.

Prijzelijk zijn fchepen boven naeuw,
om dat niet licht geè'ntert konnen wer-
den; wanthaer puilende buiken, mae-
ken het boort ontoefpringelijck : mis-
prijzelijk zijn zy,om dat zy .alflc op't zy
leggen

, meerder hellen, cn lichter wa-
ter van ter zijden opnemen; daer de ge-
boge zijden , waer het water langs rolt

,

oorzaek van zijn: zy hellen meerder,
om dat de ingekrompe boorden zoo dra
op het water niet piotzen , als de onder-

wit-
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uit puilende buiken, en by gevolg het

fchip niet helpen vlotten. Dit onge-

mack is aen fcheepen , welck boven

al te wijt zijn , dat zy ranck worden

en lichtelijck omflaen.

Wel moet men zich wachten , van

fchepen al te hoog te bouwemwant deze
zijnhierdoor rank , en vangen onnutte-

lijk te veel wints: al te laegen moeten zy

mede niet zijn gebout ; want dusdanige

werden dickmael van het water over-

ftolpt : al te breede fcheepen leggen

wreet op 't water, en zijn onfterck. Hoe
wijder het hout uitgebogen is , hoe

broiïer het werdt : waerom men dé

fcheeps-houten niet al te veel buigen

moet , 'tzy door 't vuer of anderzins ;

't geen men echter dickmael ziet ge-

fchieden, en zulxom ruimte te winnen t

het hout wert krom , als men het na om
laeg dwingt, en niet recht uit buigt. In

Sweden wert het fcheeps-hout gekookt,

op dat het te beter buige. Hoe ver-

derde banden van elkandre leggen, hoe

krachteloozerhetfchip is: waerom daer

op te letten ftaet. Al te fmalle fchepen

laden weinig , en zijn onbequaem tot

tegenweer. Al te lange zijn zwack in

I. Deel.
wert met bouts aen de kielvaft geklon-

kemdienttotftevigheit van hetgcheele

fchip, en mach terecht een binne-kiel

genaemtwarden. Hctheeftvoor veel-

njtseenlafch.

De Juffers , zen de hooft-töuwen, jnffettX

dienen omhetwandtte verlengen óf te

verkorten, naergelegentheit van weer

en wint , en zy gereckt of gekrompen
zijn: zijnaen ruft ofaen puttings vaft.

Met hulp van de Knegts , werden KmcMi

rees en zeilen opgetogen : hun getal is

onbepaclt : op groote fchepen zijnder

veel
, op kleine fchepen minder : ftaen

zoo wel onder als boven het verdeck,

en op de back: gelijcboock de Betings,

daer men de kabels aen belegt.

Men kalefaet, drijft en breeuwt fche- Kaïifaim:

pen,duerznemheits halve: want aldus

het water door reten en fcheuren niet

en dringt Ditgcfchietmetout werek,
hairen moft,'t geen. als 't ingedreven is,

welvetbepickt moet zijn. Alle hoeken

en laflen der planken, moeten wel voe-

gen en fluiten.

De Pap, daer men de fchepen mede
ftrijekt , wert gemaeckt van harpuis

,

flechte hars , traen en zwavel : hier hout

de lendenen, en krenken licht, wanneer ! men dat geen worm door en dringht

'prin-

zyop droog komen te zitten. Al te

korte fchepen zeilen traeg , cn flingeren

zonder maet. Boven top-zwaer , doet-

ze omflaen : evenveel houts en zwaerte

dient aen wederzijde te zijn; want an-

derzins de fchepen Heets overeen zijde

hangen. Bochtige fchepen , of die te

veelfpringen, zijn wanfehapen , en af-

zienlijck voor het oog. Al te fcherpc

fchepen voor, zinken daer te diep. Al te

ftomp fnijtgeen water genoeg , en vef-

traegt den voortganck. Vierkanteen

hoekige fchepen zijn onfterck, en wan-

neerze ftooten, berften licht : die te veel

achter overhangen , ftaen wanfehapen

,

en zijn daer bros. De konftapels ka-

mer dient niette laeg te zacken ; want

Somtijts zietmen het met een flechté

fmecring van ongel af, voornaem alsde

fchepen na by en nietom de weft varen.

Dit wit gefmeer behoet de fchepen lan-

ge tijt van met groente te bewafzen of

vuil te werden. Zoozy ver om de weft ftMUUft
de wil hebben , haek men onder om
een goeden huit, daer men ontallijck

veel fpijkertjens inflaetnmen legt hem
op koeien hair: en daerwert oock wel

dun geflagen loot, ofkoper tuffchengc-

voegt : en dit alles om ongediert, 'tgeen

het hout verteert, te weeren.

By het groote luick, zijnde inhouten

het zwaerft, en zulxomdat de opening

daer , het fchip verzwackt : want waer

het luick ftaet ,
geen bakken dwars -

dus zal 't water , 't geen over 't fchip
!
fcheeps konnen zijn, die het fchip bin-

hoog

komt, daer in loopen , dat groot onheil

by kan brengen. Te hooggetuigt,brengt

maft en al dickmael over boort: te laeg

getuigt, verheft teveel wint, en doet de

fchepen traeg zeilen.

Het Kolzem is breeder als de kiel

,

om dat het fpoor daer in gemaeckt , en

de waegers geheght moeten zijn. Het

den. De bocht of het .wulf, 't geen

achter over hangt, maekt men fierlijck

,

ofoncierlijck , na welgevallen. Voor
ophetGaljoen , legtmen prefenningen

pap-doeken , daer het anker-touw en

fchoot overfleept.

Het Galjoen en de Voor-maft wer-

den afgezaegt by noot , als het fchip

LI 2 te
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teveel boekt, ofte voor lek is : en zoo
eenfehipteranckin zeevverdc bevon-
den vult men vaten met zout water, om
ondermeerder zwaerteby te brengen.

Op den overloop,omtrent de luiken,

zietmen eizere ringen , daer by hart

weer dezelve mede vaft worden ge-
zort, gelijck oock achter de ftucken,

daermen die niëdeafen aen haelt.

Het hout-voor-fcheen,wcn voor ho-
ger gemaekt als in de midden, fchoon
defcheepen zonder back zijn, om de
zee-golven te keeren.

De Zaekn, die op de Bram-ftengen
ftaen, dienen om de vlagge-ftock
te houden : waerom zy oock maer een
gat hebben.

Onder de kraen aen 't Galjoen , ftaet

een zwaere hoek- man, die hem ftur , als

het anker daer o< rer gewonden wordt.
Aen ieder ruft zietmen een yzereTut-

ting,die glat envan een ftukis gemaekt,
welck doorfchiet. Hier is een.touw aen
vaft, 'tgeen over vier fchijven gaet ,

daer men de maften terzijde mede vaft
hout en aenzet. Een andere is los en
beweeglijk , welck dient om een talie in

teflaen , en 1 aften over te nemen. De
Puttings onder de marflen zijn vry
lang, dienen om de hooft-touwen vaft
te houden: doch die van de Fok en Be-

,
zaen zijn de langfte , om dat daer de
hooft-touwen tot aen de rant van de
marfch niet en reiken. Het Stenge-
wandt , werdt met Juffers aengezet.
De boeg-fpriets mars , heeft geen put-
tings.

Aen fchepen , dielaegc ftuer-plegten

hebben, ziet men deplaetsdaer deman
te roerftaet, veeltijts verheven zijn

, op
dat hy met gemack , en bequaemlijck
zijn werek kan doen.

'ztUen sde- De meeftc fchepen hier te lande ge-

Klpet"
b0llt

' hebben fleSts twc vafte deckê
; zel-

den vintmenze met drie.welke fchepen
met drie vafte decken,by veelebequa-
mer tot het flaen gehouden worden

;

tvant een vyant bezwaerlijck op een
geflooten fchip invallen zal: daerdog
dit ongemack by is , dat zy zeer be-
zwaerlijck haer roock loozen. Het der-
dedeck zeer weinig hout voor fcheen
heeft,daer op men oock weinig kanon
zet,om defchepen niet topzwaer te ma-
ken. Hier op wort het krijgs - volck

,

I T S Ë M

met de hant-buffen geftelt.alsmenflaer
het ismet de back van een hoogte. Half-
verdecken zietmen veel in ftce van de-
ze derde vafte decks aen de hierlant-
iche fchepen gemaeckt, die halfweg
lcheeps komen

, weinig opening blij-
vende tufiehen deze en de bak voor,
welk opening men des noots fluiten
kan met Vincke-nets ofKoe bruggen-
tgeen mijns bedunkens, prijzclijkeris,
als een derde vaft dek.WelkeVmkenets
ten dien einde veelmael los en ongeilo-
ten mede werden gevoert: Wanneer zy
op zijn gezet,zijn aen bak en achter-ka-
lteel ofhalfverdek vaft gemaekt

; ftaen
op ftutten

: de vloer is van tralie-werck,
zijn rontom met een leuning voorzien,
die met kleeden bedekt kan werden,
waerdoor in 'tvechten de mufquetteii
iteken: ftaen op hetmidden van 't fchip,
omtrent 8 ofio voeten breet,wederzijts
van de kanten, werden touwen tot aen
het fchips boort gefpanneh.
Op fchepen, d ie naer Indien varen,

worden dickmael verdecken gemaekt
3 of4 voeten hocg : boven het eerfte of
onderftedek, 'tgeen insgelijks een Km*
brvgwert genaemt: hierplaetftmende
ioldaten 's nachts, en ftoutdaerdeko-
Itelijckfte waren in. Deze geven groote
itijlteaende fchepen. Om de afwate-
nnge zacken de dekx wederzijts wei-

'

nigna boort toe, zijn opgezet naer het
rijzen der fchepen voor en achter, eri
zuk cm dat hare ruimte doorgaens van
een hoogte zoude z ijn.

Het ruim in de fchepen mach ver- »<

deelt werden na welgevallen. De fche- %
pen ten oorlog,zetten deKombuis voor
de groote maft, 2 of3 voeten, dwars-
fcheeps, daer een bottelerye agter tegen
aenkomt; wien volgtdei'chippers ka-
mer, en dan de broot-kamer , nevens
voor een fchiemans-kamer

, waerinne
mede andere beampten werden ge,
plaetft: fchiemans-kamers,vintmen iri

degrootfte fchepen niet. In de fchip-
pers-kamer wordende zeilen gebergt,
inde zeil -kiften , die na de kruit-ka-
mer toeftaen : 'tzijn meefthang-mac-
ken, daer het volk in flaept, uitgeno-
men in Kombuis en Botlarye. Solda-
ten fchiktmen met vafte kooyen voor
in het kabel-gat

, 'tgeen afgefchooten
isin'truim.

Dc
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De fchepen ter koopvaerdye , hou-

den het ruim leeg voor hun koopman-
fchap : het volk bergt zich boven, en

men ftelt de kombuis op het verdek, ge-

lijck in het fchip , tot voorbeelt hier ge-

ftelt,is gedaen, ofwel in de back , die of
toe ofopen is. Inde kajuitsvanOofter-

vaerders zet men haerden , ofoock wel

kachels. Zoo wanneer brant onder in

het fchip mogt geraeken , is 'tnieton-

dienftigcengatin'truim te hacken, en

daer waterdoorintelaten.

Alsdefpleten wel gevult zijn ,werdt

,

• het fchip boven water geteert-, wanton-

der water teer niet en hout. Schepen

te plijfteren,zo wel binnen als buitenwe-

gen brant ook, om onreinigheden en wa-

ter te weren, zoude een goede vont zijn,

zoo hy bequaemlijck konde werden

gebruickt.

De Tingels, zen de kiel, zijn repen

houtSjWaer mede de waeter-loop op de

gront werdt bepaelt , dienende mede
om een effen bodem te hebben.

De Heck-balck dient , om de rant-

zoen-houten te (tij ven, en by gevolg het

geheele fchip t'zamen te houden.

Van dcZ«/<?«weinigtezeggenvalt.

Hare breeten boven , moeten met de

dwars-maften of raes , daer zy aen ge-

hegt zijn , over een komen : onder zijn

de zeilen breder als boven, om dat het

fchip daer meerder wint-vang verdra-

gen kan , zonder maft-krenken of voor-

induikingete veroorzaeken. De hoog-

te van de zeilen moetten minften zijn,

als de lengte van de maften, daerzy

tegen aen ftaen
;
dog men maekt haer

hooger,omdat los en opgeblazen zei-

len het vorderlijckft aen het fchip zijn.

By ftillewint , en grooten haeft, wor-

den by de nocken van de rees
,
fpae-

ken uit geftoocken , daer men fmal-

le zeilen aen hegt, dielei-zeils zijnge-

naemt : insgelijks worden op deftag-

touwen mede zeilen aengehaelt. By te

harde wint,bintmen riffen en bonnet ten

op,om te minder wintvang te hebben.

Reden te geven van het ophalen des

waters door de pomp , is van klein be-

lang.De fchrik voort ledig
,
gelijk d'ou-

de fpraken,ofwel de nootzackelijkheit

der verplaetzinge dier deelen , welker

n
abuurige lichaemen bewogen en weg-

enomen werden, wijft die onsduide-

g
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De klap, die de buis van délijck aen.

pomp wel dicht fluit, doet, opgetroc-

ken zijnde, de lucht wijeken , en by ge-

volg het onder-waeter haere plaets in-

nemen. Twee pompen vintmen in de
groote fchepen voor deftuer-plegt, en
by de groote maft een, wel voorzien,

bewoelt en met kokers in 't ruim omzet.
Klockhuizen ziet men in eenige fche-

pen, boven de ftuer-plecht, op de boo-
gen ftaen , om het volck in 't gebet en
aen de bak te roepen.

De vlaggen te fcheep , die hier te viaggnï.

land drieverwig zijn , wit, oranje en
blaeuw , of oock wel geheel geel : op
Hollantfche fchepen , dienen om de
ftreeckdes wints daer byte kennen , en
oock tot merkteeken des lant-volks, dat
het fchip bevaert

; daer en boven weten
de zee -luiden byzondere betceckenif-

fen daer mede te doen.

Een opgerolde vlag agrer uit,is te zeg-

gen, datiemandt, die van boort is, ge-

roepen werdt, of dat men een ofander
zaek hoognodigen gebrek heeft: en dit

werteen Tzjouw genaemt.

De v'ag ter halver fteng beteeckent

eendoodetefcheep. ( Alsde Heerefi

Staten het verflagen lichaem van deri

EngelfchenAdmirael£^r/;/«,naerEn-

gelanr over deden voeren , liet de fchip-

per een 7 warte vlag en wimpel waeien )

Als het fcheeps-volk rebel is, enzig

meeftermaekt van het fchip , zonder de
opperhoofden te willen gehoorzamen,
Qt geen op fchepen, die verre tochten

,

alsnaer Indien,doen,zomtijts gebeurt,}

zijn zy gewoon alle vlaggen teftrijken,

en het geusje, ofvlaggetje van deblinde

fteng alleen te laten waeyen.

Het opper-hooft, in een Neerlant-

fchevloot , voert de vlag boven van de
groote fteng af: de tweede in rang van

de voor- fteng, en de derde van deach-

ter-maft of kruis-fteng. Onder welke

vlaggen,ieder t'zijner plaetze,eenwim-
pel waeit.

Gemeene oorlog-fchepen vandezeri

ftaet voeten geene vlaggen , maer
flegts dubbelde vleugels van de maften :

ten ware zy,als geleiders , meteen hoop
koopvaerdy-fchepen

, gaen door zee.

Op het fchip voornoemt, in dit boek
vertoont , waeit een vlag van bovenen

:

'tgcen alleen totcieraetis gedaen , zon-

L 1 3 der
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der opzicht op den rang te nemen.
Geen Neerlantfche oorlog -fche-

pen ftrij ken voor elkandre: maer groe-
ten onderling alleen met eer-fchoten.

Een gemeen kapitein fchiet vooreen
Vloot-voogt eerft, en ieder minder
fchiet voor meerder, jonger voor ou-

der ;
meerder antwoort met minder

fchooten, oudermetgelijke. Die van
ouder collegic vaert , heeft de voor-
rang, en is laetft in 't groeten : die van
gelijckjarige collegten komen , hou-
den rang in jaren van hun dienft, zon-
der opzigt van plaets,waer uit zy vae-
ren

: doch dit alles uit beleeftheit

,

zonder wet.

Onder Engelandt en nergens an-
ders ("volgens overkomftenout her-

komen , ) ftrijcken Staten fchepen
voor Engelfche koninklijke oorlog-

fchepen haren top-vlagenopper-zeil,

en dat ter halver fteng.

Ter voller zee C zonder over-

komft ) niemant voor elkandre ge-

houden is te ftrijcken.

De welleventheit echter eifcht

,

dat fchepen van Rcpublijken , ko-

nings-fchepen eerft begroeten , indien

's Konings - fchecpen van gelijcken

ftant, met de fcheepen der rcpublij-

ken zijn , en dat met fchieten , achter-
J

.om te loopen, boot uit zetten, enz.

doch alles zonder dwang. Als men 1

zins is achter iemant om te loopen,
|

fchiet men eerft, alsmenreetsachter-

om gcloopen is. Het antwoort dan
van Konings oorlog-fchcpen aen die

van republijken
, gefchiet of met ge-

lijcke of met minder fchooten, naer

beleeftheit van de hoofden.

Jeder KoningsVice-admirael groet

een Staten Admirael met gelijcke

fchooten : en mars-zeils of vlaggen

werden nimmer geftreken by voorval

van bejegening der Koninklijke en

Neerlantfche fchepen; uit gezondere,

als boven is gezegt.

By vlag-ftrijcken der Zee-hoof-

den, wertdie vlaggeftreecken, welk
;

men voert : zoo geen vlagge af en .!

waeit,groetmen met het zeil alleenig.
j

Zeilen zoo wel als vlaggen, worden
by dezen voorval zoo haeftig op ge-

j

haelt,als docnlijck is.

Al wie in een vreemde haven komt, '

W I T S E N S

behoort derwijze te groeten , als de
opper-macht van dat lantfehap wel-
gevalt , en het daer gebruikelijk is,

buiten eenig byzonder verbant tuf-

fchen wederzijts opper- machten

:

'tgeen gemeenlijk met kanon,zonder
ftrijken van vlaggen,of dalen van zei-

len gefchiet, na dat het anker in de
gront zit, en de zeilen zijn beflagen:

waer op dan wert geantwoort, naer
beleeftheit en welgevallen van den
Lant-heer,met gelijkemeer ofminder
fchooten,zonder doch daer toe te zijn

verpligt. De vlag van achteren werc
nimmer geftreecken, als wanneer de
fchepen overmant zijn.

Het zeil-ftrijken minder groet als

het vlag -ftrijken, fchijnt te wezen:
want koningen zulx eerder toege-

ven als het ftrijken van de vlag.

De vlag in een Staetze vloot , wert
van de groote maft gevoert by dat
hooft, 'tgeen van 't outfte collegie

komr : van de voormaft by die gene,
welk van het volgende in jaren uitge-

zonden is: en van deachter-maft by
1
hem welk van het derde ofjongfte

j

collegein rang, vaert. En op dat al-

le fchepen kenbacr zouden wezen,

j

onder wat hoof: zy zijn beftemr,doet-

men hun wimpels voeren van die
maft, daer hun voorganger de vlag

l van voert.

Koopvaerdy fchepen fchieten haer
kanon by ontmoeting ter eere van oor-
log- fchepen af,zoo het vrint is, in zee.

Op alle havens is men aen vreem-
de zee-hoofden gewoon gelijcke eer
te bewijzen,in 't fchieten uit fterek-

ten of kafteelen; doch aen gemeene
kapiteins doetmen minder eer , ofwel
geen. In Portugal groet men Neer-
lants opper en onder vloot-voogden ,

met gelijcke fchooten.

Wimpels worden nooit geftree-

ken , fchoonmen fchepen ontmoet,
daer men de vlag voor te ftrijken is

gewoon :deze wimpels, datlangeen
fmallegeiplete vlaggen zijn, worden
cicraets-hal ve onder de vlaggen gezet.

Als de vlag geftreeken wort
, plegt-

men 'c zeil te iaten ftaen : beide te

ftrijken is overtollig, doch om dat de
minfte fchepen vlaggen voeren, wer-

den de zeilen meer geftreeken, als de

vlaggen.
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vlaggen. Staten gemeene oorlog-fche-

pen ,
plagten van alle maften groote

vlaggen te laten waeien , doch zulks

wert nu achter gelaten , om alle gefchil

in zee te mijden.

Venetien heefc de voor-rang van al-

le republijken in Europa) als deoutfte

zijnde : welker fcheepen daerom van

Staten fchepen , eerft begroet worden

met canon , doch weder metgelijck ge-

tal den wcergroet ontfangen,te verftaen

,

als gelijk by gelijck is : want een Hol-

1'arits hooft van een Venetiaens gemeen

oorlog- fchip , eerft gegroet moet werdé

.

Van Genuefche en andere fchepen

,

verwachten Staetfche fehepen eerft het

geluit , voor en aleer zy eenige beleef-

de plicht-pleging doen : en zulx ge-

fchiet zijnde , doen zy den wedergroet

met gelijck ofminder tal van fchooten.

Nietvooriemantoverteloopen, als

men kan, wert vooreen beleeftheit ter

zee geacht.

Wanneer fchepen in vreemde havens

vallen,endat daer andere fchepen aldaer

mede vreemt zijnde leggen , van gelijke

. ofmeerder qualiteit,ofhoedanigheit en

anders niet , ift de wijs dat die komt,

eerft fchiet.

Op vreemde havens dog, is men niet

gehouden aen iemant, mede vreemt, al-

daer eer te bewijzen, als naer welgeval-

len , fchoon meerder in macht en qua-

liteit.

In 'tuitgaen van eenig vreemde ha-

ven , wort niemant gedwongen eer te

bewijzen , aen lants-kafteelen of oor-

log-fchepcn , maer wel in 't inkomen :

doch uit wclleventhcit zulx veelmael

wertgedaen.

Alsoorlog-fchepen fcheiden van el-

landre in zee , fchiet de jongfte eerft,

doch wert met gelijke fchooten weer

bejegent.

Als men 't zeil mackt , is men ge-

woon de vlagh van achteren te laeten

waeien, en de geus vanvooren.

Die in een vloot Koop-vaerdy fche-

pen 'snachts vuuren zal , lactzavonts

de vlag van achteren waeien , op dat

de vuer-man bekent zoude zijn. Dit

gaet met beurten om , behalven dat de

vloot- voogt of Admirael twee vuuren

altans achter opftcekt.

By Nederlanders werdt het oneven

• 17 t

getal van buszen altans geloft
, by uit-

heemfchc even , waer van geen reden

als het out herkomen is te geven.

Menloft zomtijts by een en dezelve

groet, twee ofdriemael het kanon, dog
ieder reize minder in getal , en dan ge-

lijk getal op ieder reize wert ontfangen,

zodefcheeps-hoofden van gelijke qua-

liteitzijn , ofminder, zoo zy verfchil-

Ien.

Republijckenzijngewoon, het groe-

ten met kanon van fchepen , wekker
Heeren minder als Koningen zijn , eerft

te verwachten.

Alken de Konirtgs Admirael in

Vranckrijck, als hy zelfs te fcheepeis,

voert een vierkant witte vlagge, op de
groote maft. En de Vice- admirael

voert een gelijcke vlagge van de voor-

fteng. Als oock de Schout-by-nacht,

van de bezaens-maft.

By afzijn van den Admirael, voert riag^nof

de Vice-Admirael de vlas van de groo- fr,,7,fch'
_ Sibben.

te Iteng.

Deze hooft-vlaggen zijn altijdt een

vierendeel langer, als hoog.

Het Opper-hooft van een Franfche

fcheeps-vloot , voert een witte vleugel

van de bczaens-maft, daer het wapen

vandeplaets in ftaet, waer hy van af-

vaert, te weten,onder een fcheeps-vloo-

tezijnde:dogals hy alleenigis,zal dezel-

ve vleugelvan de groote maft afwaeien.

Deze vleugels zijn viermael langer als

hoog , en te midden deurgefneden
,
op

tweederden van haer lengte ^ d'uiterfte

einden fcherp toegaende.

Geen Admiraels vlag magopgefte-

ken werden , ten ware in een vloot van

twintig oorlog-fcheepen, om dezelve

te konnen verdedigen: en twalefweer-

bare oorlog-fchepen op het minfte by

een moeten zijn, eer een Franfche Vi-

ce -Admiraels of Schout -by- nachts

vlagge opgeftoocken werden mag
;

van wekke fchepen , de minfte voeren

moet zes-en-dartigftucken.

Een gemeen Franfch .oorlog-fchip

voert een witte wimpel van de groote

maft, half zoo hoog als de vleugel, en

niet korter als tien Franfche ellen.

Haer vlaggen van achteren, zijn al-

tans wit.

De Franfche koopvaerdy-fchepen',

voeren een blaeuwen vlagvan achteren

,

daer
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daer een wit kruis doorgaet , beftickt
met 's konings wapen.

Hun koopvaerdy-fchepen is 'tmede
geoorloft by viertijdé, en op verkilling -

dagen, vlaggen en wimpels op te fteken
Van alle venv engroote.uitgenomen ge-
heel wit. Als oock aen de oorlog-fche-
pen wimpels vanverfcheide verwj om
zich te doen verkennen.

Een Admirael, onder een koopvaer-
dy-vloote

, vermag een witte wimpel
te laten waeien , mits hy die inhaelt op
'tgezicht van'sKonings oorlog fchepen.
De fchans-kleden, op Franfche oor-

log-fchepen, zijn blaeuw, daer geele
leliën op zijngenaeitjomzetmetgroote
witte banden.

De Franfche vloot-voogt voert vier
lanteernen van achteren : de tweede eri

derde vloot-voogt voert'er drie, en ie-

der oorlog-fchip flechtseen.
' 's Konings Kafteelen en fterckten,

groeten denAdmirael met 15 fchooten,
diehünmetf flegtsbeantwoort.

De Vice- Admirael en fchout by-
nacht groet 's Konings fterkten en ka-
fteelen, met 5 fchooten , daer weder
5 fchooten voor ontfangende.

Degemeene oorlog-fchepen groeten
degezeide Konings fterkten cn kaftee-
len met

3 fchooten, door 2 weder wer-
dende hergroet. En dit is gelijck als
heden by hen wert gebruikt. Voormaels
droeg een Franfche Admirael een witte
vlag van de groote maft , met goude
leliën geftikt: een groene van de agtcr,
en blaeuwe van de voor-maft : nevens
een rode vlag van achteren ; en wimpels
van onderfcheideverwe.

Wat betreft het groeten der Fran-
fche oorlog-fchepen aen vreemde ka-
fteelen , fterkten of fchepen, daer over
konnen werden gezien 's konings beve-
len, uitgegeven den 9 Mey 1 66 f

.

d' Oorlog-fchepen dezes lants , van
de eerfte en tweedeCerter, hebben vlag-
genvani^ kleet,langi8 ellen, Geus-
jesvan 6 kleet, lang 7 ellen: wimpels van
2 f of 3oeIlen:vleugels van 5 of4.; kleet,

014 ellen lang.

De fchepen van de derde Certer,
hebben vlaggen van 12 kleet, lang if
ellen

: geusjes van 6 kleet , lang 7 ellen

:

Wimpels als boven : Vleugels van 4 of
3>' kleet, lang 3 ellen.

W 1 t s E n s

De fchepen van de vier en vij fde Cer-
ter, zijn even eens, als dievandederde
certer, in vlaggen, Wimpels, geusjes en
vleugels.

De fchepen van de zesde certer heb-
ben vlaggen van 9 kleet, lank 10 ellen:
geusjes van 4; kleet , lank 5 ellen. De
wimpels zijn van 25 ellen. De vleugels
zijn van 3; of3 kleet, en 2I ellen lank.
De fchepen van de zevende Certer

hebben vlaggen van ft kleet , lang 9
ellen: geusjes van 3 kleet, Jang4ellen

:

wimpels van 25 ellen, en vleugels van
3 of 2Ï en 2 ellenlang.

Men geeft de fchepen in 't gemeen
op hare reizen mede twee vlaggen,
twegeusjes, twee wimpelsen 6 vleugels.
Den Admirael voegtmen toe, boven

degemeenevlaggenhiergenoemt,noch
een vlag van 1 2 kleet,en een van9 kleer,
een geusje oftwee, alsmede een wimpel
of twee, een witte vlag, een blaeuwe
wimpel

, een rode wimpel , een geele
wimpel; en zulx om te petfiaren.

In byzondere vlooten onzes lants,
wertde groote vlagby beurten dikmael
gevoert, gelijck ook by nacht de vuren.
Omcenvyantteverfchalken,ftecktmen
wel andere Iant- volks vlaggen op. Ko-
ningen verbieden veeltijts aen alle fche-
pen, diehaervlaggen voeren , dezelve
te ftrijken , voor wien en waer 'toock
mochte zijn, als mede eerft te groe-
ten i waerom oorlog-fchepen van ge-
kroonde hoofden in zee elkandre mij-
den, zoo veel het mogelijk is. Op de
bezaens- maft, in koopvaerdy-fchepen,
vintmen veeltijts vlaggetjens, daer het
wapen van de woon-plaets des fchip-
pers in geteeckentftaet:enop dcfocke-
maft, hetwapen van de woon-plaets,
der reders van het fchip.

Vlaggen dienen tot cieraet , en ten
pronke, daer Hollandercn wel het min-
fte in uitfteken. Vlaggen van over-
wonnen fchepen, worden ter eeuwiger
geheugeniffe opgehangen , (in een of
andere gemeene plaets. d'Admiraels
vlag van den Spaenfen Boflii , men,
noch heden in de groote kerek tot
Hoorn ziet ten toon.

De inhout der vlaggen is zonder wet,
enieder maelt daer inVt geen hemluft.

In 't ontmoeten van vremde fchepen,
de vlagge te ftrijken, en de mars-zeils

te
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te laten vallen, gefchiet geenfins, tot er-

kentenis van eenig meefter-fchap over

de zee , of in teeken van onderdanig-

heit, maer alleen eerens halve.

Niemant zich meefterfchap van het

onbeheerbare watertoe kan fchrijven.

Vlaggen van overwonne fcheepen

fteeckt men achteruit.

Cierlijcke fcheepen , zijn voor en

achter net gefchildert , en met beeldt-

vverkalom bezet:de galderyen zijn cier-

lijk gemaekt en met koper gedekt , daer

venfters,omter zijden uic te zien, na

de konft gefneden ih zijn. In dehutte

maekt men zoo wel in de voor als ach-

ter-fchotten ronde gaten , om luchten

lichtte fcheppen: hebben een goet be-

loop : zijn wel gefchort en geftrookt;

gaen niet te diep of te laeg : de poorten

ftaen op haer rechte maet , en het bo-

venfte boort, by de rëgelingen , is bui-

ten uit een weinig omgekrult.

Welzeilend vaertuig,is het lange,

{malle en laege, als Fregats. Hoe laeger

het fchip , hoe minder wint-vang het

heeft: hoe fmalder fchip, hoe minder

lucht en water het te fnijden heeft. Lof-

fe touwen , en fcheve maften , doet de

fchepen dikmael wel zeilen;waerom de

aindelijckheit vaii de Nederlantfche

fchippers,de fchepen dikmael min doet

zeilen : want het hun onaerdig fchijnt

,

dat de maften gebogen , en de touwen
los hangen. Schepen , die voor onder

waeter boeken , is het dienftigdatde

Focke-maft Weinig achter over hélt

,

om des te minder zwaerte voor op te

hebben . Schepen j die achter en voor

welover fteven fchieten , zinken min in

't water , en zeilen wel , doch dit is on-

dierlijk: ook zo die achter ront zijn . Hoe
de maften tot een goede zeilazie dienen

gebogen te zijn, moet d'ondervindin-

ge leeren.

De rontheïtderfcheeps-zijden, dient

niet alleen om veel goet te ftouwen,

maerookom 't fchip ftevig te maeken:
want als 'tin ftorm helt , ruft het fchip

opde gebogen zijden: veel onduitfche

fchepen,dieplatzijdigvallen,zijnrank,

cn bouwen zwaerlijck zee.

Lange en fmalle fchepen zeilen fnel-

der als korte en wijde fchepen, om dat

daerminder tegenftant in is: als mede,
om dat men daer op de zeilen alle beter
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ter wint-vanck,en uit malkander zetten
kan , als korte fchepen : en voornaem

,

om dat zy twee of drie zeen te gelijk

fnijden, entuffchengeen baren in blij-

ven fteken, gelijk als dekorte , die voor
en tegen de golven op moeten rijzen,

eerze van hun worden voortgedreven.

Zy wenden gezwinder als korte fche-

pen, fchoon grooterkring moetendoen,
daer hun groote vaert oorzaek van is:

hierom ift datde Engelfche Fregatten,

die laeg, lang, fmal, en wel gefchort

of gefneden zijn, onze fcheepen , die
veeltij ts na den vierkanten hellen, in het

loopen verre te boven gaen. Het zelfde

zietmen aen pijlen , hoe langer en dun-
der zy zijn, hoe fnelder zydoorde lucht

gaen. Om wel te zeilen dan , behoort
een fchip onder gevoegelijck gefneden
te zijn , om fchot aen de baren te geven.
Hoe minder de fchepen van binnen

gebonden zijn , 't zy met zware ban-
den , fchotten of anderzins , hoe betet

vaert zy zullen nemen : hierom bou-
wen de Turken hare fchepen zeer los,

licht op , en zonder affchutzels van
binnen. Portugezen gevoelen', dat de
boeg recht op wel zeilen doet. Ranke
fchepen zeilen traeg , waerom men om
de zulken een halve of helen huit legt,

naden eifch. Als een fchip welgeballaft

en geladen is , zoo dat zijn zwaerheits

middel-punt op een vereifteplaetszy

,

en het fchip niet te veel voor , achter , qf
ter zijden overhelle , zal het fchip wel
zeilen, daer zoo veel aen gelegen is ', dat

dikmael de mirtfte verandering groote

traegheit den fchepe toebrengt: als het

verzetten desmafts: verleggen der an-

kers, nevens vermindering , ofvermeer-

dering van hun zwaerten : 't flaen van

dees ofgeene wigge : het los ofvaft ftaen

des mafts en eeniger touwen : het be-

woelen van dit of dat ront -hout : het

aenbrengen of wegnemen van dees of

geene knie : het ftil zijn of voortgaen

der fchepelingen op den overloop : het

verleggen van een blok : ophangen vari

een fplits- hoorn , en 't uitfteeken van

een vlag en diergelijke kleinwigtig-

hedenmeer.

De réchte evenwichtigheit dés

fchips , is qualijk als b y geval te vinden,

wanneer door ingeleide zwaerte dezel-

ve is ontreddert : het zwaerheits mid-

M in del-

Wat ht

"verhindert.
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«iel-punt houden veele behoort te zijn,

weinig over de midden van 't Schip na

achteren toe. Voormaels heeftmen

alle geftalten van fchepen door middel
vanfchijven, dezelve door 't water ha-

lende, beproeft , welk het beft zeilend

mochte zijn : die het fnelft over deze

katrollen door het waterfchooten ,men
voor de befte zeilders hielt.

'tGedencktmy datick op het lants-

fehip deWint-hont naerRiga in Ooften
overvoer : dit fchip zeilde trots de fnel-

zeilenfte fcheepen van 'tgeheele Iant:

rnaer wanneer wy, met ons reis-tuig

,

't fchip eenigzins beladeden, moeften

zien, dat andere fchepen, die zelfs een

Vollen lafthadden,ons om,enfteetsuit
het gezigt zeilden.

Een keep , onderin het ftuergetrok-

ken > over 't midden van het fchip of
kiel, hout men, dat de loop van 't fchip

bevordert , en het zelve roer vaft maekt
te zijn.

Fregat-fchepen duiken voor meer*
der in het water, als fluit-fchepen , om
dat zy daer zwaerder in 'tgemeen van
hout zijn.

T«t$ih, Veele fchepen in Barbaryeri gebout,

tjrfW/. ^e °P den roofuitgaen, zijn voor en
achter zoo gefchort, datzy,mftee van

loffcheinhouten,gaffel-ftucken op de
kiel hebben ftaen, die onder met leem i-

ge aerde gevult zijn : voeren zwaer
zeil , en hun boegen zij n rontachtig,zoo
datdefchotdes waters naaen het hart

van 't fchip eerft geftuit wort , als het

fchipde zee-baerfchierover is. Dees
zeilen zeer gezwind , 't geen onze
koop-lieden t' haren nadeel dikmael
gewaer werden. Hun maften, die zy
voeren, zijn gaef, en van goet hout, be-
ter als het Noortfch.Byftil water is het

eveneens , van wat geftalte het fchip

vooris, plat, ront, offpits ; want dan
Weinig waters te verdouwenvalt : ron-

de boegen , anderzins, breeken beft den
aenval der golven.

Het achter overfchieten , gefchiet

omplaetsen aiimte te gewihnrten: dit

overfchieten gaet fchuins op , om dat

niet wanfehapen zoude toonen aen het

oog.

Het beelt-werk, tefcheep,moetgroot
gemaekt werden,om dat het van verre

werdt gefien : waerom het oock niet no-
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dig is , dat volmaektelijk uitgewerkt
werde.

Delanteernemdie achter op ftaen»
zijn vaft, ofte los ï die vaft zijn , dienen
totcieraet, en werden daerom verguit,
en prachtig toegetakglt.

In zware fchepen , zijn de zijdel-
planken , welck achterom hoog ftaen

,

van waegen-fchot , die ftérktens halve
met de randen over elkandre fchietèn,
en cieraets halve meteen bocht binne-
waerts naerbovcn op gaen.
De broot-kamer is met blik beflagenj

tot bewaering van het broot,en het luik
van de kruit-kamtr métlootbedekt.
Onder om de maft worden zomtijtS

yzere banden gelegt. Op den overloop
onder de kolder-ftok , ftaet eenfehij-
ve, waer by hart weer een touw deur
vaert, cm het roer te beter te beheeren

}
en dan flaen daer tweemannen aen , hoé
dwerfler het roer legt , hoe zwaerder
hettehandelen is.

Onder de mars aen de maftenboeg-
fpriet zijn klampen , wel beflagen met
yzer, om de mars te ftutten.

Rontom de marfzen zietmen hoe-
pen gefpannen, geerftrooken ofbanden
genaemt , welck dienen tot vaftigheic

voordematroozen , die op de marffen
veel werks moeten verrichten ; en zon-
derdeze, licht vanboven neer zouden
vallen. Zy zijn na vooren het laegft, om
hetfehueren van zeil en touwen te ver-
hinderen; waer toe het mede metzer»
vings werdt behangen.

De yenfterkens achter in Fluit-fche-
pen, die gemeinlijk 4. zijn in getal , ftaert

dwars ,volgens het beloop van 't fchip,
om niet wanfehapen buitewaerts tever*
toonen : 'zij n veeltij ts zonder glazen , al-
leen met houte detirtjens. De ruiten

mceten klein , 't zy recht offchuins, ge*
maekt werden, om tevafterteftaen.

Klampen flaet men buiten en bin-

nensboorts hier en daer , om by op te
klimmen.

Naer welgevallen worden de fche-

pen gefchildert met fnakeryeh of ge-M
drogten. Ieder kieftverw,dichembe-
haegt.Geelen rootwert veel verkooren

,

ook wel wit; men maekt boven, ter zy-
den aen, wolken, of een gefchilderden
Hemel

, een zeeën alderhande oorlogs-
tuig. Debus-proppenjdieftucken flui-

ten,
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ten werden root ofwit gemaekt. De zijn, met bouten wel vaft geklonken.

Kajuits worden zomtijtsbinnewaerts
j

Twee lange ftaven eizers, mede put-

alom gefchildert met hedendaegfche
|

tings genaemt, ziecmeninde groote

gefchiedeniffen. De combuis zee men
wel voor de Focke-maft, op den over-

loop, en dan {het een fchot met blik

beilagen tegen de maft aen. De
poorten van binnen zijn altans root,

oock de zetborden en fchanskleden,

die men rontom het fchip fcheert,

wanneer men ftrijdt , daer veelmael

laeken of baei toegenomen werdt.

Men verguit en verzilvert ook de

fcheepen : doch deesoverdaet werdt

meer by uitlanders,als Hollanders ge-

pleegt.

De fchepen, die Engelfch en Fran-

fche vloot-voogden voeren, zijn uit

hetwater tot boven toe vergult. Loo-

ze poorten en ftuks- proppen die wit

zijn, zietmen vaek op koopvaerdy-

fchepen gefchildert , om des te weer-

baerderte vertoonen.

Het gat , daer de roer-pen in het

ftuer komt, wert, wanneer men in zee

is, met zeil-kleeden geftopc , om het

-water te weeren : op eemge fchepen

ontfangt men 't water daer wel door •

dog looft het weder ter zijden uit.

Wanneer het roer op fpiegel-fche-

pen aengchangen werdc , moet men
inde kaj uit , als zy achter over fchiet 3

een luikjen hacken, daer men hetzel-

ve doorlaten kan,'t geen , na dat het

ftuer aengehangen is , weder werdt

geftopt. Venfters inde kajuit , wel-

ker getal zy naer welgevallen , en

plaetsgelegentheit, gaen beft binne-

waerts open naom hoog.

Defcheeps-ribben, werden Inhou-

ten genaemt.

De hals van het fchip is dieplaets

,

,daer het hout , waer men op den over-

loop met de borft tegen aen ftaet , het

laegfte is , en het fchip op zijn wijtft.

Het rack ,
zijnde een kring van

bolletjes en fleen , hout de ree vaft, en

tegen de maft aen : hier mede rijft en
\

beter vatten zouden,

daelt dezelve langs de maft. In 'tllaen,
|
rouwen , daer het anker aen vaft is :

werden kettings gebruickt met mui-

zen onder het rack, tot waerburg of

de kettings braken : op dat de ree niet

ru(ten,welk deur-fchieten en bewege-

lijkzijn : metdeeenehet wandt aert

werdt gezet , en door 't ander men
bootsin en uit de fchepen tilt. Insge-

lijks vintm'er een in de kleine ruften,

waer touwen met fchijven aen vaft

zijn , dienende om zwaerte in en uit

te zetten.

De kolder - ftok fteekt in de roer-

pen , en dat naerom hoog , op dat men
op de ftierplegtbequamelijk zoukon-

nenflueren.

Stutten houden de Galderyeachter

vaft. Hel en Piek, zijn hoeken voor

en achter om laeg, onder de kamers,

die flegts dienen om eenige vodde-

ryen, of oock wel ichei p in te ber-

gen. HetT wil is een krom me balk

,

die binnen het gewaeger,achter tegen

fteven leit ;
gelijck de leggers over

dengeheelen bodem dwars heenko-

men te leggen : doch deze vintmen

nietaltijtin de fchepen. Achter van

de kampanje wert zomtijts een arm

uirgeftoocken, daermen 's nachts een

lanteerne op zet. De Ezels-hoofden

zijn door-boort , deur welke gaten

touwen gaen , die de rees ftevigh

houdem
De hooft-toüwen worden met dicke

touwen, ofomwoelde houten,dwars-

fcheepsgefpalkt, fteevigheits halve:

hooft- touwen zijn boven de mars

ront om de maftgelegt. Zy zijn bo-

ven gelijck alle zware touwen met le-

der bekket.

Als men ftagtouwen aenzet , moet

men dezelve los doen , en herwoelen.

Stag- zeilen worden aen touwen gere-

gen , die door middel van eenige blox

aen de ftag zelve vaft zijn gemaekt.

De Anker-ftok is dat hout , 't geen

met de ankers armen een kruis maekt

:

dus geftelt, om dat de handen des te

Kabels zijn de

neder kome te vallen.

dees van hoe langer hennip gemaekt,

hoefterker zijn: zy worden geteert,

om de bederving niet haeftig onder-

worpen te zijn. Van outs wierdende

"Puttingszijnyzersof touwen, die
j

kabels bovenwater gefplitft, om des

onder aen de ruft en het fchip vaft 1
te beter te mogen houden

Mm 2 Voor
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Voor tegen de boeg aen , op het ver-

dek , ziet men een back , die de pis-bak

werdt genaemt: deze dientom het wa-
ter , dat door de kabel-gaeten by hart

weder in fpat, te vangen , benaemt na de
gelij kheit van dien bak , welk boven op
den overloop ftaet , waer in de maets

hun water loozen.

Op den onderden overloop werden
in zwaere fchepen (tutten recht op on-
der de bakken gezet. De fpillen op
zommige zware koopvaerdy fchepen
ftaen op het verdek en werden boven
met vier, en onder met twee (toekenom
gedraeit

;
om des te krachtiger te konnen

winden. Voor de fpil , na vooren toe

,

wertdickmael eendwars-hout, opden
overloop geflagen ; op dat het kabel des
te beter om de fpil gae : en onder niet

en hapere. In 't ruim van 't fchip

,

ziet men zomtijts een balk recht op naer
om hooh ftaen

, gehakt als een heugel

,

deze dient voor een trap , waer een touw
by neder hangt.

Loop-graven werden in oorlog-fche-

pen gemaekt , op dat men , by vech-
tens-tijt , de kogels , die onder water
worden gefchoten , Waer kan nemen

,

en de gaeten ftoppen. Dit zijn affchut-

zels van licht hout, na de wijzealsgal-

deryen,dieinhetfchips ruim, rontom
tegen de fcheeps-zijden aen worden ge-
zet , dervoegen dat men daer bequaem-
lijk over heen en weer kan gaen , zijn

omtrent halver diepte in het hol : hier

W I T S E N S

ie

h

In 't gewager, omtrent de poorten,"

worden zomtijts tochtgaten gehackt

,

op dat de wint by de inhouten infpee-

Iende , het hout voor 't bederven be-

waere. De touwen , die langs de rees

vaeren, Worden boven met klampen,
welke in hetront-hout zijn geflagen ,by
een gehouden, cnbewaert.

Looze luiken, zijn kleine luixkens,

die midden in de groote zijn, daer men
kardoezen door njkt, by vegtens tijdt.

Van de geftalte, en toeftel des ankers, w
is hier voor in 't brede gefproken, waer- ™
om daer nu van zwijge. Het vatten zij- «»

ner armen in de gront, zal niet onge- £
voeglijk zijn, wat breder op te halen,

*

mitsgaders waer de kracht van daen
komt , dat een licht anker en kabel een

zwaer fchip kanwederhouden.
'tEnisdanhet minfte wonder niet,

dat men ter zeevaert vint,te zien , dat
een klein anker vaft kan houden een
fchip met al zijn lading , ja de onge*
ftuimigheit des waters tegen kan ftaen.

Noch grooter ditwonder is, zoo men
geden kt, Wat evenredenheit tuflehen de
zwaerte van het anker en kabel, is tot de
zwaerte van het fchip

; want een anker
metzijn kabel, een (chip kan vaft hou-
den,datwel3 of.fhondertmael zwaer-
der als het zelve anker met zijn kabel
tezamen weegt. Het fchijnt dat de
zee-bouwers dit geheim van de kreeften

geleert hebben , dewelke gedurende do
ftorm (^uitvreesdatde krachtdes vloets

zet men jongens in, als men ftaet. Dit
{

haer niet tegen de rotzen en flaet ) zich
ïsdeplaets, daermen kardoes kiften ter

|
in de gront der zee wroeten, cn daer in

neder zet, wanneer men vechtens wil is

,

om by de hant en buiten groot gevaer
te zijn. Zoo een fchip onder water in

brant wert gefchooten
, isdienftig om-

trent de loop-graven een gat in de zijde

te hacken, en daer door, water, om het

vuerteleiTen, in te laten loopen. Wan-
neereen gefchoten gat , onder water ,

van binnen niet geftopt kan werden, het
zy de laft in de weg is ofanderzins, Wort
een man buiten boort met een prop in

dehantopeen plankjen gezet, daer een
dreg aen vaft is , die hem onder water
haelt. En aldus ftopt ofdekt hyd'ope-
ning. Men geeft hem een geolide lap in

de mont,om 't water uit het lichaem te

weeren. Dit moetin dereyl gefchieden,
cn de man gezwind weder bove water
getrocken werden.

met haer poten , als ankeren.

Om dan gefchiktelijk voort te gaen j

dient te weten, dat de geftalte van't an-
ker, cn zijn zwaerte zy , om dearm en
klaeuw lichter in het zant te doen vat-
ten. Want de armen rechthoekig op
de roede zijnde , zal de klaeuw gaofch»
hjk niet in de gront booren , niet meer
als een yzere wig in het hout gaet, zoo
men daetniet open flaet: en het fchip
met het kabel dus aen het anker trek-

kende, zal het anker lichtelijk volgen;
niet doende , als alleen het zant een wei-
nig op te krabben : maer als de armen
fcherp-hoekig genoegh vallen op de
roede, de klaeuw eerft inde gront va-

ftigheit hebbende, zal dezelve zachte-

1 ijk d ieper en dieper inde gront zinken

.

Door

1



Scheeps-boww en befiicr. I. Deel.

Door de voortgang van het fchip een

kabel allengs meer gefpannen wordt.

Hetgewigt van 'tanker grotelijx helpt

tót het zacken inde gront : en hoe de

hoek van de armen niet de roede fcher-

per is, hoe meerhef gewigtvan'tgant-

fche anker op de klaeuw , welk op de

gront leit, ruft, en by gevolg dezelve te

dieper ingacn zal. Hier a'enkan men
merken , wanneer het anker de gront

277

der aerde,en niet ooftelijk,we{telijk,of

elders heen, zoo 't zelve niet door eenig

uitterlijke zaek wort geparft. Als de zee
ftilis, ende lucht zonder wint, zal het

fchip op het waterdrijven,zonder anker

te behoeven : en fchoon'cr wint in de

lucht is , en dat de zee fchiet na een of

ander oort , zoo is nochtans alle wint of

bcweginge des waters niet bequaem het

fchip voort te doen gaen ; maerde wint,

cerft raekt, en plat daer op legt, dat, als i
ende zee moeten t'zamen meer macht

het touw begint te trecken, ende roede

eerft op wert gelicht, latende de twee

armen langs de gront glijden , dat die

zoo geduurigglijden zouden , ten waer

dedriehoekige klaeuwen, deongelijk-

heit des gronts ontmoetende, deeene

wat meeren d'arider wat min hechtede,

tot dat de roe op dearm,die'tmeeft in

de gront vaft is,begint te draeien en zich

te verheffen, 't welk dan na mate dat het

anker voortgetrocken wort , door de

fcherp - hoekigheit , die de arm met de

roede maekt, de klaeuw doet inde gront

zinken. Staet oock aen te mereken,

dat een anker met een lange roede vafter

houden zal, als met een korte,uit reden,
' dat de lange roededoor'tfchipbewo-

'gen zijnde , meerder beweging onder

in 't zant aenbrengt als een korte , en by

gevolg 't anker vafter houden doet.

De Anker-ftok , die met yzere fpyen

aen 't anker , by de ring , vaft gemaeckt

wort,behoorde zooiank na hetgevoe-

len van veele , als de roede te zijn , en te

wegen een vijfde van 't gewigt des an-

kers of daer omtrent. Dit hout helpt

mede , dat het anker op eene der armen

rufte, omdat belet, dat het anker niet

geheel plat neder leit , waer door de

klaeuwen by gevolg gedwongen wer-

den in 't zant te krabben, en vaft te hae-

ken: als mede, om dat een hout in 't wa-

ter noit over eint, maer waterpas tracht

te drijven. Deanker-ftok dan Waterpas

zijnde , dwingt de eene klaeuw op

'tzant te ftaen , en by gevolg in de gront

te booren. Het fchijnt mede dat de

kracht, die men het anker toefchrijft

,

niet alleen van het anker afhangt ; maer

veel eer van de zwaerte eens fchips zel-

ve, van de aerd derbeweging, van 't wa-

ter, en ' t gewigt van 't kabel-, want een

fchip(^gelijk alle zware lichamen}hecft

alleen een poging na het middel-punt

hebben, om 't fchip tc bewegen , als

't zelve fchip kracht heeft tegenftantte

doen, door zijn eigen gewicht , die hem
na beneden dringt.

Daer van daen komt het , dateen on-

geladen fchip meer moetlijden, als een,

dat geladen is, en 't geen vooreen licht

fchip een tempeeft zal zijn, ten aenzien

van een grooter , maer een koelte ge-

naemt zal worden.

Ditis mijns bedunkens ookde reden*

waerom een anker tot een groot fchip

na gelang kleinder is , als tot een klein-

der fchip
; want de zee even zoo veel

kragt doet tegen een klein, als tegen een

groot fchip
;
(mits dat de uitgeftrektheit

van het hout, 't geen tegen 't water ftaef^

van een zelve groote is :) maer een klein

fchip heeft lang zoo veel kracht van te-

genftantniet,doorzijn zwaerte, als het

groote rdaerom kan oock de beweging

des waters een klein fchip eerder voort

doen drijven , als een groot fchip. Wat
de zee belangt j die is in zich zelvd

zwaer, en genegen om in zijn opper-

vlack water -pas te blijven , en vaii

hoogte na leegte te loopen. Winden
en dampen de zee ftects ontroeren:

'tgeen veroorzaekt, dat het water zoo

fnel en krachtig niet af en vloeit , en

daerom oock zoo krachtdadig niet en

zy,als bydootftilte zoude wezen. Ge-

lijkookd'eene golfden ander tegen is

,

d'eene deze en d'andergeene weg fchie-

tende, waer door de kracht tot bewe-

ging wort gekrenkt.

Hier uit te befluiten ftaet, dat fchoon

de kracht van een onftuimige zee, zeer

geweldig zy , dat echter dezelvige zich

onderling vernietigt, en dat de krach-

tigftebaer, maer een korte tijdt d tiert ^

zoo datter zooveel kracht niet behoeft

tot tegenftant van zoo een korte ftoot,

als ofhet gewei t geduurig was: ten twe»

Mm 3 den
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den volgt hier uit, dat een anker meer-

der heeft- te lijden om een fchip in een-

parig lopent water vaft te houden, als in

een zee by tamelij ken Itorm.

In het kabel zijn drie dingen , die te-

genftant konnen doen : d'eerfte is de

(toffe, daerze van is gemaeckt , te weten

hennip : het tweede is de zwaerte en

dikte des kabels-, want indien een dun

touwetje een man of twee kan verdra-

gen, wat zwaerte kunnen dan twee of

driehondertzulketouwetjes ineen ge-

voegt verdragen ? Zelden of ook nooit

hoort men , dat een kabel van 1 8 of 20

duim in de ronte is gebroken •, ten ware

het tegen een rots of iets anders aen

quam te wrijven. Het derde, dat aen

te merken is , en krachtigh tegenftant

doet , is de kabels langre ; want men
ziet, dat men onvergelijkelijk meer
kracht van nooden heeft om een lanck

touw te fpannen , als een kort , voorna-

meritlijk als hetzelve zeer lanck is ; ja

viermannen zullen genoeg te doen heb-

ben , om een touw , dat een man alleen

wel zoude kunnen dragen , te fpannen

,

en te doen komen in een rechte linie.

Wanneer al door groote kracht het

touw gefpannen is , zoo reckt ieder deel

voor een kleine tijdt, door het gewelt

dat hem wort aengedaen : hoe het ka-

bel dan langer is, hoe meerder kracht

van noden is, óm het zelve te doen
recken ; want zoo men veel kracht van

noden heeftjom een kabel van 22 duim
inde ronte , lank een voet , een deeltje

uit te recken , zoo moet men noch veel

meerkragt gebruikenom een andervan

2 voeten lang , twee zulcke deeltjes te

recken : enhoelanger het kabel is, hoe

veel meerder kracht men van noden

heeft: waer uit men zich kan voorbeel-

den, hoe veel kracht men noodig zoude

hebben,om een kabel van 1 10 vademen
tutj'terecken:evi wanneeral, doorhetge-

welt der zee,het kabel gefpannen en uit-

gereckt is, weerhout noch het anker

door zijn zwaerte , en door het zant,

daer het anker in gezonken is. Het ge-

welt , 't geen op 't anker wert gedaen

,

kortwijlig is, en fchielijk ophout, wacr-

door het kabel wederom vcrflapt , en

krijgt, om zoo te zeggen , nieuwe kragt

tot tegenftant. Het kabel krijgt noch

eenigc hulp door het water, dat hem be-

W 1 T s e n s

I vochtigt. Waer uit clan lichtelijk is

1
teverftaen , waerom de zee-luiden lie-

ver 2 kabels aen malkanderen woelen,
als 2 ankers in zee uit werpen , die ieder

I
aen een dezer kabels valt zijn ; wantbo-

J

ven dien dat't fchip maer aen een kabel

j

teffens trekt, en de tweede dusdoende
onnut is , en geen tegenftant biet, (een
kabel van 200 vademen veel meer te-

genftant doet , en wel driemael zoo veel

kracht van noden heeft, om ftijfuitge-

trocken te werden als een ander van 100
vademen , en noch veel meer om uit ge-
rekt ofverbroken te werden) zoo kan»
mender ncch by doen,dat dooreen kabel

van 200 vademen, grontte werpen is j

dacr men met een van 1 00 vadem te kort

fchiet. Hoe dieper men in zee is, hoe
beter het fchip voor denaenloop van de
zee is bewaert , en hoe vafter 'tanker

houden zal.

d'Oridervindinge leert , dat wanneer
men op zommige gronden d'Anker-
armen en handen met fmeer beftrijkt j

dezelvige dan beter houden : d'oor-
zaek hier van fchijnt te zijn , dat fmeer
het yzer door zeekere zantgront beter

doet ziixkén , en dat dan by geval
onder liet zant de handen een vafter

gront komen te genaken, die haer het
fchip beter doen houden.Op fteekgront

klei-giont, dari-gront , veen offteen-

gront cn heeft dit geen plaets , maer ah
leen op zulke gronden , die boven een
ftrook gul los zant, en onder vafteaerdé

hebben

.

Eer hieraf kome te fcheiden , kan
niernalaten aen teroefen meteen woort,
hoe hedendaegfche mannen van gevoe-
len zijn , dat de anker-armen of handen
niets tot het vaft-houden van het fchip

doen , wanende dat de zwaerte alleen

gene eg zy, om 't fchips loop die van
geen ofweinig kracht is, tc doen fluiten:

welke meining mijns bedunkens niet

aen te nemen ftaet, vooï en aleer daer
van 't volle bewijs te bordc werdt ge-
bracht: fchoon men zegt , d'inwoon-
ders van Zeiion flechts ronde ftecnen

gebruiken, in ftee van gearmde ankers

,

'tgeen hunne vaertuigen echter even
vaft zoude houden. In andere geweften
van Indien werden houtehafpels, ver-

zwaertmet fteenen, gebruikt; die onze
ankers , en de Zylonder ankcr-ftecnen

zonder
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Zonder twijfel in kracht van houden,

ver te boven gaen.

Tot het vol opbouwen van mijn

opgeftelde fchip zoude noodig zijn

:

21000 pont duim-fpijkers.

13800 pont klamp-fpijkers.

8000 pont dubbelde middel-nagels

en drielingen.

6000 pont enkelde middel-nagels

en drielingen.

7000 pont lafch-yzers.

13000 pont fchou fpijkers en ront»

hoofden.

32000 pont duikers.

22000 pont lootenley-nagels,

Voorts eenigeSrelfpijkersjboutsmet

hoofden, fpillen en ringen : bouts met

draei-ringen, bouts met tacken en rin-

gen. Welke alle,hoe,en waer toe te ge-

bruiken , van te wijtluftigen verhael

zoude zijn. DenTimmcr-meefteris

zulx ten vollen bekent. Hollantfche

fpijkers van Zweets yzer gemaekt

,

worden voor de befte gekeurtj dien

Luikfche volgen in deugt.Dochop dat

bekent werde , wat gewrgt van yzer

tot de fchepen wert gebruikt, volght

hier een korte aenteekeninge van het

yzerwerk , op fcheepen van geftelde

groote.

Een fchip van 150 voet lengte, wijt

38; voet, hol 15 voet, daer gaet yzer-

werk aen 80000 pont.

En omtrent aen fpijkers 15000 pont

Een fchip van I4.0 voet langte , wijt

37 voet, hol 13; voet , daer gaet

yzerwerk aen 70000 pont,

En omtrent aen fpijkers i^ooopont

Een fchip van 136 voet langte, wijt

34 voet, hol 13 voet, daer gaet yzer-

werekaenj 66000 pont*

En omtrent aen fpijkers 1 1000 pont.

Een fchip van 1 30 voet lengce, wijt

jxvoet, hol 13 voet, daer gaet yzer-

werk aen, 55000 pont.

En omtrent aen fpijkers 9000 pont

Een fchip van 126 voet lengte, wijt

£1 voet, en hol 11 voet: daer gaet
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yzerwerk aen , 50000 pont.

tn omtrent aen fpijkers .7^00 pont»

Een fchip van 1

2

1 voet langte, wijt

30 voet, en hol 12 voet, daer gaet

yzer-werkaen, 40000 pont.

En omtrent aen fpijkers 5000 pont.

Een fchip van 103 voet lengte, wijt

25 voet, en hol 10 voet , daer gaet

yzer-werkaen, 34000 pont.

En omtrent aen fpijkers 4300' pont»'.

Een fchip van ioovoet lengte, wijt

24 voet, en hol 10 voet : daer gaet

yzerwerckaen .30000 pont.

En omtrent aen fpijkers
I 4000 pont.,

Het groot Jacht , wiens gcftalte

hier boven is vertoont , daer is yzer-

werkaen 35oopönt.
Enomtrentaen fpijkers 3000 pont.

By Franfche ,Spanjaerts en Zwee-

den , wert meer yzer-werk gebruikt

tot dé fchepen als hier te lande, önt

dat zy weinig houte nagels bezigen.

En dus zal nu de voornaemfte

fcheeps- leden voor verklaert hou-

den: die van minaenzien zijn, laete

achter , als daer zijn,zit-banckjens,

rigchekjens , kan en glafe kasjens, leu-

ningen, geftalte van koojen, gemackj
geutfteen, kelders, vier-wagens, ta*

fels, emmers, balien , keik-venfters,

putzen , kooi-deuren,fcheppeis, pen-

nen , om touwen aen te beleggen

,

mars-zitters, enz. om dat dé gedaen-

teen maet dezeralle, zonder wetge-

vormt werden nae welgevallen en

keure van den bouw-meefter. Wel
is waer , dat dit boven geftelde alles,

toegepaft is op een Pinas of Spiegel-

fchip, doch ^te veranderen, 't geen

verandert dient te zijn,) heeft het

zelve plaets in alle fcheepen , van

vatgeftalte zy mogen zijn. In allen

doch, moet acht op 't gebruik gefla-*

gen werden , daer toe de fchepen zijn

beitelt: 'r zy zy tot hout, koorn, of
ftuck-goederen te voeren, werden ge-

maeckt: deze naden vierkanten , en
geen na den ronde hellen.
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Negentiende Hooftstuck.
Lojfe Werktuigen te fcheep.

Pi
[En dit mijn voorgebecldt
{chip , 't geen over fteeven

'134. voeten lang is , zoude-
I men op een reife, die niet van

de verfte ofte kortftê zy , gelijk naer
Curacao, Alefp,Gunea ofelders,mijns

bedunkens, moeten medegeven de vol-

gende loffe wercktuigen : op dat de
mannen, die hondert ftel tezijn , welck
vertrouwe genoeg zoude wezen totbe-

ftiering en bewaering deszelfs
3 in zee

zichdaervandienenkonnen. r

Kox Gereetfchappen,

4 Keetels met haer deckzeis , weegen
de 208 pont.

2 Kopere potten.

^ Vlacke pannen.

Botter-fpanen.

Smoor-pan.

Schaf-lepels.

Botter-lepel.

Schuim-fpanen , en daer toe oly en

katoea.
,

2 Compas-lampen.

4 Kleine Lampen.
6 Kopere Kranen.

4 Botteliers Pompen.

4 Mokers.

1 Vuer-flag.

1 Peper-molen.

4, Wiggen.

2 paer Schalen.

2 Evenaers

^9 pont Gewiche.

2 Tangen.

1 Vorken.

2 Gaffels.

'

i, Heugel.

1 Broof-korf.

3 Frets.

2 Tuy-ketenen.

2 ; Vuer-laden.

1 Blaes-balk.

2 Pekel-trechters.

3 Azijn-trechters.

2 Oly-kannetjens.

1 Houte Lantarens.

2 Rode Lantarens.

2 Sloncen.

1 Moftert-fteen.

1 Roofter.

1 Treeft.

6 Hangers.

10 Stekers.

3 Groote Schrapers.

8 Kleine Schrapers.

1 StuckDweil-laken.

2 Vijlen.

2 ? Mengelen Lijn-oly.

1 VaetjenSeep.

1 8 Tonnetjes Zwarzel.

io pontRode Meni.

8 Steene kannen.

12 Potjens.

f Schijven Zwavel-ftockefl.

9 Quasjes.

36 Holle Backen.

36 VlackeBacken.

48 Lokjens.

100 Kleine Eet-lepels.

12 Tafel-borden,

6 Houte Kranen.

3 Pollepels.

2 Mouden^
Voorts een party loep-riet,mofch, enz.

Ookesnige ponden Spaenfche Zeep/
om lijwaet te waffchen.

1 Looze Steng.

1 Boots Maft, en Spriet.

1 Wang.

5 Boejen.

30 Riemen.
20 HantfpaekenenHaekfteelen.

4 Vlagge-fteagen.

6 Riemen tot de boere Schuit.

4 Yzere Schijven.

Weel-banden enbouts , en vorderyZer-

werk tot de maften.

Wint-bomeh.
Eenige gieters.

UHde Lijnbaen geefick bem mede om
welvoorzien te zijn :

pont.

Schiemansgaren. 7^0
84 Bos Huizing. 84
84 Bos Marling. 42

3 PaerSchoteri. 793

3 Paerfmijten. 3?6
6 Yzere troffen. n^i

3 Kabel-
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3
i

3
i

24
8

2

Cabel-touwen. 26
1 5 p-

Paerdelijn. 375
Reeps. 375

Jijn. 154

Bos Witte-lijnen. 71

Loot-lijnen. 5?
Zegen-lijnen. 4.0

Vifch-Hjnen,i2fl:uck-lijnen. 50

Troffen. 236

Loerding om te winden.

I Boots-Touw. 150

Broekings na eifch, ook vang-

lijnen.

"Weegt te zamen 3 f26 1 p

.

Behalven deze noch Kardielen.

Rack-touws.

Portuer en "Weef-hjnen.

Vallen.

Mantels.

Boei-reeps.

Vande Zeil-maker^

20 Lijnen van twaleven

6 Bos Huizing.

18 pontZeil-garen.

30 Naelden.

100 Ellen out doeck.

2 Seil-vaten.

20 Kousjens.

Een party los klaver en Haer-doek.

Poort-zeilen.

Geteerde prefenning.

Mammiring.
Hang-macken.

EenTapijtom inde boot te leggen.

Van elck zeil een dubbelt wert me-

de genomen.

Van andere kleinigheden.

Tonnen Piek.

Tonnen Teen
PontTalck.

Pont Reufel.

Vadems Brant-hout.

1 HuitPomp-leer van 26 p. omtrent.

7
24.

200
8

60

Huiden Deck-leer.

KleeneMammiringen.
GrooteMammiringen.

Gijn-blox , 9 Schijven

,

Pont Zwavel.

Kluwens Werk.

4.000 pont Harpuis.

10 Splits-horens.

15 Marrel-priems.

5

26

6

2

5°
200

4,
Nagels.

Crab-yzers.

TeerenPick-ketels.

10 Putzen.

24, Pomp-platem

10 Pomp-bouts.

6 Pomp-huizen.

4,
Pomp-haeken.

1 Penterhaek.

24 OnderfcheideHaex.

6 Groote fpeilen.

Boots-haeken.

Schinkel-haex.

Onderfcheide Koufen.

Kruk meteen Stel.

MickentotdeBoot.

Dreggen wegende 94. pont.

Enter-dreg , welk weegt 2 3 6 p.

Vleugel-fpillen.

Rae-krammen.
Rae-ringen.

Kloeken,Hoeken,en Koperdrarts

Bijlen.

Slooteri.

Elgers.

Harpoenen.

Hei-hoeken. *

Treck-zaeg.

Kraen-zaeg.

Kandelaren.

Timmermans Dreg.

Verfcheide poort en Ree-ringen:

Yzersom Lantarens aen te hangen.

Brant- haken.

Domme-kracht.

Beflag-puttings.

Diep-loodenwegende 150 pont;

Servings.

Spoel-gieters.

Teer-quaften. ,

'

Lantarens omachteropteftaeri;

Vadems out Touw.

Harten.

. Emmers.

300 Pont Zwavel.

18 Compaflen.

Peil-Compas.

Doos met loofe Rozen en Glazen-

Uurglafen.

Quartiers-glas.

Vleugel-houten.

Vergulde KlootêH.

Schraepers.

Grof-linnen tot fchroot-facken,

Koe-voeten.

15

2

3°
1

2

2

1

3

100

200

2

6

1

4
2

2

i

I

10

7
12

2

12

3

36
12

12

1

1

18

1

3

3

4

Na Kct-



ï82 N I C O L A E W I T S E N S

KettingstotKombuiscn ree.

Plaeten.

Smeer-horens.

Vuer-fteenen.

Scharen.

Pack-naelden.

Bezems , Stijfzel, Lijm, Krijt.

Koperen Yzer-draet.

Een oftwee Zee - uerwerken.

12 Boflèn Dreumels.

j Pont Mofcovifch Glas.

12 Schoppen,

i Slijp-ftcen.

I Roode Vlag van 8 kleet.

i Witte Vlag van 8 kleet.

i StatenVlag van negen kleet.

i Staten Vlag van j\ kleet.

i Staten VlagVan 6 kleet.

I Geusken van 4" kleet.

I Top-ftander.

6 Nieuwe Vleugels.

I Kolder-bril.

4 Harten tot de Pomp. .

4 Emmertjens.xMoskuils.

36 Karviel-nagels.

i Dobbelt en een enkek block tot de
ftag.

i Schijfineenoutbloek.

i Klamp-block.

io Juffers tot de boot.

2 Spie-boffen, geboort.

Volgt het ïoofe Bloock-werck , om te die-

nen,als 'tgevalt dat andere reddeloos
worden ofweg-raken.

1 Dubbelde Mars-fchotc-blox.

2 Hangers van 15 duim.

4 Takel-blox van 1 5 duim.
z. DubbeldeTakel-blox van 3 voet
6 Blox van 1 1 duim.

6 Blox van9
' duim".

12 Blox van 8 duim.

12 Blox van 7 duim.

18 Blox van 6 duim.

1 Kinnebax block van 2" voet.

24 Braem-blox.

42 Carviel-nagels.

2, Mos-kuils.

1 GrooteRak-mes 2 Regel-kloten.

1 Marffe-Rak.

24 Wand-klooten.

40 Loze Schijven.

60 Loze Nagels.

12 Blox van 10 duim.

6 Blox van 1 2 ,duim.

2 Dubbelde Trijffe blox.

5 Schijven. 2 Nagels totde Gijsblox.

4 Schijven, 2 nagels,

f Juffers , wel beflagen met y zere hoe-

pen.

Kardiel enjijn-blox.

Sleden en Klooten tot racx.

Zalingen.

Doots-hoofden.

Emmertjes.

Lantaren-tonnen.

Hoos-vaten na eifch.

Heekjes.

Zwarzel-quaften.

Groote riemen, tot ieder poort een , om
in rijdt van ftilte ,

jacht te maeken
ofte vluchten : deze werden tuffchen

de puttings , buiten boort, gebergt.

Eenige fcheeps Ladders.

Visnetten.

Volgt nu het krijgs -tuigh , datmen
deze hondert mannen zoude toe-

voegen waer mede zy zich bequa-

melijk op een reis als voor ügeflelt}
zoude konnen weren.

pont.

2 Metale Stucken van 12 p., 152$"

kamers-wijs, wegende 1572

4 Metale Stucken van 1 2 p. , 2470
recht uit , wegende 2 540

2480

2470
2 Metale Draecken van 6 pont, 670

wegende 664

tl' 8 MetaleStucken zouden

wegen tezamen 14391P.

4 Yzere ftucken van 12 pont,

wegen ijóoop.

8 Yzer ftucken van 8 pont

wegen 24000 p.

4 Yzere ftucken van 4pont
wegen 6000 p.

16 Yzere ftucken wegen 43600

p

Alle deze dienen te leggen opbequa-
me Rampaerden , die met touweia, door

gaten , welk in de midden zijn , aen het

fchip vaftgezort werden, wanneer men
zeilt in vrede. De zwaerfte ftucken

zet men midden in 't fchip , omdat het

zelfde daer meeft verdragen mach.

25 Hant-bufzcn of Mufquetten, die

vry
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30 Sluit- ringen.

20 Spijlen.

8 HaekentotRopaerden.

6 Platen tot dezelve

40 Yzere Lovers.

2 Splits-horens.

3
Marrel-priems.

3 Platte Hang-flooten.

5 Ronde Neurenburgerflooten.

1 Bout van 5 v. ,met8 voet-beugels.

2 Bouts van4v. , met 6 voet-beugels.

1 Bout van 1 v. , met 2 voet-beugels.

Enter en Penter - dreggen , waer van

de eerfte kromme weer-haken aen de

handen hebben, en de tweede kort van

fchaft zijn.

Vry zwaerder te fchecp mogen

zijn als te lande.

Kopere Musquetten.

Sabels.

Sabels met Henxzels.

Enter-bijlen.

. Snaphaensroer.

10 Scheeps-piftoolen.

7 Heele Pieken.

14, Drieling-pieken.

21 Halve Pieken.

3000 PentBus-polver.

4,00 Pont Lont.

Eenigehant-brazeletten, en een

Hellebaert oftwee.

2 Kogels van 1 2 pont.

wegende 3°°° Pont

200 van"8p. wegende 1600 p.

50 van 6 p. wegende 300 p.

1 00 van4 p. wegende 400 p.

600 Kogels ,
wegende 5300 pont.

. Èen party groote en kleine fteenen

,

om zich daer van in onderfcheidelijke

voorvallen te konnen dienen.

40 Schiet-bouts van 1 2 pont

wegende 4-8° pont.

40 van 8 p. wegende 3 2o p.

20 van 6 p.wegende uop.
20 van 4 p. wegende 8op.

i2oSchietbouts,wegende 1000. p.

"'"Hier plagtmen voormaels ftaele bo-

gen, Rondafzen en Panoizen by te

doen, doch dees zijn nu niet meerin

't gebruick.

iz Braetfpeden

20 Looze maten.

20 Hant-granaden.

8 Scheeps-bijlen.

2 Beflagen Schoppen.

2 Spaeyen.

10 Vuer- fteenen.

aoo Pontfchroot.

200 Pont MusquetKogels.

25 PontStaef-loot.

25 Pont Draet-kogels.

1 Rolleplatloot, wegende i50p.

24 Yzere Koe-voeten. _

60 Ringen en krammen tot de ftuclce.

10 Poort-henxzels.

20 Taly-haex.

10 Loze Bouts.

00 Lunzen tot Ropaerdert.

IO Varken-ftaetten.

1 Moker.

a+
Ringenen Krammen tot poorten.

Behahen dit heeft men op hetfchip
noch nodig.

80 Vadems opgeflagen "Wand.

30 Vadem opftaendeWandt.

4 Opgeflagen Trofzen.

\ Fijne tros tot Poort-touwen.

12 Bos-huizing.

10 Bos Marling.

1 Lijn van zeffen.

2 Stuck-lijnen.

10 LeereBrant-emmers.

3 Huiden om 'tkruittedecken.

2 Beurs- vaetjes van 50 pont.^

1 Beurs-vaetjevan 25 pont.

1 BosKorckjomproppentemaken.

1 Provooft-Lantaren.

2 Joe
]- Lantarens.

1 Open y

1 Kruit-flons.

1 Tregter tot het vullen derBandelicrSi

1 Tregter tot Kardoefen tevullen.

1 Kruit-maetvaneenpont.

1 Vaneen half pont.

1 Van een vierendeel ponts.

24 Hant-fpaken.

10 Cardoes-ftocken.

Stelhouten.

Wiggen.
Dubbelde Tah-blox.

EnkeldeTali-blox.

Lange Tali-blox.

Lepel-klofzen.

Aenzettersklofzen.

Touwaenzetters Klolzen.

Touw-wifzers klofzen.

iö Groote Ropaerts-wielen.

IO Kleene Ropaerts-wielen.

2 MoskelsvoordeKonftapel,

z Houte Hamers. u

24

2+
10

2

6

10

10

10
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16 Houfe Wiffchers.

20 Touwe Wiffchers.

1 Pont rode verwe.

1 Pont witteVerw.
1 Pontblaeuwe.

80 Lantarens tot dcftucken.

20 Schaeps-vagten tot wiffchers.

8 Wiffer-ftocken.

16 Kruit-lepels.

10 Lont-ftocken.

%z Kardoes-kokers.

16 Hoeken.

10 Draeplooden.

Conftapels gereetfchap.

1 Kopere Balance.

4. Pont Yzergewicht.
2 Pont Loot gewicht.

1 Kruit-zeefmet een Trom.
1 Holle back.

2 Pont Kardoes-garen.

3 Riem Kardoes-papier.

1 Snijders Schaer.

500 Wiffer Spijckers.

1 Hamerken met een fteel.

Schroot naer welgevallen.

Als oock Koe-voeten.

4, Dozijn Naelden.

6 Snijders Ringen.

1 Afbyters tange.

1 Buigtange.

1 Hele ronde Vijle.

1 Halve ronde vijle.

1 Platte Rafp-vijle.

1 Houten omflag.

4, Boor-yzers.

% Konftapels booren.

10 Kopere Laet-priemen.

10 Kruit-horens.

Tot ieder fhick 3000 pont kniit.

25 Kopere Nagelkens.

10 Pont Talk.

f Pont Seep.

Voorts 10 pont plat Loot.

6 Pont Loot-wit.

4 Pont zwarte Verw.

2 Pont roo Menie.

Zwart Kurk tot buiten proppen

als genoeg is.

10 PontLijn-olie.

6 Pont Roet.

3 Domme-krachten.

8 Kneppels.

2 Mallen.

es W 1 t s e n s

1 Beurs-vaetjc.

Een party poppen en voorflagen
om op 'tgefchut te zetten, van
vaft hout.

Corporaelsgereetfchap.

1 Hant-fchroef.

1 Kout-bcitel.

1 Groote Loot-lepel.

6 Kleine Loot-lepels.

10 Kleine Kogel-vormen.
1 Schraep-ftael.

1 Yzere Stamper.

1 Kratzer.

10 Houte Stampers.

1 Kanne met oly om 't geweer tc

fmeereo.

1 Vaetjen Hamerflag.

Ballaft werdt tefcheep gebracht, zoo
veel , dat de fcheepen een bequame
ftevigheit bekomen , 't welk hoe veel
'tzy

, d'ondervindinge leert. Schepen
die naer warme landen varen , voeren
houte latten mede, om op te konnen
zetten , en zeilen over te fpannen : om
voor de Son, bedeckt te zijn.

Endezeopgehaelde tuigen,vermeï-
nedat genoeg zullen zijn, omhetfehip
door zee te brengen. Doch de fchepen
die ten krijg juift worden gefchikt, voe-
ren meerder oorlogs behoeftigheden
met zich, als Granaden, Maft-drcggen

,

Stinck-potten, enz.

j

Aen deze hondert mannen, die het
fchip zoude voeren , eenjaerlank, men
op de reize levens onderhout diende
mede te geven , na mijn goctdunkenj
als de volgende lijfte uit-wijft : 't geen
meene als in dagen gedeelt , en na eis

cnbehoorenaen ieder perzoon uit wert
gedeelt, genoeg tot haerbekomfte zijn

zal.

van Leef-tocht ten behoeve vein

100 koppen j voor cenjaer.

16 Vaten Vleis.

11 Vaten Speek.

13 Amen Spaenfche Wijn.

4, Amen Franfche Wijn.

6 Amen Brande-wijn.

9 Oxhoofden Azijn.

4. Amen Oly.

1 QuarteelTraen..

2 Ton-



Scheep-bouw en beft.

2 Tonnen fijn, 7 Sout ieder rl

5 Tonnen groff 3 fack.

8o TonnenkleinBicr.

4 Tonnen goet Bier.

ijo Tonnen water.

8 Paer Hammen.
6 Paer ftucken gerookt Vleis.

8 Paergerookte Tongen.

10816 Pont hart Broot.

100 SackenGort.

fo Sacken witte l Erreten .

25 Sacken graeuwe 3

2 5 Sacken Boonen , die in ftee van

Erretenaltemet gefchaft wer-

den.

4 Vaten Boter.

2704, Pont Stock-vis.

330 PontSoetemelcx-kaes.

12 Pont Koeye-kaes.
• Sack Moftert-zaet.

75:-PontWas,en> Kaerfeni
50 Pont Smeer )

Ieder man heeft op de reis noodig

een vaetjen Brande-wijn, ofeenig ander

fterk nat : 't geen elck op zijn byzonde-

re koftenverzorgt , na welgevallen.

Op 's Lants oorlog-fchepen fchaft

men aen demaets als volgt.

Algemeine lijfle ,van de lyftocht op

eenfthip , voor hondert koppen

ter maent.

2250 Ponthart broot, tot 5
pontieder

hooft ter weeck.

40 Zacken weeck broot.

er. I. Deel. 28^

450 Pont kaes , is 1 pont voor ieder

hooft ter weeck.

5 Tonnen Vleefch , is 1; pont ie-

der man daegs : en 2 dagen

'sweecks.

400 Pont, Stock-vis daer men haring

voert, anders moet men heb-

ben 700 pont.

4 Tonnen Haring ter maent.

ü Ton Boter ter maent.

5 5 Smal tonne gort ter maent.

4;. Smal tonne witte of groene er-

reten.

2\ Smal tonnebonen, ofgraeuwe er-

reten ter maent.
'1 Smal-ton wit zout ter maent.

j Oxhooft Azijn ter maent.

3f Tonnen Bier by de winter, en

42 Somers.

4 Vadem Brant-houtby de winter

,

en zomers 3 vadem.

Voor de Kajuit.

* Oxhooft Franfche wijn ter maent.

4 Stopen Spaenfche wijn ter maent.

2 Stoopbrande-wijn ter maent.

1 Ham, en zomers een ftuck gerookt

vleefch daer by.

* Hollantze boter voor 4maenden.

2 pontZuikertermaent.

2 Tonnenwittebefchuitvoordereis.

Enwater tot genoegte.

Comijne en groene Kaes nae be-

hooren.

1 Kriüt-doosgeftorTeert.

3 Stoop Oly voor de reis.

Moftert-zaetna behooren.

T W E-
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TWEEDE DEEL:
Behelzende het beftier der Schepen

3 zoo van
outs, als te dezer tijdt.

Befcbreven door

NICOLAES WITSEN.

Eerste Hooetstuck.
Beftier derfchepen en fchepelingen, voortijts, by Grieken en Romeinen.

Oleind hebbende de

Scheeps bouw, in ou-

de en nieuwe tijdt

:

zoo zal 't niet onge-

rijmt zijn , de wijze

,

hoe men hen beheert

,

en beftiert,gefchiktelijk te laten volgen:

waer toe ik de outheit voor aflate gaen

,

en zegge, dat Grieken , zoo wel als Ro-
meinen , alderhande flach van krijgs-

lieden op hunne fcheepen hebben ge-

bruickt : even gelijck men in de lant-

legers , met veelerhande wapen-tuig de
mannen aengedaen , ten ftrijde treden

ziet. Doch om dat men te fcheep ftaen-

de vecht , en het dragen der wapenen
weinig hindert , voerden zy op zee veel
zwaerder wapenen , als te lande. De
marfzen,als men floeg, wierden rontom
opgehaelt met fcheut-vrye leuningen

,

van lederofandere ftofFe : en daer wier-

den krijgs-lieden ingeplaetft.

HmfoUns- De fchepelingcn wierden onder-
gi^ümon- fcheiden in licht en zwaere boog-dra-
nerjcheiden . r 7 7 • ' • r
vinrdm. gers , roeiers , tlelciarti , or touw-trec-

kers floep-roeiers : 't geen by hun vafte

amptelingen waren, CarabitaoïSca-

fitie genaemt , en matrozen , welke

weder gebynaemt zijn geweeft, nahet

flagder fchepen, daer zy op dienden.

Zommige roeiers paften alleen op hun
riemen,

(_welke des nachts op de harde

roei-bancken haren flaep moften ne-

men; en niemant,als den kapitein alleen,

rufte op een flcchtm atras , of ruig wol-

Ie kleet
,
} andere moften , des noots,

't geweer daer nevens in de hant nemen.

Men flre't te

Jtheip mei

'vehrbjnde

W4p*ttUig •

doch meefl

met zulke

die muiter

vioegtn.

Zommige foldaten en matrozen
dienden op kontfchap-haelders: an-
dere op oorlog , en andere op wacht -

fchepen
: waer naer hun loon , zon-

der twijfFel geftelt zy geweeft. Daer
was een bende zce-volck te Romen,
die men de uitziende bende noemde,
dees op groote en machtige fchepen ,
met hooge hutten en zware bekken

,

wiertgelegt, omdeneerften ftoot afte
konnen ftaen, gelijk het graf-fchrift

,

gevonden aen den Campanifchenweg

,

daer men"na Bajengaet, uitwijft : want
het ter eeren iemant is geftelt , die onder
de zesde uitkijk-bencie hoorde , als

volgt:

D M.
M.STABERIUS. MF QUIR. LACER
iCOH.VI. SPECULAT.CLASS.MISFN.
V FECITSIBI ETSTABEREE VERI
DIANjE mater - - - . et l. STABE
RIOPROCILLOFILIO DULCISSIMO
VIX AN. XVL M. VII. D. UIL HOR. VI.

Naerftigheit zegt Fegetiuf, wert in
de boots-gezellen , verftant in de ftier-

luiden, en fterkte in de roeiers vereifcht.

Het is aenmerkens waerdig , dat de
fchepelingen , uanouts lier, al de naem
van maet hebben gevoelt, gelijk Liviia
zegt : unde paraturos navales ficios
dat is: van waer zullen ons de fcheco-
maets komen.

De roeiers wierden onderfchciden

,

en genaemtna datze zaten, met drie by-
zondere benamingen. Ieder roeier

voerde na het gevoelen der meeft ge.

leerde

Zit]

(at.
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leerde mannen, een riem alleen, waer-

om oock die gene welck d'uiterfte op

de banken, of, zoo andere willen, het

hoogfte faten , de meefte foldy verdien-

den. Deze hadden dezwaerfte enlang-

fte riemen, waeromzy oock den mee-

ften arbeitdeeden. By grooten haeft

echter wiert'er twee aen een riem gezet.

De roeiers in 't begin meeftendeel huer-

lingenzijngeweeft,waerommenzeook

aengeen ketingen floot , als hedendaegs

gefchiet: dochby noot daerflaven toe

wierden gebruikt, dien, in ftee van geit,

vryheit wiert geichoncken.

Ieder wift te fcheep wat hy te doen

hadde : zommige waren anker-lichters

,

andere maft-klimmers en maft-zetters

:

want men toen de maften dusdanig

maekte, datmenze verzetten koft ; ge-

deilt indriedeelen, waervan ieder deel

eenbyzonderen naeme voerden : welke

ftucken boven elkandre t'zaem gebon-

den wierden , en , na gelegentheit van

tijdt en weer , hoog of laeg verheven

{tonden. Deze deden niets , als op de

pomp te pafzen , en het fchip droogte

houden: geene keken fteets voor uit , en

ftelden de zeilen , welcke vierkant , en

oock drie- hoekigh zijn geweeft. Een

dezer uitkijkers, zatby beurten gedue-

rig boven in de maft, en riep den (lier-

man toe, wat ftreeck te houden was, en

waer heen men de zeilen keeren moft:

welcke korf- kijkers by de Latijnen

wierden genaemt ; omdat de marfzen,

daer zy in zaten, korven ofmanden niet

ongelijck waren: andere mannen weder

moften zich fteets op den overloop la-

ten vinden , om tot alle fcheeps-dien-

ften zonderonderfcheit,intijt van noot,

ofte als byzondere amptelingen tekort

vielen, hen te laten gebruicken. Deze

dienft de minfte in achtinge was,om dat

zy , op het wencken van ieder man , reet

moften ftaen. Doch Van de fcheeps-

amptelingen ziet beneden breeder. En

fchoon elck werek te fcheep zijn by-

zonderen oppafzer hadde , zoo ge-

vielt echter veelmael, dat een man al-

leen verfcheide dienften waernam .
Men

vont onder de matrozen altijdt dusda-

nige, die tot duiken in 't waeterbeftemt

waren, om , alshet anker onklaer was

,

dat onder water te redden- Tot op 70

,

8oen 90vadem, lietditvolck zich on-

:rs

der water glyen , en wiften daer zoo te

arbeiden ,
bykans als of zy in de lucht

ftonden. Met Olie vulden zy hier toe,

op hetinfpringen,hun mont,'tgeenuit-

fpogen als zy om laeg waren , en ter

plaetze, daer zy arbeiden moften; voor-

gevendedat hier door het water ftilde,

en het gezicht verklaert wierde. Han-

den en voeten verwdenzy graeuw, om
min gezien te werden van de wrede

zee-gedrochten , die menfehen eeten.

Dit duiken wiert by Romeinen zeer

geoeffent,zoo dat daer overbyzonde-

re wetten zijn gemaekt. Die iets acht

ellebogen diep uit 't water op haelden

,

't zy van wat ftoffe dat het was ,bequam

daer van het derde : die vijftien elle-

bogen diep iets ophaelde, behielt daer

vande helft, en zulxom d at , hoe dieper

iemantdoock, hoe meer gevaer hyliep

vanom hals te raeken.

Deze duikers wierden ook gebruikt

in den ftrijt , om 's vyants kabel-touwen

te ontredden, ofte breken , fchepen on-

der waeter te doorbooren : zy namen

insgelijx de overhoort gevallene of

zwemmende vyanden waer , die zy met

zich onderwater togen , en dus verdrin-

ken deden ( want alle man op dit on-

der water blijven niet afwas gerecht.

)

By Quintus Curtius leeft men , hoe til. ip

die van 'Tyrus een groot ftorm-gevaer-
M*' 1 1

te, 't geen Alexander Magnus tegens

haer had op doen werpen , met onder

water te duiken, vernielden; en dat in

deze woorden : Tracifuum auxilium

erat , qui proeul hoftium confpettu

,

(ubibant aquam , occultoque lapfu , ad

molem ufque fenetrabant ;
fakibus

palmites arborum emtnentium ad ft

trahentes,qu<e ubi fecuta, fleraquefi-

cum in profundum dabant ,&c. datis:

De meefte afbreuk gefchiede van die „

genen, welk verre uit het gezicht der,,

vyanden , onder water gleden, tot aen „

het ftorm-gevaerte,alwaer zy dan,met„

zeizens de uitftekende houten en bo-„

men,naer zich trocken, welckeuitge- gj

haelt zijnde , het opgeftelde gebouw i,

dedeinvallen.enz. >,

My bericht is , in Indien heden-

daegs parel-viflchers te worden gevon-

den , welke een half uur onder water

konnen arbeiden, zig aen een touw vaft>

houdende : waer toe zy hare lichamen

met
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met olie fmeeren, eneengeölide fpons
J

op den arm binden , daer zy met de
mont in bijten :door zware fteenen, die

zy aen de voeten binden, fchocnenge-
naemt,zackcnzy omlaeg, vvaerze die

af weten te fchudden. Dees zijn zoo
handig onder water, dat zy de Parel-

oefter weten te openen, en de befte voor
zich in te Hoeken , om hen meefters te

bedriegen.

Merfenmnzegt, dat zekerenJoan-
nts Barriem , zich 6 uuren onder wa-
ter wift te houden. Tot dit duiken , en
herftellen van verbrokc fchepen onder
water, oulinx Iedere zacken , en kurke
backen, daer de man zich in verhielt,

mede wierden gebruikt.

In 't bdegvanByzantium,nu Confian-
tinopelen,duikers wierden gevonden,die
fpijkers onder in's vyants fchepen wiften
tc flaen , en daer touwen aen te knopen,
waermede de fchepen, na't affnijdé van
't anker-touw ,voort wierden gehaelt.

Morifotus verhaeltvan zekeren Ro-
gerim, die op'tjaer 1284. onder water
wift te duiken , en de fchepen ( an-

ders onoverwinnelijk) te doorbooren,
zoo , dat zy zonken.

JVerk-tuig , daer men mede onder

water gaet.

Al het verzonken op den bodem
van de zee, of elders onder water leg-

gende
, door hulp van zeker werktuig

,

ervonden hier tot Amfterdam , op kan
werden gehaelt: 'tgeen is van volgen-
de geftalte en gebruick.

Het werktuig , 't zy van hout , loot

,

yzer of koper
, ( doch de zwaerfte ftof-

fe is de nutbaerfte, om de drift van 't

water ,dieteere ftoffe licht verbrijzelt,

en om de nootzakelijkheitvan zwaerte,
want het tuig zinken moet , en in een
zelfde geftalte rechtover ent blijven;}

heeft de gedaente van een klok , of ton-

ne-boei , die onder open is , hoog wei-
nig minderals een gemeen man lang is

:

onderom de rant , komt een zware yze-
re hoep , die de klok uit doet ftaen ;

wantinwater,daer grootcn drift is, het
loot, ofvan wat ftofhet werktuig mo-
ge zijn, zeer licht t'zamen zoudeïlaen

,

indien met eenfterke yzere hoep,die bin-

newaerts zy gelegt , niet uit wiert ge-
houden.Onder is de mid-lijn dezes klox,
een groote fchrede Iank,boven is de klok

W 1 T s E n s

zeerfpits toegaende, 'tgeen gefchiet,"

om dat een fcherpe vorm het water
beter fnijt als een ftompe. Met touwen is

hetrontombewoelt, daer'er eenige van
beneden de kloek neder hangen , alwaer
lode platen mede vaft worden gemaekt,
een voet vierkant, en twee duim dik van
groote

; in welcke plaeten vier gaten
zijn

, op ieder hoek een, daer de touwen
door zijn geftoken: welke platen 2 voet
recht onder de kloek komen te hangen:
deze dienen voor de man ,die zicïi in
dees kloek onder water begeeft,om zijn
voeten op te zetten, en al zijn toeftel
op te leggen , 'tgeen hy onder water
nodig heeft om te arbeiden en iets op
te halen

: waerom deze platen ook ver-
meerdert en vermindert worden naer
dat veel arbeits tuig beneden noodigh
heeft. Boven aen de klok is een groote
haeck, daer eentouw aen geflagen wert,
welktouw byde fteven van het fchip,
waer uit deze klok met de man daer on-
der in zee wert gelaten, overeen fchijf

gewonden , en van de fpil op werdt ge-
haelt. Zoo verre als de beenen van de
man , onder de onderfte rant van dc
klok uitfteeken , en noch twee vinger
breet, ftaende op de genaemde platen,
zoo verre zijn zynat, als hyeerftirt
't water gaet: want twee vinger- breet
nats komt in de kloek , zoo als zy
eerft in 't water wert gezet : zy moet
van groote zwaerte zijn , of ander-
zins bezwaerlijk zinken zoude. Met
groote nijptangen , die met touwen toe-
worden getrocken, het goet gevat wort,
'tgeen onder water op de gront legt;
welke veeier geftalte zijn , en na de din-
gen , diemen op meent te halen, andere
dienen om ftaven yzer , andere om
kanon , ankers en packen op te halen.
De nijpers , aen de waren vaft gemaeckt
zijnde , werden met touwen , wel-
ke aen de zelve vaft zijn , uithetfehip
opgewonden. Langzaem moet dees
kloek in het water dalen , om niet ter
zijden om te flaen ; doch mach zoo
fchielijk opgetrocken werden als het
doenlijk zy. Eendergener,diein deze
wonderlijke kloek onder water heeft
gezeten , zeide my , dat hy omtrent een
halfuur, zomtijts min en meer, onder
water harden kan : dat het gezicht on-
der water vry is, en hy alles zien kan,

dat
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dathet water allengskens op-klimt , in medehebben gevoert,of niet
:
zoo'tge-

het vat, wanneer hy op de grontftaet

Als het by de keel komt, en zorg van
|

verdrenken krijgt , treckt hy aen een
j

tou\v,datom zijn middel vaft is, 't geen
|

een zein is,dat die gene,welckin 't fchip

zijn, hem opwinden : opgewonden wer-

dende, vermeerdert de lucht , en ver-

mindert het water in de kloek, totdat

boven komende geheel ledig zy : hoe

langer hy onder water blijft , hoehetzi-

gerde lucht in de kloek wert, zoo dat

hem de neus van benautheit zomtijts

komt te ontfpringen.Als hy ter regter of

ter flinker zijdeen voor of achterwaerts

wezen wil,maekthy zeinen aentouwen,

die benevens de kloek onder aen de rant

vaft zijn, en tót boven in't fchip komen.

Tenwaer de meefte goederen, die op

gront,iut gebleven fchepen leggen,in het

zant lagen verwek, met dit werktuig

groote ïchatten te verdienen zoudezijn.

Hondert mael en meer, kan men hier

mede op eenen dag onder water gacn.

Alles wat men aenvat onder water is

zeer licht, zoo dat geheele packenj lich-

ten de manmet zijn eenehant, op hef-

fen kan.

Met dusdanig vat op het hooft ge-

zet, en rontom aen het lijf wel vaft ge-

maeckt, zoo, dat evenwijdig met het

water bleef, na allen waerfchijn menop

de gront van het water ,
derwijze , als

op het lant zoude konnen gaen.

't Zwemmen te fcheep, was een noot-

zakelijke oeffening. Die zwom, zijn

rnont met olie gelijck de duikers vul-

den , 't geen hy in 't water zijnde uit-

fpoog, omdezeeteftillen.

Behalven deze opgehaelde ampte-

lingen zag men te fcheep noch boot-

wachters : want by goet weer altijt een

man in de bootftont, om uit te kijken

en wacht te houden. Debootdreefach-

ter uit. Andere voerden een byzonde-

ren naem , van datze alle zwaerten lo-

ften en laden.

Timmer -luiden wierden daer mede

niet vergeten , doch deze laefte ampten

hieltmen toen van klein belang , en die-

ze bedienden, wierden min geacht, als

het overige fcheeps-volk. Den ftrijders

gafmen d'eerfte rang.

Het leit noch in gefchil, ofde Grie-

" kenen Romeinen , vrouwen te fcheep
t-

-
<_j -*

fchag, gefchiede het zelden: mijns be-

dunkens , en niet als van zeer vrouw-

ziekemannen.

De Romeinen onderhielden fteets-11 T-. , lier Rontein-

groote burger en hulp-vlooten. De leg- j-chtjcbll(s „

plaets der fchepen, tot koftcn der Ro- tb*.

meinfche inwoenderen, was teRomen

,

aen de mont van de Tyber: en aldaer

onthielden zich zoo veel timmer-lui-

den,als tot het in ftant houden van de

vloote noodig was : insgelijx was daer

altijt reet , een groot aental mannen

,

die op 't gebot van hun over-heer te

fcheepe traden, en ter haven uit togen.

Het geit , daer men fcheeps behoef-

tigheden voor kocht , wiert uit de ge-

meene fchat-kift gelicht ; doch als die

uit geput was, quam het op de burge-

ren aen : ieder moft, na gelang van zijne

middelen, geit verfchaffen. Het bouw-

gelt van ieder fchip , met vier of vijf

rei riemen ,
beliep , zoo Tolybias ver- watten

haelt, een talent of zes-hondert goude 'QW
™A

Franfche kronen :'t geen weinig is, ten W-
aenzien van d'onkoften , die men he-

dendaegs aen de Scheeps-bouwerye

legt.

"Het Roomfch gemeen -beft leende nybwms.

dickmaelhun fcheeps -hollen , aen by-

zondere burgeren uit ; om de vyandt

afbreuck daermedetedoen, geenloon,

als den enkelen buit genietende. Men Romeinen

bedong veeltijts op over wonne volken , ff***O J 1 _ . benouden

of den genen, waer mede men in vnn- fdief op

ntn vnen-
deliik bonteenootfehap tradt , zeeker *

aental fchepen te beftellen , j
aerlijx , or

voor eens , 't zy te leen of in eigen-

dom: wel wetende , dat een lant niet be-

ter alsmet menichte van fchepen te be-

waren was : hiervan daen quam het, dat

de Romers zulcke machtige vlooten,

alom in 't water hielden : zy vorderden

eenmaelditvan hunvyand. Geeft ons Appiantvs.

alle de Olifhanten, die gy hebt , enfche-

pen zoo veel wy eifchen.

Tompejus CiïUgntu, na het zeggen

van den zeiven Schrijver, voerde een

vloot van zes hondert fcheepen t' zee:

doch andere willen dat zy beftont uit

duizent : en dit was de grootfte zee-

macht : die oit Romen by een heeft ge-

hadt.

TotAthenen wierden de fchepen van

I het inkomen der gemeene tollen ge-

O o bouwt:
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gebouwt : doch als die afgefchaft wa-

ren, moeften de inwoonders de fcheeps-

hollenuithun eigen beurze naer opge-

geven certers leveren : 4,6, of 8 huis-

gezinnen min of meerder, na dat zy

goet bezaten , te zaem een fchip op-

brachten.

Wacpcnen , en al den loffen toeftel

het gemeen beft befchickte , ten waer

des bouwers miltheit zoo groot was,

dathyoock ditdaer by voegde, en het

fchip geheel uitruftede , waer van hy
dan groote lof behaelde. Zomtijts

evenwel, kiptemen byzondere burgers

uit , die fcheeps-gereetfehap moften le-

veren , welcke daer mede van het bou-
wen zelve waren bevrijt.

Thucidides fprekende van die van
Chio

, zegt : zy zijn wel tol-vry , doch
echter fchuldig fchepen te leveren. En
dus waren de Samiers , Cnidiers Ko-
rmthers,endiev3in Rhodrts den Athe-
nienzers fchuldig , fchepen toe te zen-

den , en dat onder fchijn van vrient-

fchap.

Men heeft by Grieken zoo wel als by
Romeinen , byzondere burgers gevon-

den,die ter liefde van'tgemeene bcft,op

hun eigen beurs, en uit vryen wille gc-

heele fcheeps-vlooten toeruften , en te

water bragté. Wie daer in de eerfte was,

wiert met een fcheeps of fteven-kroon

N S

V, Weftcrm.

Stav.p. 1 25.

begiftigt , ervonden van Minerva. Dit
uit dwang zomtijts mede gefchiede,

met beloften echter,zoo den tocht zeeg-

baer uit-viel , dat zy dan betaling van

haer fchepen genieten zouden.

Tot Genua, heeft men in tijdt van

noot) als 'tgemeenc beft fcheepen had
van noden, afdoen kondigen , dat , in-

dien iemant uit zijn eigen beurze de

•vloot -wilde helpen bouwen , dat de re-

pubhjck hemhetgeit te zijner tijdt zou-

de her(lellen. 2.0 Burgeren vontmen

,

dieiedereen Galei op haer eigen beur-

zebouwden.
Van de burgers tot Stavoren werdt

gezegt, dat zyop haer eigen beurze,

als 't gemeenc lant niet meer vermocht

,

fchepen tegen de Noor-mannen in zee

hebben gebracht.

In den beginne koos men de fcheeps-

kriigs- luiden, uitde leger-rotten : men
nam daer toe de jongfte, en fterckfte

mannen, en dwong niemant, zoo lange

als vrywilligcn hunnen dienft aenbo-
den.

Doch ten tijde des eerften Punifchen
krijg

, vong menaen , vafte fchepelin-
gen aen te nemen : in welken togt, ie-

der vijf roeirci-fchip , hondert en" twin-
tig zoldaten voerde: doch dit getal ver-

mindert en vermeerdert is, na de groote
van de fchepen , en den eifch der zae-
ken , waer toe zy gebruikt zouden wer-
den. Deze zoldaten, dan, wierden ge-
licht uit zee-regimenten; of,by gebrek
van dezelve , uitlant-zoldaten.

By Grieken, men drie-roeirei-fche-

pen heeft gevonden, die flechts 18 krij-

gers voerden : envijfroei-rei-fchepen,

die 5-0 zoldaten voerden. In het Sala-

minifchegevcgt, zegt zeker, fchrijver,

voerden de Attifche vijf-roeirei- fche-
pen, maer 18 zoldaten ieder

} doch Cu
mon d'Athener, zoon van Miltiade'j

,

bouwde zijne fchepen vry wijt-.en maek-
te verdecken boven de hooghfte roeiers,

om des te meer volck te konnen draden.
Homerus verhaelt, datop ieder fchip

der Beotiërs, in 't beleg van Trcjen,
hondert en twintig mannen voeren:
maeropdefchepen,diePhilodtetestim-
meerde, flechts vijftig. Zedert Tro-
jensval, tot aen de tijdt van C)?^, zijn-

de omtrent zes hondertjaer , vintmen
weinig zee -helden -daden verricht te

zijn, gelijck by Rivim is te zien.

De Romeinen in hunne eerfte zee-
tochten , manden hun fchepen met Ro-
meinfche burgeren alleen ; doch na-
maels hebben zy zonder onderfcheit
allen lantaerd daer toe verkooren. Zelf
ook vrygelatene , ja flaven, aen wien
men vryheit fchonck , zooze zich held.

dadigquamen teverweeren. Men het-

ze oock wel vry, voor dat zy te fchepe
gingen

, ofeenig hant aen riem , of an-
der fcheeps wereken floegen. Einde-
lijck is het zoo verre gekomen , dat men
niemant aen de riemen zette als Haven,
uirgelatene pluggen en boos-wichten.

In den beginne wiert geen geit uit-

gedeelt aen Roomfche burger-vloote-

lingen
;
dochinde laeterceuwe, heeft-

men bevonden, zulx nodig te zijn. By
gebreck van flaven te dier tijdt, die men
aen de riemen (lelde , geringe burgeren

daer toe wierden gehuurt.

Den ftuer-luiden was niet alleen no-
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digh, weer en wint-wijs te zijn , ftrant 1 ften, en achter op ftak , wifl: een vloot

cn lant te kennen , maer zy dienden

's vyants fcheeps-nebben , die op hen

aenquamen , te konnen ontgaen, of !

als zulx onmogelijk was , het Schip
j

zoo te wenden, dat de punt voor op
j

den boeg aen quam, en niet onder wa-

ter, of daer het fchip het zwaerfte

was, quam te treffen : en weder als zy

bevechters waeren , het fchip zoo te

draeien, dat 't met zijn fcherpen fnuit,

op zijn zwackfte trof.

De bootsgezellen deden hen werk
veeltijts naekt , om te vlugger alles te

verrichten ; doch by te zwaren kou-

de , deckten zy hun lichamen met
boxhaire klederen , die regen en wint

verduuren : maer de riem-gaften roei-

den meeftaltijt moeder naekt.

De ituer-man droeg een mantel

,

die op de flinker fchouder met een

knoop vaft was gemaeckt, op dat zich

met den rechter arm in hetftuuren te

beter redden mocht.

Zeker munt van Valentinianus-.ver-

toont een fcheeps hooft-man , die be-

. halven dezen rock, geknoopt om de

hals, halfs beensgefchoent is, en een

lijf-Chick zonder mouwen aen heeft.

By ftnjdens tijd, togen defoldaten,

en ieder, die zich bloot vertoonen
moft,ftijvepalt-rocken aen, die met
koper en yzere platen , ofwel van an-

dere ondeurdringbare ftoffe bezet

waren , om pijlen en werp-fteenen te

wederftaen. Groote brede fchilden

voerden zy, om zware fteenen af te

wijzen, en den zeizen het quetzente

beletten. Aen de handen droegenze

dicke hant-fchoenen, enlaerzenaen

de voeten , daer geen pijl door
drong.

Wolven zijn werektuigen geweeft,

dehedendaegfehe wippen niet onge-

lijck : hiermee grepen zy de mannen
op 's vyants fchepen,flingerdenze bin-

nen hun boort, enfehondendaerde
fchepen mede, hier en daer ftucken

afruckende.

ArchimeAest, zegt men , hadde een

vont , waer door hy van zijne flats

mueren af , de fchepen der vyanden

,

die te na quamen , wifl: te vatten en

om te werpen.

Met teeckens s die men by de ma-

voogt , in 't vechten beveelcn uit te

geven aen al zijn onderhebbende
lcheepen,tot de minfte toe.

Boven , aen maft en ree, voerden zy
groote hei-blocken, met yzerbefla-

gen, die met kracht van mannen in

's vyants fchepen geftooten wierden :

deze verpletterden al wat hen voor-

quam , ja deden geheele fchepen zelf

vaek te gronde gaen.

'Dolones, zijn houte knuppels ge-

weeft , daer een fcherp yzer in ver-

'

borgen was : dus genaemt , om dat

men zijn vyandt daer lagen mede
brouwden : want dolw eenlaegoflift

isgezegtop'tlatijn.

Behalven dit , vontmen noch ze-

kere fcherpe klaeuwen van yzer

,

die aen lange ketenen hongen , en
uit de marl'zen j in de naeft - gele-

gen fcheepen geworpen wierden :

als de klaeuw gevat had, en hielt,

toog men de ketings na zich toe , en
dede zoo de fchepen naderen : deze

klaeuwen wierden uit zekere kracht-

gevende werektuigen , om te bet

macht te hebben, geworpen.

'Pofybiw fpreekwan zekere fcheeps-

oorlogs-wercktuige , Zambuca ge-

heten , in zijn eerfte boek , op de-

zen zin. Op de voorfteven was een
ront hout geftelt, vier ellen lang , drie

palm breet in zijn midde-lijn : aen hec

opperfte hebbende een katrol : hier

wiert een leer aengeftelt : het was mee
dwars-houten gehecht , vier voeten

breet, en zes ellen lang, met fpij kers

wel vaft in een geflagen. Het gat van

't verdeck was lang-werpigh , daer

dit ronde hout in ftak. Ter zij-

den aen den ladder was een borfl-we-
ring, zoo lang als de ladder zelve,

hoog tot aen de knie: op het einde

wiert een yzer, gelijck een fcherpe

ftamp-ftok, drie-hoekig aengemaekr,

daer een ring aen den top was ; zoo

dat den geheelen toeftel gelijck was

aen de werektuigen , daer men meel

mede maelt : in dezen ring dan, ftak

een touw, waer door, alsde fchepen

aen elkanders boort lagen , en door

het katrol,dat aen het ronde hout was,

de opgerechte Kraeyen , Cervos ,

(want dus wierden zy benaemt ,
op

Oo 2 vyants
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vyants boort wierden geworpen , 'c zy

voor of ter zijden aen de fcheepen.

Daer na als deze Corvi ofKraeyen in

de fcheepen gehecht waren , en zy
«Je fcheeps- zijden aen elkandre had
doen naderen, fprong men van alle kan-

ten over 's vyants boort ; maer als het

werck-tuigbydeboeg in was geflagen

,

gingen de foldaten by paren kort ach-

tereen daer over, om den vyant in zijn

eigen fchipte beftoocken, waervande
voorde de flagen voor met fchilden af-

weerden
; de naefte daer aen , de zijden

befchutteden , en 's vyants flagen met
hun fchilden keerden , enz. Zomtijts

vochtmenhantaenhantop deze over-

geworpene wercktuigen , gelijck als

opbruggen, zonder in elkanders fche-

pen overte flappen.

Tegens deze handen , haeken , enz.

wiert het fchip met dick leder betoo-

gen ; 'tgeen te wege bracht , dat de pun-
ten zoo wel niet en vatten , alsophet
bloote hout.

Wanneer de vuur-bufzen eerftelijk

zijn ervonden , heeft mendietefcheep
verheven en op groote gevaerten ge-

zet. Gefchut - tuigen en toorens ge-

heten : deze werck- tuigen ftonden
hoogh , en het gefchut was vaft met
hun achter enden , alom heen kon-
nende gedraeit worden, 'tzy daer veel
of weinig gefchut op lag : hier van de
geftalte by falturius is te zien.

Men was gewoon , de roejers, zoo
wel als dezoldaten, by vredens tijdt,

w I T S E N S

By preien

"kierden de j ~i ,

SchptUmai in alle tucht tehouden , en te oeffenen

,

gwfftm. °P 'i minfte teeken te gehoorzamen

,

op dat voor den vyant komende, niet

onkundbaer mochten ftaen,wat te doen
of aen te vatten: want men dan door
teekens van handen , trompet, ftock en

diergelijcke fprack : en dus koft men
den ander onder 't gekreis der wapenen,
zonder ftem verftaen. Op het zwaei-
jen vaneen ftaf, die zeker bevelhebber,

welck achterop ftont , in zijn hant had-

de, wierden de riemen gedwongen , en
beftuert : en dees wiert zoo drae niet

uit de hant gelegt , of de riem-gaften

deden insgelijx met hun riemen , en
ftaektendenarbeit.

Daer wierden veeltijts , tot oefening
van de roeiers, roei-bankeninhet zant
terneer geftelt , derwijze als te fcheep

,

waer door men de roeiers de riemen
leerden vatten en beftieren, 't geen oock
inde fchepen zelve gefchiede,terwijlze

vaft aen anker lagen.

In groote fcheeps-gevechten wierdt
dickmael gepleegt , dat men een goet
aental van de flechtfte fchepen aen el-

kandre bant, en die gelijck een wal voor
de vloot liet drijven.

Uit zorg datmen geè'ntert zoude wer-
den , wierdt'er rontom uit de fchepen
lange yzere hacken geftooken , daer
brant-bufzen aen hongen, die alles af-

wezen.

Franfche fchepen zijn oulinx hoog
van boeg geweeft , en daerom bezwaer-
lijk om ge-entert te werden : voerden
hooge toorens , daer men uit vocht, cn
yzere ketting-kabels.

Demetrim , in 'tbeleg van Rhodus

,

hadde een vlot-wal gebouwt, die met
blicke platen was verzien , om het vuur
af te weeren. Hy mackte fcheeps-to-
rens van vier zolderingen, wiens boor-
den met zwaere fchilden wierden om-
zet.

Om prijs, wierden dikmael groote
fcheeps -oeffeningen aengerecht , die
't fnelfte voortroeiden, 't kortfte wendé,
en hetfelfte metde neb troffen,daer een
vyandt op zijn zwackft is , of het eerft

in 'tenteren waren, en het aerdigft ram-
men konden , fpandende kroone. Deze
fcheeps-ofteningen zijn verandert , na
dat weelde kreeg deoverhant in fpee-
len. Geheele meiren wierden gedolven

,

daermen ftene fchouw-banken in 't ront
aen maekte : hier boorde men elkan-
dre in de gront , en ftreet alfcherzende,
ten vermaeke der acnfchouwers , en luft

derPrincen.

Tot Romen men noch heden over-
r rj

blijfzelen ziet der fcheeps - fchouwbur- fcbouw-

gen
: het grootfte ftont wel eer na aen fef^

den Tyber , waer uit het water wiert/0""». 0

geleit , en ingelaten na deneifch.

Tot Oranje men een * Amfhithea- mui-

ter vint, 'tgeeneertijtsmetwaterwiert If/""
gevult , om kleine fchuitjens te kon- fifouvk

nen dragen, en vrye luft gevechten aen
l'nm'

te rechten. Men zette mede wel man-
nen in dees fchepen, die het lijfverbeurt

hadden, of die door het oorlog flaven
waren gemaekt; aen wien men dan na-
men gafjvan Rhodiers,Pcrfianen, Grie-

ken
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ken en diergelijk: welker lot was, zich

doot te vechten : ten ware de byzondere

gunft des Keizers , na een manlijke ver-

dediging, hen het leven fchonk.

Eenige hondert grote fchepen, cn daer

veel duizent verwezene mannen Op ,

heeft men düs den ander te keer zien

gaen. Groot was de pracht die de room-

fche Keizers hier in betoonden. Zy ver-

beelden zee-goden en gedrochten in het

water , onder het flaen te midden in

denftroomvankoftelijckeftoffe. Nep-

tuin wiert op een wagen gezet , van

paerden voort getrocken, en voer zoo

op een vlot: 'tgeen voortgeroeit wiert,

alomme door den ftrijdt.

Ter eere der afgeftorvenen van gro-

ten naem, wierden mede wel fcheeps-

ftrijden aengerecht, om des overleden

gedachteniffe te verlengen , en hem

roem en rucht-baer temaeken

.

Van fcheeps-fpeelgevecht, 't geen

JuguJiusbeMdc, fpreekt Tranquillus

„ in Auguft , aldus : Hy floeg een flach

„te water by den Tiber,in een uitgegra-

„ven kom,daernu het keizers luft-wout
' „ ftaet, op welken tijdthy wacht alom-

„ me, door de ftadt ftelde, op dat dezel-

ve, en de weinige, die t' huis bleven,

„ geen onheil van de rovers overquam;

'„ want het meefte volk het fpel aenzag.

Van de Naumachia , ofte fcheeps-

fpeel-ftrijdt , die Cajus Kaligula aen-

rechte , ziet by Viodoor.

Nero , zegt Suetonim , vertoonde

fcheeps ftrijden in zeewater , daer hy

zee-viffcheninliet zwemmen, entam-

me beeften,daer op afgerecht, dede ftrij-

den, als ofhet op lantware geweeft: gaf

maeltijden den volke binnen fcheeps-

boort daer tyiugujtus placht te laten

ftrijden , en zulx op fchepen daer met

voordacht toe gebouwt, dievanandere

getrocken wierden : hy fmeet bordekens

te grabbel onder 't volck, daer namen

ofafbeeltzels op ftonden, van fchepen

,

kroonen , flaven , koren, vogels , gout

,

zilver, gefteenten, enz. en die deze

kregen, dede hy zulke dingen fchen-

ken , als op haer vierkante houte bortjes

vertoont ftonden. Hy hadde fcheepen

doen maken, die in 't midden van het

water ontilooten, endieren, die zy voer-

den , in 't water ten ftrijdt uit zetten.

Severus, insgelijx, hadde een fchip

203

doen maken, daer400 wrede dieren in-

gebracht wierden , 't geen te midden in

het water wiert geopent , en dus deed

men dees leeuwen, beeren ,
tygers , ftie-

ren enz. in 't water , ftrijden , als of

het te lande waer geweeft. Dierge-

lijk gevecht ftelde Carïnws in 't wa-

ter mede aen , tuffchen zee-gedroch-

ten, enlant- dieren.

Rlaudius,7xx>Tranquillw mee ge-

tuigt , hadde een zilveren trompetter

verzonnen , die te midden in 't gevecht,

onder uit het water opquam , en de

ftrijders moet in blies.

Jacitm zègtvan Klaudim,di'c hy by

de vliet Fyris, een kom,die tuffchen ho-

ge bergen inkomt, tot 't fcheeps-ftrijden

deed bereiden . Dees omheinde het gehe-

le water, op datniemantkondevlieden,

en liet zoo veel plaets over, dat menel-

kandre bequamelijck flach konde leve-

ren :hyplaetfte hier toe negentien dui-

zentmenfehenop veelderleie flach van

zwaerê fchepen , hondertin getal, en

vijftig wederzijts. Dees hcete men Dwd.nb.eo.

Sicilijacnen , en die Rhodiers, dit volck

vetfloeg elkandre gedwongen alle

meeft ,
d'overgcblevene uit de water-

flag ftelde hy op droog met degens in

den vuift , om den ander te verflaen

,

en dat op die plaets , daer te vooren het

fcheeps-gevecht was gepleegt , na dat

al het water uit had doenloopen. Twee
of drie dagen lang geduurde dikmacl

dusdanigh gevecht.

Met Conttantinus hcerfching hiel- v>J<-i>"p>-
'

, 1 lTji j mijden hou-

den deze fpelenop: eenwreethei^den-^^

Chriftenenoneigen, 't geen wasin'tjaer

onzesheils ceexxv.

Ter géheugenifze vangewonne (la-

gen, en zeegenhaftige zee gevechten,

wierd'er mede veclmael fcheep-ftrijden

offpeelen aengerecht, zoo in het fnelfte

te roeien , als anderzins.

c_sEneas Wort voot d'eerfte inftelder

wan-

Wie de 'm-

Jle'Jer d.ist

der fcheeps-fpeelen gehouden

neerhyopSicilien zijn vaders uitvaert

daer mede verheerlijkte.

Cloanthus,die het fchip Scylla voer- pirg. Ub. p

de,gewon den ftrijdt jwaeromhy oock

den eerften prijs, een talent zilver, weg-

droeg, nevens een gulden fchilt , daer

Ganytnedes van purper in ftontgebor-

duért. Cfttneftlus kreeg den tweeden

loon, een fchoonen ring-kraeg tot zijn

Oo 3 ge-
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Vide Toch,
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de Naitma-
chia in lacu

fuctno.
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gefchenck

, Gygas behaelde den derden
prijs, waer voorhem potten endrinck-
vaten,fchuits-gewijs gemaekt, te beurte
vielen.

Op het klinken van trompet , en te-

ken van den Kapitein, die achterop
ftont , floeg men de handen aen den
riem. Met olie , wiert het lijfen armen
hier roe wel befmeert : en men roeide
dan zondereenig hinder van klederen,
naekt , bekranft met groene populier,
zoo als in 't lange by den Poe t is te zien.
Van byzondere burgeren leeft men

by Motifoius, die lufts- halve kleine
Scheeps-oeffeningen aenftelden

, in
vyvers , en hun eigen wateren: 'tgeen
met kleine fcheepkens gefchiede

,

die om 's eerft roeiden , nae het ge-
fielde park

:
ofelkandre te keer gingen

met ftomp geweer , gefchickt, ver-
wart , van verre, of na by , en ander-
zins.

'Domitianus vertoonde de liefde
van Leander in 't water; deed Goden
en Godinnen daer verbeelden en zwem-
mers op 't geluit van trompet zich veel-

j

derleie geftaïte geven , met zich door I

elkandre te ftrengelen en op te fprin-
gen , als van ankers , gaffels

, fchepen
met maften, enz. en dit na een gewon-
nenzeeflag zich tereeren, en zijn volk:

j

ftelde jachten in 't Water aen , met hee-
ften hier op afgerecht.

De hedendaegfche Koning van Pe-
gti, viert een jaerlyxfeeft, genaemt<5W-
panD

>

niche: dan Iaet hy zich in een ui-
termaten koftelijk fchip , dat verguit is

,

nevens zijnen zoon , in een ander , tot
aen de ftadt Meecao voeren , in gezel- i

fchap zijner Edelen , die ruim hondert
fchepen t'zaem uitmaeken : hier laet
hy zijne hoovelingen om prijs haer
fcheepkens roeien ; die het fnelfte roeit,

en eerft aen het geftelde parek komt,
5

wint den prijs, 'tgeen eengout beeldt
veeltijts is. In ieder fcheepken roeien

tweemannen: dees oeffeningduerteen
geheele maent , en wertom den anderen
dach gepleegt.

Op den negen- en -twintigften van
bloei-maent , wordt by de Sinefeneen
feeft 'Peëiou gcnaemt,geviert, met lan-

ge roei-fchuiten
, cierlijk gefchildert

en opgepronkt, van zijdeen veelverwi-
ge vanen : hier mede roeien zy om ftrijt,

W i t s e n s

|

gins en weder, tegen elkandre
, opdft

rivieren, met boven maten groot <rc
raes en getier temaken.

Peelou weleer, volgens verhael der
üineien, opper -voogt van Parecelles
een vruchtbaer, zilveren gout-rijk ei-
lantwasgeweeft,welck eilanthy voor-
zeide

, dat te gronde zoude gaen, waer-
om hy oock eenige dagen te vooren
met zijne jonken van daer, en aen dc
vafte kuft vloot, waer hy als een Godt

|

van de zee wiert geviert, want het eilant

\

kort na zijn vertreck teverzinken quam.
Tot Romen rechte men bywiilen

fcheeps-ftrijden in de groote ren-baen
aen,zoo OnuphrimPanviniw getuigt,
die zulx uitveele oude fchrijveren be'
wijft. Hier toe dan wiert den boezem
welcke anderzins geheel droog was
met water vervult, 't geen door buizen'
ten dien einde gebouwt , daer in geleidt
wierde. Wanneer dit fcheeps-fpeel-
vechten in meerder gewoonte quam,
zegt hy, en de groote ren-baen de be-
geerte der aenfehouwers alleen niet koft
voldoen, hebben Cafar, x^iugufim

,

Kajus y'Domitianiis en andere Keize-
ren

,
meerder Water- boezemsten dien

einde doen opbouwen.
By Tranquillus vintmen deze woor.

den:hy(tewetenC^r)fteIdeveelerleie '" ufl

i fchou-fpelen aen, de geheele ftad door
3)

j

met alleen van allerleie tonneel-fpeel-

;

ders,maer ook van kampers,wed-lopers
|

en fchecps-ftrijders: een meirdede hy
,

hier toe uitgraeven derwijze, als een
ichroef

, daer men fchepen van alle
-
foortin vechten zach, waernazulken
geloop van volck quam, dat het ge-
drang menigman het leven kofte.

Plutarchm ztgt, dathy, te weten /„ c4„
C^/ör, ter gedachteniffe van zijn doch-
ter fuha fcheeps-fpeel-ftrijden aen-
rechte.

EnD/Wöörzcgt.eenfcheeps-gevegt a
vertoonde Cafar niet in zee , nochte in
eemg moeras, maer op lant, daer toe hy
net kamp-velt van Mars uitlietdelven.
Hter toe gebruickte hy vier duizent AppimuS
roeiers en vier duizent zoldaten. ê. M

.

Wanneermen't gebruik derfchepen Vmnlmet vereifchte, als's winters, wierden s<i"pmk

de fchepen op het lant gehaelt , over tZ'fr.
rollen en fchuifvplanken, Hermatage-
heten, metmacht van handen, ofoock

wel
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wel met behulp van eenige wercktui-

gen , die door weinig kracht veel arbeits

afleiden. Ofwierden oock wel in 'tjwa-

teronder fcheeps-huizen beflooten; en

dat in zekere fcheeps-wapen en werk-

plaetzen, ten dezen einde gebouwt , al-

waer men al het tuig,nodig tot een krijg

ter zee ,
vervaerdigde , en oock de fche-

pen zelve.

Julim Ciefar liet eenmael zijn ge-

heele vloot op lant binnen de leeger-

plaetzen zetten, ombewaerttezijn.

Aenmerkens waerdigishet , dat alle

fcheeps-timmer-luiden by de Romei-

nen zich flechts op een zoort van

fcheeps- bouwen leide. Die boots maek-

ten, timmerden noit groote fcheepen

:

die jachten maekten, leiden zich noit

op het bouwen van ander vaertuig: waer

van ieder mede een byzonderen naem

wiert gegeven.

Wanneer de fchepen bemant zou-

den werden, traden de boots-gezellen

eerft aen boort, om alles een goeden

plooy te geven , waer naer de roeyers

volgden , die geplaetfl: wierden op het

. lot ofna bevel : op ieders plaets wierdt

de naem by gefchreven , op dat geen

verwifleling zoude gefchicden, enelck

had zijn eigen riem. De Soldaten volg-

den daer naer : en dit alles , op dat geen

verwarring zoude veroorzackt werden

:

Niemant mochte na het gegeven teec-

ken buiten het fchip blijven: ieder zocht

een plaets in 't Schip , daer hy zijn wa-

pen bergde, omtrent de achterfteven,

oftegen de zijden aen.

Al het volck , 't geen men fchepen

wilde, wiert gelijkelijk inde fcheeps

leg-p!aetzen ofte Navaiia gebracht,

daerzc dan met hare handen de fche-

pen te water trocken , waer na, het aen-

geroerde inlchepen, gefchiede.

Het fcheep-gaen ging met groote

ftemmigheit , ftilte en voorzichtigheid

te werek : want zydaer veelovergeloof

inhadden : en duiden het minde voor-

val tot goede of quade voor- tekenen.

Zoo wanneer iemant , die in de rech-

ter rei ging , niesde , nam men zulx

voor heil: zooiemant , die aendeflin-

kerzijde ging, het zelfde deede, voor

onheilsvoor-bode : zoo een zwaluwe op

het fchip zat , eer zy afdaken ,
zorgden

zy voor onheil. Men offerde en wijde
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de fcheepen , floegh acht op het vo-

gel-vliegen , en hoender- pieken, eer

men 'tzee koos : en zoo dees onheil

fpelden , wiert den tocht geftaeckt.

Waerom het g^Latatiifs Catutus

,

die den fcheeps-itrijdt ten einde bracht,

in den Punifchen oorlog qualijk afge-

nomen wiert,dat hy de teken-bedieders

verfmaet hadde , die hem vertoonden

,

niet te moeten varen : want hy leet een

fchrickehjke fchip-breuk,en alle de buit

van 600 overwonnen fchepen verzonk.

Apfiw Vulcher ,
insgelijx zijn huis

en vaderlant groote fchade aen deed,

met te ftrijden tegen die van Carthago,

in weer-wil zijner voor - zeggeren, die

uit de kuikens , hem quaet voorfpel-

den: de kouw met hoenders nam hy

,

welclc niet pieken wilden , en wierpze

in de zee, zeggende : wilt ghy nier eten,

zoo drinckt. Het pieken der hoenders

was by hun een geluks-teken, en als de-

zelve niet eten wilden, moft men zich

van alle ftrijt onthouden. Hierom dan ,

naer voorgeven der ouden , verloor dees

A. Tukher zijn geheele zee-macht.

Vogelen en hoenders ten dezen einde

inde fchepen wierden gevoet; welkers

doen men aenmerekte , zoo haer vlie-

gen, eten, als uitlopen. Een zwaen te

ontmoetenvoor gelux - teken, enhoog-

lijckin waerden wiert gehouden :
voor

goede voortekenen hielt men de quak-

kelen , duiven, wilde ganzen , en kra-

nen. De Exter met een lange witten

en zwarten ftaert een aenftaende ge-

vaer zeer wel wiert gelooft, te konncn

voorzien: waeromhyby zoo een geval

zijn neft zeer aerdig weet te decken.

Als Timahon ten ftrijde toog , en

hem een muil-ezel ontmoete, die met

Jf>ium,(een kruit,daer men de dooden

mee vercierde,) beladen was, en zijne

zoldatendaer over verbaeft wierden

,

zeide hy : hebtgoede moet, ét is 't kruit,

daer de Cormthers d' overwinnaers

mede kroonen : en maekte aenftonts

kroonen van dat kruit , zette die op zijn

hooft, en op de hoofden der kapiteinen,

'tgeen de zoldaten navolgden, en dies

te dapperder (treden.

Epaminondas ,veIt-oveiitc dcrThc-

banen ,als't lint derLancie van een zijner

vaendragersafwaeide, en bleefhangen

aen een pilaer van een graf, daer eenige

La-
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Lib. 4.

Lik y.

Virgilius zegt

:

Et poftü aris jam vota in littore

folves.

Purpureo velare comas
,
adopertus

amiEiu

:

Dat is

:

Op ftrant de Goon voldoet, na't

ftellen van 'tautaer.

Maekt u een purpren kleet , en dekt
daermeehethaer.

Uit dezen Virgilius insgelijx klaer
is te zien , hoe de achter-fteven 't hoogft
van 'tfchip zy geweeft : want hy zegt:
<^sEneas celfainpuppi , dat is: ^Eneas
in het hoogeachter-fchip.

Als mede weinigvorder , dat de roei-

ers op banken hebben gezeten, en dat
de zeilen aen de maften gebonden wa-
ren, fchoon zy niet terwintvankfton-
den. Want

.... confidite tranftris
,

fohitevela citi zegthy,

dat's op duitfch: Zit op debanken neer,
en macckt de zeilen haaftig los.
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Lacedemoniers begraven lagen , en de
Soldaten daer over ontftelt wierden ,

zeidehy.-ditbeduit de dootder Lace-
demoniers , onze vyanden. Dees zelve

Epaminondas zeide eens, wanneer het

zeer donderde, en de Priefter het vech-

ten afriet, gaet Jlechts voort, de donder

heeft den vyandt vervaert gemaeckt.

Scifio uit het fchip fpringende , viel ter

aerde neder , als hy in Africa lande

,

'tgeendefoldaten voor een quaet teken
namen , hy doch zeide daer op : O lant

Africa ,ik hebu. Cafar, die de voor-

teekenen verachte , fchoot een vogel
uit den boom, die men zeide hem on-
gcluck te duiden , daer by voegende

:

Indien de vogel zijn eigen ongeval te

vooren niet geweten heeft, hoe zoude
hydan ons ongeval te voren weten.
De autaren, als men voor 'tfcheep-

gaen offerde , wierden op ftrant gezet

,

200 dat het water daer tegen aen vloei-

de. De fchepen en fchepelingen nader-

den daer aen zoo dicht, als 't mogelijck
was, en woonden dit feeft met een groo-
ten aendacht en ftilzwijgentheit by.

De Slacht-prieftersftonden in 't water,
het hooft met purper veeltijds hebben-
de gedekt.

W 1 T s e n s

Oock kan menvaftelijk befpeuren,
dat op de roeifchepen gangen tuffchen

deriem-gaften zijn geweeft, daer men
over heeft konnen gaen , uit deze woor-
den:

At media ,focios incedens nave per
ipfos.

Hortatur Mnejlheus nunc , mme in-

furgite rem is.

Datiis :

(Jiïnefthetts port zijn mackers aen,
daer midden dcurgaende.

Nu nu zegt hyis'ttjjdt,om aen de
riemen te vallen.

En gebruickt het woort infurgere , voor
aen vallen, dat is, tegen op ftaen ge-
zegt: zoo dat het fchijnt,dat de roeiers,
die zaten , op ftonden , als zy ftijf

roeien wilden. Weinig vorder weder
vinde dit vaers by den Poe t.

Ferratasque Sudes & acuta cufpi.
decontos,

Expediunt. .....
Dat is :

Zy komen met van yzer beflagenö
haken

,
en fcherpebomen voorden dao-.

Zoodat dezewerktuigen toen zo wel
als heden in gebruik geweeft moeten
zijn. En voorts in 't zelfde boek

• • . . . jubet ocytts omnes
Attolli malos , intendi brachiavelis.

Dat is

:

Hy beveelt haaftig de maften op te
zette

, en de raas met zeilen uit te
fpannen.

Uit hem ftaet te beftuiten , dat de
ouden hare fchepen, inftee vanopan-
ker te leggen,veelmalen mede op droog
zetten, gelijck men heden de platte
vis-fchepenziet gefchien: zoo dat ha-
re vlacken nootwendig weinig moeten
hebben gerezen : en zulx blijkt uit deze
woorden:

Donec roflratenentficcum:& /ede-
re carina.

Omnes innoata
Dat is :

Tot dat de ftevens 't droog voelden

,

en de kielen vaft zonder prijkel zaeten.
De Offer- priefters voerden de inge-

wanden driemael in booten om het
fch ip, ofvloot , wien de opper-hoofden

^

ieder in byzondere booten , met een
1 groo-
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grooten flcep navolgden : de Goden om zy zich inbeelden

voorfpoet fmekende : de helft van 't fchieden

wichelaers kroos wierpen zy Godt

Neptuin in't water toe, daer al den mis-

tlaet op ladende ; en 't overige wiert op

denautaerverbrant. De flacht-banken

waren hemels-blaeuw geverwt: tot of-

fer-vee dienden hun bekranfte ftieren,

die op 't autaerwierden gekeelt.

Xerxes offerde aen de zon , uit een

gouden beker , diehy , naer het plengen

Ses nats , nevens een Perfiaenfche Sabel,

en een gulden fchael in de zeewierp,op

dat hem geen ongeval op zee over

mochtc komen.

Zy offerden aen voor winden zo wel

als aen tegenwinden: aendeeswit vee,

alslammeren,omhun reis te fpoedigen,

en aen die zwart vee,om dezelve niet te

ftutten. Gelijck by ftorm mede zwart

vee wierdt geoffert , om het water te

ftillen.

Als Alexandet Magnus de Indus af

,

in zee met zijne fchepen voer, flachte

hy ftieren , ter eere van Neptuin , en

deededie in zee werpen : wierp oock

in teken van een dankbaer hert , goude
' fchalen en bekers in groot getal en ge-

wicht met offer met al weg, in de zee.

' doanthtu,hy Virgiltm, fmeekt den

zee-goden, enbelooft een witten ftier,

daerhy hetingewant van zalin de zou-

te baren werpen , nevens heldren wijn

,

die van de voorfteven in zeegeworpen

wiert , uit gulde fchalen , zoo by den

zelfdenfchrijveristezicn.

Kalvers en Ojen , wierden op hoop

van goede reis geflacht.

'tGefternte , en de vreedzame zee

wierdt by dezen geval mede aengebe-

den , en hun offer wierp de hopman

vanhetfchip,metolijf-tacken om zijn

hooft gevlochten, met wijn gemengt,

uit de Campanje in zee : 't welck als

't gefchiede , door een trornpet-ftee-

ken wiert verkondigt : de vloot-voogt

offerde voor allen , en ieder fcheeps

hooft, voor zijn fchip en volckin 'tby-

zonder. Men fmeekte zoo wel om
goede reis , alsom overwinning.

Daer wierden niet alleen levendige

dieren totofferhande gebruickt, maer

oock levenlooze dingen van menfehen

handen gemaekt , die , hoe koftelijcker

enhunliever waren, hoe meerder dienft

20~

,
den Goden te ge-

Thuciêid.

Als de vloot zeil-ree lag, bekleeden

in Grieken-lant , de vloot-heeren veeï-

maelen zelve het Priefters ampt , en of-

ferden aen Mars en Neptuin , waer me-

de zy gevoelden,dat het heir en de fche-

pen geheiligt , en de Goden verzoent

wierden.

Wanneer Themiffocks, tegen dePer-

fianen een zee-flach zoude wagen , ,,L

heeft hy uit bevel van Euphrantu, de MvimMX

Wichelaer , twee gevangen menfehen

geoffert. Cimon mekten het bit van

zijn paerdt, en droeg het Minerva ten

offer op.

CMithridates alshy tegen Luciillus

zoude flaen , wierp zijn guldenwagen

,

ter eere van Neptuin , in zee.

Wanneer de Koning of Velt- en

-

vloot-heer, by de Spartaners , het heir

zoude uitvoeren , offerden hy binnen

de ftadt aen Jupijn : en na het volvoe-

ren defzelfs, nam dePriefter vuer van

den autaer,en ging het krijgs-volkvoor,

naer de fchepen toe, 't geen hy, als ge-

komen was, daer men te fcheep zoude

treden , aen de vloot-heer overhant rijk-

ten; waeropdaningoedenfchik,al het

volktefchepetrat.

Zoo dickmael als Agefilaus tegen x«>#klj

zijn vyant trock , geleidenhem een ftoet

van groot en kleine ftants perzoonen

,

ter poorten uit : dees offerde bekranfte

beeft-flachtingen,onder een fchel geluit

van bazuinen j gelijk hy een hinde, met

loofen bloem omhangen, offerde, wan-

neer tegen Atlïenen optrock ,
en by

Ephefusterzec flapte.

Jlexander , als hy Perfen in 't ge-

zicht kreegh, rechte twaelf autaren in

zijne fchepen op, ter eeren een gelijk

getal van Goden: en na dat te lant ge-

treden was , offerden hy aen de Goden

van het lant, opdat zy hem niet onge-

willieontfangenzouden.

Nicias,Lamachus , cnAlabiades,

in Sicilien over zullende fchepen, go-

ten wijn uit gulde fchalen in zee , om

die tevreden te ftellen , en hun een ge-

mackelijckenvaert te verkenen.
_

Het bloet van een zwart , of fpier-

witten ftier en wout-zwijn , wiert veel-

tijts aende Zee-goden geoffert; 'tgeen

uit een fchael van de kampanje,begeleit

Pp met

Senec. Na-
tur, mtttjl.
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met veel gebeden in 't water wiert ge-

gooten , 'twelck de vloot - voogt , met
olijf-tacken bekranft , verrichte.

Scipio, als hy het oorlog in Africa
overbracht , liet een ftilte onder zijn

volck uitroepen,met het opgaen van de
zon ,enaenbadtde Zee-goden en Go-
dinnen , op dat zy het wel wilden doen
uitvallen, 'tgeenhy aenvong.

Dit msgeYijxGermanicw dede,wan-
neer hy den Yfel in voer, die uitlaftvan

uommii. Z^a/w was gedolven. Op de Zee-ha-

vens , by Grieken en Romeinen , fton-

den vafte autaren , ter cere van de Na-
/Wf.r,enopde mont vanden Tybereen

vtrrokb.
f. huis was gebout,?'ö7"?»«;»«f toegewijt:

want dees geloofden zy opzicht op de
havens hadde , en de zee-huden goeden
reis verleende : Venus wiert gelooft ins-

gelijx acht op de zee-havens te flaen

,

vvaerom haer op de havens mede een

tempel was gefticht , daer offerhande in

wiert geflacht en veel ontuchtigheden

gepleegt. , I

Na gedaen gevecht wierden offer-

1

handen geflacht, om defchimmender
overledene te verzoenen.

Op den aftogtJietmen een duive los,

tot teken dat men van zins was weder
tekeeren, gelijk dat gevogelte, fchoon

het verre vervoert wert , echter weder
nazijnnefte vliegt.

Van toen afis het al de wijze geweeft,

dat de fcheeps- hoofden de beveelen

van hun opper-heer openden, na datzy i

buiten gaets waren , ofoock by voorval

van onweder, wanneer zy van hun mak-
kers verfteecken, en zich alleen vonden

.

Diefcheeps-zeinen van de vloot-voogt

niet gade flocg, met de doot wiert ge-

ftraft. Alle teeckenen, die men heden
geeft , met het opzetten van vlaggen

,

gefchieden toen door 'tgeluitvan ba-

zuinen en trompetten : enby nacht met
aenfteken van vuer,een vont van (yilex-

ander de groote op de vliet Indut

.

Op het af-fteecken van de fcheepen

behong men die met kranzen en kroo-

nen van jeugdige groente t'zaem ge-

vlogten, uit vreugde, die de hoop van
een geluckige tocht veroorzaekte , in

welker rontheit zy eénigc volmaeckt-

heit aenmerkten : oock wierden als dan
de fchepen voor met beelden en wae-

pens toe getoit. Die van Athenen voer-
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den een gulden beek van Minerva të

fcheep,enop de te rug -reis, zoo dra zy
het vaderlijk lant in't oog kregen , vie-

len de maets voor de Goden neder, en
fmeekten haer om een geluckige lan-

ding.

Als een geheele vloot te zamen zeil-

de , wierden de lichtfte fchepen voor
af gezonden , en de laft-dragers volg-
den : zoo men byvoorwint zeilde, wierc

de vloot in reien van 3 ofmeer verdeilt

,

die achter elkandre zeilden :by tegen-
wint, heten zy haer fchepen elkandre
volgen,eenachter een , oftenhoogften
twee.

Als de fcheepen landen , wiert de
achter-fteven voor uit, entegen 'tlant

aen gezet; als dit gefchiede , keerden
zich de roeiers om , of roeiden ave-
rechts , en ftreecken de riemen.

Wanneer Zoldaten uit fchepen te

landetraden op 's vyants bodem
, wierp

de leits-maneen pij 1 voor uit op de wal

,

daer mede hy zich veel heil en geluck
toe wenfehte : by welcke gelegentheit
zy naerftiglijkacht floegen , op 'tgeen
hen eerft ontmoete, enfehickten zich,
na dat het zelve geluck of ongeluck
voorfpelden.

Als men op de roei-fchepen het ge-
bruick der riemen nietnoodig hadde,
wierden de zelve langs-fcheeps neer-
gelegt.

By winterdag wierden de fchepen
opgelegt, en meert alle , gelijck gezegt,
op 't landt gehaelt. Doeken wierden
tot berging van de fchepen veel ge-
bouwt, diezy Navalia noemden, en
door water -buizen daer de fchepen in
wierden gebracht:deze waren overdekt,
en men tapten 'twater af,als zy wel ge-
plaetfl: waren , zoo dat de fchepen dan
als in aerde bedden quamen te ftaen.

Zomtijts doch hieltmeneenigeder zel-

vcn fteets in 't water , als wanneer daer
vreezewas , dat men hen haaftig nodig
zoude hebben : deze wierden dan ge-
deckt, met huidenen alderhande bee-

fte vellen, tegen regen, douw, en wint.

Ja het gebruick der vellen en leder,

was zoo gemeen te fcheep , dat men de ua
zelfde onder fcheeps wapenen telden. "fM
Hier mede het vyantlijke vuer, en dc

f'"ld

uitgefpatte zwavel- klooten geblufchc

wierden.

Wan-



Schetps-boww en beflier. II. Deel. 299

Wanneer de Roomfche fcheeps- op 't gevecht hadden, 'tgeen andere
echter houden,dat tereeren Mars ge-vlootenin buiten-lams geweften ver-

winterden , maeckten zy een water-

leger, floegen een kring van aen-een-

gebonde zware vracht -fchepen, vel-

den de maften , en men hielt daer

wacht op j tot befcherming van de

vloot, die daer achter fchuilde , en

binnen gefloten was. Op 'tlant wier-

den tenten op geftelt zoo wel voor

d'opper-hoofden , als gemeene man.

By de raes wierden de fchepen aen el-

kandere mede wel gebonden , zoo

hivïus getuigt , en met ketens on-

der vaft gemaeckt. Vemetrim ver-

zon een vlot, waer yzere pennen van

vooruitftaken, daer een vloot veilig

achter fchuilen koft. Lichte fche-

pen en die gezwint wenden en kee-

ren koften, toen het dienftigft zijn

geweeft, om het botzen der vyand-

lijke Galjoenen te konnen ontgaen

,

ofwel een ander, het fcherp , 'tgeen

voor uit ftak , in 'c lijf te jagen : 't zy

ter zijden , daer het fchip het zwackft

gemeenlijk was,ofin de achter-fteven.

Doch in dclaetfteeeuwen,zegt&:£i>/-

-ferus ,
plaetfte men de zwaerfte fche-

pen voor in den ftrijdr. Cafar beftel-

dejeder fchip zijn byzondere plaets

indenftrijdt, enelckwift, wienhy
voorgaen of volgen mofte , om ver-

warringe te mijden. Hierom wierp

men alle zwaerten, die eenigzins hin-

deren kofte, buiten boort, ofontladen

dezelve in laft-fchepen, als 'top een

kampen ging. Zy namen de zeilen

dan mede in,beftuerden enbrachten

de fchepen alleen voort met de rie-

men, uit genomen, dat het kleinfte

zeil alleen aengeflagen bleef, aen den

kleinften maft, 't geen men klaer hielt,

om des noots uit geftoten te konnen

werden : en dit al by ftil weer en zee,

wantinftorm, ofontftelt water, men
noit ftreet.

Groote naerftigheit wierdt ge-

pleegt, om wint en waters -loop te

winnen: en in dezer wijze wiftenzy

de vlooten in flag-orden te ftellen

,

trots het beftelant-leger.

Op den aenvang van 't gevecht,

wiert luits-keels , en lullig uit de borft

gefchreeuwt , waer mede de foldaten

de luft en moet betekenden, die zy

fchiet zoude zijn

Wanneer de Romeinen eerft aen-

vongen ter zee te oorlogen,fchaerden

zy hare vlooten derwijze, als zy re

lande hunne legers gewoon waeren
te doen : de zwaerfte fchepen h; ; c

toen gemeinlijck den voortocht, die

'c fcherp afbeten , welker boocs en an-

der klein vaertuig volgde, die vuer

aenbrachten , om den vyandt te be-

fchadigen, onder 't gelei van de groo-

te. Deze deden toevoer ins.gelijx,den

grooten van alle nodruftigheden, 't zy

van krijgs-tuig ofleef-tocht , brachten

bootfchappen van'ceene fchip na het

ander, en tergden den vyandt mee
na hen afen aen te houden, op dat dus

de roeiers vermoeit , te lichter van de
groote fchepen wierden overwon-

nen. Cnemm
,
gebieder te Sparten,

beval op lijf-ftraf ftil en gehoorzaem
onder 't fcheeps-gevecht te zijn. Dees
gebruikte veel duikers en zwemmers,
als hy te water ftreet : oordeelde dat

lange nebben zwacke fchepen maek-

ten, (daer geenongelijckinhadde-,}

waerom hy dezelve vry kort dedc

maken, liet zijne havens en aenkom-

ften met fcherpe punten voorzien

,

om een aenvallenden vyand af te we-

ren. Op hoeken , en daer zy giften

dat den vyant eerft aen zoude komen,
ftelden zy de weerbaerfte mannen

,
op

de ftevigfte fchepen. Het vloot-hooft

hielt zich meeften-tijts midden in de

vloot, omrontzom even na te zijn,

en zijne beveelen alom uit te konnen

zenden. De fcheeps -reien hadden

veeltijts een geftalte des halve maens

,

en als de uitpuilende bocht na den

vyant ftont, plaetfte men de weer-

baerfte fchepen in de midden : doch

zoo het holle na den vyandt ftont

,

voegden zich de grootfte fchepen

aen de hoornen. Zomtijts ging men
den vyant te keer in een rechte ftreek,

alle nevens elkandre , oftwee en drie

dubbeltachter een : als mede driehoe-

kig : zomtijts oock wierdt de vloote

zoogefchaert, dat een drom fchepen

in de midden quam , daer hoorenen

alomme van uit-ftaken. Men zont

oock wel zwaere fchepen voor uit,

Pp 2 die

rille Rl-
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die 't gevecht aenvongen , in gelijcke

afftant van de vloot. Zomtijts geleek

de vloot een wigge : oock een ey , gaf-

fel , zcizen , en diergelijck : welcke ge-

ftalten alle, na eifch,en gegevene gele-

gentheit, haer nut hadden.

By Tolybius , in zijn eerfte boeck,

wijt-loopig den vermaerden zee -{lag

Éuflchen Romen en Karthago, werdt

verhaelt: waer in deRomers drie hon-

dert en dertig , zoo lange als gedeckte

fchepen:- en de Carthagenienzers drie

honderten vijftig hadden. Honderten
veertig duizent mannen zach men op
de vlootder Romeinen;en hondert vijf-

tig duizent op die van Karthago , meeft

roeiers zijnde : want ieder fchip had
.maer hondert en twintig krijgs-knech-

ten ; alwaer het vloot-fcharen duidelijk

wort verklaert. De ftevens ftaken zy
alle buiten uit , en na den vyant toe.

De laft-fchepen wierden met touwen
van anderevoort getrocken.
De fchepen zeilden en roeiden op

denvyandt , dicht ineen, ofwel wijt

van elkandrenaf, zoo in reien, als ge-

leden , na den eifch des gevechts.

catm. 1 ode.
Tot oorlog-fchepen meeften-tijts twe

«• en drie rei-ordens fchepen , wierden ge-

bruickt : gelijck uit Lucanus^ in zijn

derde boeck, en Horatius te befpeuren

is.

Men vocht zomtijts oock uit Lembi,
een flach van fchepen , daer'er drie of
vier van met de zijden aen een waren
gehecht; zoo Tolybius verhaelt.

In 't vechten was 't een wijze der ou-

den , dat de helft der krijgs -lieden

punt boden, en het overige zich onder
en buiten fchoots hielt, om de vermoe-
de te verlofTen , en de reft te hulpe te

komen, zoo de noot het vereifte. Voor
en achter op het fchip, ftonden flinger-

voerders en boog-fchutters : als oock in

de maft-korven , die lode of fteene bal-

len wierpen. Van borft-platen en ftorm-

hoeden , zijn meeft alle fchepelingen

ten oorlog voorzien geweeft; zelfs oock
de fteenwerpers , die achter de fchutters

fcholen. Het volck, 't geen de groote

werek-tuigen fpanden , (^welke op den
over-Ioop ftonden •, daermen grove fte-

nen,en veel pijlen ofjavelijnë gelijkelijk

mede uit- wierp} waren omringt van
mannen,die groote fchilden voerden, op

dat zy veilig zouden arbeiden. Vuer-
potten, fpatten, gemaeckt van koper»
die men met olie, zulpher, hars, en dier-
gelijckeftoffen vulde , en brant- pijlen,

was een gewoonlijk fcheeps-krijgs- ge-
weer by de ouden

, gelijkook de vorken.
De fchepen wierden met dunne yzere
platen zomtijts overdekt,om het vyant.
lijeke vuer te weeren. De riemen van
's vyants fchepen te verbreizelen 't geen
met den fnuit van 't fchip gefchiede ,
voor een helden - daet , en zee-mans
konft-ftuck wiert gehouden.

Het fchilthong op de rechter zijde, ScË
en het zwaertop de flincker : doch wan- kM
neerzy den degen nodig hadden , wier-

wï
penze de fchilden over de linker-zyde

,

en togen den zeiven zoo uit. Deze fchil-

den wierden gemaekt van licht, doch
taeihout: overtrocken met leder ofrui.
ge beefte-vellen, oock wel t'zaem ge-
vlochten van tenen.

De ftorm-hoeden, zegt Ifidorus , en
hipfms uit hem , waren van platen , of
oock wel van leder flechts gemaeckt.
Voffehe - vellen , en Leeuwe - huiden

,

hong men zomtijts om het hooft, om
des te afgrijzehjker te fchijnen , daer
pooten en ftaerten by de rug van neder -

hongen : waer van by Virgilius is te iM
zien.

Zeizens , daer de touwen en zeilen

,

op 's vyants fchepen, mede afgefneden
wierden, Agripfa heeft bedacht, ten
tijtdesRoomfchen burger-krijgs.

Potten, daer (langen en ander fenij.

nig aert- gedrocht in verborgen was,
over 's vyants boort, veelmaels wiert ge-
fmeeten : waerom die mede onder het
fcheeps-krijgs-geweer te tellen zijn.

Als het fchieten met Kanon wiert
ervonden , men de fcheeps- zijden ver-

dubbelde: vulde die met wol, vederen
en hair , om de kogels daer in te doen
fmooren. Eenige leder en wol - balen

,

zacken, matten, ketenen
, potten vol

olie en kalck, die uit de maft korven
in 's vyants fchepen wierden geworpen

,

en diergelijke werktuigen, op de fche-

pen der ouden by verfcheiden voorval-
len wierden gebruikt.

De pijlen , die gemeinlijck , zoo tc

water, als te lande , gebruikt wierden ,

overtroffen zelden de lengte van drie

voeten , enmet het yzer voor aen , vier

voet,
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voet, van dun, dochtaei en ftevig hout

waren zy gemaeckt.

De fchilden zijn ront of vierkant ge-

weeft, beide langwerpig, en gebogen

na het lichaem toe, omtrent vier voeten

hoog. Jupiters blixem ,
Arents-vleugels

en andere fnakeryen, wierden daer bui-

tenop afgemaelt, en bezet met eenyze-

ren plaetaen de rant : in de midden bui-

tewaerts , zach men een uit -puilende

bocht of knop.daer dickmael een yzere

puntinftack.

Op de ftorm-hoeden ftaken hooge

vederen af, langanderhalfvoet, of ook

korter, 'tgeen zymeinden dat fchrick

verweckten. Dees helmetten verbeel-

den draeks-hoofden, vogel-becken , of-

fe-hoorens: zy wierden open voor, of

wel zoo , datmenze fluiten koft ge-

maeckt.

De borft- platen zijn twaelf vinger-

breet , en van koper geflagen geweeft.

Andere voerden yzere fchub of oog-

rocken, en oock wel lappen van onbe-

reit leder.

Ca[ar fchrijft , dat deZoldaten in

zijntijdt rocken maeckten , van veele

' lappen op elkandre genaeit , om de pij-

len afte weeren. Andere hadden rok-

ken aen, die ruig aen beide zijden wa-

ren; en diehaergemack meer zochten,

klederen van Cannzifche wol. Het

hooft dekten zy met mutzen, en de ar-

men droegen zy veeltijts bloot. De

vloot-voogt was in 't gemeen met een

hemelfch-blaeuw kleet gekleet.

De Phceniciers , in de vloot van

Xerxes ,
droegen ftorm-hoeden op het

hooft , en hadden linnen borft-rocken

aen, voerdenworp -fchichten, en fchil-

den zonder knoopen. De Egiptenaren,

die daer waren, hadden gefchaerde hel-

menop het hooft ; en droegen bochti-

ge fchilden , met groote knoopen,

fcheeps-fpeeren, met groote heir-bijlen:

oock hadden zy borft -harnafzen , en

zware houwers. Cyprifche vlootelin-

gen ,
droegen borft-harnafzen , en my-

ters op het hooft. De Ciliciers droe-

gen inlantfche helmen , in plaets van

fchilden : rondaffen van onbereide of-

fe-huiden, en hadden wolle kleederen

aen. Behalven dat ieder twee worp-

fchichtenhadde, en een degen. De
Lyciers droegen borft harnafzen, laer-
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zenenkornoeliehoute bogen, met ve-

derboze riete pijlen, en worp-fchich-

ten: op hare fchouders hongen geite-

vellen ; en op het hooft ftonden mut-

zen met veeren bekranft. Zy voerden

mede pookenen zeizen. Op alle zijne

fchepenwaren Medifche, Periiaenfche,

enSalifche vechters.

De Spartaenfche zoldaten, zoo te

Water als te lande , hadden een gewoon-

te, als zy naer 't gevecht gingen , hun

hairen baert netjes uit te kemmen , en

te fcheeren : waer mede zy te kennen

gaven ,
bereit-willigh na de doodt te

treden: wanthetteSparten de wijs was,

het hair der lijken net uit te kemmen, en

op te eieren. De oude Mooren droe-

gen beefte vellen om het lijf , in den

krijg, om te afgrijzelijker te fchijnen.

De oude Britten verwden zich daer

toe geheel zwart. De Tracifche zol-

daten droegen zwarte klederen, tot te*

kenvande doot. Die vanEtoliende-

den maereenen fchoen aen , in teeken

,

dat niet vetmeinden te vluchten. Cy-

rusdedezijn volck roode klederen aeri

trecken, om het bloetniette zien. De
Mybeen in 'twit waren gekleet als zy

vochten. Agefilaus dede zijne krijgs-

luiden bleeck-geelc klederen aentrec-

ken. De Samhiters waren veelverwig

gekleet. De krijgsluiden vande groote

Conftantijn wierden gedwongen ,

fchoon zy heidenen waren , kruizen op

haere wapens te dragen. Hetwas fchan-

delijck teRomen , dat een Soldaeton-

gegortofongefchoentging.

Hant en voet-bogen , wierden nu te b°x<>u

fcheep gebruickt. De werp-fchichten

dreef men van zich, met zware veeren

,

die met zeelen vanfnarenen vrouwen-

hair gemaeckt, opgewonden wierden ,

en dat door gaten , in een uitgeholde

balck, daerze met hunne punten deur

quamen te fteeken , eer dat de veer ont-

fprong: hoe langer datde pijl offchacht

was, hoe zwaerder het werektuig ver-

eifchte te zijn , om hem af te drijven.

Lange pijlen , die van weinig kracht

e;edreven worden ,
flmgeren zeer , en

doen klein gewelt. Onderfcheidelijkef

wijze wierpen zy fteenenen loode bal-

len op 's vyants fchepen, met hevels,

veeren ,flingers , en werck-tuigen,Oje-

vaers geheten. Ieder werektuig wierp

Pp 3 een-
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eenderlcie ftenén , en tot ieder groote \

hadde men een byzonderen toeftel no-
dig. De fteenen wierden door gaten ge-

worpen , die midden in de gevaerten

ftonden, om een bepaelden loop te hou-
den. Een fteen van twee pont , wiert

gedreven door een gat van vijfvingeren

breet in zijn middel-lijn : een fteen van
vier pont , vereifchte een gat van ruim
zes vingeren : en van tien pont moft
een gat van acht duim breet hebben

,

om door te konnen gaen : doch een
fteen van zeftien pont, vereifte een gat
van tien vingeren breet: fteenen zwaer
128 pont,vereifchten gaten van twintig

vingeren breet , om door gedreven te

werden. De alderzwaerfte fteenen , die

geworpen wierden, hadden 2fo pont
gewichts. Hoe men deze evenredige
maet van zwaerte en breete der gaten

,

daer de fteenen door gedreven wierden,
vint, wert van de geleerde Buteon, die
over Vitruvim heeft gefchreven , aer-

diglijck vcrklaert : door toe doen van
de regel van drien , en eenige cubus-tal-

lenhet alles wert verricht. Alle hulp-
tuigen , als zenuwen , vlechten , gaten

,

pennen, en veeren, klimmen evenma-
tig in grootheit op, na de zwaerte van
de fteenen.

De boog-fchieters zetten haer eene
voet op het fchips boort, enden ander
op den overloop , als zy affchooten

,

wanneer het fchip weinig hout voor
fcheen hadde, doch anderzins fchoolen
zy achter het zelve. Dit hout voor-
fcheen tJWurj navium by de Romei-
nen wiert genaemt.

Storm -rammen wierden te fcheep
zoo wel als te lande gebruikt : dees zijn

by die van Karthago verzonnen
, in 't

beleg van Gades. Zy behouden hunnen
naemvan een yzeren of koperen kop

,

die vooraen ftaet, omdes te geweldiger

tebotzen. Mueren wierden daermede
gevelt, fchepen ontreddert en gequetft

:

dees wierden gedreven los uit de hant

,

ofte in een mick hangende , aen tou-

wen en ketings , geflingert heen en we-
der, van eenige ftereke mannen , om des
te meerder drift en vacrt te bekomen.

Wanneer de fchepen aen elkandrc
vaft geklampt lagen , wift men yzere
booren terzijdenin te drijven , bruggen
over te werpen, en daer op te vechten.

W I T S E N S

Waer van Vitruvius
, gelijck mede van

vele andere krijgs-tuigen in 't breede
handelt : dees leert mede hoe men die
wederftaet, daef ick den lezer hene wijs.

Julius Ca:far , groote nijp-fcharen M
verzon, die hy aen lange houten bont, dei"

om de touwen der Franfche Schepen
U

%
aen ftucken te fnijden.

Het geheele fchip wiert veeltijts met
buffels -huiden bekleet. De fcheeps-
gebieders met de meefte mannen van
aenzien ftonden voor op in 't gevecht,
die zich hedensdaegs meeft plaetzen,
achter op.

Het wiert by hunzomtijtsgeplccgt,
dat in 'tenteren die geene, welk het te-

ken droeg, eerft fprong over's vyants
boort,'t geen grootcn yver, in het knjgs-
volck , tot flaen , verweckte : want
fcheep of velt- tekens te verlaten , de
uiterfte lafheit by Romeinen wiert ge-
acht. Hier van een gedenkwaerdig
voor-beelt is te lezen , by Ca[ar in zijn
vierde boeck , van den Franfchen krijg.

Troclm,onder 't gebiet vznAnafta-
fius verzon werektuigen , die men in
fchepen wierp, waer door dezelve wier-
den verplet. Als mede brant-fpiegels,

daerhy defchepen van verre mede ont-
ftack.

Eer het gevecht aenging,en de vloot- Mm 4
voogt zijn reden aen hetvolck , om hun gjjmoet tegeven, hadde gefproken, wiert

" *|
een offerhande geflacht, en naerftigh
acht genomen op geluck en ongeluk
tekenen: een Arent op de maft , hielt
men voor een zegen-teken : by zoo een
geval zy de goden beloften deden
van tempels te zullen bouwen , au-
tarenop te rechten, in vergelding van
den zegen: daer al hetomftaende volck
in toeftemde, metzich te laten hooren

,

op het uitfpreken dezer beloften byde
vloot-voogt.

De vloot wiert gezuivert en ver-
zoent, zoo wel op den aftocht , als in
't aengaen van 'tgevegt.

Tereeren van Neptuin , vvierden ge.
denk-fchriften opgerecht, die, hem toe-

ge\vijt,opaenzienli]ke plaetzen wierdé
gezet , en zuk zoo wel voor 't gevegt

,

tot frneking om den zegen, als nae 't ge-
vecht, tot danckbaerheit voor'tver-
kregene. Een autaer ter eeren van
Neptuin dus geftclt , daer drie mannen

in
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ineen boot te roeien zitten van Grute-

rus met zijn letters is vertoont.

Tot Capua , men heden ftenen vint,

daer de volgende letters duidelijk

op te lezen ftaen.

NEPTUNO SACRUM.

VOTUM. IN SICULO FRETO
SUSCEPTÜM.SOLVIT.

Dat is

:

Dit zy Neptuin geheiligt.

• Heeft zijn belofte in hetnaeuw van

Meflïnavolvoert.

De Tempel van Neptuin , op den

oever van denTyber tot Romen ftont,

alwaer nu de kerk van S. Bafilius ftaet.

Diefchip-breuck leetopzee, en'tont-

quam, 't geen Neptuin, Godtvan de

zee, toe wiert gefchreven , pleegden

danckbaerheit indees Tempel: en hong

boorden aen de wandt, waer in 't ge-

vaer wiert vertoont, daer hy inbadde

geweeft. Insgelijx {tont een Tempel

Neptuin toegewijt , op de haven van

Ravenna.
Priapus wiert mede voorScherm-god

JT van de zee-havens gehouden ; waerom

hem obck tempels op wierden gericht.

'Diana is mede als godin der zee-

luiden geëert , en koningin van de gol-

ven genaemt geweeft.

Ifis , de Godin, wiert by de ouden

Telagia geheten, zoo als deopfchrif-

ten van Gruterm melden , en voorbe-

fchermfter van zee en zee -luiden ge-

houden: oock Pluto zelf op hetwater

aengebeden wiert.

Autaren, tereeren van I/is de Godin,

om voorige reden op gerecht, men in

Egipten heeft gehadt : daer fcheeps-

ftuer-borden in 't gemeen op uit gehakt

ftaen: gelijck een daer van, totRomen

in het kloofter van S. Sebaftiaen , nóch

heden wert vertoont.

Hetover-geloofderRoomfche hei-

denen gong zoo verre, dat zy zelf aen

het quaet weer ter zee een tempel ter

eer oprichten . Dit heilig huis der tem-

peeften,ftont buiten depoortdeCape-

nafche geheten , of in het eerfte gedeel-

te van de ftadt , zöo P, Viclor wil : hier

op flaen de volgende vaerfen van Ovid.

3»3

Te quoque tempeftas meritam delubra

fatenttir

cnm pene eji corjïs obruta puppis

aquis.

Dat is:

En ghy tempeeft, bekentmen dat,,

een tempel hebt verdient , „
wanneer het fchip in 't Corfifche,,

nat, bykans te gronde waer ge-„

gaen. „

Over welke regels van Ovidius , veel

geredenkavelt wert : zommige meincn

dat zy zijn geftelt geweeft tergeval van
C. Nero , die dees tempel zoude heb-

ben doen bouwen, als hy ter zee in lijfs

gevaer haddegeweeft, gelijk als Livms
verhaelt. Andere gevoelen , dat zy op
Marcellus, die onder Corjtcaeen groo-

ten ftorm uitftont : en andere weerop
CMeteUus

,

zien-, doch dat deze vaer-

zen zekeren L. Scipio ter eeren zijn

geftelt, wel duidelijk is te zien , uit het

oude fteene over-blijfzel totRomen by

de poort Capena onder de aerde gevon-

den, op 'tjaer 16 16. : 'tgeen na allen

fchijn,op de graf-ftede van dezen L. Sci-

pio heeft geftaen.

Waer van de twee laetfte regels, aldus

op 't out Latijn luiden

:

HEC. CEPIT CORSICA. ALE-
RIAQUE URBE.

DEDET. TEMPESTATEBUS.
AIDE. MERETO.

Welcke in 't gemeen Latijn, aldus

werden gelezen

:

Hic cepit Corjïcam. Aleriamque ur-

bem,

Ttedit tempt'flatibusadem merito.

Dat is

:

Deze (te weten ScipioJ veroverde Cor-

Jïea, en de ftadt Aleria

,

fchonckaende tempeeften wel te recht

eenhuis.

Welcke Scipio,zoon van Barbatus

,

Rcomfch Burgermeefter was , op 'tjaer

CDXCIVna Romens opbouw, 'tgeen

een jaer na de tijdt zy geweeft , als T>ui-

lim over zee-zegen praelde ( met welc-

ke hy t'eener tijdt ampt-genoot is ge-

\
weeft,)
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weeft, ^ 200 dat gewiflelijck dezen
L. Scipto, tegen de Sarden , en die van
Corjica een ilreng zee-gevecht; insge-

lijx met zege moet geflagen hebben ,

daer hygroote tempeeften uitgeftaen

hebbe, en behouden van gekomen zy

:

hy is in Fajiis bekent onder de naem
van ScipioLucii föon: waer van de
reden, als oock de verklaering van 't

geheel opfchrift in 'tbreede ftaet te

zien byJacobus Sirmondus Jefuit.

Het onweer, 'tgeen van draei-kol-

ken in de zee wiertveroorzaekt, met
het ingieten van eek wierdt geftilt

;

zoo men Plinitu geloof mach geven.

Zwart vee wiert aen den winter

,

en wit vee aen de geluckige zuid-we-

fte winden geoffert.

Naer ophouden van den ftorm
,

wierden de beeften aenftonts geof-

fert , welck verlooft waren , als men
die by der hant hadde: wit en geel vee

wiert aen de zon, by onweer , mede
geflacht.

Weer en wint vaft te zij n , aen Son,
Maen, aen 'tgefternte, aen luchten

zee, aen 't vliegen der vogelen, zwem-
men der viflchen , enz. den aenftaen-

den toeftant des hemels te voorzien,

een voorname en nootzakelijke ken-
niflè was , die by de fcheeps-ftuer-lui-

den , van outs, wiert vereifcht : waer-
om zy zich daer op zeer bevlijtigden,

enalle voortekens in acht floegen.Van
welke tekens by Valturius in 't brede
is te zien.

Op de nacht-lichten , die zomtijts

aen maft, touw, ofzeil zitten, wiert

naerftelijck gelet : wanneer men 'er

twee te gelijk zach , die Cajlor en Pol-

lux wierden genoemt , duiden zy zig

zulx tot zegen en heil : maer als daer

een alleenig verfcheen, 'tgeen Helma
wiert genoemt , fpelden zy zich on-

weer en tegenipoet voor. Wanneer
eerft Helena verfcheen , en dat het

tweede licht daer dan by quam,noem-
demen deze twee Cajlor en Pollux,

die haerbooze zufter Flelenavcxdre-

ven.

Cajlor en Pollux zijn Jupijns zoo-
nen geweeft, zoo de verfierzieke out-

heit wil , die hy by Leda wan , onder
fchijn van een Swaen.- dees zuiver-

den de zee van rovers; waerom zy

ICOLAES WiTSENS
voor zee-goden zijn gehouden

, cn
aengebeden.

Haer zufter, Helena, zeerongeluc-
kig leefde. De zommige willen, dat
deze Helena , de wrede Dira zy, die
met Paris vluchtende van hare broe-
ders niet gekregen wilde zijn. Pollux,
wien Jupiter d'onfterffèlijkheit had-
de gefchoncken , fmeekte hem , om
zulx zijn broeder mede te mogen dei-
len, ofby beurten 't zelve met hem te
mogen verwifzelen,'tgeen gefchiede.

froferte benigna.
Sidera & antenna gemino confidite,,

cornu

Oebalii fratres longe nimbofafororis
AJlrafugateprecor , totoque exchtdite

calo.

Dat is :

Brengt ons de zegen-fter, komt Oê-
baelfche broeders

,

Plaetft u op onze raa, en zijt nu ons be-

hoeders-

Haer zufter 'tonweers licht laet vet
zijnen verjaegt.

Van deze fpreektP//'»/Waldus i

Cum Solitaria venere gravesfunt

,

mergentesque navigia, & fiincarime
ima deciderint , exurentes , hmninum
quoqtte capita vefpertinü horis Mag-
no prafagio circumfulgent , dat is :

Als zy alleen komen , zijn zy zwaer

,

doendelèhepen zinken en branden,
wanneer zy binnen op de kiel vallen

:

zy verfchijnen mede by duifter, om
de hoofden dermenfehen , met groot
voorfpoock.

Solmus melt,dat deze lichten,voor-
naem Helena, met vrouwen maen-
vloet koften werden verjaegt. Diodo-
rus Siculus , wil dat de benaminge de-
zer lichten hier van her komt , dat als

Orphtus , op het fchip Argos , de go-
den badt,om een gelukkigen reis, en
hem in befcherming te willen nemen,
dat daer op aenftonts twee lichten op
de hoofden van Cajlor en Pollux,
twee fcheeps- helden, quamen te ver-
fchijnen , en dat het weder daer op
aenftonts bedaerden. Wel is waer,
dat wanneer zich twee lichten aen de
maft ofzeilen zetten, dat daer het on-

weer

Bei

Papt,
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weder veeltijts kort na (lik , en na een

lichtalleen, dat daer het quaet weder

eerft op volgt, 't geen zijn natuerlijcke

reden heeft : dan het zelve hier te ver-

klaren , buiten mijn voornemen zoude

zijn.

Aen Caflor en 'Pollux deden dc zee-

luiden beloften, in tijdt van noot: ge-

lijk zulx uit oude marmer-ftenen klaer-

lijk te befpeuren is. In Spanjen te Mtir-

cia,is eenfteen voorhanden, met deze

woorden

:

CASTORI. ET POLLUCI. DUS
MAGNIS SULPITIA. CLSULPI-
TII. F. VOTUM OB. FILIUM
SALUTI R.ESTITUM.

Dat is

:

De belofte aen Ca/lor en Pollux,

groote Goden, van Sulpitia, dochter

van Quintm Sulpitnu , om de heilza-

me hcrftelling vanhaer zoon.

Een andre fteen tot Romen wert ge-

zien met deze letters

:

CASTORI. ET POLLUCI SA-

CRU M OB FELICEM IN PA-
TRIAM REDITUM. TOT SU-
PERATIS NAUFRAGII. PERI-
CULIS EX. VOTO.
CUM SOCIIS. L. M. P C. VA-
LERIUS. C. F. AGELLIUS.

Dat is

!

Dit zy aen Caflor en Pollux gehei-

ligt, om degeluckige wederom- komft

in 'tvaderlant, na zooveel over geko-

men gevaer des fchip-breucks . . . .

. . .volgens belofte met zijn makkers

L. M. P. C. Valerius C. F. Agel-

lius.

Op de Roomfchemarkt een tempel

s. Wcmtii

fchepen quamente zitten. Men zegt?

datals Paus Ptw/w^dederde^enftoel
bezat, dat deze lichten op hetflotvan

Perugia verfchenen: en als de lijfwacht

der Duitfchen die meenden te verjagen,

dat zy op de Hellebaerden gingen zit-

ten. By dc Grieken deze lichten Viof-

curi zijn geheten.

Op dc zee-tocht naer Indien van Ja-
cob Spex , heeft men deze vree-vuuren

Ca/lor en Pollux insgelijks zomtijts

op de maften vernomen , daer matroos

veel, als van outs, van verdicht.

In plaets van Kaflor , Pollux cn de

ftrant-goden , ziet men heden S.Ni-

colaus by de oofter-Chriftenen (daer ik hfihrmer

oog -getuige van ben) ge-eert , en als
~fff'\

d

n

' K,e'

Zee-godt of befchérmeraengebeden.

By Procopius vinfmen.dat Epipha-
nim het fcheeps-volck en de vloot ze-

gende , en de gedoopte op ftrant te

fcheep bracht : veel Chriftenen toen

van die meining waren, dat de uiterlij-

ke doop al des menfehen zonden af-

wies,waerom zy den zeiven uitftelden

,

zoolang als 't doenlijk was, en zelden

zich lieten doopen , als by uiterlijk ge-

vaer , hoogen ouderdom , of krankte.

Als'er fchip-breuk fcheen gedreigt

te werden , keerden zich alle de fche-

pelingenna denScherm-godt toe
, 'tzy

hy achter of voor opftont, omarmden
den maft, en riepen dus degodenacn,
om hulp.

Wanneer een (chip geluckig binnens

havens quam , na een zwaer uitgeftacne

ftorm , het volck aenftonts , afs zy op
ftrant quamen , ter aerden viel , en de

fortuin voor een heilzamen uitkomft

danckzegginge deden , waer van Pe-

trarcha aldus fpreekt: Niet blijder als

mji ziet men aen lant hetfchip,dat van
ftont, Ca/lor en Pollux ter eeren : waer degolvenwas aengetafl , en fchier ver-

in,om behouden vaert wiert gefmeekt
j

en voor wel afgeloopen rcis,dank-ofFe-

ren geplengt.

In fterren dees gebroeders zijn ver-

keert , zoo d' outheit verdicht; en ftaen

onder den naem van tweelingen , in

't gehemelte bekent. De ouden ge-

voelden , dat zy macht hadden , om
her weer te temmen , tuflehen de maen
en de aerde : en dat fterren, of zielen

van helden zijnde, door middel van het

nevelachtig deckzei des luchts, op de

'wonnen , 'wanneer het volk met deer-

nis op het aenzicht gefchildert , zich

op den oever , om te danken , ter aerde

werpt.

De gene,welke lijk-ftaetfiehadde ge-

pleegt , of verftorvene aengeroert , en

vermocht niet fchecp te gaen, voor en

aleer hy zich gereinigt hadde. Want
zonder dat, hun onheil voor de deu-

re ftont, zoo als zy zich inbeelden.

Vlooten en byzondere fchepen ,

wierden na , of voor eenig ge-

Q_q vreeft
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vreeft ongeval met deGoden verzoent,

door godsdienftige plichten.

Wanneer de Argonauten in Myfien
aen lant traden , om zich van leeftocht

en voorraet te verzorgen , fmeeckfen zy
Apol'om een heilzame landing.

Als den Admirael teken gaf , dat

mi,. men vechten zoude
, gefchiede zulx

jnet een fchilt , 'tgeen om hoog geftoo-

kenwiert, en zoo langom hoog bleef,

als men ftreet: als ditgeftreken wiert,

menden aftocht blies. Bazuinen fta-

ken op , en de wapenen kraften onder
het gevecht. Eer 'tkampen aengong

,

tarten zy den ander uit ; en toondenom
's cerft de radtheit harer fchepen in het
wenden en keeren , nevens de fterekte

harer fchepelingen , in 't roeien en
voorthalen : 't geen gefchiede om
's vyants roeiers te vermoeien : en als 't

met de punten op een treffen quam

,

hun te verzwacken: zomtijts bleef dit

tarten achter , en men zocht tereerfter

aenloop zijn vyandt in ontfteltenis te

brengen, van den fchock , die het gal-

joen van 't eene fchip tegen het lichaem,

van den ander dede , (welcke galjoenen
aen de fchepen van c_yEneas , volgens
Maro,met Phrigifche leeuwen geciert

zijn geweeft , en de meefte volkren van
klein Afie voerden leeuwen op haere
fchilden , daerze haer dapperheit mede
uit duiden

_) ftoof menig man van bo-
ven neer, en in zee: 't geviel wel dat die
geen, welck zijn vyandt in den gront
meende te booren , met zijn neb in den
buick van't vyantlijck fchip bleef han-
gen , zonder den zeiven veel te beledi-

gen : 't geen dan zijn eigen ondergang
vaack veroorzaekte.

Zy leiden naerftigh toe, om de rie-

men van den vyandt te verbreken , en
hem zoo in onmacht te brengen : dit

wift men fnel en zonder zijn eigen
fchip te ontredden , met den fnuit te

weeg te brengen.

Hoe zy clkandre op 't zy fmeten , en
over boort fprongen al vechtende in

het vyants fchip, op de plaet onder let-

terB wort vertoont ; daer het grootfte
fchip van het kleinfte fchijnt verraft en
overweldigt te werden.Dees figuere, ne-
vens die welk aen lettertltaet,zeer kon-
ftig gemaekt van voor lange,en gevolgt,
naer zeker out marmer , is beruftende

W I T S E N S

onder de hoog-geleerde Heer Johan
UitenbogaertSshnts Ontfanger

, door
•wiens beleeftheit deze aftekening wert
vertoont.

De plaet by T>, welkers tekeningmy
nevens die by E uit Vranckrijck toe.
gezonden , en naer oude marmor-ftee-
nen af zijn gemaelt , vertoont gelade
vracht-fchepen ,diedeftroom op wer-
den gebracht , doch aen dees te befpeu-
ren is , dat de fteen- houwer geen
fcheeps - timmerman is geweeft , want
hy de roei-klampen heeft vergeten

:

en aen E ziet men , dat meerder op de
geftalte derbeelden als fchepen is gelet ;

want die wel aerdig zijn gemaekt ,doch
veel te groot tot het kleine fchip , na de
gewoonte der Romeinfche fteen-hou-
wers, die flechts acht op het beelt-werk
floegen , en 'toverige veel verzuimden ,
waerom men veele misgreepen in hare
ordonnantiën vint : hier wert geloft of
geladen, nahetfehijnt: dochalzoo my
verklaringeover dit ontbeeren, dieop
de fteen niet te vinden zijn , zal de figu-
ren flechts vertoonen , en de verklaring
aen den lezer over laten.

Alle fcheepen die ondereen vlag voe-
ren, moeften niet te ver van elkandre
wijken, noch te zeerden ander naderen ,
om by allen voorval hulp te konnen
bieden, en echter hen mackers niet te
hinderen. Binnenslants, op vlieten en
meiren wierdtveeltijtsflachgelevert uit
open fchepen , en licht vaertuig , der
wijze als op de plaet C ftaet te zien,
't geen mede een waerachtige afteeke-
ning naer out marmoris.
Het zee- gevecht gefchiede by hun

in den beginne , uit fchepen Ltburnice
genaemt,en daer naer ukTriremes(drie-
roeirei-fchepen,^ en Biremes

, (twee-
roeirei-fchepen

, 3 die men fteviger tot
den ftrijt bevondt ; zy zijn van beider
zoorte gedekt, en open geweeft, fchoon
zommige dees fchepen onder een zoe-
ken te verbyfteren.

De flagen , die men elkandre in de
fcheeps - ftrijdt metdefnuiten van de
fchepen gaf, onderwater 't gevaerlijkft.

zijn geweeft. Als defcherpe nebben in el-

kanders fchepen bleven hangen, de roei-
jenftrijken moften, met al haer macht,
om 't fchip te redden .Konft was het,het
verheften van de zee waer tenemen, en

zijn



















1

Scheefs-bowju en

zijn vyant , als hy hoog ftont , heg te

treffen. Naerftig in dit vechten acht ge-

nomen wiert , dat alsmen miftc met zijn

fnuit , dat men in den vyant niet ver-

viel, 't geen licht gebeuren koft , al zoo

de fchepen dan zeer grooten vaert had-

den. Metkonft wiften zy de voor-

ftevens, als metloopen van het volck

na vooren toe , en anderzins laeg te doen

zacken , om den vyandt des te gevaer-

lij kerwond te geven . Het geviel zom-

tijts, dat de fcherpe nebben van de fche-

pen afgcruckt wierden , en inde vyant-

lijke fchepen bleven zitten. Schepen

zonderdekin het zee-vechten van outs

dit voordeel hadden , dat de bovenfte

roeiers licht op ftaen koften, endehant

te gelijk aen 't geweer flaen , Q indien zy

boven elkander gezeten hebben} want

de verdecken boven de opper^roeiers

hooft quamen,alzoo dat die dan zich

niet verweeren konden. Als men met

de neb treffen wilde , moeften alle

roeiers op hun alderfterckfte de riemen

aenzetten; en getroffen hebbende , weer

terughalen.

Behalven dat man met fchepen el-

kandre in 't water flach leverden, zoo

wierden veelmaels fteden die aen zee

cn op rivieren laegen , met fcheeps-

machten belegert , daer men oock zwa-

re vlotten toe gebruickten , waer groote

toorenen op ftonden , daer uit men de

ftat ontdeckte , en de muuren om ver

ramden. Onder letter A ftaet een too-

ren -fchip op 't koper , 't geen ftrijtvaer-

dig tegen de wal aen legt , boven fteeckt

een ftandaertuit, de roeiers zijn beneen,

en achter fchilden verhooien. De
kloet, daer men het fchip mede voort

douwt , fteeckt tegen boort achter de

fchildenin : krijgs-mannen zijn verhoo-

ien achter de bovenfte fchilden : brug-

gen wierden insgelijx uit de boven ge-

noemde toorenen dikmael op de ftats

mueren geworpen , om die dus te be-

klimmen , welke vonden alle van geen

belang heden zijn : na dat het bus-poe-

der de wereltis ontdekt ,brant-fchepen

evenwel, wiften d'ouden zeer konftig

toe te ftellen , van pik, teer, zwavel en

diergelijke ftoffé.

>s-Un-

'

s Nachts wiert boven uit de maft , of

pi. van vooren gevuert, zeer zelden van

achteren : en by daeg , gerookt.
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Vanonderfcheide gedaenten , zijnde
' teeckenen geweeft , die Grieken en Ro-
i

meinen inhunnezeeenlant-krijgs-ben-

j
den voerden : 't zy het afbecltzel vari

: de velt ofvl oot-heer, door-ftrcngelt met

j

vaenkens , rijks-adelaers en ander toe-

toeizel. Men zach ook een Arent hier

toe alleen met uitgefpreide vleugels op
de top van een fpeer ftaen: ofwel twee

t'zaemgeleide handen, teken van eenig-

heit,en dat van glat gemaekt zilver,om

te beter af te fteecken. De gedaente

van wolven , paerdenen wilde zwijnen

,

wierden hier mede toe gebruikt; doch

dees laetfte den laetften rang hadden,

om dat men een verken flachte , wan-

neer de kri jg zoo te water als te lande

by wiert gehjdt, de beeldender Goden
wierden mede hier toe op fpeeren , om
gedragen. Augujlm , liet boven op
deteeckeneneen balom voeren, waer-

mede hy zijn heerfching over de ge-

hecle werelt uit wilde duiden. Het
ootlogs-teecken wiert te hooget in ach-

ting gehouden , op dat de krijgs-knechx

tenteyverigerhet zelve zouden bewa-

ren : om deze te dragen , wierden de
fterckfte mannen verkooren , want zy
van zwaer gewicht zijn geweeft : tc

fcheep zetten zy de2c teeckens achter

op: men zach oock draek-vaenen op-
gerecht tot dit gebruik, welkers hooft

van dun geflagen zilver , en het achter-

lijf van doek of zijde, 't geen onder-

fcheidelijker wijze was geverwt , hier

hongen zwachtels , en geftrengelde

koorden by af,wanneerde wint daer on-

der joeg , vertoonden 't zelve 't lichaem

van den draek in volle wezen.

Dit, nevens het Labarum geen een

vierkant purpervaenken was,metgou-

de boorzels, en verrijkt met edel ge-

fteenten , wiert ter eeren , en tot kente-

ken van de tegenwoordigheit des vloots

ofleger-heers opgedoken.

De voorlopers en advijs-booten lieten

't zeil vallen , en togen dat zelve haeftig

weder op, tot teken, dat. zy den vyant

in het oog kregen : of ftakenoock een

fchiltomhoog. Een purperroot, ofhe-

melfch-blaeuwe vaen, wiert tot teken ,

dat men op den vyant aenvallen zoude

,

veeltijts gebruikt.

•T>emetrim , koning der Macedo-

niers , als hy onder Cyprus ,
tegen Pto-

Qj} 2 lomeus
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lomem koning vanEgipten zonde vcch-
,
tekenniffe der waerdye vandeimintder

ten, ftack een gulden fchilt achteruit,
j

ouden :eenig veffchil valtjonder de ge-
tot teeken , dat menaenvangvanden

|
den, over den loon, dat men aen de

ftrijdt zoude maken
:

't geen Lyzander krijgs-lieden uit-reickten : de zommige
insgelijx, doch met een koperen fchilt,

dedc.

Het hooft-fchip van Brutus droeg

de letterO tot kenteken achter op. Het
zeil of teecken neer te ftrijken, is van

outs af al een teecken van overwonnen
te zijn, geweeft. Wapens neder te wer-

pen, en heil den vyanden toe te roepen ,

ofhet fchip met offer-kleden (ir/fulis)

te decken was een teken dat men genade
badt. Toen Pompejus de zee-rovers ver-

floeg , wierpen zy hun boogen neder,en

fchudden met de riemen, ter eerenden
verwinnaer , om lijfs genaa. Ter flinc-

ker zijde moeft een overwonnene aen

boortleggen.

Be/izar/m, dede op zekere fchepen,

die bevel-hebbers droegen , roode ap-

pels , of knopen zetten , om erkent te

zijn: een op den top van demaft,en twe
ter zijden.

Zoo wel te water als te lande , een

krijgs-woort, als noch heden,gcbruike-

lijck is geweeft , op dat men elkandre

niet onbekent zoude aentaften: men
leeft, dat hiertoe het woort Godtfalig-

heit , ViEiorie , Venm , Geluck, enz.

gebruickt zy geweeft. Het vuur op
overwonnen fchepen uit te bluffchen

,

was in gewoonte by de ouden.
De belooningen , die men aen de

fchepclingen dede , beftont uit geit

,

koorn,en klederen. In denbesnnneis

de zoldye der zee-heden minder ge-

weeft, als der gener, die te lande dien-

den: 'tgeene doch namaels verhoogt is

geworden. Livim zegt , dat in 't 34ofte

jaer,naerRomensopbouw, men eerft

aenvong zold aen krijgs-liedé uit te dei-

len i te weten,een derden van een drag.

ma ("of twee obo/i, ten tijden van Poïy.

bius^) voor ieder man , 't geen omtrent

drie Hollantfcheftuivers en een half in

waerdye zoude beloopen. Maer Ju-
lins Cafar verdubbelde het loon , en

*_Auguftm vermeerderde het zelve we-
der op nieuw, zoo Polybius en Tacitm
getuigen. En dit alles gefchiede te dezer

tijdt, niet als loon van werek, maertot
onderftant alleen voor de huisgenootcn

der krijgs-lieden. By mangel van rech-

zijn van gevoelen, dat de zoldye, die
de Romeinfche zoldaten genoten , van
eenzelfde waerdye altijt zy geweeft,

C d'aldeioutfte tijden uitgeflooten) en
dat die nimmer verhoogt of verlaeght

wierden, als naden loop van 't geit.

Lipjim wil, dat,ten tijde van G.Grac-
chus , het loon der zoldaten vethoogt
zy geworden, en dat men hun het volle

geit gaf , naer gewoonte , en klederen
van 't gemeen, om n iet. Inde burger-

krijg, wil men mede, dat het loon den
zoldaten verhoogt is geworden , maer
tot hoe hoog,is onms.iyftignftus bracht
het op tien affes daegs : 't geen weinig
fcheelt van't loon,dat deGrieken gaven:
welk waseen drachma op ieder dag.

'Domitianm, zegt Lipjim, bracht het
loon der zoldaten op vier aura Cduca- ffol

ten) s maents: Roomfche munt 't geen
omtrent eens zoo veel is, als heden een
zoldaet ontfangt. Zoo dat de maende-
lijke zoldy onderAngufim van een au-
rem , (ducaet) fchijnt geweeft te zijn;

daer Caligtila oïClaudim den tweden
bydede, cn onder de regering van Vi.
tellim of Otho , wanneer de burger-
krijg opftont , is den derden daer by
mifTchien gedaen , tot dat eindelijk Do-
mitianm het tot vier bracht.

Dit is zeker, dat de boots-gezellen
en zoldaten , jaer of maendclijx zeker
gewiffen gift kregen, boven hunnen va-
ftenioon, welckfchenckazie, eindelijk

uit lange gewoonte tot een fchult ver-
vallen is , en by het vafte loon ge-
voegt.

Ten tijde van Juftiniaen , wiert
meerder krijgs-loon en zoldye aen ou-
de als aenjonge uitgedeilt. Dehopman-
nen verdienden het dubbelt loon van
een gemeen zoldaet.

ByZ>w/Wleeftmen,hoedat C.Otta-
vim , als hy zegen-praelde , zeventig

ftucken gelts , denarii genaemt , ieder

bootsgezel vereerde , en het dubbelt
daer van honderten veertig aen de Ka-
piteins: men vint echter , dat deze wijze
van dubbelt deel alleen, aen kapiteins

te geven, vcrandertis geworden , cn tot

vijfenzes dubbelt gebracht.

Aen-
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Aenmerckens waerdigh is het , dat

Romeinen,wanneer zy hunne zoldaten,

en zee-luiden betaelden, zulx in gout,

zilver, en koper deden : om zich van

jeder munt-flag te konnen dienen.

De ldedinge , die in den beginne aen

de zee-luiden uit zijn gereikt, waren

ruige palt-rocken , welck alleen dien-

denom koude te weren , waer voor ook

een gedeelte van hen fold wiert gekort

,

doch namaels , wanneer den ftaet in ho-

gertop fteeg, fchonck men teken-roc-

ken aen de maets ,cieraets-halven , om
niet.

Men gaf,des vereift, gebacken broot,

en koorn , op lange reizen , oock meel

,

knufloock , uyen , en kaes , in plaets

van geit, aende krijgsluiden: zoowel

te water als te lande. Om het koren

te breken , wierden hant-molens te

fcheep mede gevoert , doch dit ge-

fchiedeniet, als wanneer men was ge-

zint lange reizen te maken : 't meel
j

in water gemengt , wiert genuttigt , of
j

zy backten daer koeken van , in olie :

j

oock in wijn en melk. Klompen deeg

van veelderlei meel , in mee , azijn , en i

water gekookt , was een gemecne !

fcheeps-fpijze, onder Grieken en Ro-
meinen. Loock wiert tot zwart broot

gegeten, gelijck oock veelerhande aert-

gewaszen , die in netten , en korven

wierden bewaert.

Hetfchijntdat ieder man te fcheep,

in 't byzonder en alleen ,
zijn fpij-

ze heeft gebruikt , daer dees woorden

van Livtm na te hellen fchijnen , en

daerging eengebot uit, dat elck boots-

man voor tien dagen fpijs met zich zou-

de nemen.

Root broot , 't geen tweemael gebac-

ken wiert , mede een gemeene fcheeps-

koft was, by de ouden : dit wierdt voor

een goet heel-middel tegen den buick-

loop gehouden. Ieder man, zegt Toly-

bim kreeg twee derden van een medim-

nus ,ofte mudde tarw ter maent : en in

Xerxes vloot ,
gaf men ieder zoldaet

een acht en veertigfte deel kooren

daegs. Onder uitgediende zoldaten,

wiert landt verdeelt ,'tgeen zy bouwen
mochten, om, tot prijs van hen lange

dienften, zich daerop te voeden, en te

ondcrhouden , daerLivim , Appianm
en andere bredelijk van fpreken.

xxi en xxni»
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Speek, verckens-vlees , zout cn lin-

zen, insgelijx voetzei der fchepelingen

zijn geweeft: zoppen van ajuin, eyers

en kaes,was hun eendaegelijkfche fpijs.

In de eerfte tijden , wiert geen gebacken

broot , maer alleen los koorn , aen de

lanten water-knechten omgedeelt, ter

oorzaek, dat dit beterbewaert en gebor-

gen kan werden , als het los gebacken

broot: koeken backten zy onder heete

affche veel. 't En was toen nietgeoor- J-"iml'1 -

loft , op groote ftraffe gebacken broot

aen zoldaten of matrozen te venten

,

doch naderhant daer verandering in ge-

komen is.

Keizer Conflantjjn , liet dagelijx

't voetzei uitdeilen , aen zijn volck >

waer wijn en edick onder was : wijn

doch by veelen den zee-lieden en zol-

daten is onthouden , welke gevoelden ,

datdezelve meerder fchade dede , met

het volck ongchoorzaem te maecken,

als voordeel, met hun moet te geven;

ja zelfs olie, als te zachten voetzei , ver-

worpen wiert by veelen. Hoe grover

en harder fpijze , hoe prijzelijker die

voor lant en zee-zoldaten altijt geacht

is geweeft. Water , en dat zomtijts met

edick vermengt , hen gewoone drank

was.

Nimmer,hout men,dat meer als voor

eene maent voetzei uit wiert gereickt,

en dat zoberlijk , volgens het zeggen

van Tertuüianus : Want niemant (zegt

hy) moet ten krijgegaen , die een lecker

leven zoekt. Scifio , verboot aen zol-

daten en bootsgezellen , immer eenig

kuffen, of bedde te gebruiken: en hy

zelfging hen hier in met een goet voor-

beelt voor : want hy nam zijn ruft op

een harde planck, met weinig hooi on-

der 't hooft.

In blazen wiert het water bewaert:

koftelijck keuken en tafel-toeftel voer-

de men niet mede : het zilver zout-vat

doch , zach men op den difch van de

kapitein blinken : want dees waren den

Goden geheilicht , ieder boots -man

hadde een zack by zich , daer hy zijn

leeftocht in bergde , en onder hen drien

een hant-molenken, om het koren te

vermorzelen.

Tweemael 's daegs fpijzigden men

te fcheep, en dat op zeker gegeven te-

ken, alletegelijk. Byeenige wierdt dit
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gepleegt, dat men 's morgens vroeg,
en dan niet voor'savonts weder at,
andere, bleven nuchteren tot aen den
avont over maelrijdt bleef het ge-
weer op zy, om niet ongewapent ver-
raft te werden , en de krijgs -lie-

den moeften altijt omgort zijn'; daer
hetwoonciniïicndifcinBi

, ("gegort
en ontgort ) van daen komt, waer
mede zy zoldaten in dienft , of die
hun affcheit hadden , mede by ver-
ftonden, ontgort te zijn: terwijl men
indienft was, oneerlijk wiert geacht,
waerom het tot ftrafïe den genen , die
misdaen hadde,op wiert geiijdt, voor
een rijde zonder gordel te gaen, ftaen-

de fpijzigden de Romeinfche krijgs-

knechten , daerze met eden toe ver-
tiiimuaw- bonden wierden.

De Gnekze Admirael Cormitou
,

liet eenmael het volk op zijn fchepen
's morgens vroeg ter macltijdt gaen,
zonder opfteeken van eenig teeken

;

welk teken hy op de middag, hen ge-
woonlijke fchaffensttjdt, het uithan-
gen , op dat zijn vyanden de Athe-
nienzers daer over onverdacht zou-
den wezen

; wanende dat ieder fpijs

nuttigde, en geen vechtens zinhad-
de,dien hy dus fchielijk quam teover-
vaüenen verflueg.

suianfiraf. Aenmerkens-waerdig is het, hoe
'Pefcennim zijne zoldaten voor ftraf-

fe opleide , deu geheelen tocht geen
vuer te maken , of eenig verfch ge-
kookte fpijs te eten , en zich alleen
metbrooten koude fpijs regenoegen

,

en zulx alleen om dat zy eengeroof-
den haen gegeten hadden : daer-en-
boven dwong hy hen de maeltijdtuit

te ftellen tot op den avont. Zavonts
wiert zelden vuer geftookt, en men

. behielp zich dan met de koude keu-
ken. Zober zijn de krijgs-lieden in

hun middag-dranck geweeft , ja veele'
dronken dan niets , en vernoegden
zich al leen met kout waterover eeni-

ge fpijfe te gieten, of eenige kom-
kommers en lalade voor den dorft te

nuttigen.

Saetonius zegt van f^Au^uftus , dat
hy zelden over dag dronk, en wan-
neer hy dorfte, goot hy kout water
over een broek broor,enat zulx.

Buit die men op den vyant haelde

,
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wierdt gemeenlijck in de Roomfche
ichat-kilten gebracht-, maer veeltijts

meede onder de krijgs-lieden uitge-
deilt, zoo tendeele als in 't geheel:
waer van beneden breder.

.

Tarquinms de trotze , een gehee-
len roof aen zijne krijgs -knechten
verdeilde

, behalyen het weinige
,

't geen de Goden op wiert geof-
ferr.

Overwonne lantfehappen , heeft:

men by Romeinen uitgedeilt gezien,
aen landt en zee -zoldaten. V)p ei-

gen koften onderhielden de Room-
fche Keizers zoldaten in de naeft aen-
gelege lantfehappen , om des noors
mannen by dehantte hebben : maer
inRomensjeugt,roogen de burgeren
ter liefde van 'r gemeen, re water en
teveldt, en na gedaene dienft, weder
aen hun werk,en byzonderen handel

:

want toen was men van gevoelen,
het gemeens beft niemant meer re
vrezen hadde , als dusdanige, dien
oorlogen een kunft is , en van den
krijg leefden.

Niemant wiert voor vol ten oor-

Iogaengenomen,alsdie boven 17, en J'ylf.
onder 4.$ jaren out was, ten ware by
noot, wanneer men nam, al watwa- Ct"'m "'

pen voeren mocht: doch andere dit

getal van jaren eenig<rmaten veran-

dert hebben. Lant -heden wierden
voor ftedelingen verkooren , want
zulke , hielt men , den arbeit beter te

konnen verduuren. Alle fchepelin-
gen ftaefden een eet den Keizer en
VI oor-heer , zonder welck het een
fchelm-ftuck geacht wiert, den vyant
te keer te gaen , gelijk blijkt uit Tlu-
tarehm, en den brief die Cato aen
zijn zoon in 't leger fchreef, daerC/- *tn

"'f1

cero van fpreeckr. Verfchcidener
wijze, wiert dees eedt gedaen -, men e».^
zwoer gehoorzaemheit aen Keizer Ve&"'m-

en vloot- voogt, nevens al hun bevee-
len na te komen , die mogelijck zou-
dezijn, en zijn leven niet te zullen
fpaeren. By Livius leeft men, dat de Lih.ü

krijgs-lieden zwoeren hun hooft en
leits-man te volgen,waer hyook voor
ging, noit te zullen vluchten, en de
dootvoorde Roomfche vryheit niet
te zullen vlieden : en om dat zoldaten
en bootsgezellen, dus gewoon waren,

eenen

rnjlica.

XV, e me,
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eenen eet te zweeren,wierden zy Eet-

geftaefden genaemt.

Maximitts fprack in dezer wijze

zijne fcrijgs-liedenaen ;gy bezworene

fpits-broeders, jagy mijne eigene eet-

genoten.

Den eet, zijt Cicero , is zoo nootza-

kel ijk den gene die de krijg volgen,dat

het onmogelijk fchijnr,datiemantten

oorlog koft gaen , die daer eets halve

niet toe verbonden was* om dit te be-

veiligen , haelt hy voorname mannen

op, de welcke hun magen en nabe-

itaende vrienden afrieden , zich in 't

gevecht te begeven , of re kanten te-

gen den vyanr,zooze niet als zolda-

ten of bootsgezellen , in waren ge-

fchreven. Ja men ftont hieroulinx

zoo ftip op , dat het voor een dootflag

wierc gehouden, zoo eenvry-man,

fchoon in een openbaren knjg,iemant

der vyanden quam te grieven en ne-

der te fiaen.

Loflijk werdt van Chryfanta ge-

fproken, dat wanneer hy zijn zwaert

opgeheven hadde , om een der vyan-

den te dooden , en hy den aftocht

hoorde blazen ,
zijn hant te rug hielt

,

cn de man liet gaen , een moort fchat-

tende te zijn , iemant om te brengen

zonder laft.

Zomtijts liet men man voor man
in 't byzonder zweeren , of zoo de

noot haeft vereifte, wiert flechts een

teecken op geftoken, daer het leger of

vloot - hooft zich by vervoegde, en

verwachte dus den toeloop der gener,

die zich aenboden voor't vader-lant

ten ftrijde te willen gaen ;wanneer dan
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my. Uitgetogen zwaerden wierden

dickmael onder het zweeren, op de

borft ofkeel gehouden*

Zoo heilig wiert den eedt by de

oude heidenen gehouden , datze zelf

de woorden , daer de Goden in het

eet- zweeren door aengeroepen wier-

den, niet als lichtveerdelijk dorften

uitfpreken. Op een ander plaets in

Lnw* vintmendeze woorden in het i*.attjs

eet-fpreeken gebruikelijk geweeft te

zijn : zoo ick wetende en met bedachten

zin bedrieg-, ofte mijn f
licht niet na ko-

me , zoo laet Jupijn my ,
mijn huü en

mijn geheele huisgezin , met een ver-

achten en ellendigen doot flraffen.

By Arrianm zwoer men zijne ou-

ders en kinderen,zo liefniet te zullen

hebben , als den Keizer, en vloot of

Leger-heer. Op een ander tijt, wiert

met eede beveftigt , te zullen keeren

als verwin naer. Daer wiert mede by

de velt en vloot-tekenen gezwooren

,

zoo als uit Tertuüianm ,en ditveers»

ken is te befpeuren.

Bytwaleftekenen, die 't heilzaem le-

ger draegt

,

Enby ons zegen-praelheb ik mijn eet

geftaefi.

De Gods-dienft, zegt Seneca , is de

fterkfte oorlogs-bant , nevens liefde

tot de tekenen.

Den genen wien het toeftont de

krijg te volgen , en daer toe aengete-

kent was, wierde ftraffe opgeleit , zo-

ze op de tijdt dat men den krijgs-eedt

zoude ftaven, niet verfchenen , en dat

onderfcheidelijck na tijts gelegent-

een goet getal by elkandre vergadert ' heit , en inborft van de vloot of Velt-

was, mm men van alle ,
gelijkelijck heer, by J.GeUtui doch .fenijnt de-

ze ftraffe van klein belang geweeft te
den eet af. Zoo wanneer men Ma-
trozen, ruiters, en voet-knechten no-

dig hadde , wiert voor ieder Ioop-

plaets een vaen van byzondere verw

opgedoken; en zoo koos elk dusda-

nigen dienft , welken hem aenftont

,

zonder zelfs woorden te voeren.

De woorden van den eedt , wierde

den zweerende voorgefprooken, die

hy had te volgen en na te fpreken.

Zomtijts , nadatveele bedreigin-

genen vloeken den overtrederen des

eets toe wierden gezegt, riep het volk

daer op idem in me , dat is
:

' t zelfde op

zijn : maer Livius melt , dat men de

onwillige greep, bont , en tot den eedt

dwong : oock dat eenige weigerende

den eedt te zweeren, daer over gege-

zelt zijn geweeft, in hechteniffe ge-

worpen : ja men verkocht have en

goet der gener , die weigerde voof

'tgemeene beft ten ftrijde uit te tree-

ken ; hacktenze de duimen af, ver-

klaerdenze eerloos , en verkochtze

zelf voor flaven : doch na dat men

huerlingen ten oorlog voerde 3
is deze

ftraffe verzacht geworden.
Ou-



3* 1 N I C O L A E S

• ,- Ouderdom en ampts-halven,als ook
uit gunft, zach men veele van de heir-en

zee-togtenverfchonen.Niemant mocht
gedwongen werden, die boven vijftig

jaren out was, ten zy in de hoogfte noot.

Raets-heeren en die gene , welke eenige

waerdige dienft aen 't gemeen hadden
gedaen, wierden insgelijx van dezen laft

jverfchoont.' «() '
.

Het zweeren en trouw beloven ge-
fchieden ofop 'c lant, als het volck eerft

wierde aengenomen, of wel na datze
reets in de fchepen waren getreden

,

'tgeen ook wel tweemael gelchieden

,

trouw, en tuchts halve. Kox, backers

,

waerden, en kocchcls', wierden van de
•benden -uitgefchooten: want die dever-
achtfte onder de ouden altijt gefchat
zijn geweefh Als het uittrecken, teRo-
men,dcr burgeré zelf, in gewoonte was

s

Wicrt ieder huisgezin, na tal van man-
nen , en gelang van middelen

, gefchat

,

zeker aental mannen ui t te leveren , 't zy
vryc of huerlingcn. Volck aennemen

,

zonder onderfcheit met belooninge
door zoldye, eerft in trijn gekomen is,

x^s* gelijk gezegt, op het jacr cccxlvi. ha
Romcns op bouw, en dat met geit,

koorn , enklederen. .

Slaven heeftmen mede 'tzijnertijdt

tot de krijgh gebruickt : doch de-
ze wierden uit bevel van Keizer
Arcadms op de bloote arm , meteen
brant-yzer gemerekt, op dat niet zou-
de vluchten, ofzich verfteeken : als me-'
de binnen in de hant , met 's Keizers
naem, enteken, datmenookopfchilt
ze droeg.

Wanneer groote vlooten t'zee gon-
gen, en dat op een langwijlige tocht,
volgden hen zeker aental laft-fchepen,

die alle nootwendigheden voerden , van
fpijs, dranck, enz. 't geen te koope wiert

gevent,zoo dateen geftadige marektde
vloote althans bywoonde. Wanneer de
fchepen havenden, wiert al dat veil was,
op lant in tenten voorgeftelc : dit deden
byzöndere koopluiden , ter liefde van
'tgewin; of hetgefchiedeoock by laft

j

van 't gemeen , op dat de vloote geen
gebreck zoude lijden. Deze laft-dra-

gers waren ronder van gebouw en wel
zoo lang als die fchepen , welcke ten

ftrijde wierden berèit, doch traegh in

het weg fpoeden : waer over menvaak
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|

leeft, dat de koften voor-raet-fchepen
gefleépt moften" werden: hier in fton.

den de backeryen, en fmits ambeeiden
: I

,

hier onthielden zichtimmer-luiden,en ;

'

aldie,tendicnfte van de vloote, mede
toogen: dees droegen allen wapentuig
en knjgs-gevaertcn. By wint zetten zy ;

i
zeil op , doch in ftilte ftaken riemen te

\

:
boort, die doch zoo gefchicktelijk niet

! ;

te boort ftonden , als op oorlog fchepen.
De groote der vracht- fcheepen mat jmen na haeren inhout, en dat by maeten M

die Amphora wierden genaemt, zijnde •

zoo veel als een voet vierkant, en ook
by mudden , die zy modti noemden t

men vont'er,die drie en vierhondertvan
dezematen boude koften , oock duizent
en twee duizent, 'tgeen d'aldergroot-
fte waren..

Die vijf ofzes en twintig jaren had-
de gedient, hielt men voor uitgediende

:

en zy genoüten den gewoonen zold,
fchoon geene dienft daer voor endeden.
Op Schepen , die Majeftraers perzo-

nen voerden, ftonden de hellebaerdiers LipA
voor op. Voor deze, moeften alle an-

f
'l

dere het teken ftrijken, ofeenige andre
onderdanigheit betoönen.gelijck mede
aen lant een minder majeftraets perzoon
voor een meerder de.fafces buiVé moft.
Wanneer 't geviel , dat zoo wel by

Grieken als Romeinen zegen te water
was behaelt , wiert een bekranft fchip
voor uit naer huis gezonden , om de
vreugde maer te brengen. De vloot-
voogten beleider van den zegen , quam
ter havenen in , deftig uitgeftreeken, op
het overwonnen Admiraels fchip , of
oock wel op zijn eigen

, ('t geen met de
wapenen van den overwonnenen ronr-
omzijn boort pronckten. Al zingen- J«M
de trock men ter haven in, klinkende
op de wapenen der overwonnene ) die
van al den fleep der fchepen wiert ge-
volgt. Ieder fJeepte zijne prijs, meteen
touw vaft gemaekt, achter na, opge-
ciertmetalden buit. Als de helden te

' lande traden , wierden zy verwelkomt' • 9
j

van den raedt , of van afgezondene
,

,

met toejuichen van het volck. Na den
,

flach vergaderde de overwinnaer de
!
doode lijken van zijn volk. Men zong
ter eeren Godt Jupijn , en minder Go-
den

: als mede to't lof van deVloot-heer

,

enalle helden. Eerdat deAdmirae! na

een
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een geluckigeflag,en zegen,noch t'huis

gekomen was, wierden hem veeltijts

brieven van geluck - wenfehing te ge-

moetgezonden 3die met lauweromhan-

gen waren,als ook welbekranftebijl,en,

pijl-bundelen , die men ftaets-beftier-

ders voor placht te dragen : de tempe-

len wierden geopent , en uit Keizers en

Vloot-voogts naem,deGoden gedankt

:

maeltijden men hier toe , zelf in de

tempels hielt.

Het volck, dat den overwinnaer ont-

moete, droeg bloemen,palm-tacken, en

groente, t'zijnereeren,in dehand , met
hun befte klederen alle aen gedaen ; lie-

tjes zingende hem ter eer , en tot fchimp

van de verflagene:en dus begeleide den

geheelen trijn de vorft, tot inhetKa-

pitool.

Ter eeren van Atigufi , die Ckopa-

tra verwon, heeft men den dag van zijn

geboorte , en van die , welk de tijdingh

van de zegen bracht, als pock vijf-ja-

rige fpeelen aengerecht.

Op de marmoreboog van Septimim,

aen de voet van het Kapitool: en in die

vanConftantijn , ziet men noch heden-

daegs verbeelde fcheeps ftrijden , offer-

plenging, en andere oeffeningen , ter

eeren Godr, en menfeh. De Grieken

rechten by zo een geval , mede fpeelen

aen , tot vermaek van 't volck.

Als Klaiidim de Gotten, te water

overwon , in'tjacrnaRomens opbouw
MXXII, rechte men t'zijner eer een

gulden fchilt in 'traethuisop, meteen

gout beek op 't Kapitool

veele hooft voor hooft in 't byzondef

i

Vercierzelen , van een zeegepralend

krijgs-heer, zijngevveeft, een hemels-

blaeuwe vaen , fcheeps-kroonen , gulde

beckens , een elpenbeenen ftaf ; oock
vorftelijke kleeden , mantels , Veel-ver-

wigevanen enz., doch dit , is indelaet-

fte tijden eerft in gebruick gekomen.

Den gemenen man wierden opgetooide

degens ,en draeg-banden gegeven ; ook
fchilden , haeken om de klederen vaft

te maken , palt-rocken , vlaggen , ge-

kamde helmetten, kettingen , fpiefien,

mirte kranfen, enz. ieder hielt zijn gift,

ofhonghet , ter eeren de Goden, in den

tempel op. Dutllius wiert met eenwa-

gen ,
* daer men geheiligde beelden op * ihttu»,

voerde, befchonken , als hy ter zee

victorie behaelde , waer van te zien

by ^Morifotm.

Julius Cafar , dede zich tem-

pels , en autaren oprechten , en zijn

beeltenis nevens de Goden zetten ,

na dat hy overwinning had verkree-

gen.

De wagen, daer Auguflus ophad-

de getriumpheert , wierdt aen Mars
toegewijdt , en in zijn tempel geftelt.

Dezen wierdt toe geftaen zich van

gelauwer-kranfte hclbaerdiers te laten

dienen.

Als deoverwinhaer teland getreden

was, volgde, dat hy ftatelijk zegeprael- &m~tr*

de ter poorten in, de gevangenen volg-

dengeketent, en metgefchoorenhoof-

I den , tot teken van hun dienftbaerheit

,

of het hooft met hoeden hebbende

De Grieken,voerden hunne zee-hel-
!
gedeckt, als zy vry waren gelaten : zy

den , na behaelde zegen
, op gekroonde

en gekranftc paerden binnen : aen alle

wegen, daerzy quamen,autarenop heb-

bende gerecht , daerze reuk werken op
ftookten : ftrooiden bloemen op den

weg, daerzy overreden.

Niemant was het geoorloft te Ro-
men te triumpheren , ten waer denraet

en het volck zulx toeftont : 's nachts

voor de praal , fchaerde men de gelucki-

ge benden in het marziiche velt, be-

fchonck ieder, na mate van 't geen hy

had verricht , als mer gulde armringen

,

geit, en de buit, op den vyantbehaelt

,

wiens lichaem en zelf onder d'over-

wonnenen wierden verdeelt. Devloot-

heer prees al 't volck, in'tgemein, en

wierden ingeleit , achter al den roof,

by paren gaende , welke roof op wi-

genen wiert gevoert. Dees gevangens

dan (leepten ketenen achter na , ofzaten

wel in wagens , boven op hun overwon-

ne wapens, zelfs de kopere nebben, het

cieraet van d'achter-fteven boven de

tenten , en al 't oorlogs-tuig onder het

geblaes van veelerleie zee- deuntjes: ja

beelden der Goden zelf , wierden om
gevoert. Op groote paneelen zach men,

de vliet ofzee en wijze van 't gevecht

gefchildert,ofgevormt, afgebeelt: ach-

ter en temidden in den trein volgdede

overwinnaer zelf , opeen fchoone wa-

gen , van gout en elpen-been gemaekt *

die van vier witte paerden voort -ge-

R r trockert
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trocken wiert, omhangen met goude I

en purpere kleden
, gekroont met een

lauwer-krans : wien mede een bagge,

in de gedaente van een hart , op den
borfthong : waer mede te kennen wiert

gegeven, dat hy in wackerheit, dat deel

des lichaems andere menfehen te bo-

venging. Een kroon men zomtijts bo-

ven zijn hooft droeg •, en aen zijn vinger

ftak een yzere ring. Daer wiert onder al

den prael den triumpheerders fteets toe

geroepen, door iemant , die achter hen
ging : Gedenckt , datghy een menfche
zift: op dat zich in dezen alle niet te

zeer verhovaerdigen zoude. De klede-

ren, daerdeze zegenpraeldersmede wa-
ren gekleet, ftaken uit, bovenalle ande-
re, 't zy het wijde purpre , of wel gulde
rocken waren , daer beide voorbeelden
van voor handen zijn. Zy hielden een
palm tack in de hant, en waren daerme-
de oock wel gekroont. Rontom hen
gongen knechts met roeden in de hant

,

die den toeloop van het volck ftutten

,

en wierden gevolgt van'tgeklanckder
bazuinen ,en fchalmeien.

Inden Tempel van ///V , was te Ro-
men de gewoonte, dat de zegen-prael-

ders 's nachts te vooren ruften, die met
krijgs-bendendan alom was bezet.

Als 'ttriumf-feeftwas vol-eint,wiert

de vreugde met maeltijden geéïndigt.

Men droeg dc*Fafces endenRoomfchë
Adelaer op een ftaf van elpen-been ge-

maekt, voor den overvvinnaer. Scheeps-
nebbenvan de overwonne fchepen,ja ge-

hele fchepen zelf, heeft men in de A£tia-
fche triumfop wagenen voort zien tree-

ken , die na 't voleinde der ftaetile wier-

den verbrant, ter eeren van de Goon.
Ook droeg men op groote paneelen

,

gefchriftom, van het gefchiede. De
tiende van den buit bracht men oock
2omtijts de Goden toe , gelijk Ca[ar

,

volgens getuigenis van Strabo ,dede:
die dan ofbewaert wierden, ofverbrant.
Welcke gewoonte van het overmande
aen de Goden op te dragen , onder de
oude duitzen insgelijx in zwang heeft

gegaen. Waer van byTacitm is te zien.

Ja deze wijs heeft zelf lange onder de
.Chriftenengeduert: en Narfesfchonk
hst overfihot der fchepen aen de Kerk
van CMethone

, gelyck als een gift aen
Godt, zegt Cedrenw.

W 1 t s £11 s

De boots-gezellen en zoldaten,den
triumfeerder te voet volgden , met
vreugde -kranzen om het hooft, tot in

hetCapitool: alwaer men dan de Go.
den dankte met offerhande.De nebben,
of eenig ander deel des buits , wierden
geheiligt

, geweit , en ter gedachte-
nifte opgehangen, in de tempels, ofver-
brant : gelijck de eerftelingen van den
buit, tot offer , mede veelmael wierden
verbrant; zh^lexander deed, wanneer
hy Indien ging beoorlogen. Beelden
wierden mede zomtijts uit den buit ge-

maekt , en opgerecht , ter eeren van de
Goden.

Dus zcegepraelde Claudius
voordeeerfte maeltot Romen, na dat
hy Koning Hiero had gefiagen , en veel

dap're zee-flagen niet die van Kartha-
go by <JMeffa?ja loflijck volvoert: als

Silvius getuigt , in dit Latijnfche vaers

:

A$pius aftabat pigna
, lauroque re-

vinEtus

Juftttm Sarrana duccbat cade trium-

fhum.

Dat's op duitfeh.

App'ms was in 't gevecht en quam be-

kranft van 't bloedig ftrijden

,

Te rechtmen hem dan eeren mach, en
zeegcpralend t'huisgeleiden.

V. Vat,

lib. 6

Dezewasd'eerfte, die zijn fchilt in het
huis van Bellona hoog te pronck op-
hong: 't geen andere na hem in haer ei-

gen huizen zo wel als gemecne plaetzen
dede. De Pcenen hadden een gewoonte>
goude fchilden te maecken, ten dezen
einde,na datzygeluckelijk hadden ge-
vochten.

Schilden op te hangen , wiert mede
vooreen teecken van vrede genomen

,

gelijck het vloot -heers fchilt , ne-
vens ander toeftel in 't Capitool en el-

ders, na gedane oorlog,op wiert gezet.

M. Valerim tjiïlejjalla , in het jaef
na Romens op-bouw , duizent vijf-

hondert en 't negentig,volgens Tlinim, w" ?f '

zegenpraelde mede , over de Pce-
nen , en Koning Hieroos tweede neder-
laeg, toen wiert de geheelezee-flag, op
een tafereel omgevoert , en aen het raet-

huis te pronck gehangen : Hiero, die
zich te dezer tijdt by die van Karrhago

hadde,
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hadde gevoegt , verkreeg een vrede, op

dees voorwaerde, dat hyalleRoomfche

zoldaten zonder los - geit zoude laten

gaen:hondertzilvere talenten betalen,

cenvrientvan 'tRoomfche gebiet blij-

ven ,enhulpbcnden toe-zenden.

Hoe C. DuilliiM Roomfch Burge-

meefter ,
zegepraelde over de Poenen

,

breet ftaet te lezen by Carel Sigonius,

in zijn boek de TriumphuRomanoriwi.

(_Van 't Roomfche zegen-pralen)deze

was de eerfte , die fcheeps - zegenprael-

de , gelijk uit hetoude fchrift vanDw/Y-

lius zegen-zuil op'tKapitool,istebe-

fpeuren, daer men, onder andere, deze

woorden ziet:

CLASSESQUE NAVALES
PRIMOS ORNAVET PAL-

MA.
Dat is

:

Hy (te weten 'Dutllim') was de eerfte

,

die de fcheeps -vlooten met Palm be-

kranfte.

L De fcheeps-fnebben die* op dezen zuil

zijn te zien , verbeelden rams-hoofden

,

Olifants-koppen , offen -hoofden , en

Walvis-fnuiten: achter-ftevens ziet men

daer insgelijx aen , die gapende monden

5- verbeelden.

Van de fcheeps zegen-zuil ter eeren

van Duïllitü omtrent het vijfhondertfte

jaer ,
naRomensbou\v,gefticht , en met

verwonne fcheeps-nebben geciert ,
ge-

denkt mede Plinius ,
§mnÜilianm ,

Virgïlius, 'Tacitus,tr\ andere.

SilittS Italicus in zijn zefte boeck

,

zegt , dat deze zuil van het Roomfche

volk , ter eeren van Vmllius niet op is

gerecht, maer van hem zelve, enGodt

Mars toege- eigent.

Drie dingen , vint men, in dees opge-

rechte fteen ter eer, alsdat hy

d'eerfte was die te Romen een vloot

uitrufte , die te water- zegen voor 't

Roomfche volk behaelde, enfeheeps-

triumphaenfteidc.

. Orofius zegt , dat in dezen flag zeven

duizent Karthaginenzers gevangen

wierden, drie duizent doot geflagen , en

veel van adel voor des overwinnaers

wagen gevoert. Veel zilver gout en

gcmuntgelt ,wiert tot buit gemaeckt

,

daervanhet gout nootwendig gek van

Karthago geweeft moet zijn •, want de

Romers , te dier tijdt , noch geen gout-

lii. I.

Zit. 4. c.fr

lil,. 1.

irelt ,

'1 in

muntfloegen.

Tolybius fchrijft, dat de Karthagi-

nenzers in dezen zee dag, vijftig fchee-

pen verboren, daer'er dertig van geno-

men wierden , behalven dat het zeven-

riem-rei-fchip van den vloot - voogt in

handen derRomeinen viel.

Orofius en Eutropius zeggen mede,

dat Annibal zijn fchip verlooren heb-

bende, met een boot ontvluchte , welk

fchip weleer, Koning Pjrrhus eigen

was geweeft, zoo Tolybius wil.

Deze T)uillius was d'eerfte die de

fcheeps eizere handen verzon , zo Ctac-

conius verklaert.

Florw zegt,van dezen flag , dat de zAm**»

Romeinen grove enlome fchepen voer-

den, maer de Africanen, fchepen die ge-

zwint wenden, en welgemaektwaren.

Tot zeventig beliep het getal der m ^
fchepen, daer Annibal de oude, T>ail-

lius punt mede boot.

Terwijl Duillius zijn vloot toe dede poiyi.nh.i.

ruften , oeffende hy Romeinen in het

zant, op banken, als te fcheep, zitten-

de , een man in 't midden (lellende, op

wiens bevel, zy gelijckelijk de armen

uitftaeken, en naer zich trocken.

d'Oorzaek van 't gevecht tegen de r«™.*.

Poenen byT) nilltus bega cn,verhaeltZtf-

naras in een kort begrip zeer volmaek-

telijk, waer heen den lezer zende. Naer

ged aen gevecht hy te lande trat, en de

ftatc^fefta op Sicilien, ontzetten, die

van Amilcar, welke vluchte , was bele-

gert.

By Orofius vintmen insgelijx , hoe

C. Atilius Regulus over Hanni-

bals nederlaeg triumpheerde , want

dees,zeithy, wanneer tot vloot-voogt

over de Kartaegfche fchepen was ge.

ftelt,vocht ongeluckig,tegen deRoom-

fche fcheeps-magt,waerom hy van de

zijnigen geftenigt wiert ;
andere zeggen

doch, darz'hem kruizigden.

C. Lutaüus ,
Burgemeefter, en

Valerius Roomfch -hooft- fchout,ze-

!
genpraeldenamaels weder overdePos-

i nen,als zy onder Sicilië hen vloot ver-

I

delgthadden;ZoalsF«/mafgetuigt,en

i toen fchrevertzy d'overwonnenendees

I wetten,nevens de vrede, voor. Alled'ei-

,

landen tuffchen Italieen Africa t'ont-

[ Rr 2 ruimen:
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ruimen : tweeduizent twee-hondert
talenten geks jaerlijx op re brengen

:

en duizent aenftonts voor een gift
;

alle de Romeinen, by hen gevangen

,

op vrye voeten te ftellen : geen van
beide zoude in 's anders gebiet heer-

fchen, ofte daer krijgs -lieden door
voeren enz. en zulxgefchiede onder

Lutatius , en Manlius burgc-

meefterfchap.

In de Schriften van Tolybius men
vint wijt-loopig verhaelt , hoe de
Roomfche Cn. Fuhius over de Illy-

riers triumfeerde; met wien den oor-
log ontftont,omdat7e«ta,Koningin
derllly riers, een gezant van Roméom
hals hadde gebracht,die by haer quam
omte klagen over de zee-roverye van
haerondcrdaenen op deRomeinfche
koopvaerdy-fchepen , jaerlijx bedon-
gen dan de Romeinen na den zegen

,

zekere fchatting, en dwongen de II-

lyriers een groot gedeelte van hun
lant, hen in te ruimen, en met geen
meer als twee ongewapende booten
van ftrant, ofuit eenig haven hunner
landen temogen in zee vaeren.

L.^/Emilias viel het zege-pralen

kort hierna weder te beurt: want hy
de vloot van lyLntiochus by Efezen
en Schio verlloeg : veroverde twee-
en zeftig fchepen, zoo als Livius ver-

haelt. Men fchreef Antiochus wet-
ten voor, dat zich uit Europa zou-
de houden , cn een goet gedeelte

lants in Afia, mifTèn : oock betalen,

voor oorlogs onkoften, vijftien dui-

zent Euboüche talenten, en daer en
boven duizent talenten jaerlijx twa-

lef jaren lank, enz.

Q^Fabius Labeo triumfeerdeindit

zelfde jaer, omdathy die van Kreta
te water zoo benaeuwde, datzy al de
Roomfche gevangenen vry gelei

moeften geven, 't Geen breder by Li-
•!> 37. vius is te zien.

L t_/Emilius Paulus zege-praelde

weinig tijts , na dat hy de (leden in

Ep/rus hadde verdelgt , dede een

wonder groot fchip , Qt welk van ze-

itien roei-reien , den Tjber op gevoert

wiert, en geladen met Macedonifche
fchatten,) tot onder de ftats verten ko-
men. Voor zijn zege-wagen liet hy
den overwonnen Koning Perfeus,

W 1 t s e n s

met zijne twee zoons gaen : den in-

tocht duerdedrie dagen. Op den eer-

ften dag , bracht men de tekens iïan-

daerden en vlaggen binnen : op den
tweeden de wapenen en het geit : en
ten derden dage wierden de gevange-
nen twee aen twee achter elkandre in-

gebracht : hier van gedenken Orojius

Florus twVelkjus. Daer wiert toen zo
veel geit in de gemeene ichat-kift ge-

bracht, dat het volk langejaren geen
fchatting op en bracht. Te dezer zei-

ver tijdt, ofniet lang daer na, trium-

feerde de Schout Cn. Oólavius over
water-zegen, en L.AniciustcgenGen-
titis

,
koning der Ulyriers. rim

M. Antonius is lange hierna, over
de zegen, op de zee-rovers by Cilicie

behaelr, blijdelijk te Romen, met toe-

juichingdes volx, ingehaelt. In wel-
kete verdrijven hem die van Byzan-
cen , nu Confrantinopolen,te hulpe
quamen, zoo Tacittis zegt: gelijk ook ld
Servilius , omgelijcke oorzack : dees
bracht alleen meerzee-fchuimers ge-
vangen, als alle andere voor hem ge-
daen hadden; enjoegze uit alle hun
neftel-plaetzen. Hier van fprceckc

Klaudianus aldus : En Serviliusfpan~
de de ongetemde Izauren voor zijn wa-
gen.

Die van Athenen offerden veel tijts ui.

geheele fcheepen, ter eere van de Go-
den, door het vuur, ofte wel voorna-
me deelen daer vanj en dat zelve in

den ftorm. Dit gefchiede mede,
wanneer zy inzeegrootgevaeruitge-
ftaen hebbende , beloften daer van
hadden gedaen : waer toe dan nieu-

we autaren wierden opgerecht. De
Roomfche raet vont goet, dat menJu-
pijn jaerlijx in Herfft-maent offer zou-
de bieden, om hem te danken voor de
zegen die AtiguJl,op Antonius had
behaeltj waerom zy mede aen Mars
eenbeelt, 't geen een zee-vlag in de
hant voerde, heiligden.

De Lacedemoniers offerden ha-

nen, naer bekomen zegen.

Aen dronken van afgehouwen bo-
men wierden dickmael mede tekens

van den zegen opgehangen , 'tzyeen
wapen van den vyant , ofiets anders

,

't geen nimmer wiert geweert, ten wa-
re de outheit het verfleet. Beelden,

van



Schetp-bou'S) en bejikr.

van den overwinnaer heeft men ter ce- I

ren opzien rechten , gelijk men voor

Auguftus dede, als uit de munten blij kt.

Met de fnebben der overwonne Car-

thaginenzer fchepen , het hoog ver-

welfzei in den tempel van Minerva en

Neptuin wiert geciert : waer van dees

tempel den by naem van gebekte kreeg.

Afbeeltzels der overwonnen galjoenen

ÏI. D
3

r7

Die eerft enterde , wiert met een

fcheeps-kroon befchonken , daer ront-

om voorflevens by uit - ftaeken , van

goudc of zilvreplaetkens en ander ko-

ftelijke ftoffe , of ook wel flechts vaii

gevlochte eiken, mirten , en lauwer tac-

ken , daer fcheep-galjocntjens door ge-

ftrengelt wierden , gewrocht.

ï3WT£ <
Prf//,'o?,inzijnbock des Ar.

~»„u;a„ r Trprfnnnreen fcheeos kroon,

xcix

ben, pijlen, wapens , roers, riemen , an-

keren diergelijk, op te rechten , welke

te verminderen ofte fchenden, voor een

fchelm-ftuk wiert gehouden : en ditge-

fchiedc aen de ftranden , naeft gelegen

,

daer bet gevecht was gefchiet. Doch

zy hebben nimmer ofzelden willen toe-

ftaen , dat dezelve , als by de Romei-

nen,van fteen gemaekt zouden werden,

opdat de gedachtenis van een anders

ongeval niet altans zoude duuren : ja

,

wanneer dees gedenck-tekenen vervie-

len, wiert daer geen hant aengeflagen,

omze weder op te rechten.

Metkroonen, kranzen, rocken , arm-

en vinger-ringen , pieken zonder yzer

,

wapen en andere gefchencken , wier-

den de minder beamptelingen vereert

,

als men victorie hadde bevochten.

overfte koft gebeuren.

Met Eer-by-namen d'overwinnaers

van outs befchonken wierden. Camïl-

ltts,m't herftellen van de Roomfchê

mogentheit, vader des vaderlants j en

tweede Romulus wierdt geheten. M.
Claudius , de zoon van Mars wiert ge-

heten. En M. CManilïus , om dat hy

de Franfchen van het Kapirolium ver*

joeg, den Kapitoliner wiert genaemt 3

enz.

Schceps - kranzen en kroohen ( die

wel eer't hooft van Agrippa kroonden,

nadenederlaeg van M.Antonius hem

vah Auguftgefchonken), nevens twee

fcheepszegen-prael tekens, onder letter

V hier nevens worden vertoont.

•Digitius , boots- gezd , die onder

Scipo , in Spanjen diende , wiert 'met

R r 3 een
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ruimen : tweeduizenc twee-hondert
talenten gelts jaerlijx op ce brengen

:

en duizent aenftonts voor een gift
5

alle de Romeinen, by hen gevangen,
op vrye voeten te itellen : geen van
beide zoude in 's anders gebiet heer-

fchen, ofte daer krijgs - lieden door
voeren enz. en zulxgefchiede onder

Lutatius , en t_y£ Manlius burge-

meefterfchap.

W I T S E N S

met zijne twee zoons gaen : den in-

tocht duerdedrie dagen. Op den eer-

den dag , bracht men de tekens ftan-

daerden en vlaggen binnen : op den
tweeden de wapenen en het geit : en
ten derden dage wierden de gevange-
nen tweeaentweeachtcr elkandre in-

gebracht: hier van gedenken Orqfius
Florus enVeikjus. Daer wiert toen zo

voor oorlogs onkoften, vijftien dui-

zent Euboifche talenten , en daer en
boven duizent talenten jaerlijx twa-

lef jaren lank, enz.

Ó^Fabius Labeo triumfeerdeindit

zelfde jaer, omdathy die van Kreta
te water zoo benaeuwde, datzy al de
Roomfche gevangenen vry gelei

moeiten geven, 't Geen breder by Li-
37- viusis tezien.

L c_/Emilius Paulus zege-praelde

weinig tijts , na dat hy de fteden in

Epirus hadde verdelgt , dede een

wonder groot fchip , ('t welk van ze-

ftien roei-reien , den Tjber op gevoert
wiert, en geladen met Macedonifche
fchatten,) tot onder de ftats verten ko-

men. Voor zijn zege-wagen liet hy
den overwonnen Koning Perfeus 3

wanneer zy in zee groot gevaeruirge-

ftaen hebbende ^ beloften daer van
hadden gedaen : waer toe dan nieu-

we autaren wierden opgerecht. De
Roomfche raet vont goet, dat menju-
pijn jaerlijx in Herfft-maent offer zou-
de bieden, om hem te danken voor de
zegen die Aitguft,op Antonius had
behaelt ; waerom zy mede aen Mars
eenbeelt, 't geen een zee-vlag in de
hant voerde, heiligden.

De Lacedemoniers offerden ha-

nen, naer bekomen zegen.

Aen (tronken van afgehouwen bo-
men wierden dickmael mede tekens
van den zegen opgehangen

; 'tzyeen
wapen van den vyant , ofiets anders

,

't geen nimmer wiert geweert, ten wa-
re de outheit het verfleet. Beelden

,

van



Scheeps-bou-jy en bcjlier.

van den overwinnaer heeft men ter ce-
j

ren opzien rechten , gelijk men voor

Auguftusdede,als uit de munten blijkt.

Met de fnebben der overwonnc Car-

thaginenzer fchepen , het hoog ver-

welfzei in den tempel van Minerva en

Neptuin wiert geciert : wacr van dees

tempel den by naem van gebekte kreeg.

Afbeeltzels der overwonnen galjoenen

wierden inde gevels der huizen geftelt,

om dus de gedachteniffe van de begane

heldendaden te verlangen. Men rech-

ten fteene zuilen op , daer d'overwon-

nene fcheeps-nebben wierden aen ver-

heelt.

t^Augufliis-, overwinnaer van ^ïgyp-
ten , heeft veel kopere fcheeps-nebben

te zamen doen fmelten , en daer vier

prael-zuilen van doen maken. Den
recht-banck voormaels teRomen, zach

men pralen met 's vyants kopere Gal-

joenen.

De verbrokene fcheeps-rompen , of

haer deelen en allen toeftel,wierden van

den overwinnaer, zoo veeldocnlijk was,

vergadert, en tot teken van meefterter

. zee te zijn geweeft, opgebracht. Waer-

otn een fpreekwoort onder de Romei-
nen gong in zwang : hy heeft de wrac-

ken verzamelt ; daer mede zy zeggen

wilden , hy heeft overwonnen.

Gelijk noch heden , fleepten zy de

wapenen en teeckens der overwonne

fchepen achter uit.

Onder Grieken was het ftijl gedenk-

tekenen van verbroke fchepen , als neb-

ben, pijlen, wapens , roers, riemen , an-

keren diergelijk, op te rechten , welke

te verminderen ofte fchenden, voor een

fchelm-ftuk wiert gehouden : en ditge-

fchiede aen de ftranden , naeft gelegen

,

daer het gevecht was gefchiet. Doch
zy hebben nimmer ofzelden willen toe-

ftaen , dat dezelve , als by de Romei-

nen,van fteen gemaekt zouden werden,

op dat de gedachtenis van een anders

ongeval niet altans zoude duuren : ja

,

wanneer dees gedenck-tekenen vervie-

len, wiert daer geen hant aen geflagen,

omze weder op te rechten.

Metkroonen,kranzen, rocken , arm-

en vinger-ringen , pieken zonder yzer

,

wapen en andere gefchencken , wier-

den de minder beamptelingen vereert,

als men victorie hadde bevochten.

Xï. D
Die eerfl enterde , wiert met een

fcheeps-kroon befchonken , daer ront-

om voordevens by uit-ftaeken, vari

goude of zilvreplaetkens en ander ko-

ftelijke ftofTc , of ook wel flechts van

gevlochte eiken, mirten , en lauwer tac^

ken , daer fcheep-galjocntjens door ge-

ftrengelt wierden , gewrocht.
c
Pierre cPallwt, in zijn boek des Ar-

moiriers , vertoont een fchceps kroon >

daer behalven de Galjoenen ,
fcheeps-

zeilen doorgevlochten zijn. En An-
dreas Favm. geeft ons afbeeltzels , na

de outheit gevolgt, daer voor en achter-

ftevens op ftaen , met ftorin - toorenen

voorzien.

De fcheeps - kroonen wierderï by dé

ouden van bloemen,en oock vanboom-
bladen gemaeckt-, gelijk Romulus, Ho-
[lilins, met een eiken kroon ofkrans be-

kroonde,om dat hy de ftat Fidena eerfl:

beftormde. Die buitenbevel en toelating

zijn hooft bekranften, wel dapperlijk

wiert geftraft. De Grieken Ohjf-tac-

ken in haer kroonen veel gebruickten:

andere veelerleie bloemen en kruiden

onder een vermengden , in het maeken

van Eer-kranzen. De krans van gras

voorde edelfte van alle kranzen wiert

gehoudenren deze niemant als een gehe-

le gemeente, of krijgs-volk geven koft,

daer alle andere kranzen , van de vloot

en velt-heeren alleen konden worden

gefchonken. Een verlofte gemeente

of ftaet, de zulke aen haer verloffer gaf.

Dit was de grootfte eer , die een krijgs-

overfte koft gebeuren.

Met Eer-by-namen d'overwinnaers

van outs befchonken wierden. Camil-

las, na't herftellen van de Roomfche

mogentheit, vader des vaderlants , en

tweede Romulus wierdt geheten. M.
Claudius , de zoon van Mars wiert ge-

heten. En M. CÏÏlanilius , om dat hy

de Franfchen van het Kapirolium ver*

joeg, den Kapitoliner wiert genaemt

,

enz.

Scheeps - kranzen en kroonen ( die

wel eer't hooft van Agrippa kroonden,

nadenederlaeg van M. Antonius hem

van Auguft gefchonken J, nevens twee

fcheepszegen-prael tekens, onder letter

• T> hier nevens worden vertoont.

'TDigitius , boots- geztfl , die onder

Scipo , in Spanjen diende , wiert met

R r 3 een
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een gouden kroon ver-eert , om dat hy

j

'teerft in de vyantlijke ftadt fprong , I

* sietea of want toen * de neb-kronen noch in'tge-
Grdjoen- bruick niet zijn geweeft.

zitiui Aen deze hooft-kranzen en kroonen

,

** z
- vintmen, op veele munten , ftricken en

banden afhangen , waer mede men die

aen het hooft vaft maekte. Akibiades

in Grieken , was d'ecrfte , die met een

fcheeps-kroon wiert befchonken. Den
zommigen wierttoegeftaen,het gebruik

van deze kroonen op allefeeften , ande-

re alleen ten dage des praels. Met vee

befchonckmen mede weldees helden,

en lant , zo veel als een ook om koft ploe-

gen, op eenen dag. Nadewetvan Solon

wierden de kinderen van die gene, welk
in de krijg gebleven waren, uit de ge-

meene middelen gevoet , en in brave

konften onderwezen, men ftont hen me-
de toe , de giften , die de vader had ver-

dient.Den heldenwas daergeoorloft,het

hooft met huiven en kappen te vercie-

ren, oockbegraef-plaetzen binnen de
muuren van /lthenen te bouwen , 't geen
niemant toegeftaen wiert , als die het

eerens-halve toe-quam , en verdiende.

Miltiades verkreeg , dat hy zijn beelte-

nis in een galderye,by de grootfte ftants

perzoonen zoude oprechten , om het

Marathonifch zee-gevecht.

Agamemmn , na het getuigen van
Homeer, befchonck Tydides,om dat hy
met HeEtor hadde gevochten , met de
rug, en hoorenen vaneen gedachten os,

•én aen AchiUes fchonck hy,twintig ko-
pere potten, tien talenten gouts , paer-

den,en eenige fchoonc maegden.
Scipio fchonk xxx. offen aen C. La-

üus den Admirael, na een geluckig zee-

gevecht. Een ander wiertom dezelve re-

den toegeftaen , het offer- recht , en ko-
pere borden (daer 's mansnaem en vrint

j

des rijx te zijn,in ftontjin het Kapitool
op temogen hangen. By Grieken was
het in 't gebruik,ter eeren de verflagenc,

* °""'m in een geluckig zee-gevecht,*: eer-dich-

ten te maken, en lof-fprakci aen 't ge-

meen te houden.

.
Duillim niet verzadigt van zep;ëftatie

z,h. mu. vooreen dag,iiet tzedert hy de vloot der
cap. z. Poenen by Liparas verfloeg, Toortzen

voor zich dragen, en trompet-blazen ,

als of hy noch dagelijx triumfeerde.

.
5} . 3

.
Aen ieder zoldaet ofvloteling, wier-

ICOLAES WlTSENS
den buitgelden uitgedeilt, na mate van
hetgeen verovert was.

In de Africaenlche zegen-prael ge-
noot ieder man veertig Affes,oïx.ttwee-
en twintig ftuivers, en 6 duiten.

In de triumph van Vaulus gafmen
ieder man 45 affes, doch den hop-lui-

den dubbelt deel. Tompejus , als hy
zegenpraelde , liet uit-deelen duizent
vijf-hondert VrachmaeJ,voor e! k man.

Cefar , als hy na de burger -krijg

praelde, fchonck ieder zijner zoldaten
vijf duizent 'Drachmaes, ofte hondert
zes en vijftig gulden. Diezeftien toch-
ten gedaen hadde , befchonck Augu-
ftm metvijïduizcm'Drachmaes.

De fcheeps-bouw,en het fcheep-va-
ren, in zulken achting te Romen was,
dat zelfs de aenzienlijkfte woon-plaet-
zen der Roomfche hovelingen na de
geftalte derfchepen, wierden gemaekt

,

waerom dedeftigfte buurten'daer, de
naem van Carina ofte kielen wiert ge-
geven, van welke huizen men noch he-
denby S.Pieterin de gevankenis

, groo-
te kielachtige wulften en andere over-
blijfzelen vint. De diepfte daelen in
deze placts Carina of Kielen , wier-
den Saburra , of fcheeps-ballaft ge-
noemt, om dat, daer voorheen veel
puin hadgelegen , van Romulus gebou

,

gelijk by Fdrro is te zien. Ten tijde

der Keizeren , was voor aen deze piaets

Carina,eenfchip vanmarmergemaekt,
rontom uitgehouwen met zee-gedroch-
ten , 't geen diende tot cieraet en optoi-
ing van de ftadt.

De piaets Velabrum , dat een zeil be-
tekent, binnen Romen, zijn naem be-
hout, van het fchip dat door den poel,
die daer eertijrs was, den genen over-
voerden, die na den Aventienfchen heu-
vel wilden , deze piaets uit gedroogt,
naderhant de naem van OfTe-marckt
heeft bekomen. Als de priefters La-
ppin Sprokkel-maentGodtPan fceft

vierden , met naekt door de ftadt te lo-
pen, devrouwenin de handenmetbox-
vellen flaende , daer door zy waenden
gelukkelijk te zullen baren , trocken zy
haer fchoenen uit , als zy op deze piaets
quamen, in teken dat daer eertijts water
wasgeweeft , fchoon andere willen , dat
de piaets Velabrum zijn naem behout,
omdat men daer eertijts onderzeilen,

olie
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olie verkocht. Die hun fchepen hec

bequaemft toe hadden getakelt,men

hemels -blaeuwe vlaggen fchonck :

gek en 'c burgerrecht zach men den

genen fchenken , die zich wel geque-

ten hadden. Men gaf hen vryheit van

tollen, macht om rechters in verfchil-

len te kiezen : vryheitom 't gekochte

te mogen wraeken s
en koop breken ;

recht van in de ftadt te mogen heilik-

ken, de naem van vrinfchap, ontfla-

gingvanborgfchap, vrylating uit de

krijg, een begraefenis in beftemde

plaetzen, gelijk uit een fteen , daer

Goltzius dit affchrift van vertoont

,

kan blijken.

LOCUS FACTUS PUBLICUS,

SEPELIEN DIS MILITIBUS

CLASSIS PROMONTOR.
MISEN.

Dat is

:

- j, Dees plaets is gemeen gemaeckt

,

„ tot begrafenis van zoldaten, des

k vloots, vandekaepteMifenen.

De Zegen-tekens wierden by de

helden zelve bewaert, of wel in de

tempels opgehangen. Metelltu , na

behaelde zegen op de Poenen tewa- I openingen, de twaelffchepen teken-

ter , wiert toe geftaen, op een wagen nen willen geven , daer dien perzoon,

te rijden ,
altijc als hy na den raet ging. in wiensgrafdeze is gevonden,vloot-

'Pompejia deedzich noemen zoon I voogt over was, of wel dat zy zijn ge-

van Nepcuin, en bekleden met alzul- ftelc, om dathy twaelf rovers , die

ke klederen, als men dien Godc ge-
j

d'Egiptifchekuftonveilden,heeftver.

Themtflocles , om dat hy Grieken

had verloft,mer een krans van Olijf-

tacken wiert befchonken , behalven

een zeer koftehjken wagen. Glilde

Cingels of draeg-banden , dengenen

insgelijx wiert gefchoncken , die zich

heldadighadgequeren.

Lampen hong men zomtijts inde

graven dergener, die te fcheepzich

welgequeten hadden,welkehet fchip

zelf, ofeenig gevecht verbeelden t ge-

lijk de twee nevenftaende figuuren

,

voorbeelden daer van zijn : heteerft

onder letter A vertoont Licetus , in zA.6.eap.i

zijn boek dereconditü antiquorumlu-

cernii.

OphetjaerMDCXXXIX. heeft

zekerP. Francrjcacn, deze lampe van

Cairo naer Padua gebracht , al waer dé

zelvein het huis van de Heer Serto.

rius Urfattus heden wert bewaert

:

zy is vierkant , van z wart aerde , die

aerd-hars-achtig fchijnt : zijn , ge-

maekt, en in het byzijn van de voor-

fchreve Monnik , twintig Italiaen-

fche mijlen buiten Cairo, niet wijt

van de oude piramiden, onder de aer-

de in een graf-ftee gevonden, der ge-

ner, die men Mummie noemt : zy is

boven eene fpan niet groot , heeft

twaelf openingen , daer het lemmet

fchijnt door gekomen te zijn: is niet

boven vier vingeren breet , en flechts

tweehoog ; veellicht dat deze twaelf

woon wasaen te trecken.

Op de graf-fteden van afgeftorve-

ne zee -helden ,
plagtmen fcheeps-

deelen en wercktuigen op te rechten

:

gelijk Virgtlhis-, fpreeckende van Mi-

ferms begraeffeniffe , dat aldus zegt:

»t^/Eneas ftelde een groot gevaerte

„op 't graf, zijn wapen met een riem
,

„en ook een hopmans (laf.

InGJiien, een lant van Meden,
wiert op de graf-fteden van afgeftor-

ven zee-helden, het beelt vznGorgona,

voogdeffe van de zee, gehouwen, ne-

vens Dolphijnen, en 't een of't ander

fcheeps-werktuig.
•

flagen : waer van doch niet zekers te

befluiten is. Waerfchijnlijk is het<

dat de olie, die in deze lamp gedaen

zy geweeft, van dezelve is geweeft,

welke nimmer uitging : want zonder

dat, het brandend -licht van kleinen

tijdt geweeft zoude zijn. De neb-

ben of galjoenen : die men aendezé

fcheepkens ziet ,
zijn van een out ge-

ftalte , en byzonderlijk ftaet de groo-

te zoom aen te merken , daer de rie-

men even buiten boort op (leunen:

als ookhetgeftalte der riemen zelve:

zyzijn boven en onder van eenzelve

breete, tien in getale aen ieder zijde

:

en
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en de roeiers die men ziet , zijn flechts

vijf,waer uit,mijns bedunkens,te beflui-

ten ftaet , dat dees galey een Biremis of
twee riem-rei-fchip zy geweeft , van dat

gedachte , daer de roeiers op een zelfde

verdek, en hoogte zitten, als voor, in dit

werk, is verklaert. De roeiers zelve

naekt fchijnentezijn,uitgezondert, dat

zy een beefte-vacht, oflap klccts,om de
fchouderen hebben geflagen.

De twedc,onder letteri?, welke by
myberuft, inltalienwel eer gevonden
is, onderpuin van oude overblijfzelen,

Waer van oordeel , dat in het graf
van dees of geen vermaerde zee -man
heeft gehangen , of ten dienfte voor al-

zulke ten minfte gemaekt zy geweeft:
is van Koper lang overfteven 5 \ duim,
op zijn breetft breet 11 duim,hoog zon-
der de zwaens-hals 2 duim , hout '

mutsjen nat , en weegt een halfpont.

Vaftelijk is te befluiten, dat terwijl de
fnuit ofgaljotn vanditfehip, ongewa-
pent is,en het eerde fnuit van een verké,

of eenig ander dier, als een fcherp - mij-

dende punt gelijkt, het geen oorlog,

maer alleen een koop-vaerdy-fchip zy
geweeft , 'tgeen het min getal van riemé

insgelijx fchijntuittewijzen. Hetlem*
met heeft voor uit

, by de fteven , afge-

hangen. Achter op 't verdek is een gat

,

om de olie in te gieten, en voor de maft
ziet men twee gaten, om lucht ( zonder
twijfel 3 tefcheppen. Dit fchip, nae 't

fchijnt, heeft zoo wel zeil , als riemen
gebruikt : want het boven uitftekende

hantvatzel ,daer het aen hangt
, fchijnt

de maft te verbeelden. Men ziet daer
acht bundel riemen , aen ieder zijde

vier, in twee lagen boven elkandre te

water fteken , zoo voor , als achter aen

het fchip. Het ruim tot ftouwing voor
de laften blijft : doch hoe veel riemen

in ieder bundel, 't zy een ofmeer,hebben

geweeft , is uit de nguer, alzoo grof ge-

goten is, niet wel te befpeuren. Boven
deze riem-laegen , zietmen dubbele

berk -houten , die gedient hebben
,

na allen fchijri , om de riemen met
i

banden aen te hangen , zoo wel ,

als om het fchip fterktete geven. Al-

Zoo de onderfte riem-laeg vry dicht

by den bodem of kiel van het fchip

komt : ben van gevoelen , dat dees I
1

alleen gedient heeft gehadt, wanneer 1
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de fchepen ontladen, en ledig zijn ge*
weeft. Wat de zwaens-hals , en kop
beduit , aen de oude vaertuigen , is voo-
ren opgehaelt in't brede. Aen de fche-
pen , die ten krijge wierden toegericht,

ftak dees hals hoger op , en daer quam
een tentjen ofte hutte onder tegen aen
te ftaen, 'tgeen het verblijfvan den hop-
man ofoverfte van het fchip was. Voor
op de boeg, te weder-zijden , ziet men
twee quabben, vlercken , ofooren, ront-

achtigh uitfteken , 't geen tot navol-
gingh van de voorfte vinnen der vif-

fchen is gemaeckt , of miffchien zijn 't

de ooren van het zwijn, daer denebde
fnuitvan vertoont, beide,tot cieraet van
het fchip. De kiel onder, met de fte-

vens maken bykans de geftaltevaneen
half ront uit.

Dat men oulinks namen van wakerc
zee - luiden , en de ghehcugenis der
naemhaftige helden daden , bedreven
op de zee, heeft zoeken te verlengen,
en in eer te houden , leeren ons wel dui-
delijk, zoo meenigh overbhjfzel , van
verbroken eer-fchriften , in fteen, op
graven , onder beelden, en elders ge-
vonden , gelijk by de volgende voor-
beelden, die uit vele heb geftelt, is te

zien.

D. M.
MAGNA. JANUARIA. TATvE
SVO. BENEMERENTI. FECI
C. ANTONIO. ANTARINO
MILIT. EX CLASSE. PRETO-
RIA. MISENATIUM. VIXANN
XL. MIL. ANN. XXIV.

Dit men tot Romen ziet , in zekere
tuin van een Cardinael , en is by een
vrouw , tereeren van haerman,die zol-

daet in de Mifenifche hooft-vloot was

,

geftelt. Een ander ftaet aldus.

D. M.

CLECILI. CELERIS. MIL CLAS-
SIS PR MISENSIS, NATIO. BES-
SUS MIL. ANN.XXV VIXANN
XLV. H. B. M. E.

Dat is:

Aen de grootfte Godt zy ditgehei-
ligt. Cacilms cekr zoldaet,in de Mife-
nifche vloot: een Beffus van geboorte

,

die



Stheeps-bouw en

die XXV- jaer foldaet was , en leefde

XLV-jaerH.B.M.E.

Op een andere fteen weder,vint men

deze woorden.

TIMAGIO CiECINIANOTRIE-
RARCHO. ET ALSLE POSTU-
ME VXORI. V. F.

Dat is

:

VoorTimagius Coecinianus ,
capitein

opeendrie-roey-rey fchip : en Aljia

Poftuma fijn vrouw, heeft hy 'tin zijn

leven gemaekt.

Waerfchijnlijck is het, dat omtrent

deze letteren gedenk-tekenen van da-

den by die gene wiens namen ftaen ver-

toont ,
gepleegt , met verklaringe daer

van, hebben 'geftaen , nu verdorven door

verwoeftingh,endetijdt. Te Romen,

opeen grooten (reen, ziet men boven

aeneen vifch verheelt , een met fchuit-

jenonder, dacreenmaftinftaet, wei-

nig meer na voren als na achteren, die

- met vier hooft-touwen binnens boorts

vaft is , alwaer een klein knopjeri op

komt, met een vlag. De geftalte van

het fcluutjen is niet ongelijk aen een

tippigelap-fchoen , diede noorder'vol-

keren dragen-, voor fmal , en fpits na

boven toegaencle , achter breet ,
ftomp

,

en weinighooger als voor. Tuflchen

welke beTdc beelden deze letters ftaen
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le woordenvan loftuiting,over held-da-

den ter zee bedre'ven,van diegenen wel-

kers naemen ftaen gemelt , op zijn te

zien.

De Chriftenen van outs , en hedens -

daegs , hebben 't heidendom niets toe

willen geven , in hunne zee helden lof-

lijke gedachteniffen nacrte laten,gelijk

aen die van HettorOttobotms,Nicolaus 7iil MmK-__

CapéÜus, tot Venetien is te zien, wel- m**pai

ke beide tuflchen denjare 1470 en 14.99 l«2
veel wonders te water tegen den Turk

hebben uitgerecht : gelijk by fchrijve-

ren diertijt in'tbredeis te zien.

Benedictus Tifaurus, vloot - voogt

der Italiaenfche fcheepen ,
floeg den

Turk in de Ambraccifche inham , en

verjoeghem in den Helle-fpont. Won
Leucade enCephalenia , overwon den

grooten zee-rover Recchio , waer over

eengedenckteken op zijn graf tot Ve-

ten toon

:

D. M.

M. AURELIO. ERMAISCO BE-

NEMERENTI QUEN. OMNES
SODALES. SUI. QUERUNT.

Dat is

:

Aen degrootfteGodt.

VoaxM.AureliusErmaifcus, den

den welverdienden , wekken alle zijn

metgezellen met beklagen zoeken.

Deze fteen fchijnt opgerecht te

zijn, ter eeren van een zee -man, of

miffchien eenviffcher, welk zich lof-

lijk te water had gequeten.

Op een ander fteen , vint men drie

mannen in een fchipken roeien,daer ve-

netien isgeftelt

In de kerek van Maria de fchoone, iri

dezelve ftadt, een heerlijk graf-fchnft

ftaette zien, ter eeren van Vicentius

Capellus , Admirael ter zee , die de

fcheeps-tuchtin denjare mdxli. her-

ftelde. De Venetiaenfche zee-kracht,

wel dapper toonde, en veel heldenda-

den uitrichte, gelijk aldaer in 't breedc

ftaette zien.

Julius Cicada , verdient geen klei-

ne naem, waerommenop zijn graf tot

Genua, een heerlijk marmer ftuck op

heeft gerecht. Dees ftreet onder Dorid

voor Keizer Karei ,
tegen Vrankrijk,

veroverde vier galeyen, en queét zich

ter zee manlijk, tegen'tOttomanfch ge-

welt,
j

Heto-cflachtvan
eDöWrfvoorhecn,tot

Genua*vce\mckerc zee-helden voort

heeft gebracht ,
gelijk aldaer uit veele

Graf-fchriften.en oude gedenk-tekenen

in kloofters en kerken is te zien. Deze

veel overwinningen op die van Vene-

tien, Pifa ,
tegen den Turck en elders

hebben behaelt. Doch het niet nood ig

l

is, van verre voorbeelden te halen der

I
ge'denck-fchriften, die op graven ftaen {

1 ter eeren van wackere zee -helden ge-

ftigt: menvintdiezelfshierinonslanti

en ftadt.

Ten noorden van het koor , in de ou-

de kerek tot Amfterdam ,
hangt boven

't zxafvanHeemskerk, aen zeker pilaer

S f eeri
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een zwart marmor tafereel meteen op-

fchrift in 't latijn, 't geen verduitfcht al-

dus luidt.

Ter eeren, en ter eeuw<iger gedach-
tenis , van den manhaftigen , en kloek-

moedigen zeehelt , Jacob van Heems-
kerck.

Die het vader-lant zeer gróöte dien-

ften heeft gedaen,en,na dat hy verfchei-

de zee tochten , in bekendeen onbeken-
de landen , twee in Nova Zembla on-
der de Noort-poolj en ook twee na Oofl-
indien, onder de Zuider-pool gedaen
had, en van daer als overwinnaer , met
grooten buit, en zeeghaftig weder in 't

vaderlant gekomen , en eindelijk tot

zee - voogt , om tegen den Spanjaert te

dienen, gemaeckt was, deSpaenfche
vloot, indeMiddellantfchezee, onder
hetflot en de ftadt Gibralter, met een
ftout beftaen en onverzaegt herte, den
achtften van bloei-maent des jaers cio
ioc vu aengetaft , verftrooit en ge-

doopt heeft. Hy zelfs is aldaer trouw-
Iijk voor het vaderlant vechtende ge
fneuvelt. De ziel is by den Heere ' het li-

|

cham ruft op deze plaets. Vaer wel le-

zer, en bemin 's mans lofen deugt,wiens
halve , de hoogmogende Heeren ftaten

der vereenig^e Nederlanden, dit hier

hebben doen ftellen.

Heeft geleeft veertig jaren , twee
maenden, en twalefdagen.

Onder aen ziet men de (lag , zeer
künftig uitgehouwen , en daer onder
dezevaerzen.

Heems-kerk , die dwars door 'tys , en

yzer dorfle (Ireven

,

Liet d'eer aen 't lant , hier 't lijf, en

voor Gibralter 't leven.

Ten zuiden achter het koor , in de
zelfde kerk , ziet men ter gedachtenis

van dien ftrijtbaren helt Kornelujanfz
van Amflerdam, gebynzemthet Haen-
tje , een zwart marmere tafereel opge-

recht, en daer in eenige latijnfche vaer-

zen met gulde letteren , die in 't kort

zijn helden-daden ophaelen , en ver-

duitft rijmioos aldus luiden:

Ter eere en ter eeuwiger gedachtenis
j

van den kloekmnedi^en en manhaften
j

zeehelt, Kornelts Janzen van Am-
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fierdam ,gebynaemt het Haentje, heb-

ben de beschermers en voorïlanders

van de Noort-zee dit gedenkteken hier

doenftellen.

Letaenfchouwcr ,op de wonderda»
den van ons volck , cn de verwonderens
waerdige zeeflagen , zoo zeeg-haftig

gevoert. Hier leit de gene begraven

,

die met zijn kielen de Spaenfche zee
door kruifte , en de middelantfche zee
met het bloet der Spaenfche heeft ge-
verwt Die onlangs, met het veroveren
der Spaenfche fchepen , Duinkerken
heeft doen beven. Zoo menigmael
heeft hy den vyant zeeghaftig aen ge-
tart en tevens 'svyants zee-hop-luiden
van hunne fchepenberooft , dat den Ba-
tavier niet met geheele vlooten behoeft
op zee te komen , om den Spanjaert te

veroveren
; maereen ecnigfchip, en een

eenigoverfte,zaI genoeg zijn. Doch
terwijl zich deze zee-helt , in 't midden
van de golven,zijn lijfen leven voor het
vader-landt op offert , en ten beften

geeft, is hy zeeghaftig en gloor- rijk gc-
fneuvelt. O Romen ! poch nu geen
meeropuweDecien. Onder deze mar-
mere graf- fteen leit ook het lichaem van
een Decier begraven ,1633.

Onderaen ftaen deze vaerzen.

Hier ruft de Heldt , die van zijn

vyantsfchepen,

In zeven mael, quam zeven vlaggen
Jlepen ;

Engafvoor 't laetfi op twee zoo dapper
vonk

,

T)at d'eene vloot , en d' ander by hem
zonck.

In de nieuwe kerck , ter zeiver ftede,

ziet men het marmere graf, ofzee-tom-
be, van den manhaften zee hop-man
Jan van Galen, dat hem ter eere , en ter

gedachtenifle van zijn helden-daet,dien

hy aen bet veroveren van eenige Engel-
fchefchepen, in 't gezichtvan Livorno,
deed blijken, hieropgericht is. Hy leit

geharnaft langs heen , boven op de tom-
be , in wit marmer ; met zijn helm en
pluimaedje aen zijn voeren.Onderhem,
voor aen de tombe, ziet men in wit mar-
mer de zeeflag, die ter boven gemelde
plaetze gefchiede , zeer kunftiguitge-

houenj daer onder deze vaerzen ftaen.

Hier
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Hier lek in 'tgraf van eer , de dappere

van Gelen,

Die eerjlging buit op buit Kaftiltenaft

halen.

En met een Leeuwen hart , na bft Tos+

kaner Brandt,

'De Britten heeft verjaegt , verovert

en verbrandt.

Effen boven zijn tombe , tegen de

muer aen , ftaet een rondtachtige

zwarte marmere (teen , waer op
met gulde letteren, in't latijn, kofte-

lijk, zijn Held -daden befchreeven

ftaen, die vertaelt, aldus luiden.

Den Manhaftigen Zeeheldt, Jan
van Galen van Efzen , die om zijn

manlijk en geluckig uitgevoerde da-

den, alsoock, dat hy ineen jaer zes

Duinkerkze roof-fchepen veroverde,

en van de Barbaerfche volken ofTur-

ken zeer groote buit bevochte , over

een vloot fchepen in deMidlantfche

Zee-admirael wiert gemaekt : heeft

door een gedenkwaerdige zeedag by

Livorne, en door 't veroveren, met

Godts hulp, verjagen, verbranden,

en te gronde booren der Engelfche

fchepen , den koophandel met de

volken van die zee , den vijftiende

van Lentemaent des jaers cid oic

lui. herftelt , enis, nadat hemzijn

eene been was af-gefchooten , den

negenden dag na de zege,out,XLv 1 1 1.

jaren, ejeftorven, om eeuwig op de

vleugelen der fame te leven. Uit laft

en bevel van de Hoog Mogende
Heeren Staten, heeft de zee-raed al-

hier ter ftede,deze gedenk-teken doen

ftellen.

Rontom dit tafereel ziet men va-

nen, vlaggen, ftanderden, wimpels ,

fpietzen , zwaerden , tekenen van zijn

7.cge en manhafrïgheic , tegen de

muur aen in wit marmer uit-gehou-

wen.
Op het graf van den wakren van der

Huift, vint men tot Amfterdam deze

vaerzen ftaen.

Hier puntert Huift , de fchrick der

zeebanier,

Beproeft m flag op ftag , in Moet , in

vloet en vier.

De groote zeeraet kroont dien vader.

lantsbefchermer

'Defaern des braven Hcldts

metaèl en marmer.

32?

braveer*

Aen de want ziet men op een tom-

be zijn verbeelt lichaem leggen , en

de zee-flagh vertoont , waer in hy

loflijk fneuvelde, waer defaem met

gulde trompetten over heen blaeft.

Op het graf van den manhaften Mar-

ten Harpertzen Tromp L. Admirael

van'tvrye Nederlandt, ftaen deze

woorden.

e_/Etem£ memorite

§uiBatavos,qui virtutem acrerum

laboremamas ,

Lege ac Inge.

Batavagentvs decus , virtutis belli*

cafulmen, hicjacet, qui vivusnun-

quam jacuit , & imperatoremftantem

mori debere exemplo fuo dot uit , amor

civium , hoftiumterror , oceaniftupor.

tJMartinus Harperti Trompius.

Quo nomine plures continentur lau~

des,quam hic lapis capit,fane anguftior

ei , icuifchola oriens& occidens mare
,

materia triumphorum, univerfus orbis

,

theatrum gloriafait : pradonum certa

pernicies, commeraifelix affertor ,fa-

miliaritate utilis non vilü , poftquam

nautas & mdites durumgenm paterno

& curn efficacia benigno rexit imperia
}

poft L pralia quorum duxfuit,autpars

magna, poft mfignesfuprafidemvicto-

rias , poft fummos infra meritum hono-

res. Tandem belloAnglico tantum non

viBor certe inviclus X Aug. an. ara
Chriftiana cididcliii. at.LVj. vt'

vere acvinceredejïit.

Poederati Belgii patres.

Heroi optime merito.

M. ?.

Dat is:

De eer der Batavieren , en blixem

van de knjgs-deught legt hier, die

by zijn leven nimmer lag, maer leef-

de met zijn voorbeeldt , dat een o ver-

fte ftaende fterven moft : hy was de

liefde der Burgeren , fchrick der vy-

anden, enverbaeftheitdesOceaens.

Marten Harpertzen Tromp.

Onder welke naem meerroems be-

grepen is , als deze fteen vatten kan

,

° F
Sf: en
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en 'tis hemtenaeuw, wien het oofte

j

beelt,

en weften voor een fchoole dient , de

zee hem ftofvan zegen gaf. Degehee-
le wereldtwas hemeenfchouwburgh
van eer. Hy was een gewis verderf

der zee-rovers , herftelder van den
koop -handel. De gemeinfaemheit

maekte hem nutbaer , en niet veracht

,

na dat hy matrozen en zoldaten , een

rouw volk, met een vaderlijk en goe-

dertieren aerd had beftiert. Na vijf-

tig zee-llagen , daer hy opperhooft , of
ten minden gezag-hebber over was,
na veel groote vicïorien , die het ge-

loof te boven gaen , na veel eers ,

dog alles onder zijn verdienden ,

is hy eindelijk in den Engelzen oor-

log, niet zoo overwinnaer als onver-

wonnen, op den 10 Augufti s'jaers

lóf 3 onfesheils,geftorven, en heeft

t'overwinnen opgehouden. De Va-
ders van'tvereenigt Nederlant heb-
ben dees gedachtenis aen den wac-
keren Heldt doen oprechten.

Zijn beeltenis ruft van marmer
,
op

een prachtigh marmere tombe, alom
opgctoit met cierlijk beeldt-werk van
wapen en zee-tuigh. Onder tegen de
tombe aen, ftaet de flag verheelt, daer
in hy quam te fneuvelen : waer by de
Poët v. Vondel deze vaerzcn heeft

gevoegt.

Hier ruft de zee-heldt Tromp , de dap-
pere befchermer

Der zeevaert, ende zee,ten dienfi van't
vryelandt.

Dat 's mansgedachtenis bewaert in 't

konfligh marmer ,

Zoo levendiggelijk hyftierf)voor
,

sHol-
landts (trant.

Bejluit met moord gefchrey , en donder
van kartouwen

,

Daer groot Brittanje in brandt, aft
•water viel te kleen

Hy heeft zich zelf in't hart der Bur-
geren uitgehouwen.

Vat beelt verduert de pacht van graf', de , wel had gequ
en marmerfleert.

Ter geheugenis van de Helden-
daden, verricht by den Heer jacob
van Waflenaer , Admirael van 't ver-

eenigt Nederlandt , een marmer ge-

denk-teken op is gerecht, in'sGra-
Venhage : daer fcheeps-vlooten , waer
in hy ftreet, konftig op uit zijn ver-

nevens het marmer af-beeldt-

zei van zijn perfoon , recht op de ftee-

nen tombe ftaende , gekroont van de-
faem , welk zweeft boven zijn ge-
kranfte hooft. Het fchrift luyt als

volgt.

Honori &gloria.

Heroü illujlrifi: & ex vetujjima no-

bihtatisBatavicaJlirpeper continuam
& legitimam fuccejfionem prognati

,

D.Jacobi Dj/nafta de JVaffenaer , do-
mim in Obdam,foederati Belgii Archi-
talajft, &c.

Rebuspraclare terra mariquegeftü ,
non tantum in atlantico oceano , unde

ffarfa fugataque Lufïtanorum claffe ,

magnaque onuftusprada domum rediit:

fed&mfreto Baltico,ubipulJis adver-
farm & infigni paria vthoria , labo-
ranti Daniajuccurrit , &fimul maje-
jlatem reip. ajjernit&fiabilivit.

Ac tandem contra univerfam regi-

amAnglorum clajfem, cumpaucüfor-
tiffime dimicans& undique cinclus, ne

fic quidem cejfit hoflibusfedmagnapri-
ns editaflrage, incenfaque dernumpre-
toriafua navi, herculeoexemploflam-

mis viam fibi adfuperos paratam in.

venit.

*ylnno etatis L V.

Illu(lrijf.& potentiff.fmderati Belgii
proceres viroforttjf. optimeque de rep.

merito monumentum hoe pofuere , anno
reparatafaluüs MDC LXVI1.

Dat is

Tereer,en roem,van den wackeren
Heldt, gefprooten by wettig en door-
gaende vervolg , uit een oudeBatavi-
fche ftam

;
HeerJacob, Overheer van

Waflènaer, Heerin Obdam , vloot-
voogt der vereenigde Nederlanden

,

enz.

Naer dat hy zich te water en telan-

11, niet alleen op
den grooten (iceaen , al waer hy de
Portugefche vloot verftrooide

, ver-
joeg, en buit-rijk keerde. Maer ook
in de Belt , daer hy zijn tegenftrevers

,

floeg , een dapperen zegen behaelde,
het duikende Denemarken ontfetten

,

en te gelijk de hoog-waerdigheit
van 't gemeene beft vefte, en verkreeg.

Ein-



Scheefs-bouw en bejlier. II. Deel. 3 2
ï

Eindeljk tegen de geheele Konings

vloot van Engelant , met weinige held-

dadigftrijdende, en alombecingelt, gaf

hy zijn vyant niet te goet , maer een gro-

ten nederlaegh hebbende gedaen, zijn

Admiraels fchip in de brant (tekende

,

heeft hy als eenen Hercules door't vuef

,

zich een wech hemelwaerts geopent.

Op'tjaer zijns ouderdoms LV.

De Hooge Mogende Heeren Staten

van'tvereenigt Nederlant , hebben aen

dees zeer ftnjdbarë helt, die'tvaderlant

^iVnfl-pn deed . dif p-edcnkteken

mofchs fchip , op het aenzichtte druc-

ken, in weer-wraek van den Nacht-uil

,

die de Atheniers op het aenzicht der

Samiers,te vooren hadden gedruckt:

deze fchepen van Samos waren ront

,

om het roer, aen alle kanten, aen te kon-

nen hangen.

Het was van outs een fchimp-ftraf,

voorzoldaten , zoo te water als te lan-

de, bloet uit de aders te werden gelaten

:

waer van de reden my onbewuft is.

'tkan zijn , dat gelijk het laten voor een

heelmiddel den geenen , die verfchrickt

men met het hooft om laeg. Die zijn

hairaf fchoor, moeft zulx boeten, met

dees ofgceneftraffe, naer welgevallen

van den Hopman; want het hairaf te

fnijdeninzee, zy voor een quaetvoor-

fpel hielden. Die fchip-breuk leden,

zulx gewoon waren te doen ; de fcherm-

godtwiert dan > na dusdanigen daet

,

doorftraf aen de misdadige verzoent,

volgens hun gevoelen , waerom zy niet

nalatig in deze te ftraffen wierden be-

vonden.

Dievan Samos, zoo Hcrodotus ver-

hack , ftraftcn de Atheenfche fchepe-

lingen ,die zy in een zee-flag overman-

den j met het afbeeltzel van een Sa-

aengetogen, ofhetze ongewapentgaen,

die 't verkorven hadden. M. Cato, als

een van zijn zee-mannen , fchoon hy

met opgeheven handen riep , dat men

hem afhalen zoude , aen 's vyants ftrant

bleefftaen , keerde met zijn vloot, en

deed den achtergeblevenen ftraffen met

de doodt.

By deMacedoniers mocht een zol-

daet, die noit vyandt gedoot hadde,

geen oorlogs-gordel dragen , maer hy

moft zekediooft-bant aen hebben , tot

teken van zijn blooheit. Die driemael

in den oorlog zich vergreep , hoe wei-

nig het oock was , moft het met de doot

I

bekopen. De blooden wierden de kne-

I S f 3 veis
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en 'tis hemtenaeuw, wien het oofte

en weften voor een fchoole dient, de

zee hem ftofvan zegen gaf. Degehee-
J

ie wereldtwas hemeenfchouwburgh
van eer. Hy was een gewis verderf

der zee-rovers , herftekkr van den

koop -handel. De gemeinfaemheit

maektc hem nutbaer , en niet veracht

,

na dat hy matrozen en zoldaten , een

rouw volk, met een vaderlijk en goe-

dertieren aerd had beftiert. Na vijf-

tig zee-flagen, daer hy opperhooft , of

ten minden gezag-hebber over was,
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beelt , nevens het marmer af-beeldt-

zel van zijn perfoon, recht op de ftee-

nen tombe ftaende , gekroont van de.
faem , welk zweeft boven zijn ge-
kranftc hoofr. Het fchrift luyt als

volgt.

Honori &gloria.

Heroü iüufirïfi: & exvctujfima no-

bilitatisBatavicaftirpeper continuam
& legitimam fuccejftonem prognati ,

D.Jacobi Dynafta de Waffenaer , do-

mim in Obdam, fcederati Bekii Archi-

landts ftrant.

Bejluit met moord gefchrey , en donder

van kartouwen

,

Daer groot Brittanje in brandt , al't

water viel te klem
Hy heeft zich zelf in t hart der Bur-

geren uitgehouwen.

Dat beelt verduert de pracht vangraf
en marmerjleen.

Ter gehengenis van de Helden-
daden, verricht by den Heer Jacob
van Waflenaer, Admiraelvan't ver-

eenigt Nederland t , een marmer ge-

denk-teken op is gerecht , in 's Gra-
ven hage : daer fcheeps-vlooten , waer
in hy ftreet, konftig op uit zijn ver-

Heldt, gefprooten by wettig en door-
gaende vervolg , uit een oude Batavi-
fche ftam

;
HeerJacob, Overheer van

WalTènaer, Heer in Obdam , vloot-
voogt der vereenigde Nederlanden ,

enz.

Naerdat hy zich te wateren te lan-

de , wel had gequeeten , niet alleen op
den grooten Oceaen , al waer hy de
Portugefche vloot verftrooide , ver-
joeg, en buit-rijk keerde. Maer ook
in de Belt , daer hy zij n tegenitrevers

,

floeg , een dapperen zegen behaelde,
het duikende Denemarken ontfetten

,

en te gelijk de hoog-waerdigheit
van 't gemeene beft vefte, en verkreeg.

Ein-
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Eindeljk tegen de geheele Konings

vloot van Engelant , met weinige held-

dadigftrijdende, en alombecingelt, gaf

hy zijn vyant niet te goet , maer een gro-

ten nederlaegh hebbende gedaen, zijn

Admiraels {chip in de brant (tekende ,

heeft hy als eenen Hercules door' t vuer,

zich een wech hemelwaerts geopent.

Op 'tjaer zijns ouderdoms LV-

De Hooge Mogende Heeren Staten

van'tvereenigt Nederlant , hebben aen

dees zeer ftrijdbaré helt, die 't vaderlant

groote dienften deed , dit gedenkteken

opgerecht ,
in'tjaer onzesheils 1 667.

Defchecps-vi&orie wiert by de ou-

den afgebeelt , door een gevleugelde

Faem , die fcheeps - deelen en werek-

tuigen rontom haer heeft , nevens het

geheiligde anker, Neptuin toegewijdt

,

in haer hant: gelijk hier nevens onder let-

ter E wert vertoont , 'tgeen ik in Italien

naer out marmer heb gevolgt. Maer

gelijk de belooninge der gener , die te

fcheep ietswaerdigs verrichten , groot

zijn geweeft , zoo ftrafte men daer en

tegen fcherpelijk , die zich misgongen

,

- ennietquetenna'tbetaemde.

Die zich flaeuwhertig in 't gevecht

toonde , wiert met wijf en kinderen eer-

loos yerkiaert: en die genen , welke met

deze fchant-vlek geraekt waren , koften

haer leven lang,tot gene ampten worden

gevordert : ja, aen kleding waren dees te

kennen, op dat men hun gezelfchap

mijden koft. Te fcheep te varen tegen

dank , wiert voor ftraf zelf gerekent.

Die een kleine misflag te kheep be-

gong, wiert met een touw gegezelt, en

die grooter zonde had begaen , hong

men met het hooft om laeg. Die zijn

hairaf fchoor, moed zulx boeten, met

dees ofgeene ftraffe, naer welgevallen

van den Hopman; want het hairaf te

fnijdeninzee, zy voor een quaetvoor-

fpel hielden. Die fchip -breuk leden,

zulx gewoon waren te doen ; de fcherm-

godt wiert dan , na dusdanigen daet

,

door ftraf aen de misdadige verzoent,

volgens hun gevoelen , waerom zy niet

nalatig in deze te (tranen wierden be-

vonden.

Dievan Samos, zoo Herodotus ver-

hack , ftraftcn de Atheenfche fchepe-

lingen ,diezyin een zee-dag overman-

den , met het afbeeltzel van een Sa-

mofchs fchip , op het aenzichtte druc-

ken, in weer-wraek van den Nacht-uil

,

die de Atheniers op het acnzicht der

Samiers,te vooren hadden gedruckt:

deze fchepen van Samos waren ront

,

om het roer, aen alle kanten, aen te kon-

nen hangen.

Het was van outs een fchimp-ftraf

,

voorzoldaten , zoo te water als te lan-

de, bloet uit de aders te werden gelaten

:

waer van de reden my onbewuft is.

'tkan zijn , dat gelijk het laten voor een

heelmiddel den geenen , die verfchrickt

is, (trekt, dat alzootot ftraffe , of tot te-

kenvan blodigheit en ontfteltenis voor

'tgevaer, iemant wiert gelaten. Waer
mede hy voor blo en zot uit gekreten

wiert.

Het kiel-haelen is te dier tijdt voor

een ftraffe der fchepelingen, gelijk als

heden, in gebruick geweeft , zoowel

dwars onder deur , als langs- fcheeps.

Mendedemedede maets achternafle-

pen , met het hooft alleenbuiten water,

't geen duerde na de zwaerheit van de

misdaet. Andere ftack men met het

hooft door de gaten , daer de riemen

doorftaken, het lichaem binnen keten-

de, welcke aldus tot fpot ten toon (ton-

den: gelijk men hedendaegs in Enge-

lant de moetwillige met het hooft door

planken geftoken , daer ronde gaten in

zijn, die om den hals (luiten , op de (tra-

ten, voor ieder een te pronke zet. Met

afgefhedene klederen , bloots voets en

hoofts , tot ftraffe , die 't verdiende , te

fcheep op wiert geleit , den geheelen

tocht te wezen. Men zettenzemedete

pronck, meteen ofander fchimp-kleet

aengetogen,oflietzeongewapentgaen,

die 't verkorven hadden. M. Cato, als

een van zijn zee-mannen , fchoon hy

met opgeheven handen riep , dat men

hem afhalen zoude , aen 's vyants (trant

bleefftaen , keerde met zijn vloot, en

deed den achtergeblevenen (traffen met

de doodt.

By de Macedoniers mocht een zol-

daet, die noit vyandt gedoot hadde,

geen oorlogs-gordel dragen , maer hy

moft zeker hooft-bant aen hebben , tot

teken van zijn blooheit. Die driemael

in den oorlog zich vergreep , hoe wei-

nig het oock was , moft het met de doot

bekopen. De blooden wierden de kne-
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veis te Spatten af-gefchooren. De
Kapiteins hadden een beglaafden

ftok of (laf, daer zy het volck mede
tuchtigden : die de zelve brak, en den
Kapitein floeg, verbeurde zijn hals.

Wanneer de Stierman in zijn bc-

ftek gedwaek had.de , fpoogen alle de
maets hemin hetaengelichte , en be-

lpotten hem. D e de doodt verdient

hadde, wierden de voeten gefpoelt,

ofmenlietzednjven,in bootkens zon-

der eenigh fpijs of werk-nngh om
zig te redden, te midden in de zee,

] jk 5
Seneca verhaelt van zeker man , die

cmtrvv.xv. dus uitgezet, en by de zee-rovers op-
gevat , eindelijk door zijn dappere
daden tot hun hooft verkooren wiert.

In onweder, zegt Plinius, wiert een
Si. 28. vrouw, zoo by de handt was, ont-

bloot, en naekt ten toon in d'opene
lucht geftelt , 'tgeen de ftorm deed
verdwijnen, naer hunmeining.

Die het fchip verlieten , wierden,
zoo men hen bequaem , de handen
by Romeinen afgekapt. Grieken
fnieerden defe mer roet , gezeldeze
dapper af, en brachten hen daer na
om 't leven. Doch deze zware ftraffe

niet iri't werk wiert geftelt, ten ware
by fchaersheit van volk , en in oor-

logstijt. Zoo een groote menichre
hadde gezondigt, wierp men het
lot, en ftrafre eenige , ten aenzien
van allen. Op onbewoonde en vreem-
de landen wiert het volck, gezet

,

'tgeen ftraffe, na aen den doodt , ver-
dient hadde. Zee-rovers wierden
onthalft, gekant!, en ook van han-
den ontbloot.

xvieht^i
Wat den 8enen aengaer >

die het

mradjehaf opper-ampr ter z je bed enden : deze
hkkidi. Zl

j
n zoo we) hy Grieken als Romei-

nen van zonderlijke ftaet geweeft.
En zulks onder de naem van Tra-

J^Zmp'-firt^ claffis , ofre Vloot-voogt, en
tmtc fchtcp. Admirael, welk woort in de volgen-

de Latijn ft hegede *kfch riften, die op
marmer zijn gevonden , ftaet te zien.

M. ALPVRNIO Ivl. F. GAL. SENE-
CJE FABIO TVRPIONI SENTINATI-
ANO PFL/EF. CLASSIS. PR. MISENSIS
PR^EF. CLASSIS PR/ETORIyE RA-
VENNATIS.

Opeen andrefteen , vintmendeze
woorden, FKALF. OR. MAR. ET.

W 1 t s e n s

CL. Dat is, oppertoe ziender of be-
velhebber, vandezee-kuft.en vloot,
by die van Lacedxmon, was een wet,
dat niemandt twemael dit ampt van
Tr£fetiusmaris,oS zee-voogt mocht
bekleden, Defen volgde in waerdig-
heit en gezag de SubprafeRm ófte
Viceadmirael, welck ampt ïn't vol-
gende marmer af-fchnft is bekent.

PRyE. CLASS. BLIT. ET MOS-
SIG ET PaNNONI. ET PR/E-
SID1 ALP1VM. SUB' R^F
CLASiPRiET.TRIB.LtG.XVI.

Waeruit, den taelkundigen klaerlijk
blijkt, dat een Viceadmirael van een
hooft-vloot, Admirael vaneen mm.
der vloot heeft konnen zijn.

Tot Baja , niet wijt van Napels,
dit volgende fchrift , ter eeren van
een Romeinfche vloot • voogt , of
Trafetius clajjis , in marmer opge-
recht , voor handen is.

TI. CLAUDIO. ILO. PR^FECTO
CLASSIS PR,ETORI£ MISPNI. PUB
PROC.1UDIMAGNI.PROCO.CI AU-
DI DAc II PRO CON. XX. RE-
DITALIUM PR^,FE. VEHICVI O-
RUM. PROC. CLAUDI ALESSAN-
DRINiE PRvETORLE TRIB. J EG
VII CLAUDIO PLE. FI DEL. PR^F
CON. II. GALLORUM PR^F. CON
II. BOSFORANOR.

t'Eeniger tijt koos men mannen
uit den raet hier toe , als ook uit hec
burgemeefterampt, fchout-lchap, en
mientsmannen , die dit ampt voor
eenen tocht , ofvoor alnjt bekleeden.
Waer van in't brede by Mnrifotus
ftaet te lefen. Ieder fchip hadde een
by zonderen Kapitein, die Scheeps-
overfte ofte Navarchus wierdt ge-
naemr. Welck woort Navarchut
voor den Admirael zelve zomtijts
mede wert gebruikt, als uithetgraf-
fchnft van Pub. Tetromm Arirodifius
Admirael over de v loot, die te Raven-
na lag, blijkt, als volgt.

D. M.
P. PETRONI ARIRODISI EX TRI-

ARCHIS NAVAR.C. ET PRINCIPE.
CL. PR . R AVF.N. ETGAVIM.E GOR-
iGOLE EJUS ^LTUS GORGOPHO-
|RUS PARENTIBUS.

'tGeen
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'tGecn insgelijks uic het fchrift
,

dat op zekere Iteen, die in hetCam-

panifche lande ftaet ,
blijkt , gelijk

aen het volgenden is te zien.

SEX. JULIO. Q^FIL. GALER. PRI-

RÖNIANO LEG. X- AUG. PROPR.ET.
PROVINCIE ACHALE. PRiEFEC
TO. jERAR.1. MILITAR. Iiïl. VIRO.
EPULON. NAVARCHO.TRIARCHO
ET PRINC. CLASS. MISEN.M.VALE-
R1US M. F. GAL. MATURINÜS T.

P. C.

De ou^e Romeinen hadden een

Opper-fchipper over haer geheele

vloot , die alle het volk tefcheepbe-

ftierde , dat eenig fcheeps-werk de-

de: gelijk hetgraf-lchnft van Af. ÏV-
cius Satttttimu archinauta , ofte op-

per-fchipper van de Ravennanfche

vloot, uit de ftam Claitdia , 'tgeen

Volgt, vertoont. Wiens Soon-be-

wae.derder wapenen was ,als uit het

zei veaf-fchnft insgelijks blijkt.

DIS M ANIBUS. M. PORCIUS M.E.

CLAUD SA FVLLINUS ARCHINAVT.
Cl AS. RAVE. VIVUS FECIT SiBI ET
PROriO L.F.CLAV.PROBO. PKJEV.

AR MOR. CVSTOD. ET PORCLE
MAMMILLJÈ lOCUNDE FIL. H.M.
DOL. MAL. ABES (N FRONTE PED
XIV INAGRO PED XVI.

Die de fchepen timmerden de

naem van Navicularim hadde , welk

woort men in dit opfchrift ziet , op de

Portuenzifche weg, by de puinhopen

van forto. Als volgt.

M. VLPIO M. LTB. PHILONICO NA-
VICULARIO PORT VIX ANN LIX.

M. VIII. D. XXV. T.ANTRONIUSUL-
PIANUS FABER LIGNARIUS EX T. P.

CUR.

De tweede perzoon refcheep, was

die gene , welke opzicht op de man-

nen te roer (vanr jederfchip voerden

'er toen twe) en de zeilen hadde: na

dees,volgder in rang,degeaen, diede

roejers geboden, tpfi jedens cla vum-

que ngtt, Dat is: Hy zit en befhert

het roer, zegr Virg. waer uit re be-

fluiten.dat de man te roer, mede heeft

konnen zitten, en dat hy nietaltijdt

ftont.

De zit- pl iets van de Bevelhebber

was aenzienhjk, op het hoogfte van

deKompanje, hier van zont hy alom
ftrengelijk zijn beveeleniut, diede
Schepelingen in alle ftilte gehoor-

zaemden : buiten 't beftier van het

fchip, hadden deze niets te zeggen.

De krijgs-luiden hadden hun bezon-

der hooft , dien zy gthoorzaemden.

By de Mileziers heeft menBurger-
raets-heeren , gehidt , Scmpernaut£

genaemt : deze als zy in zaken van 't

gemeenebeft, raetflagen zoude, tra-

den zy te fcheep.

Te Athenen heeft men t'zijner tijt

burgeren zonder zold , tor her beft er

op de fchepen, verkooren, en d at voor

eengefteldent jdt, wanneerdie, van

andere weder vervangen wierden.

Zy hadden twee Magiftraets-per*

zoonen, dien zy Apojires noemden,
welke het ral fchepen hun aen be voo-

len klaer moften doen maken , uit- *

halen, en ter beltemüei ftel , byden
Admirael op de vergader plaets vie-

ren : Zomtijdts fielden zy tien Tha-

lafiargenof fcheepb-lchouren, om de

vloot re gebieden , en boven de ze alle,

een Polemargus , die by gefchil der

Thalafiargen , dez.ieck vereffenden:

dikmael Helden zy flechts twee, of

ook wel maer een gebieder op de

vloot

Te Romen heeft men twee mannen tèmifit

gehadt , onder de naem van cDupm-
virï navales. Welke de zorge over

zee , en zee-zaken hadde , alles tot

de fchepen dienftig, in achtnamerj ,

en beitelden , insgelijks in deGriek-

fche eilanden, die tauloHiuu wierden

genaemt. Ditaenzieniijk ampr, wierc

by de Napolitanen van een man allee-

nig bekleet, wekk denacm van va.v

mapolréi, offcheeps-fhout , droeg.

Gelijk uit het oude Griekfche op-

fchrift, 't geen in het huis der Erfgena-

men van ScipoSanHinus Rechtsge-

leerde , ftaet , en my door den Hoog-
geleerden Heer Gravitis, Profeffbor

tot Uitrecht, ter handt geftelt, blijkt.

Welck volgt.

HlfiNI EH I* ANE2T ATAI 0E-

öir, IOTNI02 AKTAAS NEÏlTE»

POS 4HMAPXHÏAÏ NATKE-
AAPXHZaS 2P ATET2AMEN02
EIÏITPOIIEYS AS.

Dat
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Dat is

:

C O L A E S w r T S E N s

Aen Hebon,den doorluchtigen Godt.

C.Junius Aquila de jonge ;die hetampt
van Demarchus en Scheeps fchout be-

klede, die een krijgs-man, en voorzor-

ger des gemeene beft was.

Hebo of Ebo was de Schuts-godt der

Napolitancn, die verdicht wiert ,een

baert, menfchelijkaenzicht ,en ftieren

lichaem tc hebben , en een zelve met
de zon te zijn.

Demarchtu, is zooveel als mients-

man ofliever hooft- fchoutte zeggen.

De fcheeps. fchouten moeften acht

flaen , dat de fchepen, wel bewaért , 'en

ft -eg herflelt wierden , ten beften van 't

gemeen. Zy deden hier toe fchatting uit

de burgers, door mannen by hengeftelt,

vorderen; waren rechts-mannen van ma-
trozCn,vlootelingen,enzoldaten: hadde
het oogh op de havenen , en al wat de
fcheep-vaert betrof.

Behalven dit , my noch een ander
Gnexze oplchrift , welck insgelijx tot

Napels ftaet, voor handen is, daer in

van zeker Naukelarchejas of Scheep-
fchout wert vermeit , als volgt :

01 HOAITAI XEAETKON TON
2 E A E T K O T AIS TTMNAZIAP-
XH2ANTA , TESSAPUN A N-
A P Ï2 N s NATK EAAPXHSANTA.
APXONTA TON AIA II ENT E
ETÏÏN TIMHTIKON.

A*PoAlTHS ETNOIAS
- - - - 0EOIS.

Dat is:

Burgers, Scleucm , zoon van Selcu-

ctu , die tweemael is geweeft overfte

School- beftierder, Vier-man,Scheeps-

. fchout s vijf-jarig Meefter , en Schats-

. meefter.

.... aen de goetwilligheit van Venus

. . . .aen de Goden.

Zelden wiert men in fcheeps-dienft

gevordert,alsmet trappen: en eer men
iemant ftier-man maekte, mofthy lan-

gen rijdt vooruit kijk hebben gedient,

geüjck fo'zianz, fchryft.

Om hetweerte voorzeggen , en wei

tefpooren, fioegmen fteets naerfteliji

op hetgefternte acht.

Phceniciers peilden den hemehby'de
greote beer , doch Grieken en Romei-
nen, by denk'cinen Uitzonenmaen,
wiften zy weer en wint te kabelen , als

ook uither gevlieg dervogelen, zwem-
men der viffchen ,toeftant der fchelp-

viffchen , en het bruizen des zees. Als
zyzichuithet gezicht van het lant be-
vonden , en niet wiften waer heen te

wenden , lieten zy vogelen los , die zy
geloofden door een ingebooren drift,

lant te kiezen, wien zy volgden. De
wint namen zy met de oorenwaer,en
wiften na gehoor daer van teoordeclen.

Kaerten,diedekuften, enveertc der
lant-ftreeken verbeelden

, zijn by hen in

't gebruick geweeft : by ieders plaets

ftontdc winr-ftreek aengetekent , dien-

ftig om daer heen en van daen te zei-

len.

Van EbcnVloet, de ouden weinig z

kennis hadden , gelijk uit S^Cttn ius te

befpeuren is : alwaer wordt verhack , 't

geenAlexanders fchepelingen ontmoe-
ten in de mont van de bidm, aen de zee.

Twcharchi
, zijn amptelingen ge-

weeft te fcheep , die opzicht op de
fcheeps-zijden hadden, ofop het volk,
dat aen dces ofgeene zijde zat.

Het opder-ftuer-mansamptwas,de
opper- ftuer-luiden te hulp , des noots

,

te komen, en hetroerop hun bevel aen
te vatten : moefte fteets voor op ftaen

,

acht op klippen, verborge droogten

,

havens en kuften nemen : moefte alle

fcheeps- werektuigen bezorgen, en
klaerdoen houden , de wint gadeflaeh :

zimplaetze was voorop hetfehip, ge-
lijck in de plaet aen letter F werdt ver-

toont: fchoon zommige willen , dat de-
ze uitkijken mede een roer in de han-
den hadden.

De onder ftierman mofte mede na de
roeren zien,als't fchip ftil aen anker lag,

welke dan op, en uit het water wier-

den gehaelt. Dikmael wierdenmannen
op de fchepen gezet , die niet deden

,

als toezien op alles , zonder eenig ge-
biet, om bericht daer van aen den Prins

te doen, doch zulxgefchiede zelden, als

opfchepen,daermen aen des hopmans
goede plicht twijfelde. Nauphylnces
was volk te fcheep, die defpiisen drank
bewaerden : Lintrariu* was die geen

,

die op de boot mofte letten : 'Dietarü

zijn



Schèeps-bouw én k
•zijn gezellen geweeft, die demaeltijdt

te fcheep bedienden. Tot Athenen

heeft men by het lot rechters gekorcn

,

die dezaeken tuffchen zee lieden mo-

ften beflcchten.

Andere deden te fcheep niet als het

afgeloopene te meetcn, en daer van goe-

de rekening tehouden, waer na zy weg-

meters wierden genaemt. Andere wa-

ren geftelt, om de roeiers zoo wel als

boots-gezellen fteets te porren , cn tot

hun plicht aen te manen : zy zeindenom
gelijkelijk de riemen aen te vatten en uit

te rucken, meteen ftaf , ofander werek-

tiïig, waer op het volck dickmael alle te

gelijk antwoorden : nietongelijkaende

groeteniffe , die de flaven op de Galeien

'hedensdaegs gewoon zijn te doen, dees

was een tweede man toe gevoeght, die

zijn plaets bekleden , by verpozing.
_

Men vont'er insgelijx te fcheep , die

lier. II. Deel. 325)

bouwers 5 en toetakelers der zélve *

hadden te Romen byzondere gilden i

en gebroederfchappen zoo O^lorizo-

tus wil.

Nauftologi waeren diegenen, die dé

boeken te fcheep hielden.

'Dieturci , was een volck , welkers

byzonder ampt was , de fchecpen te

bcwaeren ,als zy binnens havens lagen.

Scrutatores waren , die de diepten

der zee peilden.

Scalarii zijn die gene geweeft,welke

fchecpsbieze Ieders maeckten.

Niet wijt van Arles, in Vranckrijk

,

den fteen ftaet te zien met deze volgen-

de Latijnfciie letteren

:

M. FRONTONI. ÈUPOR. 11

rr.7: VIR. AUG COL JULI. H.
AUG. AQUIS. SEXTIS. NAVf-
CULAR. MAR. AREL. CURAT.

CU

„UJ umuiaivcii uaer meae met, die

öp den ofFer letten , en het wierooken

waernamen.

Op groote vlooten was de vloot-heer

van aen zienlijke raets-heeren voorzien.

Zwabbers die de Latijnen Mefonanta

noemden ,wierden uit de onbequaemfte

flaven gekoren. Calvfata, waer van het

duitze woort kalefaten fchijnt lier te ko-

men, betekent fcheeps-bouw-meefters i

of by de grieken eigentlijck die genen,
j

welke deïeckenvanhet fchip met piek !

ftópteri : waerom de Keizer ^Michael

van Conftantinopelen , die Michael

Paphlagoh in 't gebiet volgde, xcihaCpa.-

rsjf ( Ca/aphanu^genoemt wiert: want

hy een fcheeps-timmermans zoone was

Ütrarh waren mannen , die in zacken
j

het water fcheep brachten. De fcheeps-

-j —
voor oneer ftreckte: en het was een ver-

achte voor zaek, zich ter zee te begeveii,

't geen hier van daen quam, dat de m ee-

ftevolkeri , die aen zee gelegen waeren j

het op een zee-rooven aenftelden , ja

meri banden te fcheep den genen,die het

hertelijck verkorven hadde.

Kei zerAdrianm,befchonck de zol-

daten van de Mizenifche vloot na xx

jaeren dienft , met het Roömfch bur-

ger-recht.Op d at de Grieken veel men-

ïchen zoude krijgen , die het op den

fcheep-bouvv en vaertaenleiden, heeft

Themiftocles het volk vrydom vergunt

die zich daer toe begaven.

Wanneer ïemandt fcheep qUam té

overlijden , en hetgelcgentheit' gaf , aen

lant zijne uitvaert te houden, gefchie-

den zulx , en hy wiert by Romeinen ^

T t fee-
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Dat is

:

Aen Hebon,den doorluchtigen Godt.

C.Junitis Aquila de jonge ;die hetampt

van Demarchns en Scheeps fchout be-

klede, die een krijgs-man, en voorzor-

ger des gemeene beft was.

Hebo of Ebo was de Schuts-godt der

Napolitanen, die verdicht wiert ,een

baert, menfchelijkaenzicht ,en ftieren

lichaem te hebben , en een zelve met
de zon te zijn.

Demarchm, is zooveel als mients-

man of liever hooft- fchoutte zeggen.

De fchceps fchouten moeftcn acht

flacn , dat de fchepen, wel bewaert , en

ft.'eg herftelt wierden , ten beften van 't

gemeen. Zy deden hier toe fchatting uit

de burgers, door mannen by hen gcftelt,

vorderen; waren rechts-mannen van ma-

W I T S E N S

Phceniciers peilden den hemehby'de
greote beer, doch Grieken en Romei-
nen, by den kléinen Uit zon en maen,
wiften zy weer en wint te kabelen , als

ook uit het gevliegder vogelen, zwem-
men der viftchen ,foeftant der fche'p-

viffchen , en het bruizen des zees. Als
zy zich uit het gezicht van het lant be-
vonden , en niet wiften waer heen te

wenden , lieten zy vogelen los, die zy
geloofden door een ingebooren drift,

lant te kiezen, wien zy volgden. De
wint namen zy met de oorenwaer,en
wiften na gehoor daer van teoordcclen.

Kaerten , die de kuften, en veertc der
lant-ftreeken verbeelden , zijn by hen in

't gebruick geweeft : by ieders plaets

ftont de wint-ftreek aengetekent , dien-

ftig om daer heen en van daen te zei-

len.

Van Eb en Vloet, de ouden weinig Lii

- - . - 0EOI2.

Dat is:

Burgers, Seleucm , zoon van Seleu-

cttf , die tweemae! is geweeft overfte

School- beftierder, Vier-man , Scheeps-

Ichout , vijf-jarig Meefter , en Schats-

meefter.

.... aen de goetwilligheit van Venus

.... aen de Goden.

Zelden wiert men in fcheeps-dienft

gevordert,alsmet trappen: en eer men
iemant ftier-man maekte, mofthy lan-

gen rijdt vooruit kijk hebben gedient,

gelijck N. zianz. fchrijft.

Om het weer te voorzeggen , en weg
tefpooren. foegmen fteets naerftelijk

op hetgefternteacht.

klaerdoennouaen, aewmtgaucuaen:
zimplaetze was voorop hetfchip, ge-
lijck in de plaet aen letter F werdt ver-

toont: fchoon zommige willen , dat de-
ze uitkijken mede een roer inde han-
den hadden.

De onder ftierman mofte mede na de
roeren zien,als ' t fchip ftil aen anker lag,

welke dan op , en uit het water wier-

den gehaelt. Dikmael wierdenmannen
op de fchepen gezet, die niet deden

,

als toezien op alles , zonder eenig ge-
biet, om bericht daer van aen den Prins

te doen, doch zulxgefchiede zelden, als

opfchepen,daermen aen des hopmans
goede plicht twijfelde. Nauphylaces
was volk te fcheep, die de fpiis en drank
bewaerden : Lintranm was die geen

,

die op de boot mofte letten : Dietarü

zijn
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bouwers
}

en toetakelers der zélve j

hadden te Romen byzondere gilden i

en gebroederfchappen zoo Cïïlorizo-

tiu wil.

Nauflologi waeren diegenen, die dé

boeken tc fcheep hielden.

'Dieturci , was een volck , welkers

byzonder ampt was , de fchecpen te

bcwaeren ,alszy binnens havens lagen.

Sct'Matores waren , die de diepten

der zee peilden.

Scalariiïïya die gene geweeft, welke

fcheepsbieze Ieders maeckten.

Niet wijtvan Arles , in Vranckrijk

,

den fteen ftaet te zien met deze volgen-

de Latijnfche letteren

:

M. FRONTONI. EUPOR. 11

TT,T. VIR. AUG COL JULI. H.
AUG. AQUIS. SEXTIS. NAVI-
CULAR. MAR. AREL. CURAT.
EJUSD.CORP.PATRONO.NAU-
TAR. DRUENTI CORUM. ET
UTRIC LA RIORUM CORP.
ERNAGINh NSIUM JULI A.NI-
CE UXOR CONJUGI KARIS-
SIMO. v

Scheeps-bouw én bi

sijn gezellen geweeft, die demaeltijdt

te fcheep bedienden. Tot Athenen

heeft men by het lot rechters gekoren

,

die dezaeken tuffchen zee-lieden mo-

ften beflcchten.

Andere deden te fcheep niet als het

afgeloopene te meeten, en daer van goe-

de rekening te houden, waer na zy weg-

meters wierden genaemt. Andere wa-

ren geftelt , om de roeiers zoo wel als

boots-gezellen fteets te porren , en tot

hun plicht aen te manen : zy zeindenom
gelijkelijk deriemen aen te vatten enuit

te rucken, met een ftaf , ofander werek-

tuig, waer op het volck dickmael alle te

gelijk antwoorden : nietongelijkaen de

groetenifle ,
diedeflavenopdeGaleien

hedensdaegs gewoon zijn te doen, dees

was een tweede man toe gevoeght, die

zijn plaets bekleden, by verpozing.
_

Men vont'erinsgelijx te fcheep , die

onder't roeien en flaen der riemen , zoe-

telijk geluit op fpeel-werktuigen , als

Fluiten
,

gaven; en de mact na den trant

van't botzen inde zee hielden ; 't geen

een der minfte ampten was. Na den

- flagvan een Harp, roeiden de Helden

op hetfehip tyfrgo.

Van den Attifchen Alcibiades , leeft

men, dat hy roeiers op zijn fcheepen

hadde , welcke zoo geoeftent waren

,

dat zy met deriemen maetfloegen, en

geluitgaven, als ofhet een Orgel waer

geweeft. Een ander pafte op , dat het

fchip geen fchade leet: dees deelde de

fpijs en olie uit. Priefters en Wicche-

laers ontbraken daer mede niet , die

op den offer letten , en het wierooken

waernamen.

Opgroote vlooten was de vloot-heer

van aenzicnlijke raets-heeren voorzien.

Zwabbers die de Latijnen Mefonauta

noemden ,wierden uit de onbequaemftc

flaven gekoren. Calefata, \Vaer van het

duitze woort kalefaten fchijnt her te ko-

men, betekent fcheeps-bouw-meefters

:

of by de grieken eigcntlijck die genen,

welke deleckenvan het fchip met piek

ftopten : waerom de Keizer <JMichael

van Conftantinopelen , die Michael

Vaphlagon in 't gebiet volgde, Kahatya.-

rtf (
C/i/apharus^)genoemt wiert: want

Hy een fcheeps-timmermans zoone was

Utrarit waren mannen , die in zacken

liet water fcheep brachten. Defcheeps-
'

den zulx, en hy wiert by Romeinen >

T t t'ee;

Waer duidelijk uit ftaet tebefluiten \

dat het ampt der fcheeps-timmerluiderl

te dier plaetze , tot een maetfehappy

was gebracht, daer een aenzienlijkmari

tot hooft over was geftelt.

Als Grieken en Romen in haer bloei-

en was,wiert het een helden-dact gé-

fchat, zich tot het fcheeps-ftrijden te

begeven , maer voor die tijden het zelve

voor oneer ftreckte: en het was een ver-

achte voor zaek, zich ter zee te begeveri

,

't geen hiervandaenquam,datde mee-

fte'volkeri , die aen zee gelegen waeren
j

het op een zee-rooven aenftelclen , ja

meri banden te fcheep den genen,die het

hertehjek verkorven hadde.

Kei zerAdrianus-,bdchonck de zol-

daten van de Mizenifche vloot na xx

jaeren dienft, met het Roömfch bur-

ger-recht.Op dat de Grieken veel men-

fchen zoude krijgen , die het op den

fcheep-bouw en vaertaenleiden, heeft

Themiflocles het volk vrydom vergunt'

die zich daer toe begaven.

Wanneer ïemandt fcheep quam té

overlijden , en hetgelcgentheit gaf , aen

ant zijne uitvaert te houden ,
gefchie-
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^eenigertijt te gelijk met een of anderi Zes vingeren van de doodt in een ge-
fchips deel, na waerdigheit verbrant.

Zoo de verftorvene een perzoon van

grooten aenzien was, wiert daer toe wel

een geheel fchip gefloopt, 'tgeen hem
in het vuur verzelde. By Grieken zo
wel als Romeinen, was dit over-2,eloof

,

dat de zielen der gener, die in 't water

dreven, niet en ruften. Lijken van d'een

plaets na d'andere over te voeren, waen-
den zy gevaerlijk, voor fchip en lijf, te

zijn.

By gebreck van zoetwater, hongen
de oude fchcpelingen ruige vellen ne-

vens boort , welcke zoet water uit de
zee-dampen vergaderden, oflieten het

zout waterdoor wafchen leem zijperen,

'tgeen daer door een zoeten fmaek be-

quam. Heden weet men te fcheep zoet

water met druipen , door vuur, tema-
ken,doch 't koft veel houts. Veel ankers

voerden de ouden te fcheep mede , om
by onweer veel t'effens uit te mogen
werpen : want zy geen kennis hadden
van touwen op elkandre te fteken.

Als de fchepen t'zee ftaken, wierden

de zee-luiden met veele gelu'cks - wen-
fchingen en gebeden van hunne vrien-

den verlaten , waer van een preuve by
Horatws is te zien : luits keels riepen

geluck uit, zoowel die binnen boort,
als die op 't lant ftonden .aenGodende-
clemen hier toe rijke beloften, Byde
eerfte Chriftenen ontfongen die gene

,

die ter zee gongen , de kerkelijke zee-
gen, en men badt voor haer.

De Heidenen zijn van gevoelen ge-

weeft , dat de zee ontheiligt kofte wer-
den, waer van te zien bySeneca. Voor-
naem geloofden zy , dat de zee ver-

gramt was , wanneer men onbevarene
wateren, of vergelegen landen gong be-

zoeken: want dan de meefte fchip-breu-

ken quamen te gefchieden.

Schrickelijk is het zeevaeren in de
oogen van de ouden geweeft : hierom

ftelden zy zoo veel offerens daer toe in

:

ju™. s„t. Inunc&ventU aritmam, committe do-

ii- lato

Confifeu ligno , digitü a morte remotis

Quatuor aut fepemfi[it latijjima tada.

Dat is

:

Gaet hecnen drijft op 't nat , en 't leven

nubetrout,

Sat.

l'irg. pi

1 1. llbl

Lik I

ekg.
J

fchaeftftuckhout.

De maets , die fchip-breuck geleden
hadden, fchilderdcn hun ongeval, met
de afgrijzelijkheit des zelfs , op borden,
die zy al zingende op den rug door
't lantomvoerden , 't geen het voïck tot

mededogentheit opwekte , om hen iets

te geven: waer van te lezen byjuvena- r",'.2

lis, en ook by Perfem. eifin.

Deze gefchilderde borden, met lof-

dichten denGoonter eer, wierden dan
eindelijk in de tempels opgehangen

,

tot danckbaerheit van hun behoude-
niiïe.

Schepen,dievrede-bootfchap brach-

ten, ofgezanten tot den vyandt voer-
den , ftaken vooreen vrede- ftafuit , die
op 't Latijn Caduceut wiert genaemt

:

in haeft, wiert flecht een hoetofmuts
hier toe op geftooken.

Afgedicnde zec-lieden den Goden
Eer-dichten in de tempelen ophongen.
Wanneer een Schip zijn gewenfte

haven naderde, hong men klim-kran_
zen aen de maft, gelijckde Poet zegt :

"

EtNauta lati impofuere corona-s.

Dat is:

De blijde bootsgezellen rechten kran-
zenop.

Op het feeft van de ftereke Fortuin

,

wierden te Romen de fchepen bckranft,

en men rechte gafteryen midden in de
vlieten aen.

CMulta coronata juvenum convivia o-aik
lintres , c.

'

Ciïlttltaque fer medias vina bibantur
aquas.

Dat is:

De fchepen zijn bekranft : het gaften

vandejeugt

Is midden in de vliet, men drinkt'ermet
gencugt. Zegt Ovidiu*.

Als de fchepen in de haven Opgeleidt

waren , wierden daer timmer-luiden op
geftelt, die dezelve herftelden, en al

dat verbroken was , weder op maeck-
ten, en vernieuwden: zoo dat men zegt,

fchepen gevonden te zijn , daer niet een
ftuck aen was , van het hout waer uitzy

ter



Scheeps-bouw en bejlier.

ter eerftcr acnvang opgerecht waren dient;

geweeft. Hier uitfproot gefchil, dat,

zoo wanneer byuiterfte wille eenfchip

gemaeckt was, en het zelve door lang-

heitvan tijdt, dus verklutft was , dat

daer niets van het hout, toen het tefta-

ment gcmaekt wiert , aen gebleven was,

of men het zelve fchip gehouden was

releveren: de rechters tot Romen ver-

itonden , dat het fchip 't zelfde bleef,

zoo lang het zijn kiel behielt , enlanger
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dat deze tijt zig ten rriinften

tot 26 jaren uit heeft geftrekt, by het

volgende fchrift te befpeuren is.

L. SEMPRONIÜS. PROCÜ-
LUS. VETERANUS EX. GLAS-
SE. MISENES. PRETORIA.
MILITAV1T ANN.XXVI. SIBI.

ET GQNJUGI.

Dat is

:

niet.

Van het midden van flachtmaenttot

halflente-maent toe , achte men de zee

geflooten te zijn , en de beftierders der

lantfchappen,wierdcn geftraft,die fche-

pen voor die tijdt uit de haven lieten

gaen: de dach dat defcheep-vaert,in

de voortijt open wiert gezet , Wiert met

fpeelen geviertby Romeinen : doch by

d'/£giptenaren offerde men te dier da-

ge aen deGodinne Ifis, een fchip op,

nevens eerftclingen van fcheeps -voor-
I

raet , en leeftocht.

De Romeinen , hebben op veele

plaetzen te gelijk , fcheeps-vlooten by
een gehad , om hun overwohne lant-

fchappente bewaren, en andere aen te

winnen,zy onderhielden zelfeen mach-
tige vloot aen de mont van den Rijn, om
Neerlanders,Britten,en Franzen,in teu-

gel te houden. Onder alle vlooten

wiert'er mede een in'tRoomfchc gebiet

gevonden , die de naem van kooren-

vloot droeg, om datdiesdoeri niet was,

als alleen kooren van vèrfcheide geWe-

ftcn naer Romen te voeren : doch meeft

vanyEgipté, waerom zy dc/Egiptifche

vloot oock wel wiert genaemt : als deze

quam te landen, toog men de fchepelin-

gen witte klederen uit vreugden aen , en

daer wiert wieroock geoffert, de Raets-

luidcngingenzete moet, en loofden de

leits- mannen. Deze kooren -fchepen

voerden alleen een boven-zeil Suppa-

rum geheten.

Daer was een zekeren tijdt geftelt,

by d'oude Romers, welken als iemant

hadde gedient, hy zijn affcheit kreeg,

en af wiert gedanckt , met verlofvan
nimmermeer zich ter zee te hoeven te

begeven : aen wien dan eemg onderhout
toe wiertgelegt,zijn levé lang:welketijt

men hout dat langer heeft geweeft, als

Voorde zoldaten die te landehadden ge-

„L. Sempronius proculus oüdt

„ krijgsman, uit de Mifenifche hooft,

„vloot, heeft gedient XXVijaer,
„voor zig, en zijn Huisvrouw.

Meffdna was gelijk Ravenna , een

plaets daer de Romeinen hare

fcheeps-vloóten hielden.

Andere af-fchriften , uitoudemar-
mer-fteenen, behalven deze zijn voor
handen , daer by men ziet , zee - lui-

den, gedient te hebben 24 jaren lang,

ook noch 26, eneerhjck tezijn oht-

ilagen.

Het fchip wiert by de ouden voor

een teken van vrcemdelingfchap ge-

nomen , om dat men uitheemfchë

landen daer mede bezoekt , gelijk

by Tacitus, van ÏJts , byde Sueven

geëerr, fprekende, is te zien. Het te-

ken felve Czeit hy_) der wijze als een

Liburnifihfchip gemaekt
j
"leert-, datde

Godts-dienjl van buiten isgekomen.

De vreemdelingen by de Atheni-

enzers droegen fcheepkens om , op
zeker feeft, 111 teeken van dat zy geen

inboorlingen waren. Op de oude

graven van de Erètriers, in Grieken j

vont men fcheepkens gefneden, in te-

ken,dat zy daer vreemdelingen wa-
ren.

De Romeinen zijn eénmael zoo
fterk in getal van fchepen ter zee ge-

weeft , dat fchoon zy altijdt meeft

d'overhant op hunne vyanden behaeU

den , men echter zeven hondërt fche-

pen telde, die by den vyant in kor-

ten tijt verovert wierderi,een merkte-

ken,dat die zeive daer in groten getal-

Ie zijn geweeft. Confiantinus Coproni-

mus, als hy de Bulgaern zoude gaen
beoorlogen , om hun tot de Room-
fche kerk te dwingen, verloor by

I

ftorm , opeënemael,eén vloot van

twee -duifent fchepen. Bugeflaw f
Tc 2 Vorft



NlCOLAES
Vorft van Pomeren , trock tegen
Denemarken op , met vijf hondcrc
fchepen

, die, op vijf en dertigh na,
alle quamen tefneuvelen. Antonius

thmom. hadde een vloot toegeruft van vijf-

hondertoorlogs-fchepen, die in drie

verdeilingen wasgefchaert.

Dat men van outs al, zig meefter op
zee heeft zoeken te maken , en el-

kander den vryen vaert of toegank te

fcheep,tot zekere lant-ftreken te be-
letten, uit het volgend vreden-ver-
dragh tiuTchenRomen, enKarthago
blijkt

W I T S E N S

lib. i.

den genen, daer men de doodcn , in

deaerde begroef.

De fnel-lopende vaertuigen , een
hoet , tot teeken, voor op voerden.

Scheep s-ftrijt , van den Conftantinopo-
litaenfchen KetterLeo de vi/fde,die

op hetjaer 8 14 heerfchten.

DeStuerman,en het Scheeps-opper-
hooft , dient voor al weer en wint
yaft te zijn , en grondige kennis van
's luchts veranderingen te hebben,
kundigh in'tgefternte en alle He-

^Amicitia Romanis& Romanorum
\

melsteikenen , kaeken,enopkomen-

ficw cum Carthaginienfibus & Car-
\

de weers-vlagen,konnende voorzien,

thaginienfium foriis , hü legibus &
*tiyb. conditionibus eflo. Ne naviganto Ro-

mani , romanorumvefoc'ü, ultra pul-
chrum promomtorium ; extra quod

fi tempefiatis aut hoftium w fuerint
compulfi : fi quü vi delatus fuerit

,

emendi aut accipiendi quicquam
, pra-

ter neceffariarejiciendü navibus&Ja-
erüfactendis jus ei neeflo, intradiem
quïntum

, qui navem applicuerïnt ab-

euntOy &c.

Dat is

:

„Daer zy vrintfchaptufTchen Ro-
„ meinen, met hun bontgenooten , en

„ Karthaginenzers , met hun bont-

„genooten, op deze voorwaerden

,

„ ën wetten. Niemant der Romei-
„ nen , of hun metgezellen , vare voor

„ by het Schoone Hooft , waer

jj buiten , als zy door ftorm , of vyant
j,zijn gedreven , of door gewelt ge-

„bracht, ën zy hun geen recht, iets

„daer te koopen of te ontfangen,als

,,'t geen nootzakelijk zy,om defche-

„ pen te herftellen , of den Godts-

„ dienft te plegen , en zy hebben bin-

,, nen den vijfden dag, na het landen

j, te vertrecicen , enz.

Schepen ftrekten zomtijts voor

geftadige wooningen van huis- ge-

zinnen , gelijk by Lucanus en Helio-
AmipbHiH doms is te zien , voornam voor de vif-

Byfmtm.
fc fjers en zee-rovers van yEgypten.

Ja de fchepen , dienden de zommige
voor begraef- plaetzen. Men placht

mede een ofander fcheeps-deel,met
den dooden , die een Zee-man was
geweeft , in het graf te leggen. By

!
en te gemoet komen , op dat zijne

j

volmaecktheit, en volle kennifle
,

'tfchip en volk behoude , en tegen
ongeval befchutte.

De Schepen, en Galeien , die ge-
bouwt werden ten ftrijde, dienen be^
ftendig te zijn, den vyant, welck zy
te keer zullen gaen, waerom, naer-
ftig te letten is, op zijne toeruftingh,

manningh,en wapeningh, en datgy
d'uwe zoo toefchickt , dat zy be-
quaem zijn hunne tegenftre vers, niet
alleen te wederftaen , maer zelfs oock
te overwinnen.
De fchepen zullen niette zwaer van

hout zijn
, op dat zy niet traeg in'c

zeilen worden, noch te rank,ofte licht

opgehaelt, datze door hunne zwak-
te, niettebros bevonden werden, om
den indruckdcr vyandtlijke fchepen
te wederftaen , doch van eenen mid-
delbare zwaerte,ftevigomdevyant-
lijke *nebben te rug te fenden,en niet *

te grof, dat haer gewicht den voort-
gangh belette.

Die bouwen zal , dient alles dub-
belt voor en by de handt te hebben,
als anckers , riemen , roei-klampen ,

en bancken , touwen , maftkorven, en
alles wat fchips-bouw , en gebruik
vereifcht: voornaem, uitgeholde bak-
ken , planken , werck ,

piek , teer , en
alle werektuigen

, gebruickelijck by
den Scheeps - timmerman

, gelijck

bijl, boor, zaeg, en diergelijcke.

Voorop den boeg,zal men fteets een
koperen fpuit klaer houdé,om vuur in

's vyants fchepé te blazen, en hoog bo-

ven de fpuit op 'tront-hout, dicht be-

fcho*
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dop.,- fchoteneruarfchen, of* maft-korven, I omde brant-wacht te houden , en alles

metftevigefchanzen voorzien,daermen
j

rebeftellen,daer haeftby van noden is.

dappere mannen ten ftrijde, in zet , wel-

ke den vyant op de voorfteven te keer

gaen,ofook wel het ganfche fchip over,

hare pijlen, javelijnen,en andere werck-

tuigen, om den vyant te vernielen, wer-

pen.

De houte ftorm-toorens , die te mid-

den op den*overloop ftaen,werden in

de drie-roei-rei-fchepen Van dezwaer-

ftedeelëngemaeckt-, waeruit demaets

molen-ftenen , zware klompen yzers,

broot- timpen nietongelijck, en vuer-

voetzel in 's vyants fchepen Werpen

,

waer door de fchepen reddeloos , of

tot afch raeken , het volck verplet , en

om 't leven komt, de fchepen zijn lang-

werpig, van een goet beloop , voerende

een onder en boven riem - rei.

Ieder riem-rei , hebbe ten minften

vijf en twintig roei-leden , of banken

,

waer de roeiers op zitten , zoo ter rech-

ter als ter flinker zijde ; welke mannen

zich zoowel tot den ftrijt , als tot den

arbeit moeten fchrap toonen , hondert

boven, en onder. Den Hopman zy op-

pervoogt,enbehalvenhem,ziet men een

te fcheep die op helm,vlagge-ftok, ftan-

daert , of zeil-üm'er , paft , nevens twee

voorftevens-ftuer-luiden, en andere min

dergebieders. Van de twe voorfteriem-

gezellen paft d'een op 'tanker-werpen,

en d'ander op de vuur- fpuif. de kijk- uit

zit ftadig op de (tevens top , ofop de

neb ,
gewapent : en des hopmans zetel

is op 'tftier-plegt ; by hem ftaet een

fchilt-knaep , die de vyantlijke pijlen

van hem keert, als men ftrijt , en ruimte

maekt in vrede, om van de gemeene

man önderfcheiden te zijn , uitzijn zit-

plaets hy alles 't ganfche fchip over

befchouwen mach, en gebieden na den

eifch.

Daer zullen oock grooter fcheepen

werden gebouwt, die twee hondertman

ofmeer ,
naergelegentheitvan tijdt,en

plaèts,voeren : vi jftig aen de onder-reien,

en hondert en vijftig by debovenftcalle

dé vyant gewapent konnendebeftrijden.

Zult oock klcindere fcheepen bou-

wen , welcke fnel in 't loopen , gezwint

en rat, om iets te verrichten zijn , die

maer een reeg riem-gaften op hebben

,

men noemtze Galeien , gebruikelijk

Zomtijts timmert oock laft enpaer-

de-voerders ,om het fcheeps-reis-tuig,

en aldenkrijgs-toeftel, na te voeren ,op
dat het zelve ,voornaem als 'tvechtens

tijtis, de fchepen niet yerzwaere, wel-

kewapen, en fpijs uitlangen,als men des

nodig is.
t ,

'tEn is niet licht tebepalen , het getal

der fchepen, noodig tot een beftendigê

vloot, ofde «aannen daerpp , want na
tij cs gelegentheit , en 's vyants gewelt

,

dient de menigte der ylootelingen , en
fchepen , als oock alle het krijgs-tuig

,

vergroot.

De paerd en laft - voerders, dienen

van alles voorzien te zijn , niet alleen

vanwercktuigen,tot de vaertdienftig,

maer oock van boog en pijl , werp-
fchacht , en al wat bezonders dienftig

mach geoordeelt werden , voornaem
ovcrvloet van alle wapentuig,op dat, in

geval eenige wapens fchadeloos raeken,

weder andere ter hant konnen geftelt

werden . Laet hen het toeftel daer men
mede werpt,en diergelijk geweer, mede
voeren, op dat door 't gebreck der zelve

de notgezellen geen onheil ervare. Be-
halven de krijgs- knechten , cn boven
roeiers , zoo zal een ieder , die nevens

den hopman te fcheep is , van den eer-

ften tot den laetften , gewapent zijn

,

met fchilt, en boog , fpies en pijl , jave-

lijn, en zwaert, rufting tot arm, haht, en
hooft, en ten minften zal hy voor gewa -

pent zijn, zoodeachter-ftucken, borft

en fcheen - harnafzen entbeëren , maer
die noch helmetten noch rufting drae-

gen , zullen met dubbelde * fnaer-rocx-

kens'tlichaemganfch dëeken, en ach-

ter de rug van de gewaepende de boog

gebruiken, 't Gebruick dér* wërp-fte-

nen,is dienftigte fcheep, die men in ftee

van ander wapentuig in den vyandt

werpt; want fteenen is een goet en vaft

geweer : maer men zal
(
de ftéenéh zoo

niet werpen, dat zy alle hare kracht

daer toe aenfpannen, enbelialvendat,

ledig zijn, want als devyant zich met
fchildenverfterckr.en zich ftil houden-

de het daer op aflaet ftuiten, zullen dé

keié ligt vergooit,en de werpers vermat

werden , welcke dus aengeranft , lichte-

lijk verflagen en gevelt konnen werden,

Tt i en

Ceniuclüi,
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cn dus te doen, is de wijze der Barbaren. 1

De Saraceinen laten den eerden ftorm
op zich afbotzen; en wanneer zy zien

j

denvyantmat/tzy door fteen-werpen ,
1

boog.fchieten, ofandere wijs van ftrij-

den, ftaenzymeteenbotsop , vertza-
J

gen hunne tegenftrevers, en vangen aen
)

te hardebollen van na by , met flag -
j

zwaarden,enfpieffen zonder bezouw.
Daerom,wachtmen zich te recht, en

j

verfpilt niets onnut , maer neme goe-
de voorzicht, datden vyant liever als

den onze fchade erlangt ï men moet het
getal der pijlen , en de kracht der man-
nen, overwegen tegen elkaer,en den toe-

ftant des vyants van 't begin totden ein-

de des gevechts wel doorzien, omdaer
den aenval na te richten. Hier toe
voorziet het opper-hooft , dat de maets
geen nootwendighedenofvoetzel ont-
beren, op dat zy uit gebrek van 't zelve,
geen oproer brouwen, ofonze onderza-
ten, en gunftelingen hart vallen; door
noot,en honger,gedwongen, hun te ver-
ongelijcken, en te verdrucken , maer zo
't moogelijck is , berooft den vyants
gront , en fpijft daer u volck uit : geeft
laftaen alle hop -luiden, geen minder
krijgs-knegtte verongelijken

, geniet
geene gifte van hem , zelfs de minfte
met : ja denckt zelf niet, van iemant
fchenkaedjen aen te vaerden , veel
min van den genen welck onder hem
geftelt zijn

, 'tzy, en hy van grooten
ofkleinen doen.

Stelt de wackerfte,en luftigfte krijgs-

luiden op 't hoogft van 't fchip , daer zy
hantgemeen met den vyant konnen zijn,

dezwackfte, enlafhertigfte, zooriem-
gaften, als punt-bieders , zent na onder

,

en vervult de plaetzen der verflagene
boven, metdeonderfte mannen.
Het opperhooftmoet bekent zijn,den

imborft,en drift van alle zijnefchepelin-

gen , gelijk dejagers die van hunne hon-
den kennen,om dezelve na elcx aert , te

mogen gebruiken. I

Zal derhalven alles zoo fchicken , I

als'tin een voorgenomene Krijg nodig
mochte zijn, zoo wat belangt de fche-
pen zelve, als de bevaerders. Wapen,
voor-raet,en leeftocht,op een verzeker-
den plaets moet verordent werden , als

't op een kampen gaet.

Eermentefcheepegaetjlaet de zol-

I T S E N S

daeten zich Godtbeveelen, met onder-
linge fmeeckingen,en godtvruchtige
beloften. Hem afbiddende een heil-
zame reize

, tegen hunnen vyandt.
Spreeckt daer na alle de maets te gelijk
aen,fteekthaer'thart onder de riem, en
moedigt de hopluiden en minder voog-
den in 'tbyzonder aen, zoo veel doeh-
lijckis, dat ieder zijn ampt gade flae,
en fteekt in zee, meteen goeden wint.
De fchepen en zullen geen zee kie-

zen, iederom 's eerft, maer welgefchikt,
iedet hoop van 3 of 5 , een hooft erken-
nende, die den leits-man zal zijn, in
groote zee-heiren zy d'Admirael zel-
ve opper- voogt , en gebieder : elck
een zy wel onderwezen malles, dattot
fchip, pijlen en ftrijdt behoort.

d'Oude onder-hop- luiden hebben
beveelen van 's vloots opper-voogt
t'ontf^ngen , welke dezelve weder uit-

deelen aen hun ondergeftelde ampt-lui-

den: en dit zy vaneen Konings vloot
genoeg gezeit.

Op de fchepen der byzondere, ftelt

men Schippets in ftee van Hop -luiden

,

tot beftierders, die 't opper-voogt van
een Konings vloot, daer zy zich onder
vinden, zullen gehoorzaemen.
Met welcke naem van fchipper *, in m

d'oude tijden ,'s vloots oppervoogden, r««e?»

wierden benaemt, en hun onderhorige
beampten hondert-mannen , en leits-

luiden. *

Het zy een ftale wet, de maets, en , f(l
de lenepen lteets te oenenen , zoo in «»<»'»'

't byzonder, als vergadert , men valle
den ander aen met fchilt, en zwaert,too
welck fpiegel-gevecht, men de fchepen
ten vollen uitrufte , als of 't ernft waere :

zoo aen een geklampt als los , vatte
men elkaer op zonderlijke wijze aen,
met lange fpieflên , en hant-fpaken des
tegengeftelders fchepen, beledigende :

zo dat niemant ofhen omtrent derft ko-
men, ten zy hy het grootgevaer niet en
fchroomt. In 't kort, laetze zoo Wer-
den geoeffent injok en fpiegel - ftrij t, als

men gift dat het in ernftaen zal gaen
,op

dat hunne ooren 't krijgs-gekrijt , en ge-
raes niet vreemt voor en komt , of hun
verzage, als voor iets datongewoon is.

En dan eerft, wanneer dezee-lie-
den, dus geoefent zijn , voertmefi

|

hentenftrijdwaert, ieder fchip houdt

zich
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zigh zoo verre van zijn macker, dat
j

zy elkander niet hinderen , 't zy in
|

hartweer, 'czyby kampens tijt. Ge-

lijk een welgeftelt , en geoeffent heir-

leger ,
vervolgen zy haer loop : en

wanneer men lant , wert de vloot ge-

fchicktelijk verforgt , cn als 't anke-

rens tijt is, zal men zetten, 'tzy in

een haven , 't zy tegen ftrant , of in

eeninham,gefchicktelijk,fondereeni-

ge verwartheit , op dat , zoo'er on-

weer opfteekt , de vloot te minder

fchade lijde.

Hoe *t met de wint ftaet ,
moogt

gy uit het gefternte weten , als oock

het geweft 't geen gy zoekt , enten

ware een groote noodtzakelijkheit

u dwongh. Zonder voor wint.ftil zee

,

en een gevvifze hoop van goede reis

,

en begeeft ü niet van de wal in een

onftmmigh water , maer neemt wel

waer's hemels voortekenen, en alles

wat d'ondervindinge hier inne leert,

cn neemt zoo de reis aen.

Wanneer ghy in't Vaderlant ont-

fcheept , en de krijgs-lien te lande

' voert, zonder fchroom voor vyant

,

zoo laet de zelve onverwart uit treen

,

enruften. Zyen zullen noch'sdaegs

noch's nachts , iemandt van 't landt

beledigen, 'tzy met de vruchten cn

gewafzen, dezelve afhandigtema-

ken, of het vruchtbaer landt te ver-

woeden.
Indien ghy na by 'svyants landt

zijt, ofzorgtdezelvenabyurezijn,

behoort het dat gy fchilt-wachten uit

zet, zoo te water als te lande. Naer-

ftigh,wacker en flagvaerdigh,u hout,

zo, of 'c gewis aen de man zoude gaen

:

want 's vyants liften zijn veel , zoo ze

u te lande bemerken onbezorgt, zul-

lenzyuflaen , en't vier m defchepen

werpen, of zullen mede een inbreuk,

opu vloot doen , indien zyklaer zijn

en u onklaer bevinden , 't zy by daeg

of by nacht , en zy zullen u dus licht

vernielen, maer zoo gy op u hoeden

zijt, is al haer inval y del.

Als de tijt van ftrijden nadert , zoo

hout al dc vlotelingen de ftraffe

voor, welck de lafhartige te beurte

valt : moedigt hen metbequame rede-

nen , om'taenftaende gevaer , niet
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van boete als door belofte van loon,

en aenporringe , zich dapper toonen

,

en zelfs als men na by kampt , zich vol

moet houden.

De vyant moetaengetaft en vermat

werden , liever door een vooruitge-

zondene vlootsgedeelte en ande-

revonden, als met de gehcele vloot,

of zijn meefte gedeelte zelve , ten

ware,eene,zware nootwendigheit ver-

eifchte , het ter eerften aenval alles

te wagen.

Het opperhooft werpt zich niet

lichtelijck ïn'thartft van een openba-

ren ftrijt ,
terwijl de kans licht yer^

keert , en d'oorlogs gevallen wonder-

lijckzijn.

Waerom wel te wachten is , niet

lichtveerdelijk een zee-flagh aen te

gaen ,
wantalsdefchepenaen elkan-

der vaft zijn , hart gevegr niet wel

t'onrgaen is. Schout derhalven het

aenklampen<Öerenterdreggen,zoogy

geen vaft vertrouwen hebt , op de

ftereken van u volck en wapentuigh

:

waer door ghy den vyant ontvvijfelijk

zult doen ruimen.

Want de menighte en groote der

fchepen, en zal geen meefterterzee

maken, 'ten waer men daer op heeft

fterke mannen, vol moedt en harr, en

voor al den zegen van boven , wclck

is te bekomen , met goet leven en

weldoen. Tegen de vry gegevene vy-

anden , handelt met rechtvaerdig-

heit , weeft niet onmenfcheh'jk tegen

de gevangens , noch leght hun niet

fchandelijkofgodtloos op,enfchaedc

niemant, die u niet heeft misdaen ,

en die welck u heeft verongelijkt, we-

derftaet in goethertigheit.

Als de tijt ten ftrijde nadert , Zoo

fchickt uwe fcheepen verfcheidelijck

na tijt en plaets gelegentheit : en der-

halven, als ghy waent meeftertezijn,

en 't gevegc wiltaengaen , op hoop cn

betrouwen van winft en zegen ,

maekt van uwen boden, en uit u ei-

gen wateren te zijn , kampt liefft

na by 's vyandts landen, op dat hy

't vlugten , op zijn bodem ("waer hun

kans 't ontkomen is) voort vegten op

het water, verkicze.

„I Als defchrick een krijgsknecht

tefchouwen, opdatzy zoo uit fchrik vangt, en hy kans om te ontloopen
( Z1CC
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ziec, werpt hy zijn wapentuigh van
zig, en kiert de vlucht, want men vint

zeidenman
, 'tzy romein of barbaer,

die een fchandige vlugt voor een ge-

wifle doot, nieten verkiert.

's Daegs voor 'tgevegt moet raedc ,

tuflchen zee-voogten hoplien gehou-

den werden ,en beraempt, met meer-
der Hemmen wat te doen ftaet , het

bertemde alom uitgedeilt moet zijn,

aen's vloots befticrders, welckde be-

veelen vacrdigh hebben na te komen :

en zoo
, by geval , iets buiten giflingh

te voor kornt, heeft het opperhoofr
een tzein tedoen, uitdruckende zijné

wil,waer alle hopluiden zig na te voe-
gen , en't belafte te volvoeren heb-

ben, 'tzy metfchiltflaen, opgeving
van roock , wujingh , en op en neer
halen van zeilen , of anderzins.

Het opper-hoofc van de vloot zy
voor al voorzien van een uitftekent

fchip, wackere maets,«in moeten
fterckte, hunsgelijken overtreffende.

Van gelijken de zeevoogts-plaets-

bekleder, fchout by nacht, en al wie
over meer als een fchip ftaet , nemen
de wackerfte mannen by zich , opdat
zy , als hoofdenen voorgangers, oock
meerdergewclt konnen doen. Dees
en alle d'andere fcheepen , hebben
fteets't oogh op het Admiraels fchip

5

waer van zy beftiert werden , en
wiens laft zy volgen , ten ware in by-
zondere voorvallen , anders wierde
vereifcht.

Hier toe dient , op een verheven
plaets, zeker teken, 'tzyeenvlam-
vaen (_Flamulum,~) of iets anders op-
geregt te zijn, in 't fchip van den zee-

voogt, om daer mede te zemen , na
welgevallen, 'tzy men zal voorrgaen

met kampen , aenvallen of aerzelen

,

of dus veinzen, en keeren , iemantdie

innootis, te hulp te komen
, traegh

ofgefwind voort te gaen , laegen aen

teftellen, of wel die t' onrgaen. En
watdiergelijkebeveelen meer mogen
zijn , welckc de fcheeps- hopluiden

,

gewaer wordende , hebben na te ko-

men.

En ditzeinen gefchiet hierom , de-

wijl n>en onder 'tgevegt, noch door
ftem, noch door Trompet, eenan-
der zijne mening kan doen verftaen ,

j
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|

terwijl de grooten oproer, 'tbruifzen.

;

van de zee, het gekrijs der wapenen,
de vaert en 'tbotzen der fchepen, ne-

|

yens het gefchreeuw der kampers ,

'cgehoorverdooven.
Doet het't zein , zoo't over ent

ftaet
, ter flincker of ter rechter zijde

neerdalen
, 't werde gefchut opgc-

hgt, ofte neergehouden, weg -ge.
nomen, en oock t'enemael verandert,
neemt afzijn kruin , verandert zijn

geftalten en verw. Van outs ftack
men een heimet of krijgshoet op een
lange fpies, root van verwinteecken,
van aenval, doch miflehien, zoude
men met weizen der handen , dit al-

les verrigten.

Laet het kennen van dees tekenen

,

[

rnet haer bcduitzels , zoo ingeboe-

I

zemt zijn , allen den hoplien , en
hunne plaets bekleeders , dat zy ter

eerfteraenzien , de laft daer door ge-
geven, verftaen, en aenftonts weten te

volvoeren.

De fchickingh des vloots , 't zy
dat de vyantperft en dwingt, om te

i
werden handt gemeen, 'tzydatghy
op hoop van zeegen , hem aenianft :

werde , na voorvallende gelegent-
heit door den Vloot-heer geftelt :

want men daer van geen vafte wetten
geven kan , dewijl 's vyants toeftel en
rangh niet te doorgronden is, eermen
het ziet.

Altemet zal hy de vloot halfmaens
gewijs fcharen , met hoornen of han-
den , aen ieder eind , aen't fcherpft

ftelr hy de manhaftighfte hoplien, en
kloekfte fchepen , aen de buitenfte

kringh , te midden in, zy de vlootheer
geftelt, opdat hy alles befchouwe,
ftiere , gebiede, en hulp zent, daer
hy ziet , dat de zij ne te kort fchieten

:

en de halfmaens -wijfche ftellingh ,

dient voornaem om den vyant te be-

fluiten.

Opeenandertijt, ftelt de fchepen
lijnregt ,om , des nodig, met de neb-
ben , op's vyants boegen in te rijden ,

en met de vuerfpuiten de fchepen aen
brantte helpen.

Deelt oock de vloot in verfcheidë

fcheeps-benden , en als de eene ge-

vochten heefr , d'ander op den vyant

aenvalle, 'tzy van vooren ofter zij-

den
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den en in de (tart, en zoo zal men den

vyant wederftaenen verflaen.

Men verzint oock krijgs-liften , l

want als de vyant wijt en zijd ver-

ftroit is , en op de onze , die zy niet al-

le zien , aenvalt ,
overrompelt men

hem haeftelijck met het lichaemvan

de vloot zelve, welckof verfchoolen

was , of in der yl , door macht van

riemen , nadert : en zoo zal men alle

zijne krachten dempen. Als men zeer

vlug vaertuigh heeft , laet men die

de vlugt veinzen , en den vyandt ach-

tervolgen , zonder oit t'achterha-

Jen , als wanneer men friffche fche-

pen by de handt hout , welcke in der

vluchtelingen fte, 't gevegt hervat-

ten , en hen vyandt flaen. 't Is oock

geen onnutte les , de zwakfte aen te

ranzen , wanneer men forght den

iwaerften niet beftendig te zijn. Daer

wordt vaak gevogten handt aen hant

,

tot ia den duiftcreii nacht. Voor af

gematte fcheepen , voert friflche

aen, en verpooft de maets , dieden
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(battende , de fcheepen mede ont^

fonckt.

De boogfchieters fchieten , by de

(levens , en van ter zijden , kleine

fchagtkens, Cïïlufcu/i geheten.

Andere hebben fenijnigh gedier-

ten , in beflootcn potten , om over

'svyandts boort te werpen , gehjck

ferpentcn ,
fchorpioenen , die zoo

ghy ze raeckt , bijten : en de beet is

doodelijck.

Oock potten vol levend-kalck ,

welck verbroken , binnen 's vyants

boort, hun verflikt, en'tgezigtver-

bijilert, een groot ongemack voor de

kampers

!

De minck-eifers , op 't vyantlijcke

boort gegooit, geen klein onheil ge-

ven, en zijn in't (trijden zeer t'onpallè.

Vuer-potten, welck in 't vyantlij-

ke vaer-tuig geworpen en verbroken

worden, daer de felvige zichontfle-

ken , laten een voornaem wcrptuigh

zijn

Alsmededehandt-buizen,waeruit

wreden vyandt vellen , en dit doet I
defchceps gezellen,van achter kopere

voornaem , alsU E fcheepen , die van fchilden , veel vuer den vyandt in't

den vyant te boven gaen.

Veinzende te eerzelen , zult ghy

den vyant , die u over hals zoeckt te

volgen, verbijfleren ,
enzijnwelge-

fteide zeebende verwarren , wan-

neer 't tijt is hun op 't lijf te vallen, zijt

gy de fterckfte in getal der fcheepen r
1

zent twee ofdrie van d'u wen, tegen

haerereen.

De fcheeps-ftrijt is beft aengevan-

gen, ais het weer den vyandt,heeft

ontreddert , of als hy door ftadige

zee-kaaken is afgemat, of wanneer gy
'snachs kanze ziet , hunne vaertui-

gentenvnure te doemen, en oock in-

dien ghy bemerckt, hy voet aen lant

,

en 't volck verdeelt heeft.

Doch dewijl de voorvallen, zoo on-

derfcheidelijck zijn, is 't niet wel

doenlijck , vafle wetten of voor-

fchnften re geren , waer zich een

Vlootteer navolge, doch hy bidde

Godt, dat hem uit de vuifl heilzame

gedagten invallen , desvereifcht.

Veel werkx heeft men verzonnen ,

zoo om fcheepen als fchepelinuente

vernielen , gelijck het vuur met ge-

klater, en de vienge roock, daer men

gezigt werpen.

Groote voet-angels of fpijckers, in

zware koddens geftooken , om han-

gen met brandtvoedtzel , ontftooc-

ken 5 en in de fchepen geworpen , zal

de felvige in kolen leggen , en als de

maets komen om deze te blufzen,

zullen de pennen hun de voeten quet-

zen , 't welck geen klein ongemack

den tegenflnjders aenbrengt.

Met kranen of andere werk-tuigen,

die tot lichten gebruickt werden , eri

bewegehjck zijn, herwaerts ender-

waerts, wert oock wel heet en braft-

dent pek, geworpen in de lcheepen

der tegenflnjders, die aen d'uwe

vaft zijn.

Men zal de geheele vyants vloot

verdelgen, zoo men breet tegen hen

aenlegt , aen hem geketent is , en aen

een zyde werk geeft, en aenklampt^

terwijl andere ftevige nebbén , hun in

derughzetten, dat het davert, maer.

ghy dan , als de fchokaenkomt , zee

af een weinigh , om't vyantlijck ge-

bouw niet te fchragen , en zoo zal

men die in degront booren : menflae

wel acht , dat de banden, diedeftrij-

V v dends
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dende fchepen t'zamen houden, niet op
een plaets wederzijts aen 't fchip vaft

zijn, maerdat het vyandlijk fchip fchie-

te meer na achteren toe , op dat de man >

die hem poogt te overroeien , plaets

heeft om aen te ranzen , tot dat hy is

gedoken : en dit diene medej,!op dat in

fchepen , die twee of meer riem-flagen

hebben boven elkander, de onderriem-

gaden met lange fpiezen doorderoci-

gaten den vyant lenzen, en ombrengen.

Gelijk het mede zeer noodig is , van

en uit de onder-riem-laeg,'t vyantlijke

vaertuig aen te randen , op dat de fche-

pen, door-boort , het water drinken , en

te gronde gaen.

Krijgs - voorvallen zijn ontallijk ,

waerom het werck van te langen fleep

zoude zijn, wetten inallenvoorte ftel-

len.

Vooral moeten de fchepen voorzien

zijn van ftercke mannen, die zich niet

ontzien hart tegen hart, enhant tegen

hant te vechten, van een vluggen geeft

,

rap, en geoeftent in alle wapen-tuig , te

landt gebruikelijk : maer voornaem

oeffentden genen meeftdaer in, welck

ghy op 't bovenfte dek denkt te ftellen.

Maekt altijdt meerder in getal van

fchepen te zijn , als denvyandt, of ten

minften gelijk.

En zoo men bemerkt, dat hun fche-

pen fterck gemantzijn , ontziet oock u
volck niet ; maer gelijktze in getal , of
overtreft hun. Hn als ghy dezvvaerfte

fchepen tot de tocht toelcgt,zoo brengt

de krijgs -luiden van twee kleinderc

fchepen op een groot : of kieft uit al

uwe macht de luftihgfte. Twee hon-

den krijgers ofmeer , voere ieder fchip.

Men takelt ook kleinder vaertuig

toe, meer bezeilt als het zwaerfte, om
den vluchtenden tegen-ftrijdert'achtcr-

halen, endesnoots zelve te ontkomen.

Deze houden zich ftil , zo lange als men
huns niet behoeftig is, en werden t'zij-

nertijtgebruickt, om den vyant te be-

ledigen, ofzelf het gevreeft onheil af te

keeren.

Grooter en kleinder fcheepen , zal

mén bouwen, en uitreeden , na de plaets,

daer men ftrijden moet , en den vyandt,

daet men tegen te doen heeft:want ieder

volkaerd heeft zijne by zondere water-

machten : de Saracijnen bezigen zwaer

W 1 t s e n s

en log vaertuig , de Scythen fnel en
klein , om dat zy in het zwarte meer
door enge ftroomen afzakken. En dit

zy van den toeftel eens waterlegers ge-
noeg. .

'

Als ghy den aftocht blaeft
, wijckt

met de ganfche vloot , halfrnaenswijs,

welcke geftalte, zoo wel int 't komen als

keeren, oorbaer geoordeelt wert.

Na het ontgorden van het zwaert,

deeltinbillickheitdebuit onder u volk
uit, onthaelthun metgaftereien,cieren

vreugde rmeltijden , begiftigt de wak-
keren , en ftraftde lafhcrtigen.

De veelheit der fchepen, bemant met
bloode krijgs-lien, is vangecn waerde,
zooze tegen weinige, en knechten vol-

moer, tedoen hebben

.

De zegen des twifts , en kanswaging
beftaetnietin 'tgetalder mannen , maer
in koen en dapperheit derzelve: wei-
nig wolven doen grooten flacht, onder
een groote kudde fchapen.
Wel naerftelijckhet doen der vyan-

denmoet befpiet werden , om zich naer
de groote en meenigte harer fchepen,
wapen, en volck te befchikken.

Hebt by de werken klein , en grof
vaertuig, niet ten kamp alleen geor-
dent , maer ook , om wacht te hou-
den, leeftocht aen te voeren, en de vloot
teherfpeizen , Galeien vaneen reeg rie-

men.

De Zee-voogt zy voor al yverig, en
op zijn hoede , ftemmig in zijne bevee-
len, en voorzichtig in zijn voornemen,
om behagclijk voor Godt te zijn

.

Ter eeuwigduuriger geheugenifie, stk/M
van aenzienlijcke fchcepen,fcheeps-da- dcmk--t'

den, en zee-zegen-pralen , heeft men
'

oulinx in gebruik gehadt, icheeps-ge-

denk- penningen te flaen,voorzien met
fchepen , en hun fnebben * of eenig an-
der deel; welcke mede veeltijdts voor *G"'>1

zinne-beelden op oude munt geflagen

wierden.

Gelijck als Julim Ca/ar , toen hy
Pompejus vetfloeg, onder Sicilië , in het

jaerDC C V, na Romens opbouw, een
penning dede flaen, daer de driepunti-

ge geftalte van heteilant Sicilië , met
drie beenen,in vorm van een drie-hoek,
gehouden in de handt van een naeckt

vrouws - perzoon , de Siciliaenfche

maeght verbeeldende : die met haer

voet
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voet op een fcheeps neb ruft , op wierd
|

heitas ,y[vgnfti , .dat is , hei! van Augu

U, 4 verheelt. Een andere pennig vint men
¥> noch, ten tijde van Ca/ar gemunt , daer

een fcheeps roer, een hooren des over-

vloets , nevens een fchilt voerders ftaf

,

op vertoont werden. Het ftuer beduit 't

heerichen op den aerdbodem : de kloot,

die afgedeelt is ,
zijn de lantfehappen

der werelt : de hooren betekent volheit

van alle vruchten, en fchattcn, en de ftaf

de vrede. Hier mede wilde Cafar uit

drucken, dathy 'talies wel hadde be-

ftuert, loffelijk voor de Romeinen ge-

ftreden, volken overwonnen, ook fchat-

ten, en rijkdommen voort gemeene beft

vergadert. T)omitius , over groot-va-

dervan A^rö,wiert na de moort van

Ca/ar de ftadt ontzeit , doch namaels

herftclt , en erkent op nieuw voor vloot-

voogt: diesliet hy een penning flaen,

. daer aen d'eene zijde zijn wezen , en aen

d'andereeen fcheeps fneb, met eenigc

zee-wapenen, opftonden.

Zes of acht verfcheide munten

vint men , daer het dubbelt hooft van

Janus aen d'eene zijde op geflageri is

,

en , op d'andere zijde, fcheeps-nebben

• van verfchillende geftalte: gelijk oock

de penningen zelve van verfcheide

zwaertezijn. Eenige ftekenvierfpitzen

voor uit, andere zes oftwee ; en oock

eenigeflegts hetGaljoen zonder fcherp-

te. Ieder fcheeps (cherpte ftaet in 'r

'tGaljoen op een byzondere hoogte, en

wijze.

Noch zijn 'er penningen voor han-

den , van Ca/ar , en Vefpajianas, daer

op de gevleugelde Faem met een lauw-

re krans in d'eene hant , en een palmtak

in den anderen , met de voet op over-

wonnene fcheeps-nebben vertoont wor-

den, tot teeken van hun zegen - pralen :

als ook eene, daer aen dees zijde het aen-

zigt,van M. Toblicus ftaet, en aen d'an-

dere een krijgs man ,die met zijn rech-

ter voet op een fcheeps neb ruft , en met

de rechter hant een palmtak ontfangt.

M. ^Antomus munte een penning,

daer aen d'eene zijde zijn aenzicht op

ftont, en aen d'ander zijde een fchip,

geroeit van vier mannen , daer een

Hopman ofgebiedervoor op ftaet , en

een ftier-man achter by 't roer zit. Op
een andere ziet men een lang fchip,dae

een vlag af waeit,metdeze woorden:Fe-

ftus. Deze beide zijn zonder nebben.

Niet te onrecht, vindt mendeForr

tuin , jmet een fcheeps roer en zeil

by de ouden , op onderfcheidelijcke

penningen geflagen, gelijck oock de

overvloet op veele oude munten ver-

heelt werdt, met boegen van fchepen

,

daer Ceres by ftaet: waer mede zy wil-

dete kennen geven , dat de rijkdom en

overvloet van over zee , met hulp vart

fchepen tot hen was gebracht. Numa
en de nazaten van trineus 3 Rooms Ko-
ningen , hebben gedenck - penningen

doen maken, daer op d'eene zijde hun

beide wezens ftaen, en aen d'andere zij-

de twee poorten : onder welck een de

faem met een lauwer -krans en onder

d'andere een fcheeps-fnuit vertoont

werden.

De Grieken zijn voorbarig in ver-

dichtzelen geweeft : hier van zegt men *

dat als Melicerta , zoon van de koning

Inm te Thebe zich buiten boort wierp;

een Dolphijn hem op den rugh nam

,

en hy in een Zee-godt zy verandert

:

waer van men tot op heden een penning

ziet, daer hy, aen d'eene zijde, op een

dolfijn legt , daer een palm-tak nevens

ftaet : en op d'andere zijde een fcheeps

ken , 't geen onder een vierkant zeil

voortwert geroeit.

De koop handel is by Grieken zoo

wel als Romeinen , op onderfcheide-

lijke munten , met het hooft van Mer-

kuer en een fcheeps - neb verheelt ge-

weeft.

Op een penning van Hadrianm ,

wort4feuitgebcelt,door een ftaendé

vrouwe, houdende in de rechter-hant

een flange beknepen , en in deflinker-

hant het roer van een fchip , hebbende

de voet op het voorfte van een fchip

gezet.

Op een penning van Antonius , ifze

zonder fchip, en heeft inplaetsvan het

roer eenanker : datze op het vooreinde

van een fchip ftaet , eh het roer , ofan-

ker heeft , betekent dat men in Afia

naeuwlijx anders als te fcheep komen

kan , ofte dit ziet wel op haer zee-vaert

,

en zee-bedreventheit , als van Rhoduf

Efefus , en andere zee-fteden , daer

toen ter tijdt de Schip -vaert bloeide:

datze een flangh ,
beknepen houdt j,

Vv 2 kan
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kan gevoegélijck gepaft worden , op
het krijgsbedrijf'vanTrajamts , Ha-
drianus voorzaet, die alle de volke-

ren , tufichen de ftroomen Indus en
[

Eufraat , den oorlogh aengedaen
hadde , en Kosdroem, Koninghder
Parrhers, welcken tot die tijde toe

niemant overwonnen had , verdelgt

,

en den Partners een nieuwen koningh
gegeven hadde , alzo de ilang als be-

knepen , en het vorige Afiatifche lig-

haemingelijft heeft.

Men vint een penningh , waer op
Conftantinopolen ftaet af-gebeelt ,

'

nevens een overwinningh beek , met
uitgefpreide vleugelen , houdende
een fpies in d'eene, en een fchiltin

d'anderhandt : de voet zetze op het
boort van een fchip , daer zomtijdrs
niets, zomtijdts eenlauriertack, bo-
ven wordt vertoont : waerdooruit-
gebeeldt wierdt , de jeugdige ftrijd-

baerheit, zeeghafcigh , en zeckun-
digh , ofaen de zee gelegen.

Noch is voor handen een penningh
tan Maximus , onder dit opfchrift,

virtiu lüynci , de manhaftigheit van
lllyricnm Hier ziet men,'t zy de Kei-
zer , 't zy iemandt anders , met een
fpies in de handt, opeenfnellopent
paerdt zitten , en onder het paerdts
voeten , een fchip , dat fterek voort
geroeit wort : op d' overloop ftaen ge-
wapende Krijgs-knechten, met fchilt

aen fchilt, gefchicktelijckgevoegt

;

het zy opeen fnelleen fpoedige tocht
van de Illynfche benden, te paerde,en
te fcheep volbracht, gemaeckt, ofte

dat IUyricum (lantfehapover I taliën,)

vaerdighhulptepaerde, en te fcheep
uitleverde.

Onder de munten der Franfche
Keizer-koningen, is een penning van
Ludovicus Tms , Karei de groots-
zoon , daer op vertoont wordt een 1

fchip, by na op de oude wijs der Ro-
meinen, met verfcheide uitleggende
riemen , en een ftuerfpaen aen 't ein-

de uitgevoert : de maft , die te we- :

derzijde met touwen ftaet gefchoort, -

draegt het kruis op een fpies.
j

Men ziet oock , opeen penningh -

van Klaudius , een wel-gekleede
Vrouw, die het roer van een fchip in

de handt , en een fchips fteven ne-

i W i t s e n s

!

vens ofonder haerheefc, met het by^
:

fchnfc Britannia. Dat men Britanjen
in zoo ledige ftant ziet, te achten is,

|

om dat een gedeelte van heteilandt
(geiijck Suetonim zegt) zich binnen
weinigh dagen, aen Klattdtus, zon-
dergevecht,of bloet ftorten, overgaf.

Desgelijks ïs'creen penningh van
Hddrianm,al\vacrcen nuekte vrouw,
met hangende hairen , de rechter-
handt op 't hooft leit , zettende de
eene voet op het boort van een fchip

,

en de flinckerhandt , waer in zy iets-

als een fcepter , of rijeks-ftafdraeght

,

in de fchoot laet zacken : datze dc
fcepter in de fchoot laet hangen , kan
vertonen,datze haer heerfchappy niet
machtig is op te beuren.

De Tyber wordt op een penning
van ylntomm Pms uitgebeelt, als
een oude ftroom-godt, hebbende een
rietindehant: fteunt met den eenen
arm op eenige heu velé, en met den an-
deren op een fchip . met het by fchrift
Tiberis : tot de ftad töe (zeit Dioni-
Jim) is de Tyber bevaerbaer voor
groote fcheepen , en tot zijn oor-
sprong

, voor matige bootjes. Opeen
diergehjcke penningh van Aurelms
ziet men, dat'er veel waters uitzijn
kruick vloeit , 't geen geoordeelt
wordt , ter gedachtenis van 't over-
vloeyen des Ty bers te zijn gemaeckt,
dat te zijnen tijden zeer zvvaer ge-
weeft is : zulcks het veel gebouwen
verwoeden,veel vees wegnam, en een
grooten honger veroorzacckte.
Noch vintmen een penning , waer

op Cybele, de moeder aller goden,
afgebeelt wordt, zijnde een ftaende
beelt in een kort en opgefchort kleed

,

met de armen en beenen bloot } hou-
dende een ploegkouter in d'eene,
en een ancker in d'andere handt: uit
de grontfehieten twee koren-airen.
'topfchnfeis Tellusftabilis , dut is, de
ftandbare aerde: ickachre dat het an-
ker is, om aen te wijzen degemeen-
fchap, die het aerdnjck met de zee
heeft

; 't zy om dar het als in de gront
geveft is, ofom dat het als van de zee
omhelft wordt

; gclijck d'aerdbe-
vingh van outs (Cchoonze niet wiften
door welcken Godt veroorfaeckr)
niemant gereder toegefchrevé wiert,

dan
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dan Neptumis , die dacrom oock met

d'aerde zijn gemeenen rempel had.

Op een penningh van 'DomitiantU)

wort de krijgs-heldinne Valias ver-

beelt , met een werp-fpies , en fchilt

,

op het boort van een f'chip , gelijck

ofze als in'tfpits te ftrijden ftaet , met

denachtuyl

,

nevens zich.

hacr toegewijde vogel,

Oock wort gevonden een penning,

waer op een roeiende gaiey gezien

wort, met het opfchrift : Latitia Aug.

keizerlijcke blijdfehap.

Noch vint men een penningh van

Hadrianus , waer op een galey ftaet

,

met het opfchrift Felicitati Augujli,

keizerlijcke geluckigheit , waer door

de geluckigeftant van den ftaet, door

de Wtienngh des Keyzers, als met

een fchip door zijn ftuerman , bete-

kent wordt.

Zoo vint men noch op een andere

penningh van Hehogabalus , een

roeyende galey , met het opfchrift,

Fclicitas Temp : geluckigheit der tij-

den , 't wclcke de zelve beteeckening

kan hebben.

Op een andere penningh van de

jonge Valentinianus , wordt de heer-

lijkheit der Romeinen uytgebeeldtj

door een fchip ,
waeropeenoverwin-

ningh beek aen 't roer zit , met dit

opfchrift, Gloria Ramanorum, d'eer

derRomeinen.
Op een penningh van Tttaf wor-

den gelezen deze woorden, ViEloria

Navabs, dat'sfcheeps overwinning,

daer een beek nevens ftaet , hebbende

twee vleugelen op harerugge, inde

eene hant een krans, en in d'andere

een lauriertak, ftaende op de helft van

een fchip , tot een teken, datd'over-

winningh op zee verkregen was.

Een penningh vint men van Lu-

cius Antonim

,

des dry-mans Broeder,

waer op de godtvruchtigheit uitge-

beeltwort, dooreen beek , hebben-

de in d'eene hant een ftuerfpaen , en

in haer arm een hoorn des overvloets

,

meteen Oyevaeraen hare voeten.

Noch is voor handen , een pen-

ningh van Toflumas, met de woor-

den, [alm yrovtneialis , 't heil der

landtfehappen, daer de Rijn te neder-

geftreken , d'eene hand aen een boot-

5+i

je ftaet , cn me t d'ander een riet houd

,

fteunende met den arm op een heu-
vel : daerom veil licht met dit op-
fchrift verheerlijckt , omdat deGal-
lifche landfehappen, door de Rijn ge»

floten , van den gereden aenloopder

landt verwoeftende Duufchen be-

vrijdt bleven.

Men leeft op verfcheide pennin-

gen : Concordia Exercitimm , een-

dracht der heyren , 't zy onder ver-

to.ningh van een Vrouw , met de
krijgstekenen , of van twee in een ge-

floten rechterhanden , die boven het

gedeelten van een fchip,ecn krijgs-te-

ken vaft houden.

Op een penningh van Gordianus

,

ziet men een fcheeps- brugge , daer

de Keizer , op de voorgangh van een
overwiriniugh beeldt , met eenige

Krijgs-knechten overtreed : voor op-

fchrift. Qiicv.Trajc&us Aug. Keizerlij-

overtocht. Van 'Pompcjus zeit Flo-

rtts, dat hy , een fcheeps brugge ge-

maeckt hebbende, d'eerfte der Ro-
meinen over den Enfraet getrocken

is. Dergelijcken overtocht kan oock
hier vertoont worden , dewijl Gordia-

nus op den Perzen oorlogende , tot

over dienftroom, zijn hcyrleger ge-

leidt heeft.

Scheep-bruggen wierden oulinx veel

gemaekt, van dicht gefloote tonnen , en

vaten , met banden en zeelen aen elkan-

dere verknocht : ook floeg mentonnen

den bodem in, en ftacker veel ofweinig,

na de breete des waters,'t geen men over

moft, op malkander vaft, rontom wel

dicht beftouwt , dat daer geen water

doorkoft, daer de mannen dan achter

een
, doorkropen : en dus koft een ge-

heel leger in korten tijteen water over-

komen , zonder eenig pael in den gront

teflacn,offrhiptegcbruiken. Ten de-

zen einde, voerden de legers groote Ie-

dere worften , of zacken mede, die men

op blies, en voor fchip -bruggen ge-

bruickte, daer dan raderkens ter zijden

j

aengebonden werden , die van mannen

omgedraeit wierden , 't welk dan d'op-

geblazene zakken dede voortgaen.

Touwen fpande men over vlieten,

daer berden aen-gebonden waeren y

die voor fcheeps-b ruggen wierden ge-

bnückt, ofmengebruickte daer vier-

Vu 3 kante
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kante hanr-fpaeken toe , die in elkan-

dre geflooten konden werden , en ge-

deckt met fchotten : oock kaffen gevult

met biezen , of dicht gefloten tonnen ,

onderfcheidelijk gevormt ; vvol-baelen

in vriczent water, tot den overtocht me-
de zeer bequaem zijn, oock tonnen op
zijn ent gezet, van lange balken gevat.

Florus fchrijfr van zekeren bode, die

door hulp van een blacs, door 't water

tuflchen 's vyants fchepen deur ging.

Herodotus in zijn vierde boeck, ver-

haelt, hoe 'Darint, zoon van Hjfiafpes
de Schyten den oorlogh aen willende

doen, een vloot uit-rufte van zes hon-
dert fchepen : eneenkrijgs-heir van ze-

ven hondertduizent mannen over wil-

lende fchepen , dedehy een fchip-brug

over den Bosphorus van Thracien leg-

gen , welck vijf hondert fchreden lang
was , dien hem zoo wel aen ftont

,

dat hydaerzijn troon op liet rechten,

om het volk over te zien trecken , en
befchonk den bouw-meefter met veel

voor-rechten. Xerxes, zoo Herodotus
gedenckt,dede een brug van Ó74Sche-
pen over den Hellefpont leggen, zoo
gemaekt , dat daer drie openingen in

bleven tot door-tocht voor kleine fche-

pen. Deze fchepen wierden van zes an-

kers, vooren achter uit, wel vaft vertuit.

De Kabels waren van wit vlas, en het
kruit Byblus gemaeckt , die 60 pont
woegen , op ieder vaem : dees baigh
wierdt met een korft van aerde be-

1

deckt,omeengemackelijke overtocht

voor paerden, en andere beeftente ver-

benen. iftr^ozegt,datdeengte,waer
1

deze fchepen tot een brug ftreckten

,

wijt was 3 7 50 fchreden,ofte 3 o ftadien.

Gajus Caligula dede een fcheeps-

brug leggen , tuflchen Baja en Puffbl ,'

op de lengte van drie duizent zes hon-

dert fchreden , met een dubbelde rang

van fchepen , wel vaft geankert in de
gront , met aerde belegt , en gepla-

vijt. Overdezen brug reed hy trotze-

lijk twee dagen achter een. Tereerfter

male, zat hyopeen paert, gekroont,

met en bijl in zijn hant, in 'tgout ge-

kleet, en ter tweede mael zat hy op een

wagen , die van paerden , vaerdig ter

loop, voort-getrockenwiert.

&missim.»erha£lt , van een houten
dijk, offcheeps-vlot dat voor Koppen-
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hagen , by de vereenigde Hanzee-fte-

den wiert gelegt , waeruit de ftadt zeer

heftig wiert befchooten, enbeftookt.

Op het jaer 1627 in'tbelegvan Ro-
chel een vlottende dijk van veertig aen
een gehechte fchepen , was gemaeckt.

De brug, die Parma over de Schelde

leide, van de Heer P.C Hooft, Droft
tot Muiden aldus wort befchreven :

«Van beide de oevers af, tuflchen

„ de fchanflen van SantéMarye en Sant

„Philips, zach men zware paaien ge-

„flagen, tot dat zy vijftig voeten qua-

„ men in 't flijk en 't water te ftaen , en de-

„ diepte het heyen verboot. Deze ge-

bonden met leggers en planken daer

„op,engdenmeerdan duizent voeten,

„de doorvaert. Het midden wijt, wel
„dertien hondert voeten; flopten twee
„en dertig pleiten, d'cene ontrent twin-

tig voeten van d'andere, ent'zamen
„vaft gemaeckt, met maften, die rei-

kende van boort tot boort, oock een
„vloer van deelen dragen: zijnde daer

,, en boven , zoo voor als achter, fteve

„ aen fteve , en d'uiterfte aen de ftaende

„werken gevetert , met groove kabels

,

„ofyzere kettingen. Elck fchip had
„ ten weder einde een ftuck gefchuts,

„en een anker tegenseben vloct, voor

„ dertig man in , zoo tot befcherming,

„ als om de touwen te vieren , ofaen te

halen, naer dat het water wies of viel.

j
,, De brug doorgaens , had breete voor

„ tien man in 'tgelidt , uitgezondert by
„ de fchepen , alwaer zy aen elck ent
„van de ftaketzels , twee fchouders

„van dezelffte breete, juift vierkant,

„om tot wapen- plaetzen en ftrijk-wee-

,, rente dienen, uitbeurde. Zy was ge-

„ borft-weert, zoo verre als 'tpael-werk

„ toe langde , met de dubbelde heinin-

„ gen van berden , en aerde daer tuft

„ fchen geftampt, tegens allen hagel van

„ mosketterye. De gemelde fchouders

„hadden mede eenige donder- buflen

„ op : ook voor zich twee regels paa-
„len over dwars, vier inden regel , en
„gedeckt , met verre overftekende

„ balken
, gefpitft met yzer , om de

„vyantlijke fchepen daer op te ontfan-

,.gen.

Men zach oulinx een vont van over
't water te gaen , door middel van op-

gefpanne blazen 3 die men aen de voe-

ten



Scheeps-bouw en beftier. II. Déél. 345

ten bant , en gelijck als laerzen ge-

bruickte , of wel met de knien daer

op leggende , waer vanbyO/iren
Suetoyimftasx. te lezen.

De oude Spanjaerts en Arabiers

wiften zekere horden op blazen te

leggen , daer zy mede over vlieten

toogen ; van welcke ftofFe zeer vol-

maecktelijck handelen Valturius en

Frontintu.

Van (JÏÏlarkus Aurelius vint men
een penning, waer op men dusdani-

ge bruggen , ofovertochten ziet, met

een borftwering ter zijden, en vleu-

gelen aen de enden, met het by fchrift

Virtus Aug. Keizerlijcke manhaftig-

heid! : en dusdanige vleugelen zijn 't

,

die Arrianus,\n de befchnjvingh van

diergehjeke bruggen, trappen noemt.

EIck hooft van de brugge, ind'aerde

gefloten is, omdepaerden, enlaft-

beeften een gemackelijcker toegang

te geven , en tevens om het geheele

werek te binden. In korten tijt, voegt

hy'er by , wordt dit geheele werek

verrigt , en meteen grootenyver , en

gewoel , nochtans buiten wanfehick

of verwerringh ; want de aenmoedi-

gingh op elck fchip , en de opwacke-

ringh der gener , die hun plicht waer-

nemen , de vaert van't werek bevor-

deren. Noch befpeurt men uit een

penningh van Gordtanus , dat deze

overtocht enckeiijck meteen keizer-

lijck roei-fchip gefchiede , waer in de

Keizer voor aen , en vervolgens de

ftandaertdragers geplaetftzijn ; 'tzy

in 't overzetten van eenige ftroom , of

met over d'een of d' andere zee te va-

ren.

Twee penningen zijn voor han-

den, d'eene van Nero, end'andcre

van Karakal/a , waer op men ziet

een aenkomft te fcheep , onder af-

beeldingh van een roeyfehip , 't zy

dat aldus eenige geluckige voorfpoe-

digheit beteeckent wiert , gelijk men
op andere penningen ziet , of dat het

de Keizerlijcke aenkomft te water

wil te kennen geven : want op de

penningh van Nero , ziet men dit op-

fchrift , Adventus Auguft. (de aen-

komft van Auguft. G. P. welke laetfte

letteren men lezen kan , GraciaPe-

ragrata (Griekenland doorgetogen

zijnde.) De ^Egyptenaren hadden
merekteken van een fchip op mun-
ten, en elders ; daer zy de oppermacht

mede wilde beduiden. De Tyriers

voerden op munten , en vlaggen af-

beeltzels van fcheepen , zigh zelve

daer mede de vont van't fcheepbou-

wen, willende toefchnjven.

Abaris, die uitScythien was, de
tocht van Apol naerde Hyperborceri

heeft befchreven : dees, zoo de ver-

dichters willen ,had een pijl van Apol
tefchenck,met welken, als hy wierp,

hy zelve alom mede vloog,atnimmerj

en is voor een Godt by het domme
volck gehouden geweelt. Dees voer

alle dromen , en zcè'n op en neer

,

waerom t'zijnereereen munt is gcfla-

gen , daer een omgekeerde fcheeps-

neb op ftaet verheelt, nevens eenige

Dolphijnen.

Van KlaudiusznDomitianus vint

men penningen , vertonende warer-

ftrijden , met grieckfche opfchriften

:

op d'eerfte ftaet dit , overwin ningh

der Kapitolijnfche Icheeps-ftrijders

:

op d'andere , Flavius Sabinus heeft

het gegeven. Hier ziet men eenige

ronde gebouwen , ringh-ront beflo*

ten ,
prachtig en cierlijck opgemaekt

,

en in de zelve een water - boezem ,

waer op eenige roey-fchepen tegen el-

kanderen aenkomen.

Men vint een penningh van Nero,

op welcke dit fchrift ftaet , Augufli

Por, Oft. S. C. dat is , Oftienzer haven

van Auguftus raedts-befluit , uit wel-

ke opfchrift in bedencken komt , of

niet Auguftus zelf aen dit werek de

eerfte hant gelegt hebbe. Alhier ziet

men twee vleugelen van getimmerte,

halvemaens wijze uitgeftreckt, zijn^

de aen 'teynde gefloten, ofalsgeflo-

ten , met een groot leggend beeldt

,

dat op een dolfijn fteunt : aen 'tander

eynde ziet men een ftaend Kolos-

beeldt, op een zware voet {leunende

temidden in de zee gebouwt : inde

boezem zelf vertonen zich eenige

fcheepen , en galeycn , die aen ancker

leg£en -
. ... .

Twee penningen znndernoch ge-

vonden van Trajanus , waer op de

zeve haven van Oftia ftaet afgebeelt,

die zomriidts wel verzien, zijn met
de
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dënaem van Tonus Trajani (^Traja-

nus haven.) Op deze penningen , ftaet

dc haven met koftelijke gebouwen ver-

derf.

Men vint ooek penningen van Au-
gustus, die met byvoeging van een roer,

anker, Scheeps-fteven, lchecps over-

winningen, en fcheeps-zegen-tekenen

te kennen geven , dat zy op de fcheeps-

oVerwinning van den jongenPomfejus,
aen de kuft van Sicilië zijn gepaft.

Op een andere, die Panvinius ver-

toont, ziet men, tereeren het wed-ren-

nen van Severus , een Schip , 't-geen

boven platen verdekt is, zonder roeiers,

met een roer : in de midden ftaet een

zuil , daer boven een zeil aen vaft is

,

'tgeen onder van een naeckt man ge-

houden wert : voorts eenige ren-baens

eieren * op verheve columnen. Het
fchrift is Latitia temporum , dat is :

vreugde des tijds. Rontom het fchip

men ziet wed-loopen; mitsgaders eenig

wilt gedierte.

Men ziet op de penningen van Au-
gustus en Titus een ftaende Pylaer, Co-

lumna Roftrata , dat is, fteven-zuil ge-

naemt , waer aen eenige ankers , en

fcheeps ftevens ofnebben zijn gehecht:

boven op verheerlijckt met het beeldt

van den Keizer, om eenige verkreege

fcheeps- overwinning ; in alles van ftant,

gelijk de zuil,welke voor ofvan Kajns
Duillitis zelve opgeregtis,dienochte

Rome met hacr op- fchrift voor handen
is,envoor't alderoutfte overblijfzelder

Roomfche outheden gehouden wort,

als geftelt, zoo men gelooft
, op het jaer

na Romens opbouw 495.
Noch vint men penningen van Lol-

HusTalicanus
,
waeropafgebeelt ftaet

een vierkante zetel
,
gezet op een verhe-

ven borft-weering met fcheeps-ftevens

verdere , beteeckenende de vertoog-

plaets,i?0/?wgeheten,datfnebben,fnui-

tcn, ofliever voor-ftevens van fcheepen

zijn, om dat dusdanige fcheeps- ftuc-

ken , tot gedachtenis en prael , aen dit

gebouw gehecht , en ten toon gehan-

gen wierden : hier van zeit Livius al-

dus : de fcheepen der Antiatiers wier-

den ten deele te Romen in de fcheeps-

kolken gebracht, en ten deelen in brant

gefteken
; met wekker fnuiten goet ge-

vonden wierdt, de verheven vertoog-
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placts, op dc markt gebouwt, te Verde-
ren, waer na deze placts Roftra dat 's

fnuiten wierdt genaemt: infgelijx zegt
P/«/«j,dcfcheeps-fniüten, aen de ver-
toog -plaets gehecht, wacren aen de
markt een vercierzel , en als een kroon,
den Roomfchen volke op 't hooft ge-
ftelt. De nieuwe vertoog- ftoel of fte-

ven puy, weinig van de andere verfchil-

lende, zietmeh op een penning van Au-
gUfius,waer op twee mannen,(men oor-
deelt t^Augufinsen Agnppa , ) op een
zetel zitten. Totbewijsder uitftekent-

heit van dit gebouw, is genoeg , dat het
van Livius een Tempel wort genoemt.
Dat het niet los op zich zeiven , maer
acn eenige marekt vaft hebbe ge-

ftaen, gevende woorden van Ammia-
nusMarcellmus bedenkelijk te kennen,
daer hy , van Konftantinus fprekende

,

zegt, als hy tot de Roftra quam , de
afzichtelijkfte markt der voorgaende
mogentheit , verftomde hy van verwon-
dering. Dees Roftra ftonden aen de
voet van 'tpaleis , temidden enopde
markt, daer heden de Kerk van Maria
deVerlofterfche ftaet.

C.CMarius op het jaer cccc xvrj
naRomensop-bouw , was de eerfte , die
de fcheeps nebben van zes verwonnen
fchepen, aen den Puye op de marekt
ftelde. Noch hedensdaegs men twee
koperc zuilen ziet, in de Kerk van SJan
te Lateraen totRomen,die op bevel van
Augufttis gemaeckt wierden van de
fcherpe fnebbcn Roftra of Galjoenen
der overwonnene fchepen van Cleopa-

tra,en in denTempelvanjupijn geftelt-

of, zoo andere willen, in die van deGo-
dinne Ifis,van waerzenamaels indeKer-
ke van S. Jan Lateraen zijn gebracht.

Deze opgehaelde munten , of ge-

denck-penningen, (^weinige uitgezon-

den:} en diergelijke andere meer , zijn

bewaert in de laden vanjohan Witjen,

Geheim- fchrijver der ftadtAmfterdam,
mijn broeder.

Dus heeft men noch op heden in't

gebruick
, gedenck-munten te flaen,

ter gehcugenifle van verkrege zee-ze-

gen , gelijk een penning was voor han-
den , waer op d'eene zijde de neder-

laeg der Engelfchen, in haer rivier , om-
trent Chattam , en het verbrande van
haer fchepen in 't jaer 1667 door de

Hol-
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Hollanders Werdt vertoont. Daerde

eenigheit , die de nijt onderdruckt , met

een Schaep , en Leeuw aen haer zijde

,

op een voor- landt wert vertoont, met de

woorden : Mitü érfortü , dat is: vreet-

zaem en fterek. Op de fcepter,die zy in

haer hant heeft, ftaet een oog, daer de

voorzichtigheit mede uit wert gebeelt:

onder de voeren van deze vrede ftaen

deze woorden : Troculhinc mala beflia

regms,\vaeï mede verftaen wert,dat den

oorlog, haet, en nijt ,
zijnde een wreed

beeft,verremoeten zijn,en dat onderlin-

ge vrientfehap tuflehen de oude Bont-

genoten herleve. Op d' andere zijde

praeltdeVreede , meteen hoorn des

overvloets , en een bekranft zwaert in

haer armen. Zyvertreetde krijg, hoog-

moet, en eerzucht , verheelt door kroo-

nen, geit, en waren. Irato Bellumplaca-

to numine fax ejl ; om haer hooft ge-

fchreven ftaet , dat is : Als Godt ver-

gramt is ,
geeft hy krijg en vrede , als hy

is verzoent. En men ziet de handel

fchepen vrydoor zee zeilen; met deze

woorden : Rediit concordia mater,Jul.

3 1 Breda An. 1 66 7. dat is , de moeder

des vredes is weder gekomen tot Breda,

den 31 Juli, op 'tjaer 1667.

Een ander penning vertoont de vier-

daegfche zee-flag tuflehen Engelant en

't vereenigtNederlant , met deze woor-

den !

Mnemopfnon

:

Spetïandte vitforia & virtutü Bata-

v£,clajfe Anglicana Qquatriduum xi,

xi 1, xiii, xiv. Juni, cio io lxvi

enixim repugnante^ fort"it er profliga-

ta, capto Archithalaflb , navib. 23.

qua merjls , exnflü , ereptis , pofleritati

intimandtm Ord. Feed.B FF.

Dat is:

Ter geheugenifle , aen de nazaten

,

van d'aenzienlijcke zegen , en Batavi-

fche deugt, in 't manlijk verflaen van de

Engelfche vloot , naer een vierdaegs ge-

vegt, en dapperen tegenftant : waerden

Adrniraehviert gevangen, en 23 Sche-

pen zoo te grondt gejaegt , verbrandt

,

als genomen , hebben de vereenigde

Staten dit doen maeken.

Op een ander , die ten einde van den

laetften krijgmede geflagen is geweeft

,

vint men dezewoorden

:

II. De e e.
3>k

AJJèrtis legibiis , emendat isfacris , ad*

jutis,defen/is , cojrciliatü regibus,vin-

dicatamarium libertate,pace,egregia,

virtute armorum parta,ji/ibilita,orbis;

Europa*, quitte Numifma hecff b cf.

C13 I3C LXVI1I.

Dat is:

Nae'therftellen van wet, zuiveren

vanGodsdienft, na hette hulp-komen

,

verdedigen , en bevredigen van Ko.
ningen , na het vrymaeken van de zee

,

het verkrijgen van de vreê, voor Euro-

pa , door deugt der wapenen, hebben
dezen penning doenflaen, ff bef. in

'tjaer cid idc clviiL

"Wanneerde ftadt Breda door zeven-
tig wackere helden, daer eenen Herau-
gter leits-man over was, voor den Staef,

met een Turf-fchip wiert ingenomen 5

floeg men een munt , daerhetfehip op-
ftont , ter geheugenifle van het feit. Op
de eene zijde , vint men deze woorden

:

Breda dfervitute Hifpana,-vindica~
ta duttu 'Principts CA'lauritii d Najf,

An.cioio xc.

Dat is

:

Breda is van dé Spaenfche dienft-

baerheit ontflagen , door 't beleit van

Prins Maurits van Naflauw : in 't jaet

1590.

Op de andere zijde ftaen deze woor-

den : Parati vtneere atit mori , dat is

op duitfeh , wy zijn bereit te overwin-

nen, ofte fterven.

Ophetjaer i6oz, hebben vier Staten

oorlog-fchepen , zes machtige Spaen-

fcheGaleien vernielt , op de hoogte van

Grevelingcn , in de noort - zee. Waer
over te dier tijdt , een gedenck - penning

wiert geflagen , daer den ftrijt op wert

vertoont. Metdeze woorden

:

Anno idcii Or.F. T. FF. trirem.

VI. de^rejf.fratf.fugatüque-

Dat is

:

Op hetjaer 1 602 , hebben de vereenig-

de Staten zes Galeien te gronde doerl

gaen, vernielt, en verjaegt.

In Zeelant wiert mede, te dier tijdt

,

een munt geflagen , ter geheugenifle

Xx van
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van het overwinnen eens machtig , en

rijk geladen kraeke jdaer aen d'eene zij-

de op ftont:

'PoJ/unt quxpoffèvidentur.

Dat is:

Aldat doenlijk fchijnt, is doenlijk.

En op d'andere zijde ftont het hovaar-

dig Symbolum (zinfpreuk)des Konings
van Spanjen, een werelt-kloot op zee
drijvende,daer een peert uitfpringt:met

deze woorden: non/ufficit orbu, dat is:

de Werelt is my niet genoeg : waer ach-
ter ftaet een zwemmende Leeuw, het

wapen van zeelant , welken deze woor-
den toe zijn gevoegt, quo falias infe-

qttor, dat is : waer gy fpringt ik volg u.

Opeen andere penning, insgelijx in

Zeelant geflagen , ziet men een zwem-
menden Leeuw , met deze woorden

,

Luttor & emergo, dat is : ick worftel

cn drijfboven : op d'andere zijde ftaet

een zegen-fchip met deze woorden : im-
perator maris, terra Dominm , die op
zeeheerft, ismeeftertelandt.

Als deze ftaet na zoo menigh zee
en lant gevecht, de vreden trofmet
Spanjen, heeft men tot Amfterdam,
ter geheugen ifle , zeker munt doen
ftaen, daerop de heylige vrede aen
eene zijde ftaet, met deze woorden
ob cives fervatos om'tbehouwt der
burgeren. En oockdeze.

'Pax una triumphü innumerispotior.

Dat is:

Een vreden is waerdiger, als ontelbare

zegen-pralen.

Aen de andere zijde. Dit volgen-
de is te lezen.

Extintto , terra marique publico

bellorum incendio , per LXXX annos

continuato. cum trib. Thilippis , Hifp.
Reg. tandemque odiis utrimquefiibla-
tü & afjerta patria libertate pacis
nom. & omine atern. Iteti hibentefque

S.T.&Am(leldam.cio iacxLVjn,
S. C.

Dat is :

Na dat het o orlogs vuer uit was ge-

W r t s e n s

bluft
; 'tgcen tachentigh jaeren had

geduert met drie Philipfen Koningen
van Spanjen. En dat eyndelijk de haet
te wederzijde wasgeweert : Het Va-
derlant in vryheit washerftelt, heeft
den raeten het volckvan Amfterdam
op het jaer i Ó48jter liefde van de eeu-
wige vrede, vreugdig dit doen flaen.

Op de vreede met Cromwel, be-
fchutter van de Engelfche repu^
blijck, is hier ter ftede

, bydenraet
een gedenck-penmngh doen ftaen,
daer aen d'eene zijde de vreede
met een hoorn van overvloedt , en
koopmanfchap op werdt vertoont

,

met deze woorden , ha mihi erunt ar-
tes, ciDixmn. Dit zullen mijn
oefeningen zijn. 1654
Op de andere zijde ftaen deze La-

tijnfche woorden.

CL F. F. S.

Tojl atrox bellum,quod inter Angli-
ca BelgicaqueReip.recloresbüfruftra
tentatis pacu conditiombus, Anno c 1d
ioclii. ex-ar'fit , in quo maximis
utrinque clajjibus fex feptentrionali.

'Duo mediter. mari pugnata funt cru-
enta pralia , Dei Opt. tMax. Benefi.
cio , aufpkio. Olivari M. Britannia
protetforis. & Fceder. Belg. ordinum
pax. cum antiquo fccdere rejlituta cu-
jus optima rei in memoriamfempiter*
nam. S.T.^KA. Hoe monumentum
F C.

Dat is:

Naer den fcharpen krijgh , die tuf-
fchen het gemeene beft van Engelant
en Hollant > heeft gewackert , fchoon
men de vreede twemael te vergeefs
zocht te treffen , op het jaer ióp. en
dat te wederzijdts met machtige
fcheeps-vlooten , zesmael in de noort
zee, en tweemael in demidlantfche
zee, bloedigh was gevochten , is de
vreden, en het oude verbont herdelf,
onder 'tgeley van Ohvier,befchutter
van Engelant, en de Staten van't ver-
eenight Nederlandt. Ter gedachte-
nifze van deze loflijke zaeck, heeft
de raet van Amfterdam deze geheug-
penningh doen maken.
Opde vreden, laeft, metdeKo-

j

ningh van Engelant geflooten , na

zoo
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zoo mcnigh bloedigh zee -gevege

,

heeft den zelfden raet van Amfter-

dam , een gedenck-penningh doen

flaen , daer op men , aen d'eene zijde,

een vloot fcheepen ziet, met deze

woorden. Sic fines noflros , leges tu-

tamur , & tmdas. Dat is : Zoo be-

fchutten wy ons landt , wet , en zee :

nevens een leeuw, die oorloghtuigh

met zijn voeten vertreedt , daer deze

woorden onder ftaen : Leo Batavus,

de Holkndtlche leeuw.

Aen de andere zijde ftaet het wa-

pen van Amfterdam , met dit fchrift.

Deo aufpice , offert is nón minore

animo, quam [uccejfii, avitis patria

legibus
, adverfus tres potentijfimos

Hifpania reges , coadtis deinde femel

iterumque contra vicinos , Britannos

,

armajumere Batavis poft pacem egre-

gia virtute bello portam, atque rediicla

gentris humani cornmercia. Confules

fendtusqtte Amjlelodamcnffs. Mom-
mentumhoc cioioclvii. F. C.

Dat is:

Door Godts hulp, met geen min-

der uitkomft,als moet,deoude wetten

van't Vaderlandt hebbende herltelt,

tegen drie machtige Koningen van

Spanjen, zijnde HoHanderen , tot

twcemael toe, tot den oorlog gevergt

,

van de naburige Engelfchen , wan-

neer zy door manhaftige dapperheit

,

de vreden herftelt, endekoopman-
(chappen onder de menfehen weder

hebben doen leven. Waerom de Bur-

gemeefters en raet van Amfterdam,

deesgedenckpenningh hebben doen

maken, in'tjaer 1667.

Op het jaer 1550 is de zilvere

penningh geflagen , daer aen men op
d'eene zijde het wezen van Andreas

Aurea ziet , en aen d'andere zijde een

Galey, met deze woorden , nondor-

mit
,
qiti enflodit , Dat is: 'Die waekt

enflaept niet. Het fchip is voor zeer

puntigh , en verbreet , tot achteren

toe , alwaer het ront opgaet : eene

maft fraet daer midden in , en de ka-

juit, die bovenopenis, isopftutten

ofd wers-houten , die over de achter-

fteven fchieten geveft. Ieder riem

fchijnt maer van een man te werden

eftier. \% Deel. 347

beftuert, alles na de wijze, te dier

tijde gebruickelijck. Deze munt is ter

eeren van dees genoemden zeehelt,

Andreas Doria, ofAurea geflagen

,

wanneer hy op't bevel van Keizer
Karei met een zware zee-macht, de
zee van de Barbaerfche Rovers zuii

verden , en de ftadt Aphrodifium ofte

Mahadiain Africa overmefterde.

In het jaer 1571 zijn twee pennin-

gen in Italien geflagen , ter eeren

Paus Puts V, en Johannes van Oo-
ftennjck , Baftaert van Keizer Karei,

devijfde, vandiennaem. Nadatde
laetfte de Turckfche zeemacht in de

Lepant hadde verflagen, daer 25000
Turken quamen te fneuvelen , 4000

:
gevangen, en i4oooChriftenflaven
verloft : de fcheeps-vloten der Chri-

i
ftenen,en ongeloovigen , ziet men

j

daer op in goeden fchick gefchaert

:

J

De fcheepen, die voeren maer eenen
maft, zijn voor en achter van een ge-

ftalte.

In hetjaer 1588 is in Engelant, na

het verjagen en verflaen van de
Spaenfche vloot , een grooten ge-

1 denckpenningh geflagen , daer de
Paus met zijn raetopwert vertoont,

,
wien ezels ooren aen het hooft ftaen

,

en op d'andere zijde , ziet men een

|

vloot fchepen , daer van eenige zin-

)
ken, en werden vernielt, zeil fche-

pen ziet men daer by : dier eenige ech-

ter riemen te boort hebben.

A°- 1596 is een bontpenning tegen

Spanjen, tuftchen Engeïandt, Vrank-

rijck , en het vereenigt Nederlandt

geflagen , daer de wapens van de drie

vereenigde op eene zijde zijn te zien

,

met deze woorden. RumpiUtr baud

facile , Dat is : Het wordt qualijk ver-

broken. Op d'andere zijde, ziet men
d' ontredderde Spaenfche fcheeps-

vloot , door de winden verftroit, met

deze woorden ,
qnidmeperfequeru ,

Datis: Wat vervolghtghy my.

Na den nederlaegh der Spaenfche

vloot, in het jaer 1588, in Zelandt

een gedenckpenningh wiert geflagen

,

daer op d'eene zijde nevens het

zeeuwze wapen, deze woorden fton-

den , foli Deo gloria , Dat is: Godc
zy alleen de lof. Aen d'andere zijde

ziet meneen groot aental fchepen te

X x 2 gronde
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grondegaen , metdeze woorden : Claf-

fis Hifpanica, "venit,tvit,fuitfat is:de

Spaenfche vloot is gekomen , gegaen ,

en geweeft.

Aen een andere munt, geflagen voor-

maels hier te lande, ziet men een fchip

vol volks, leggende op haer knien, met

de handen na den Hemel geheeven

,

daer deze woorden by ftaen : Heere

behoedt ons, want wy vergaen.

Behalvendeze, noch een andrepen-

ningh hier te land geflagen, is voor

handen, daer een fchip in ftorm drij-

vende, opftaet , met deze woorden :

Flu£ïuat,nec mergitur, dat is: het wort

geflingert,maeren zinkt niet.

Rhodiens Scheeps.recht.

1 Zoo wie het anckcr ftcelt , eens

ichips, dat in de haven ofop dereede

legt, en dat de diefzulx bekent , de wet

gebiet, dat men hem pijnigt , en dwingt

te betalen, het dubbelt der fchade , daer

door geleden.

2 Zode boots gezellen,met kennif-

fe van den Schipper, de ankers van eens

anders fchip fteelen, dat in de haven , of

op de reede legt, en dat dit fchip ko-

me te blijven , door 'tberooven des an-

kers: zoo moet de fchipper, die deze

diverye toe heeft geftaen , alle de ge-

lede fchade van het fchip en goet be-

talen. Zoo iemant werktuigen en ee-

nige nootzakelijkhedcn tot een fchip,

als kabels, floepen, zeilen, of iet anders

fleelt; zal de fteèlder het dubbelt van

de gelede fchade vergoeden.

3 Zoo een bootsgezel door gebodt

van den Schipper, eenig goet van koop-

man ofreiziger fteelti zal den fchipper

het dubbelt van 'tgeftolegoet betalen,

en de bootsgezel , die de dievery heeft

gedaen,zalmenhondertflagen met de

ftock geven : maer zoo een bootsgezel

zulx geftoolen heeft zonder kennis van

iemant, en daer op gekregen wort
;
zal

hy aen den lijve geftraft worden , voor-

namcntlijck , zo hy gout geftolen heeft,

en daer en boven het geroofde goet aen

den eigenaerherftellen.

4 Zoo de Schipper aen zeker oort

komt , daer men dieverye pleegt , of

daer rovers woonen, en de koop-lieden,

ofreizigers hem duidelijck zulx bekent

maecken , en dat het Schip genomen
wort; zal de Schipper zulx aen deeyge-

naers vergelden. Maer zoo de fchipper
het gevaer des lants verklaert , en dat de

koop-lieden, en reizigers echter het

fchip daer heen begeeren geftuert te

hebben, zullen de reizigers ofkoop-lie-

den gehouden zijn, de fchade te ver-

goeden , die geleden wordt , aen den
fchipper.

5 Zoo de bootsgezellen krakelen,

zullen zy zulx alleen met woorden
doen, zood'eend'ander flaet, en daer

door quetft , zal die geen , die geflagen

heeft , aen de gequetfte , het meefter-

loon,onkofte , en den verzuimden tijdt

ten vollen goet doen.

6 Soo de boots-gezellen twiften, en
dat d'een den ander met een fteen of
ftock flaet,zoo, dat degeflagene desge-

lijx doet, fchijnt het, dat hy daer toe

is gedwongen: en indien hy , die ge-
flagen is, daer van fterft, en men bewijft

dat het die gene is, diceerft met fteen,

ftock, ofyzergeflagen heeft, zal hy die

hem geflagen heeft , niet geftraft wor-
den : om dat de verflagene ervaert

,

'tgeen hy d 'ander heeft willen doen

,

overkomen.

7 Zoo fchipper,koopman,ofboots-
gezel iemant een vuift-flag geeft , en
hem daer door een oog berooft : ofdat
hy hem met de voet fchoppende , een
fcheuringofte breuckveroorzaekt: zal

hy , die geflagen heeft, het meefter-lcon

betalen, en daerboven tien kronen ge-

ven, voor het gemifteoog , ofte voor de
breuk, die hy heeft gemaekt. Maer zoo
die, welck geflagen is , daer van fterft

,

zalhydic geflagen heeft, ter dootver-

oordeelt worden.

8 Zoo de Schipper aen wien het

fchip is vertrouwt, met het gout in een
ander Iant vlucht , door toeftemming
der bootsgezellen , zullen haer goede-
ren zoovafte als roerlijke daervooraen
worden getaft : en het geit 'tgeen men
daer van bekomt , minder is , als de
waerdedes fchips , en onkoften , zullen

zoowel deftierman, als bootsgezellen

gehouden zijn, zoo lange te d ienen , tot

dat alle fchaden volkomentlijck zijn

voldaen.

9 Als de Schipper racdt gepleegt

heeft , d e goederen te werpen., v raegt hy
de
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de rey zigers ,
diegeit in 't zelve fchip

hebben, waer na men het loc werpt,

geit medegerekent zijnde: Der bult-

zacken, klederen, en gantfche toe-

ruftingh wort overleg van waerde ge-

daen. Na dat men in zee geworpen

hebbe, zalmenaende Schipperende

reyzigers niet meer toeleggen , en als

een pont , aen dien die't roer hout , en

die welck de voorfteven regeert een

half pont , zonder meer : en aen ie-

der bootsgezel drie fcrupelen. Den

knechten , en roejers drie minen , zoo

'cis dat eenige reyzigers fcheiden, en

voet op't landt zetten , die zullen be-

rekent zijn, op twee minen. Dit zel-

ve zal insgelijks onderhouden wor-

den , zoo het geit , en 't geene de

bootsgezellen toekomt, isgeroofc,

door den vyant , dieven , ofte zee-ro-

vers. Zoomen eenighoverkomft, of

maetfchappy heeft ghemaeckt van

winft, na dat rekening is geflooten,

en gefchat, alles wat in't fchip zy , zal

ieder fchade dragen , na gelangh van

winft, dien hy verhoopte.

10 Zoo de Schipper en bootsge-

zellen onachtzaem zijn , om hunne

dienft waer te nemen
;

en dat daer

door fchade ofte fchipbreuk geleden

wordt: zijn Schipper en bootsgezel-

len gehouden , de fchade der kooplui-

den te vergoeden. En zoo het fchip

met zijn ladinge vergmgh , door mis-

greep des koopmans , zal hy de fcha-

de , het fchip, en alles wat deur de

fchipbreuk geleden is, boeten : maer

zoo deichipbreuck, gefchiedt zon-

der fchult van d'een ofd'ander: dan

zal het geen gebergt werdt , behoor-

lijck gedeelt worden.

1 1 Dat de koopluiden of reyzi-

gers geen zware en koftelijcke koop-

manfchappen,in een oudt fchip doen:

zoo 't gebeurde , dat de waren daer

door bedorven , zal de fchade aen die

geene komen, die't oudr fchip hebbe

doen laden. Als de koopluiden een

fchip huiren, hebben zy hare koop-

manfchappen niereerder in te laden
,

voor dat zy eerft neerftehjck den ge-

nen , vie voormaels het zelve fchip

bevracht hebben ,
ondervraegt heb-

ben , of het zelve verzien is van alle

toeruftingh? of de maften, de raes,

de zeilen, en anckers goedtzijn , of
daer verwiffelingh van touwen zijn?

de floep wel toegeruft ? de roeren na

behorenPgenoegzame bootsgezellen,

datgoede zee-luiden zijn?of 't fchips-

boort wel geftelt is ? en om 't , met een
woort te zeggen, zy hebben te letten

ofalles wel ftaet, eer zy harekoop-

manfchappen daer in brengen.

12 Zoo yemanteenig goette bewa-

ren wil geven , in een fchip , of huys

,

dathyzulcksdoe , in't bywezen van

drie getuigen : en zoo het goet van be-

lang is , dat hy daer een fchrifc van

neme. Zoo die gene dan , die't zel-

ve te bewaren had, zeit dattet hem
afhandighisgemaeckt,moet hy too*

nen waer 's huis of fchips geopende
breucke , of waer de dieverye doof
gekomen is ;

enzweeren, dat dit ge

-

fchiet is , zonder bedrogh. Zoo hy

dit niet doet, zal hy alles wederge-

ven ,
gelijckhy 'tontfangen heeft.

13 Zoo een reyziger te fcheep

komt, byhem eenigh gout hebben-

de ; 't zelve zal hy in bewaringh den
Schipper geven : zoo hy zeit , gouc

ofte zilver in't fchip verloren te heb-

ben, by taal zal men hem niet behoe-

ven te gelooven "• de Schipper , boots-

gezellen, en al het fchips volk, zul-

len echter gehouden wezen , zich

met deneedtte zuyveren.

14 Zoo yemant de goederen , die

hy in bewaring heeft genomen , loo-

chent , en wordt met getuigen daer

van overwonnen , of zoo men 't by

hem vint, nadat hy't verloochent,

ofte befworen heeft : zoo zal hy 't

zelve dubbelt betalen,boven de ftraf-

fe des valfchen eedt.

15 Zoo een fchip, koopluiden, of-

te reyzigers op heeft ; ofdat de Schip»

per met flaven bezet, ineenftadsha-

ven, of opeenigeredekomt: en dat

iemant uyc het fchip gegaen zijnde ,

zich overrompelt vint, van dieven t

ofte zee-rovers ; en dat de fchipper op

het fchreeuwen der boots-gezellen,

het fchip bergt, insgelijcks de goede-

ren der Koopluiden , en reyzigers

:

zoo zullen dien genen , welck uit het

fchip gegaen zijn, haer goederen her*

ftelt worden : maer zoo iemant tegen

de Schipper wilde dadigen , van dat

X x 3
hy
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hy hem gelaten heeft, in een plaets i komen kracht. Maer indien hetniet on-
daer hy gevaer van rovers lijdt, men ; dertekent en verzegelt is,

zal zijn klagen niet achten , om dat

de fchipper en de bootsgezellen niet

zonder reden zijn gevlucht. Zoo
een koopman ofte reyziger ergens

een flaef laet ftaen , die hy in bewa-

ringh heeft , moet hy den zeiven aen

zijn Heer vergoeden.

16 Schippers, en koopluiden , die

gek op de fchepen leenen, zijn niet

gehouden borge te {lellen , de vracht

,

koopmanfehappen, en het fchip noch

in zijn wezen en geheel zijnde, zoo't

niet is, dat men vreeft voor ongeval

op zee, of voor zee-rovers. Van het

Men mach oock , na goetvinden, boete
in 't gefchrift fluiten. Wanneer niets in
gefchnft geftelt is , en dat de huur-
der geen geit voor zijn koopmanfehap
gegcven heeft, zal hy aen den fchipper
de helft van de bedonge huure "even.
Zoo de fchipper zijn'woordtmet en
houdt, zalhy aen de koopman het half
bedongen huer-loon geven. Zoo de
koopman zijn goederen uit het fchip
haelt, zal hy den fchipper de volle huer
betalen.

21 Zoo twee t'zamen gezelfchap
gemaekt hebben

, zonder zulx te be-
gelt, dat met borge gegeven is, zal fchrijven, en datzy 'tzelve aldus meer
men fcheeps-woeker betalen.

17 Zooiemant goutofte zilvertot

gebruick van een gezelfchap geeft

,

gedurende zekere reife , of ander-

iins,en dat men in gefchrifte geftelt

heeft , hoe langh dees maatfehappy

van leninge duren zal , zoo diegene

welck gout ofte zilver ontfangen

heeft, het niet aen den eygenacr her-

fielt, na verlopen tijt, en dat het ko-

me te vergien, het zy door vuur, dief-

ftal offchipbreuck,- diegeene,die het

gout toekomt, moet het zijne weer
bekomen, en blijft van alle fchade be-

vrijt. Maer zoo de fchade viel, eerde
tijt vervult was , zo zal hy gehouden
zijn, zoo veel fchade te lijden, als

hy winftgehadt zoude hebben, door
overkomft.

18 Zooiemandt, die op reis is, geit

geleent hebbe , en de tijt verlopen zy

,

zoo zal de borge betalen, na de wet.

Zo'ergeen middel tot betaling is , zal

het geit wel blijven onder borgtocht,

doch zal men daer van betalen de
fcheeps-woecker, aldentijdt, dat de
reyziger afwezigh zal zijn.

19 Zoo iemant een fchip gehuurt,
\

de godspenningh gegeven heeft, en

daer na zeit het niet van doen te heb-

ben , die verlieft degodtspenningh.

Zode fchipper tegen't verdrag doet

,

zal hy aen de koopman het twevouwt
van de godtspenning geven.

20 Zoo iemant een fchip gehuurt
heeft , en het verdragh-fchnft on-
dertekenden verzegelt is, te weder
zijden, dan heeft hetzelve zijn vol-

gedaen, enhaer woordt gehouden heb-
ben: altijdt 'chattingeendeomgeldcn
gemeen betaelt, ende zoo een van bei-
derfchepenfchadelijdt, zal den ander
het vierde deel van de fchade des be-
fchadigden lijden, nademael daer niets
in gefchrifte is geftelt , cn dat zy onder
linge maetfehappy gemaeckt hebben
op haer woort alleen. Maer zoo zulx
befchreven is, zijn zy vaftaeneen ver-
bonden

, en degebergde goederen zijn
hen gemeen.

22 De fchipper zal nietanders met
zich neme n , als water, mont-koft , tou-
wen, en andere nootwendigheden, tot

|

fcheeps gebruik, om dat de koopman
|

hetgantfche fchip volgens overkomft

{

beladen -mach. Wen de fchipper
,

j

nac dat de koopman tot genoeghre
heeft gheladen , ietwes laden wil

,

;

zulx vermach hy te doen , indien het
fchip de ladinge lijden mach : maerzoo

j

daer na eemg goet over boort moetje,
worpen worden , zoo zal de fchipper
alle fchade dragen, te verftaen

, indien
de koopman het {"chippers goet

, ofte
ïnladinge met drie getuigen heeft wj£
jen weeren : anderzins zullen zy de
fchade gemeen boeten.

23 Indien fchipper en koopman ee-
•niggefchrift gemaeckt hebben, z ij n zv
gehoudenhet zelve t'achtervolgen. Zo
de koopman de geheele ladinge niet in
't fchip doet, zalhy echter het overige
van de vracht betalen, gelijk zy over
een gekomen zijn.

24. Zoo een fchipper zeil heeft ge-
maeckt, na dat de helft van de bedon-

ge
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ge hunre had ontfangen,en dat de koop-

man wil dat hy weder keert , verheft hy

de helft van de bedongen hucr. Maer
als de fchipper het beding niet voldoet,

zal hy het even-waerd des befprooken

loons verbeuren.

2 5 Zoo de befproocken legtijdt ver-

loopen is , en tien dagen daeren boven

,

zal de koopman dc mont-koft voor de

bootsgezellen betalen: maer zoo voor-

der tij t verlopen is, zal hy het fchip ont-

ladende zulxgoet doen: zoo de koop-

man dc huer wil verhoogen , zal na

goetvinden de fchipperzeil maken. 1

26 Soohet fchip by dach , ofte by

nacht vergaet, de fchipper ofte eenig

bootsgezel buiten het fchip flapende ,

alle fchade komt op den genen ,die bui-

ten het fchip geflapen hebben , en die

daer in gebleven zijn , zijn vry : maer

die onachtzaem zijn geweeft , zullen

aen de Heer van 't fchip de fchade,door

haer misdrijfgeleden, betalen.

27 Soo een fchip t'zeil gaet, met

koopmanfehap van eenige koopluiden,

en dat'er iets quaets aen het fchip ge-

fchiet,ofdathet vergaet , doormiflach

van den fchipper.ofzijne bootsgezellen,

de goederen ter begeerde plaetze ko-

mende zullen daer voor niet aen wor-

den getaft, zoo men met getuigen be-

wijlïjdathetfchipdooronwederis ver-

gaen : alles wat'er van 't fchip en goet

over blijft, zal tot vergoeding van de

fchade zijn. De fchipper doch, zal daer

voor hem aftrecken de helft van de

vracht. Soo wie loochent een over-

komft gemaekt te hebben , en dat hy
in tegendeel overwonnen wort, van drie

getuigen , zal hy zijn gedeelte in 't ge-

zelfchap betalen , en daer en boven de

ftraf voor zijn verlocheninge.

2 8 Soo eenig koopman , ofte iemant

van de reders de oorzaeck zy , dat het

fchip ter beftemder dage niet vertreckt

,

en dat het dus gebeurt, dat het zelve van
zeerovers wierde genomen , door vuer

,

offchip-breuck quame te blijven , zoo
zal die geene , die de oorzaeck van dit

vettragen is, de fchadeboeten

.

29 Als de koopman de goederen
niet levert, ter geftclde plaetze, en de
gezetten dag laet voorby gaen , zoo ,

dat daerna fchade gefchiet , het zy door
zeerovers , brandt, ofte fchipbrcuk, alle

beftier. II. Deel. 3 ff

de fchade aen 'c fchip komt op den
koopman, maerniet voordien tijdt:

want dan zullen zy beyde,te weten dc
fchipperen de koopman, degeleden
fchade dragen.

50 Zoo een koopman , hebbende
een fchip doen laden , zilver met zich

neemt , en dat het fchip door onge-

luck kome te blijven , her geen men
bergen zal van'c fchip, endegoet,is

tot beyder profijt : maer 't gout, ' tgeert

de koopman met zich genomen heeft

,

zal hy behouden , na dat hy de tiende

penning daer van heeft gegeven. Zoo
hy zelve behouden is , fonder hulp

van iets dat aen 't fchip behoort, zal

hy de helft van zijn vracht betalen :

maer zoo hy behouden is door eenige
plancken , ofte werek- tuigen van
't fchip , fal hy het vijfde inbren-

31 Zoo iemanteen fchiplaet, eii

dateenighquaet het fchip overkomt >

al wat geberght zal zijn , zalaen we-
derzijden komen. Het zilver, dat be-

houden zal zijn , zal een vijfde beta-

len : de Schipper , en boots- gezellen

zullen hen beft doen , om alles te ber-

gen.
. . .

• ;s

31 Zo een fchip, door zeker koop-
man geladen, vertreckt voor bedon.
gen prijs , ofna gemaeckte maatfehap-

py, en dattereenigongeluck, byzee
overkomt, de koopman zal de helft

van dc vracht niet eyfehen , maer het

fchip, en goet zal in toeleg komen : en
zoo de koopman , of die de redery

aen heeft gegaen ,
eenigh goet geleent

hadde, dat hy in handen had, zoo
moet men zich gedragen na het be-

fchreven verbant.

33 Zoo de fchipper de koopman-
fchappen ter begeerde plaetze gele-

vert heeft , en dat 'er eenige fchade
aen't fchip komt, de fchipper zal de
geheele vracht ontfangen, deontla-
fte goederen, noch het fchip zijn niets

aen de reyzigers * fchuldigh, maer *Pièerek

'tgeen noch in 't fchip gevonden zal

zijn, zal in toeleg met het fchip ko-
men.

34. Zoo het fchip linnen ofte kle-

deren voert , zal de fchipper die met
goede omwintzelen voorzien, opdat
de goederen door ftorm

,
of'tfprin-

gen van de zee-baaren nieten beder-

ven
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ven. Zoo het (chip te veel inwatert

,

zal de Schipper zulcks datelijck aen

de koopluiden doen weten , op dat zy

daer in voorzien. Zoo de boors.ge-

zellen het niet aen de fchipper bekent

gemaekt hebbé , en dat alzo de goede-

ren bederven.de fchipper en de boots-

gezellen zullen de fchade beteren. Zo
de fchipper, en bootsgezellen met ge-

tuigen hebben laten weten , dat het

fchip te veel water in heeft , en dat

men de goederen in de lucht moet
brengen , en dat men dit onachtzaem

]aet voor by gaen , zoo zullen de
fchipper noch bootsgezellen fchuldig

aen de fchade zijn.

35 Zoo men, na het fchip, met de
goederen in zee te werpen, verlicht te

hebben , genootfaeckt is de maft te

kappen, ofte wel zoo men die door

eenig toeval verheft, alle de boots-

gezellen , koopluiden , koopman-
schappen , en het fchip zeiver, zul-

len in toeleg komen,

36 Zoo een fchip onder zeyl zijn-

de, by dag op een ander fchip zey lt , al

dc fchade die daerdoor ontftaet; komt
*Daer hu op fchipper, boots-gezellen ,

* rey-
™°°n

p2?~ Zlgers j en oock op de koopluiden ,

%mi veaó- zoo het by nacht gebeurt , die gene,
mm'tUtijn, die de zeilen los semaekt heeft, moet
t peen ey- D

r
gemiijckbe- een vuur opzetten, or moet een groot

eer,^gerucht maken; het welck niet doen-

de, en dat het fchip bleef, komt op
o-terve, en hem de fchade , mits het door gerui-
utgioat.

wort beveiligt , dat'et op deze

wijzeisgefchiet. Indien die, welck op
de zeilen paft > onachtzaem is , en

dat defchiltwachtftaept : als men met
volle zeilen zeilt, en dat men op eenig

khpraeckt, zullen zy de fchade boe-

ten, die daer door geleden wort.

37 Zoo der iets gebeurde , daer

door het fchip bleve, endegoederen

gebergt wierden , de gebergde goe-

deren zullen het vijftiende geven

,

maer noch de koopman , noch de rey-

figers, fullen het fchip aen den fchip-

per betalen.

38 Zoeen fchip,met koren geladen

van de ftorm overvallen wort, zal de

fchipper deckingen geven , en de
boots-gezellen zullen pompen , maer
zoo door haer onachtzaemheidt de

koopmanfehappen nat worden, zul-

W I T S E N S

Jen zy de fchade boeten. Zoo
de koopmanfehappen bedorven zijn
door onweer, de fchipper , boots-
gezellen , en de koopluiden zullen
t'zamen de fchade dragen; maer de
fchipper

, bootsgezellen en het fchip
zal het hondertfte deel van de ge-
bergde goederen hebben. Als men in
zee moet- werpen , zal de koopman
eerft werpen , daer na de bootsgezel-
len; en dat danmemantfceele : foo
iemant fteelt , fal hy het dubbelt be-
talen, en zijn winft verliezen.

' 39 Sooeen fchip,geladen metko-
ren , wijn ofte olie

;
en dat zonder

toeftemmingh vanden koopman, de
fchipper zeylmaaeekt , en het fchip
blijve , doch de goederen geberght
worden ; fal de koopmanfehap niets

van de fchade des fchips dragen , om
dat het koopmans wille niet en was,
datmendaerquam. Soohetfchipon-
der zeyl zijnde, de koopman zeydc
tot den fchipper , dat her nodig was
op een zekere plaets aen te zeylen

,

of te zetten , 't welck in d'overkomfl
niet bedongen was , en dat het fchip
quam te blijven , en de goederen niet,

dan fal den koopman het fchip ten
vollen betalen : Soo het fchip blijft

door de wille van defe beyde , zullen
zy beyde de fchade dragen.

40 Soo een fchip bleeve , door
fchipbreuck , en dat men bergdeeen
gedeelte van fchip en goet : en dat de
reyzigers met fich droegen

, gout

,

zilver, zijde ftoffen, pterlen, ofte
gefteenten , het gout zal het tiende
betalen, het zilver het vijfde: foode
zijde ftoffen niet nat geword en zijn ,

het tiende gelijck 't gout : en zoo zy
nat geworden zijn, zal men defchade,
ofte lackagie aftrecken , ende in toe-
leg brengen : de peerlen , na dat ze ge-
fchat zijn , die by 'tgoutvergeüjcken*
de,zullen het fchip helpen vergoeden.

41 Soo de reyzigers zeylmaken ,

en dat het fchip bederft , ofte ver-
gaet , en dat men de reyzigers goede-
ren bergt, zo moeren zy 't herlappen,
des fchips helpen betalen , zoo twee
ofte drie reyzigers haergout, ofgelt
verloren hebben, zullen al 't fcheeps

volck , ja 't fchip zelve de fchade hel-

pen vergoeden.

42 Soo
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42 Soo een vracht-fchip bevonden

wordt gefcheurt te zijn , en dat

iïien daer de koopmanfchappen uit-

neemt : zal het aen de wille des Schip-

pers hangen , de goederen in dit fchip

ofin een\mder, daer in hy over-komt

met den koopman , te brengen , welver-

ftaende datdat fchip bereitleit: en zuo

niet , eh datde fchipper een ander fchip

in de haven brengt, zal de fchipper de

vracht betalen.

43 Soo een fchip overrompelt zijn-

de door ftorm ,en dat, na de goederen

in zee geworpen te hebben , de maften

,

'troer , de ankers ofte floep breecken ,

zal dit alles in toeleg * komen , met de

waerdedesfchips,ende gebergde goe-

deren.

44 Indien een fchip i
met koopman-

fchappen geladen , in ftorm zijn maft

verheft , öfdathet toer breeckt , of de

floep fpilt , en de goederen door de

ftorm bevochtigt worden bevonden,

zal dit alles in toeleg komen. Soo de

goederen bedorven worden 3 door 't iri

vloeien des waters , zonder ftorm ; zal

de fchipper zijn loon genieten, doch

zal de waren , zoo als hy die ontfangen

heeft, weder leveren

.

45 Soo een fchip doof ongeluk ver-

gact, die gene , die eenige goederen te

landebrengt, zal tot loon genieten het

vijfde deel van de gebergde goederen.

46 Soo de floep (de touwen, die de

zelve acn ' t fchip vaft houden, breeken-

de) vergaet, met de bootsgezellen, die

daer in zijn , zal de fchipper de erfge-

namen van de geftorve bootsgezellen

eenjaer huer betalen : maer die deze

floep van 'tvergaenbefchetmt, zal die

wedergeven , zoo als hy die gevonden

heeft, doch het vijfde deel voor zijn

II. Deel.

byzonder toe-behoorende gedaen

heeft by 'tgemeen ,ofdaer toe de fchip*.

pergedwongen heeft , zal niet alleen de

fchade betafen, maeroock het gevaer

van fchip-breuk ; en daer en boven

ftreng geftraft worden.

50 Welck eenige goederen van

de geene, die, fchipbreuck geleden heb-

be,fteelt,ofdiehen profijt doorbedroch

zoeken, zullen het viervouwt aen die

,

die dit ongelijck geleden hebben, ver-

goeden.

51 Wie door dief- ftal , of met ge-

welt eenige goederen in fchip breuck

neemt , na dat hy die zal weer gegeven

hebben, zal hy, zoohy een vry perzoon

is , voor driej aren gebannen wezen : zoo

hy van gemeen volck is, zal menhem
voor eenige tijdt doen wercken voor't

gemeen , en zoo hy flave zy , zal meii

hem tot het verdrietigfte werck bren-

gen,

Rhodifch fcheéps -recht, ter neerge-

fielt, op bevel der Ketzeren, Ttbe-

r'm,Hadnanm,Antoninus, Perti-

nax, en Lucius Sepimius Seve-

rm.

loon genieten.

47 De gene d ie gout, zilver,of ietan-

ders , acht ellebogen dieponder water

van daenhaelt, zal hetderde deel voor

hem genieten ;
zoo op 15 ellebogen, de

helft : maer van de goederen, die de zee

te lande werpt, en die men een elleboog

diep in 't watervint, zal het tiende deel

de berger genieten.

48 Die eenige fcheeps- goederen

rooft in fchip-breuck, zal het vier-

vouwt vergoeden.

49 Die eenige vracht oflaft,aen een

Ttberius Cafar Auguftus , Opper-

priefterin't32 jaer van zijn Tribuni-

fchemacht. De boots gezellen, fchip-

pers en koop-luiden , mijn verzocht

hebbende, detoevallen op zee voorko-

mende, te flechten, en in toeleg te bren-

gen, 't Antwoord van Nero wastmach-

tigfte,wijze ;
en doorluchtige KeizerTi-

benus,ick en acht niet noodigte zijn^

de zaken te prijzen, die UE Mogent-

heitvoorftelt. Zent na Rhodes , en

maeckt, dat men daer neerftig onder-

zoekt, alles watde zee - luiden, fchip-

pers , koop luiden , en reizigers , de la-

dinge ofte zee-goederen, de rederyen,

het"kopen en verkopen van fchepen,

hetloonvan de bouwers, de bewaringe

van gout , van zilver , en andere ver*

fcheide goederen aengaet.

Tiberius dit ontfangen ,
getekent en

in bevel gebracht hebbende ,
gafhet aen

de doorluchtige Burger-meefter Anto-

mnus , en andre Burger-meefter-man-

nen, die met hem beraetflaeghden te

Romen, geduerende hetBurger-mee-

fterfchap van Laurus en<^fgrtppmuf.

Yy De-



354 Nicolaes
Deze zaken vvierden oock voortge-

1

bracht,door den zelven,aen den Keizer

Vefpafianm , dewelcke het in de volle

raet ondertekende.

Jshetnietwaer? dat Antoninm ant-

woordeaen diegeene die hem een ver-

zoeck fchrift voordroegen : voor mijn,

ick ben wel Heere des werelts , maerde
wet is die van de zee , dat de zaken der

zee, zich voegen na de wetten der Rho-
diers , om datze niet ftrijdende met
onze wetten bevonden worden. De
machtige %_Auguflus antvvoorde oock
hetzelve.

Scheeps-recht.

1 De huure des fchippers zal twee
gedeelten zijn.

2 De huure van die het roer beftuert,

anderhalfgedeelte.

3 De huur des genen , die de voor-

Heven beheert, een en een halfdeel.

4 De huur van de timmer-man een,

en een half deel.

5 Dehuer van de floep-meefter een

gedeelte.

6 De huereens bootsgezels een ge-

deelte.

W i t s e n s

de reizigers , die t'zamen varea , zullen
eedt doen.

16 De vracht van duizent mudden
zy jo goude duivers,* en van een out *mm
fchip 30 goudeftuivers.

1 7 De wet gebiet, dat , zoo men aen
de zeevarende iets leent , zonder ge-
vaer met borge : dat men 't niet in ge-
fchrifteftelle-, en zoo men eenig ge-
fchrift gemacckt heeft , zal zulx niet
gelden, na d e wetten der Rhodiers.

1 8 Zoo iemant , hebbende geit te
woeker ontfangen

, betaelt heeft de
jaerlijxze rente ,en dat na acht jaren ee-
nig verlies, ofdoor brant, of door roo-
vinge over komt, zoo zal men verdrach
over de renten maken , na de Rhodi-
fche wet : maer zoo hy de wettige ren-
ten nietbetaeltheeft, datmenbehout,
't geen in 't verdrag befchreven is.

19 De fchippers *zijn nietgehou-
«

den over verbanden , die de bootsge- '

zeilen maken, maerwelovermisdaden.
2.0 Zoo de fchipper eenig goet ont-

fangen heeft, ïshy gehouden het weder
te geven: zoo hy iets niet heeft willen
ontfangen

, niemant kan hem tot het
ontfangendwingen.

2 1 De fchippers, wieneigen is , niet

7 Dehuurvandie opdenhaertziet, minder als het derde , van 'tgeen dat in
het fchip gebruickt wordt, waerheen
zy ook gezonden worden om geit te le-

een halfdeel.

8 Een koopman mach twee knech-

tenmetzich nemen, maermoet vracht
,
nén, en dat in 't fchip te brengen ,hëtzy

voor hen betalen.
(

vooreene reis , ofte voor de heen en we-
9 De plaets eens reizigers te fcheep , 1 derom reis, na datmen daer van fchrifte

is drie ellebogen lang , en een breet.

10 Deteizigers zullen geen viich in

de fchepen braden , noch de fchipper

zal hen zulx toelaten.

1 1 De reizigers zullen geen hout in

de fchepen kloven , noch de fchipper

zal hen zulx toelaten.

1 2 De reizigers zullen het water na

de mate nemen.

1 3 E en vrouwe zal een elleboge voor
haer plaetze hebben , en een kint een

halve elleboog.

14 Soo een reiziger in een fchip

komt,zal hy zijn geltin handé des fchip-

pers geven; en zoohy 't niet en geeft, en
zijt het goutof zilver verlooren te heb-

ben, zoo zalmen zijn zeggen niet ach-

ten, om dat hy het de fchipper niet be-

handigt heeft.

1 5 De fchippers , bootsgezellen , en

gemaeckt hebbe , 't zal volkomen on-
derhouden worden. Degeene, die geit
leent , moet een man in 't fchip zenden

,

om deleeninge te leveren.

Die van Athenen onder veelvoudige
wetten , ten dienfte van haer (het, had-
den'er oock, die den fcheep-bouw en
bellier betreften , waer van eenige hier
laete volgen.

Het eer(le, dat men de kinderenleert,

lezen en zwemmen.
'De raet -van vijfhondtrt hebbezorg

om nieuwefchepen aen te doen bouwen.
Deraetfdie nieuwefchefen aen heeft

gebouwt, vermach vergelding eifchen,

en ander geen.

Zeflien Trierargen laeterier zijn ,

om een fchip toe te ruften ; en die

gene , welcke dat amp bekleeden van
haer ij iottfftejaer, deelen gelijkelijk

onder
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otiderzigh de onkofien die men aenleg-

gen moet.

DeTnerargen , beftelt om een/chip

uit te ruften , zullen naer hen middelen

gekoorm worden ,
pekte moeten zijn

van tien talenten ,
(zes duizent rijx-

daclders ) maer zoo wie meer als tien

talent bezit , zal men na gelang van

zijn haven doen bouwen, tot driefche-

pen met eenfloep toe, behoudende dezel-

ve evenmaet, by dengenen , die minder

als tien talent 'bezitten , en men verga-

dert'ervan diegene zooveel als nodig

zy tot den opbouw van eenfchip alleen.

De Trierargen, welck in bediening

zijn , en die gene , welck verzorgen,

dat de vloot toegeruft wordt, halen de

namen op dergener,die wapen aen'tge-

meen- beft moeten verfthaffen, van

wien zy de wapens mede vorderen,

voor de vloot.

'Diegene, welk verhoren zijn, om de

Trierargen in ampt te volgen , hebben

zich aenfionts na de vloot te begeven,

als zy zijnverkooren.

Al wie op den beftemden tijdt zijn

fchip met klaer brengt, boete zulx.

. T>e Trierargen hebben rekening van

haer doen tegeven.

Niemant zyverfchoont ,
fchepen te

moeten bouwen,als alleen de negen-man-

nen.

Stact aen te mercken , dat by het

wooit'Tnerargen den genen hier wort

verftaen, die de hollen der fcheepen

met haer toeftel leveren.

Men kan niet gelooven ,zegt T)emo-

fihenes, dat iemant het gemeen -beft

bemint , zo hy geen fchepen doet bou-

wen.

De fchceps-bouwiste dier tijde van

hetzelve gebruick geweeft , als heden-

daegs. Men voerde Koopmanfchap-

pen over, dedelandenop , doch 't voor-

naemftewitwas, zijnen ftaet en landen

tebefchermen , 't geen gefchiede, met

het verdelgen en vernielen der onder-

linge fchepen .verhinderen der vaerten

en elkander met ganfche vlooten flag

releveren. Hoe en op wat wijze zulx

gefchiede mach men zien uit de twee

volgende zee-flagen,gedaenby Perila-

nen, Griekenen Romeinen.

Xerxes zee-gevecht.

Xerxes , zijn vader in 'trijekvoi'

gende , bracht .^Egypten onder zijn

gebiedt , en ,
aengeraden door zijn

vrient CMardonim , een man van

groote moedt, ervaren ter zee, zich

wijsmakende , niet alleen te overwel-

digen die van Athenen , en Grieken ,

maer gantfeh Europa onder te bren-

gen , dede een groote toeruftinge :

maeckte een verbondt met die van

Carthago, welck hem, gelijckzom-

mige zeggen , 200 fchepen befchick-

ten j en drie hondert duizent man-

nen, om de Grieken aen te taften.

De Grieken, hier van door Dema-
ratrn gevvaerfchouwt ,

vergaderden

te Connthen , alwaer de knjgs-hoof-

den AriftidesmTemiJlocles, alsoock

het volckvan Athenen , en Egine,x.z

zamen verzoent waren. Zy trocken

dan op hun zijde , die van Sicilië

,

Corfica en Creta , en beraetflaeg-

den uit te ruften , tegen de Perfianen,

200 fchepen , de Themiftocles , tot

den oorlog tegen de Egineten hadde

laten bouwen. De bende, die Xerxes

voerde, waren in zoo groote getal, dat

Herodotus getuigt, dat mennoitzoo

veel volck by malkenderen gezien

hadde. -Diodorus maeckt gewagh

van acht hondert duyzent mannen,

twee hondert galeyen, acht hondert

en vijftig fchepen, bequaemompaer-

dentevoeren, en drieduizentande-

re fchepen : in welck getal die van

Carthago niet begrepen waren, om
dat die oorlogh byzonder voerden ,

fchorzende evenwel het voornemen

van Xerxes. Juftimif zegt, van zeven

hondert duizent mannen , uit zijn

eygen landt , en driemael hondert

duizent van zijn hulp benden , een

duizent twee hondert fchepen. An-

dere die neerftigh onderzocht heb-

ben , het getal van deze macht

,

maken ftaet, dat'er waren vijfmilioe-

nen , twee hondert-en-vijfendertigh

duizent , twee hondert en twee en

twintigh perzonen : een getal waer-

hjckongeloffehjck, ten waerzoo veel

vermaerde mannen zulcks beveftigh-

den. Wonderbjck is het , dat men

Yy 2 zeSc
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zegt, een man gevonden te zijn, ge-

naemt Pythius , die Xerxes met lijn

machtigh heyr fpijfde, en hem ver-

eerde , op zijn vertreck , twee milioe-

nen, zeven hondert en vijftighduy-

zent goude kronen. De vergader

W i T s E n s

|Eubea te zeilen , zonder te over-
I dencken , op het vallen des vlocts,
en de beweeginge van de golf,
diedaer hart gaet, en zwaer is. Ter
nauwer noot , dan, waren zy daer ge-
komen , hadden het ancker ge-

plaets der fchepenwiert gegeven in de ! worpen, en dat den dagh aenquam
golf, tuflehen Cuma enPhoce,fte
den in Eoliden , in kleyn Afia , aen

de ooftzijde van 't eylandt Lesbos.

Waer Xerxes quam , en zijn troon

fteldeop een heuvel.Zich toen ziende

omringt aen d'eene zijde van thien

duizent ruyters , die goude , en zil-

verc Granaden in de handt hadden

,

met tien duizent andere ruyteren , en

zijnen lijfwacht , die men onfterffe-

hjeke noemden , om dat altijdt haer

getal vol was. Nevens zoo veel mi-

hoenen menfehen , een gedeelt op zee,

en een gedeelte gereed t daer op te

gaen , en hem in gedachte komende
dat na i oo jaren geene van alle in 't le-

ven meer zijn zoude,had detranen uyt

de oogen laten biggelen,na dat hy dan
aen de zon in een goude kop geof-

fert, en zijn houwmes in zee gewor-

pen had , dede hy dezefchrickelijcke

hoop volks met twee bruggen in acht

dagen , en acht nachten overbren-
gen. De Grieken , die de Perfianen

zoo veel in voorfi'chtigheit en erva-

ringh te boven gingen, alshetvolck
Van Perfen haer in getalle overtrof,
oordelende dat men haer niet en kon-
de aengrijpen , als in 't nauw van den
berg 6'èta , die tuflehen Theflalien

en Achayenis , welck men Termopy-
las noemt : noch ter zee , als in de golf
en 't nauw Eubeé , gaven de be-

waringh van de Termopylas aen de
moedige Leonidas , dewelcke met
300 Lacedemoniers , drie aenvallen

regenftont , en verfloegh den bloem
der Meeden , en de onfterffelijcke

Perzen , maeckte zulck een bloedt-

itortingein het leger van Xerxes , dat

hy hem het hooft driemael dede om-
keren , om te vluchten. Themiftocles

voerde 'tgezagh ter zee, en bevocht
een aenmerckelijcke zegen, om dat
hy de voordeden van plaets en wint
wel wift waer te nemen. WantAfa-
gabates , overfte van de Perzifche
vloot , gebooden , de voortocht na

met goet weer, of de zeewierdton-
ftuy mig, zoo, dat hy in wey nig uuren
vier hondert fchepen verloor.

Themiftocles ziende dat'er geen
meer als 250 zeilen waren , nam voor,
zee te houden , en viel op de fchepen
der Perfianen aen, toen zy uyt haer
havens quamen, om alzoo te beletten,

dat zy zich by een vergaderden. Dit
hem in 't eerfte geluckende , dede hy
veele fchepen zincken , maer eynde-
lijck ziende dat hy over al niet we-
zen konde , en dat de Archipel zich
in een bofch fcheen te veranderen,
door de menigte des vyants fchepen

,

die van alle kanten voort-quamen :

quam hy haeftelijck aen het eylandt
van Eubea , en bracht zijn vloot by
de Kaep van Artemifie, de alder-
voordelighfte plaets, die ergens ge-
vonden wort, daer zich de vyanden
niet konden verfterken , Xerxes zond
dan ioo van de befte fchepen uyt zijn

vloot , om het eylandt om te lopen

,

en die van Athenen
, op het onver-

flens te overvallen , van de andere
zijde. Maer het ongehick wilde, dat
zy zich by nacht begaven aen de klip-

pen van Gerejies , daer zy alle ftran-

den, ofte braken, tegen de caep van
Capharetts. Waer van Themiftocles
verwittigt zijnde , door 5-0 fchepen,
die de Grieken hem zonden , gafzich
wederom in'tgedrangh van de vloot
der vyanden • verfloeg vele fchepen,
en begaf zich toen weder aen de
caep van Artemifie. De Perzen niet
konnende aen d'eene zijde verdra-
gen , dat een kleyn getal fchepen hun
dus trotften , en aen d'ander zijde,

vrezende de gramfchap van Xerxes
3

befloten 's anderen daegs flag te leve-

ren :hier toe hebben zy hare fchepen
in ïèhick geflelt, omcingclcnde de
caep vanArtemifie. Die van A dienen,
zonder te verwijcken , deden zo veel,

dat de Perfianen waren gedwongen,
des avonts te aerzelen , hebbende ten

min-
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minften zoo veel fchade geleden , als gevecht,met een fpies doorfteken , en in

gegeven. De Grieken , bezeffende

dat Xerxes de Termopyles vermee-

ftert had , en de doodt van Leonidas

,

vonden goet , te wijken na Salamine,

alwaer haer vloot herftelt, en bevon-

den wiert 380 fchepen, (terektezijn.

Zy beflooten dan wel tot een flagh :

maer befpeurendedenederlaeghder

Athenienzers en Lacedemoniers , en

hoe Xerxes met fijn fcheepsvloot tot

Phalerm was , en haer perzoonelijck

quam bevechten , verlooren zodanig

de moedt , dat zy niet anders doch-

ten als te vluchten , zoo Themiftocles

zulcks niet voorgekomen had, en hen

gedwongen met wil, ofte onwil, flag

te leveren. Want geen andere mid-

del om te ontkomen was.

Xerxes, moedigh op fijn goede

voortgangh te lande ,
verhoopende

,

al zijn voornemen te verzekeren ,

door een fcheeps-flagh, moedigde de

zijne aen. De Griecken in tegendeel

namen voor , zich te verdedigen.

Xerxes, in'tkriecken van dendagh,

verfcheen aen den tempel van Hercu-

les , op een hoogte, in't lantfehap Me-

gara , zittende op een gouden troon

vergezelfchapt met fchrijvers , om
aen te teyekenen het gedenckwaer-

dighfte , dat'er in de llagh gefchieden

zoude , kunnende van de plaetze het

gevecht gemackelijck befien. Zijn

vloot was toen noch fterek 1000

fchepen. Themiftocles hadde onder

zich , niet meer dan 1 80 fchepen , toe-

'vende zijn vloot flag-vaerdigh te (tel-

len , tot dat de ure quam , op welcke

men gewoon was een harde wint uyt

zee te hebben, die de zee metgroote

baren beweeght, 'tgeen de grieck-

fche galeyen niet hinderde, omdat
zy zeer leegh waren , maer wel de

Perfifchc fchepen , om dat die hoog,

boven 't water verheven (tonden. Dees

zwaer cn moeielijk te beweegen waren

,

die gezwinten licht. Themiftocles zien-

de Ariamenes , Admirael der Perfen

,

broeder des Koninks , op een groot

fchip , vechten met pijlen , gelijk als

uit een muer van een Kafteel , leide

hemaenboort. De twee fchepen zijnde

aen een geklampt ,
fprongen de Perfia-

nen over, daer Artamenes, na een groot

zee geworpen wjert. De andere Per-

fianen voor aen, gelijk in getal met de

Grieken , om de naeuwte der zee , daer

de flag gefchieden , niet kunnende als

met een lange reie aenkomen,(want den

eenden ander beletten zoude,J wierden

tegen den avondt op de vlucht gedre-

ven , Xerxes hoorende van Ar/aces ,

dat de Griecken de zegen bevochten

,

en beflooten hadden , na 't naeuw

van den Hellefpont te gaen , om de

fcheeps-brugh, die hy daer gemaeckt

hadde, tebreken, wiert zoo met fchrik

bevangen , dat hy vrezende achterhaek

te werden, van (tonden aenvertrock.

Juvenalis voegt'er by , dat de zee

zoo bloedig , en met lijken bezet was

,

dat zijn fchip ter naeuwer noot , het

watet fplijten kon. Deze (lach gefchie-

deden 23 van herfft-maent, in 'teerde

jaer van de 75tigfte Olimpiade
, 480

jaer, voor Chriftus geboone.Diodorm

wil , dat op de zelve tijdt , als de Grie-

ken de Perzianen verfloegen , de Car-

thagenienzers, die Xerxes geboden had

Sicilien aen te vallen , van Gelon waren

verflagen, en dat in'tjaer daer na, den

25tig(te van Herfft-maent.

Het Aïïionfche Zee-ge-vecht.

Dit is een van de vermaerfte zee-ge-

vechten , die ooit voorgevallen zijn:

waer van de hoofden , Atigttftus en An-
tonüis , zijn geweeft , dedapperfteen

ervarende haerer eeuwe , die alle de

machten van Ooften en "Weften by een

getrocken hadden. Tlutarchus ver-

haelt, dat'eraen de zijde van Antonius

elfKoningen zijnge\veeft,die hem met
alle hare machten hulp brachten , wasr

van zesperzoonlijk 't gevecht bywoon-

den. De plaets, daer de flagh ge-

fchiede, was voor de golfvan Ambra-

cie. In de vloot van Auguftm , vont-

men 4.00 oorlog-fchepen, en in die van

y^»/0«/«4-8oo,veelgroóterals die van

Auguftus. Men zach'er eenige met 6

tot 9 roei-banken. Zy hadden tooreas

op , zoo dat zy kafteelen of drijvende

fteden fchenen te wezé. De zee fcheen

te befwijken van den laft , en de wint

koftze ter naeuwer noot beroeren, doch

die van Cafar hadden niet meer dan

Yy 3 van
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van J tot 6 roei-banken. Aen de zijden

van Epirus, te land,zach men het volck
van ilAntonius , zijnde een getal van
hondertduizentte voet, en ix duizent

te paert. Het volck van Auguflm die

aen de Caep Aftion waren, zijn 92 dui-

zent te voet, en 12 duizent gcweeft te

paert : het meefte deel der Roomfche
Raden waren aenfchouwers van dezen
flag. Antonius ziende, dat hy geen
roeiers genoeg tot zijn fchecpen had

,

verbranden een gedeelte zijnder fche-

pen , en behielt alleen yoo van de
zwaerfte, opwelcke hy laden 22 dui-

zent mannen, en twee duizent pijl -

fchieters. Op zeftigna verbranden hy
alle de yEgyptifche fchepen , zegt Plu-

tarchus. Het gevecht wiert eenige da-

gen uitgeftelt , om een ftorm die daer
opftont

; deftilte gekomen zijnde,zach-

mendetweevlooten zeilen, Antonius
geleide de rechter veugel met Public 0-

/a,en Caliusde linker : Cftlarcus Ot~la-

•vius , en Cfrlarcus Infiejus de middel-

hoop. Aen de ander zijde (telde tyfugu-

fius voor de linker -vleugel van zijn

vloot Agrippa , en behielt de rechter

voor zich. Antonius liet zich met een

fregatvoerë door de vloot,om zijn volk
te moedigen, dat zy zich als krijgs-hel-

den zouden dragen, waerfchouwende
de pilooten niet meer van haer plaetzen
te wijken, als ofz y ten anker lagen,zich

betrouwende op de groote zijnder

fchepen. Avguftm , des gelijx , liet

zich doorzijn vloot voeren, vermaen-
de 't volck niet te vrezen voor deme-
nigte hunner vyanden : dat de zegen
niet aen 't getal, maer aen de kloeck-

moedigheit hing,dat devloot des vyants
beftont uit geraept volck van ver-

fcheide landen , die meer gewent zijn

lallen te laden , als wapenen te voe-

ren : datzygebreckvanroeiers hadden :

dat de fchepen , hoe groot en fterek dat

zymochten wezen, geen menfehenen
quetftennochdooden : dat'er veel volk

moet zijn,omdietebeftueren : dat dier

zwaerte den vyant hinderen zouw , zoo
om dat het de zee-luiden de middel be-

neemt, om haeftelijk het gebodt der
piloten te gehoorzamen : als om datze
nieten kunnen wenden met zulke fnel-

j

ligheit, als tot dusdanig een ontmoetin-

gevan noden is 3 en noch veel minder

té vluchten en zich te bergen : want de
zwaerheit haer traeg maeckt 3 en de
hoogte hun bloot fielt voor de pijlen.

Dat hem maer een ding verdroot , te
weten , dat hy de moedigheit van zijn
uitgelezen Roomfche zoldaten moeft
ftellen tegen deze Barbaren: die hy zon-
der eere overwinnen zoude, van welke
zy nietoverwonnen konden zijn,alsmet
fchande

: dat hy zeer wel wift , dat zy
meer gemoedigt wierden , door haer
eigen kloeck-moedigheit , als door zijn
woorden. Hy vermaende hun , al haer
moet in 't werek te Hellen , en niet te lij-

den, dat het hoog-verheeven fchip,
verciert met louter gout , en purpre
zeilen , van de dertele Ckopatra , die in
de vloot van Antonius was , haer ont-
quam , en datze de fchatten wegvoer-
den, die de loon van haer moeite zoude
zijn, de eere van haer gevecht, en de
vruchthareroverwinning. Na dit al-

les, en dat'er naer allen fchijn een hart
gevecht aenftaende was, vernam Au-

uiteeniggelaet van Antonius en
Cleopatra, dat zy eenig byfonder voor-
nemen in 't zin hadde, verbaeft door
zekere quade voorzegginge.Die verfch
voor waren gekomen , als van hongers-
noot die haer begon aen te taften , dit
had hen dan doen befluiten na ^Egyp-
ten te keeren ,waer toe zy maereen eer-
lijcke reden zochten. Auguftus dit

merekende, befloothun te 'laten ver-
wecken, op dat hyze, als onder zeil wa-
ren , in 't vluchten aen mocht taften;
want hy beelden zich in , dat zijn fche*
pen licht zijnde , de hare lichtelijk

konde achterhalen , en verftrooien.
Agrippa, vrezende dut Antonius, door
kracht van riemen en zeilen, de vlucht
verhaeften zoude, voorwende aen Au-
guftm dat des vyants vloot , door de
ftorm , die ftereker op ftroom als op
de reede geweeft had , aireede in

wanfehick was , 't geen hem toe de
flag deed befluiten. Auguftus dan, na
dat bevoolen hadde, wclachttene-
menop allegelegentheden , die voor
quamen , van den vyant aen te taften *

gingh zelf om de koen heit van
Antonius te beproeven , en oock die
van zijn volck, met zijn vloot na den
vyant, hem te tarten tot gevecht; of
te verjagen, en hun ziende in demonc

van
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van de * inwerp, zonder bewijs van
j

vertrecken of flag te leveren , doch
j

hierdoor wierden fy niet eens bevvo-
j

gen , maer verfterckten alleen de

voorhoop van hare vloot, om de flag

af te weren en tegen te ftaen : waer op

Auguftus niet wift wat zyde te kiezen

:

doch terftont,naeenige twijffelingh,

naderde zijne macht, welckhydede

aen diefijde trecken,daer men den vy-

andt beft: becingelen kon , of ten

minften zijne fchickingh breecken.

Maer Antonius vreezendeomcingelt

te worden, naderde met zijn fchepen,

en quam ondancks tot den flag. Dus

dan begon het gevecht, alle de hop-

luiden volvoerden haer plicht , en

twiften moedighlijck om den ze-

gen. De fchepen van is&gvfitu had-

den groot voordeel op die vin Anto-

nius ,nademael zy lichter zijnde, den

vyant ter reder aentaften , dieze met

een ongelooffelijckefnelligheit deden

zincken , en in de grondt joegen ,

fchoondeplancken, met koper, zoo

Plutarchus wil, 't zamen waren ghe-

hecht : want vonden weinightegen-

ftant , by de groote , en zware vy-

ants fchepen, en als zy gefloten had-

den , aerzelden zy met groote fnel-

ligheit , waer over 's vyandts fchepen

haer niet konden volgen,nochop het

minftbefchadigen. Niet te min, wan-

neer de fchepen van Anguflus aen wil-

den taften, die vznAntomus,ontfongê

zy haer met pijl-fchoten en fteenen

,

en zochtenze aen te klampen : want

als zy hant-gemeen quamen, waren zy

de flerkfte, en konden de lichte fchepé

haeftigh in de grondt boren . Dit was

de oorzaeck dat Auguftus nauw acht

nam , en met een wonderlijcke fnel-

heit zyn fchepen dede wijken, zonder

groote fchade : Soo dat de vloot van

Antonius vochtals hetvoetvolck, die

de vyanden verwachten ,daer die van

^Auguftus de manier van de ruyters

navolgde , welcke met een loop op

de vyant aenvallen, en dan weder te

rugh wijeken , de zegen lag langh in

de waegfchael, zonder dat men groot

voordeel aen een van beide zijden

kon bemereken. C/eopatra, die voor

de flagh haer tot de vlucht bereidt

had, verliet Antonius.Want deze AL-

gytifche vrouw, die met 60 fchepen in

de haven ten anker lag , ziende zulk een

bloedig gevegt , en niet wetende aen

welke zijdede victorie keeren zoude

,

kon niet langer verwachten den twijf-

felachtigen uitkomft ; maer vol van

fchrick , dede een teecken , om haer

fchepen onder 't zeil te brengen , en na

iEgyptente vluchten. Deze fchepen,

dievlackvoorde wint hadden , zeilden

midden door de vloot van Antonius j

en brachtenze heel in verwerring : inde

volle zee komende , nam zy de weg na

Alexandnen. Antonius, die nader by
C/eopatra , als by zijn lichaem , dat hy
bezielde, was , ziende dat zy onderzeil

was, verliet zijn hop -luiden enzolda-

ten , in
J

t midden van de flag , zich be-

gevende in een boot , vergezelfchapt

alleen m^ttwee van zijn huis-genoten
,

ftelden haer te volgen. Hoewel deze
flaphartigheit de moet van zijn volck

verminderde , de flach evenwel duer-

de noch eenigen tijdt, zonder dat Au-
guftus den vyandt konde t'onderbren-

gen , dan met uitermaten groote gewelt

en moeite van de zijne. Hoewel zijn

eerfte voornemen was de fchepen >an
t_Antonius te bergen , en in zijn geheel

telaten, ten einde hy de groote fchatten,

die in de fchepen waren , mochte be-

komen : niet te min , ziende de hartnec-

kigheit der vyanden , veranderde hy
zijn voornemen,en geboot die met vuur-

werken te naderen.

Dit gezicht was deerlijk, nademael

men alle de fchepen vol vuers zach. Die

van Auguftus wierpen vlammende
fchichten, brandende toorzen, en yzere

pottenvol pick,en gloeiende kolen: ter-

wijldan datdezoldaté \2nAnt0nius be-

zien waren het vuurtebluflchen,ofover

boort te werpen, voegden zich die van

Auguftus daer by, en maekten een deer-

lijke flacht-banck. Degenen, die zich

van'tvuer konden ontflaen,fmeten zich

in zee, in de genade der baren : andere,

dieniet vlijtig genoeg waren , verftick-

ten door de rook , ofverteerden door de
vlam,die, aengeftookt door de \vint,ge-

ftadig aen wies , en noch meerder fcha-

de in de fchepen bracht. Een Tijger

zouw deernis gehadt hebben, door zulk

een beklagelijk gezicht. Auguftus on-

dertuflehen vervolgden zijn overwin-

ninge,
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flinge , dien hy eindelijk nazulck een
ftreng gevecht , verkreeg. De flag ge-

wonnen zijnde, en alles wel verzekert,

zant hy veel van zijn volk , om het vuer
te leflchen

, bergde noch 300 fchepen,
die in zijn macht bleven. Deze , en alle

detoeruftinge van Antonim gekregen
hebbende, dede hy hem en haer ach-
tcrvolgcn: raaer C/opatra had haere
fchepen zoo ver reets gevoert, dat'er

geen middel was, om die te achterha-

len. Augnfius, ging nadeze volbrach-
te overwinninge, in de tempel van A-

* coif.
P°Uo die bydë oevervan de *zeeboefem
was, en offerdehem devoorftevens der
Galeyen, die hy op deze geluckigedag
had verkreegen , en dede op dezelve
plactzeeenftadt bouwen, die hy Nico-

noemden ' om tot eeuwige ge-
wr«- d achtenifle te dienen van zulk een ver-
nmg-fai,. maerde overwinning.

Aenmerkens waerdig is het , dat men
vint by Plutarchus , hoe Antonius
nietdulde, dat zijne fcheeps - hoofden
de zeilen ftreken , als men aen 't gevecht
zoude gaen : waer uit vaftelijck te be-
fliutcn is , dat het een gewoonte zy ge-
weeft te flaen met neergelegen zeilen.

Hy moedigde zijn volck , en zeide
datze zich in zouden beelden te lande
te vechten , om de grootheit van de
fchepen.

CALmilius , de Romein , dede An-
tiochus den oorlog aen , met zeven hon-
den: weerbare oorlog -fchepen. Zoo
datvan dietijden niet gezegt machwer-
den , 't geen Ovidius zingt van zijne

voor-eeuwen : Vela dabant ventü , nee
adhuc bene noverat iüos

, navita, dat
is: zy zeilden, en hadden geen kennif-
fe van wint-ftreek : terwijl men zulke
vlooten heeft gehadt: want nootzake-
lijk zijn hier toe kundbare beftierders

geweeft, die weer en wint-vaft waeren

,

fchoon ons de waere , en oprechte konft

haerer ftiermanfehapis vcrhoolen.

Vet'maerde Zee-roovers ,die men inde
Roomfche Gedenck-fchrif-

ten vint.

Onder de vermaerde zee-roovers

,

maken de ouden gewach van Uiorii-

des , die ten tijde van Alexander
leefde : \znStilico, die ten tijde van

Demetrim : van Cleonides , die teil

tijde van Ttolomtus : van Chipanda-s
die ten tijde van Cyrus: vznMtltasl
die ten tijde van T)wnyjim: \m\Al-
eamon , die ten tijde van Cafat ; en
van Agathoeles die ten tijde van
den Keizer Augnfius leefde. Te ver-
halen van ftucktot ftuck, wat begin de-
ze zee-rovers hadden, wat roveryen zy
deden, en de gevaren, dacrzydemen-
fchen in brachten , en de fteden , die zy
verwoeften , de wreetheit, die zy pleeg-
den, derijkdommen, die zy verkregen,
enhet einde datze haddé,zoude te lan°-

vallen op te halen , en noch verdrietiger

te lezen : het zal genoeg zijn voor dit

mael aen te mereken , dat niet een van
deze zee-rovers op zijn bedde ftierf

,

noch zijn uiterfte-wil * maeckte. Zy *

betaelden alle op de uur haers doots,
defchade, die zygedaen hadden, zon-
der te genieten de rijkdommen, die zy
gcrooft hadden.

Dionides,dezee-rover, wilde noitin
dienft van Darius of Akxander tre-
den

, noch vrede met hen hebben
; maer

pionderde alles wat hem ontmoete
: om

dees oorzack ruften Alcxander de
Groot een machtige vloot tegen hem
toe, en hy wiert gevangen voor Alex-
andergebracht, die zeide:zegt my Dio-
nides

, waerom datghydegeheele zee
ontroert hebt ? antwoorde'hy

; waer-
om hebt ghy de gantfche aerde ge-
plondert, en deheele zee gefchuimt?
Alexander zeide weder , het is om
dat ick een Koningh ben , en ghy
zijt een zee-rover: waer op Dionides-
6 Alexander , ghy en ick zijn van een
zelve aert en ftaet, uitgenomen datmen

|

my een zee-rover noemt , om dat ick
met weinig volk de zee gefchuimt heb •

enu heet men Vorft, om dat ghy met
groote legers roveryen bedrijft: zoo de
Goden my wilden begunftigen

, en u
misgunnen , zoo dat ick Alexander, en
gy Diontdes waert, mifichien dat ick
een beter Prins , als gy een zee-rover
zoude zijn. iSYAV<? fchuimde deCapu-
tifche zee, i6jaerëlang,en dede groote
fchade aen die van Baftes en Rhodus.
ByKoning.Dme/r/«.reindclijkgevan.
gen : en zijnde voor de Koninck ge.
bracht

,
vraegde hy hem : Stilico

, wat
hebben u de Rbodiers, en die vanBaftes

gedaen,
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gedaen, dat ghy haer zoo bedorven

hebt? Stilico gaftot antwooit, ick wil-

de wel , Heer , dat ghy my zeide : wat u

mijn yader gedaen had , dat ghy hem
liet onthoofden , en my gebannen

hebt ? ick rade u in dit mijn laet-

fte uur , dat ghy geen menfehen ver-

volgt tot het uiterfte punt; want het is

gevaerlijk te doen te hebben, met die

haer eer verlooren hebben , en die geen

rekenfehap van haer leven hoeven te

geven. Van Cleonides , die de zee

ïchuimde 22 jaren, zegt men, dat hy

enbejïicr. II. Deel. ^
'tlant, en verbinden die opzeeganfeh
niet, en men is niet gewoon, op hctlant

de wetten ter zee te onderhouden : dit

zegge , om dat wy zee-rovers gewoon
zijn , zoo dikmaclsvanmeefters te ver-

anderen , als zich de wint op zee ver-

andert.

Miltas, de zee-rover, leefde te gelijk

met'Dzflwr/za.rvanSiracufen : hy pion-
derde ganfchAfien : regeerde meer dan
dertig jaren op het water, maer einde-

lijk van de Rhodiers gevangen, en ge-
bracht ter plaetze daer hy fterven moft

,

7 jaren in zijn fchip is gebleven , zonder
j

hefte hy zijn oogenten Hemel,zeggen
zijnvoetop 'tlanttezetten : deze zee.

rover was fcheel , en van de natucr niet

voor niet geteeckent : want hy was zeer

wreet: tegen die geene welck in zijn

handen vielen , hield zijn woort nooit.

Onderandere wrectheden,die deze beul
pleegden aendc gene,dichy kreeg,was,

dat hy haer handé en voeten liet binden

en hebbende kokende olie in een fpuit

laten doen , liet hy de gevangenen daer

mede befpuiten , tot dat zy in de olie

vetftickt waeren. De Koningh Pto-

lomzus rufteeen vloot uit , en vinghem
,

welk hem vraegde : Cleonides ,wat hel-

fche razernye heeft u geleert zulke wre-

de pijnen aen de menfehen te gebrui-

ken ? waerop Cleonides : ick en heb niet

alleen willen pijnigende lichamen van

mijn vyanden, metwelcke zy my ver-

volgden : maeroock wilde ick hare in-

gewanden verbranden , waer mede zy
my hateden: 't welk Vtolomeus hooren-

de., beval, dat men Cleonides dagelijx

met ziedende olie zoude natten : en om
hem meerder te doen lijden

, verlangde

men zijn leven zoo lang men konde.

ChifandaSiAt zee-rover, was gebo-

ren teThebcn, ten tijden van Cyrus

:

deze was een man van groote moet,

hoogdravend, machtig, en deugdzaem:

hy had hondertdertig fchep'cn , met de

welke hy onderzijnbedwang hielt, al-

le deOofterfchc Koninkrijken, endede

zich vrezen aen alle dewefterfche Vor-

ften. Konink Cyrus liet een zee-vloot

tegen hem toeruften: en nadathy hem
gevangen , en voor zich had , vroeg

hem: waeromzijtghy indienftvan de
KomnckvanPartófTzgegaen ? hebben-

de van my zold getrocken. Waer op
Chipandas antwoorde : de wetten op

de: ó Neptuin , Godt der zee, waerom
verlaet ghy my tegenwoordig ? aenge-
zien ik u in zee geoffert hebbe, meer als

^oomenfehen, die ick met mijn eigen
handen flachte: heb'er meer dan 40 dui-
zent doen verdrincken , meer dan 30
duizent van ziekten doen fterven ,' en
meerals 20 duizent dootgeflagen : hoe
is het dan mogelijk, dat een menfehc
alleen my kan doen fterven , my , die
zoo veel menfehen heb doen fterven?

Alcamon was een zee-rover , ten tijden

van Sylla en Marius : deze koos de
zijdevan Sylla , en ving Jtd/us Cafar

,

die uit vrees Voor Sylla vluchte : Cafar
ze ide dikm acl tegen den rover fpots-ge-

wijze , dat hy hem zouw laten hangen
met al de zijnen : daer na, als Jnlins
Cafar 't R.oomfehc rijk in handen had,
ruften hy een vloot tegen Alcamon uit

:

welke gevangen zijnde , en na de galgh

,

daer hy aen gehangen zoude worden

,

gebracht, begon te zeggen : ick en ben
niet droevig over mijn verlies , noch

I over mijn doot; maer het verdriet my
!

grootelijx in handen gevallen te zijn

,

van die geene , die ick eertijts in mijn

macht gehadt heb: en dat die geen , die

ick konde en moeft in vier deelen hou-
wen j my na ophangen doet.

Hetfchip is een z_/Egyftifch
zinne-beelt.

De oude yEgyptenaeren verbeel-

den door zinne-beelden, in een varent

fchip , alle de eigenfehappen , waer

door Godt, als door dienaren
, hetge-

heelealbeftuerten onderhout, welkers

afbeelding de Ilifche Tafel ons heeft

nagelaten f 't geen zommige voor het

2z ge-
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geheiiighde fchip Barü nemen , dus

genacmtj om dat-ze de ^Egyptifche

Godtsdienft, alsineenkorc begrijp,

uytdruckc , in afgemaelde verbeelt-

zelen, die hunne oorfpronck heeft,

van de Godinne Ifis , de hooghfte

Godcheidc in /Egypten. Waeromze
by haer voor de ftichfter der Godts-

dienft, en hemelfche wetten gehou-

den werdt.

De tafel is van koper , gevonden

onder de puyn van het vervallen

Bourbon , bewaert in de Manriaen-

fche fchatkamer door Romeinen
,

voormaels uit ^Lgypten gevoerr,daer

dit werckftuck de Godtheit, tereeren

met groote konft , en moeiten ge-

wrocht is geweeft , 't geen ons den
arbeit uitwijd, welck oockfchijntte

verzekeren , dat het gemaeckc zy, ten

tijde als dces konft, by de./Egypte-

naren , meeft in zwangh gongh , voor

dat Cambyfes den inval in yEgypten
dede. In de tempel van Ifis , is dit

werck-ftuck ten toon geftelt geweeft

,

uit dees tafel dan , is het nevenftaende

fchuitjen onder letter G , met zijn

vracht, afgetrocken.

Het fcheepken zelf beduit, dat

alle de hemelfche invloeyingen , de
geheele wereldtdeurfchieten , even
als een fchip, 't geen alle oorden be-

vaert. Het is in't water geftelt, om
dat zy gevoelden , dat de dingen , die

in het fcheepken onder zinnebeelden

werden vertoont, in het water, ofte

in vochtige dampen, die overal op
aerde verfpreit zijn, wercken.

Aen de achterfteven ziet men een

havikx kop, daer een veder, en de

flang Afpis boven uit fteken. Met de-

ze , bereikende zy de overvloedig-

heit van leven
,
licht, en beweginge,

waer door Godt het meeft op aerde

uitwerckt. De voorfteven pronckt

met een ftruick , zeven gery kruit , een

verborgene vergelijcking, waer me-

de zy wilden zeggen > dat alles na

Godts wil , en wezen , uit-gevoerc

werdt. Horns , Ifis zoon, isdeftuer-

man, daer andere Ofiris van maken,
dat is , de kracht van wereldr en zon

,

die ten allen tijde , na den eyfch , ie-

der zaeck zijn behoorlijcke hitte , en

koude geeft. Hy heeft de gedaente
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van een jongelirsgh , om dat de we-
reldt van dau gevoet, fteets nieuw
en jonghfchijnt. Door dezen Horm
wierdt zoo wel by de oude ^Egypte-
naren verftaen , het gefternte om
hoogh, als de zon en zienlijke aerde.

Noch werdt hier wel mede, het ge-
heele al verftaen , maer dan heeft hv
zijn hooft met koordekens bedeckt

,

en vloeyen vlieten roncom hem nvt.

By dees verftoaden zy de zie! vandc
wereldt , of hooghfte geeft van de
zons godtheidt , met welcke nacm zy
hunnen Godt Apis betekenden, die
wel eer koning in ^ïgyprenhaddege-
weeft , het volck wetten gegeven

,

getempt , en fchranderheden in ge-
icharpt.

Ifis , die de maen op haer hoofc
draegt, zit voorop, voert een arents-

vederin de handt : 'tgecn bediet , dat
zy de zons huysvrouw is. Voorde os,

daer andere een tvveegehoofde bock
van maken , verbeeldtzel van den
vEgyptifchen Janus , fteekt een fter-

rekijckers quadrant op een ftock ,

daer de tijdt by werdt verftaen, t^foü
dan, en Ifis, ofte zon en Maen, bicden
den ander hulp, totonderhout van de
wereldt,dees verfchafte vuer en geeft,

die vocht en droogte , beide de luchc
en zijn gematigtheit voortbrengende,
daer allefchepzelen by beftaen. Met
de gevleugelde kloot, boven de os ,

wilden zy betekenen , dat niets ont-
bloot was , van de Goddehjcke in-

vloeyinge , en beftieringe.

Horus ftiert het fchip, gelijck als

Godt alles regeert
: hy zitgeknielt,

dat is , dat de zichtbare wereldt zich
blieken en onderdanigh ftellen moet
voor de ziel des wereldts, endeon-
zichtbaerheit des zelfs, die hunne zit-

plaets, na het gevoelen der yEgypte-
naren, in de zon heeft. Deflangh

,

die wederzijts by de kloot , af ge.
kronckelt hangt , beduit het leven

,

't welck Godt , acn alle fchepfelen
uitdeylc.

Het gewas, dat voor deosfhet, is

iets uitgewerekt en voort gebracht

,

van de genoemde invloeyinc-e en
goddelijckheden. Achter hern ftaet

een tackhey-kruit, de heilige plant,
teecken der vruchtbaerheit.

Het
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Scheeps-bouzzi en beftier

Het beeldt van de zon wordt by de

./Egyptenaers , in een fchip verbeeldt»

dat van een krokodil geroertwerdt,

'tgeen zy heyligh hielden , waer van

te zien by Kircherus , Tignorius en

Gyraldus.

II. D e e ii. 363

Wapens daerfchepen in zijn

-verbeeldt.

Om niets achter te laten, datdien-

ftigh kan zijn tot vermeerderingh van

kennifle , in de fcheepbouwerye , en

haer toeftant , oulincks , zal hier eeni-

ge oude wapens laten volgen , die

fchepen , en vaertuigen , vertoonen :

waer uyt vaftelijckte befluitenis, dat

de fchepen dier geftalte zijn geweeft

,

wanneer dees wapens haer begin ge-

nomen hebben ,
gelijck het fchip in 't

wapen van de manhafte Tromp , de

Ruyter , den zweedzen Admirael

zee-helm , en andere, van heden-

daegfche geftalten is. Het oude Am-
fterdamfche wapen , zoo heden wert

gebruyekt , verbeeldt by letter//op

vertoont , na dc geftalte als op dé
plaet letter A wert verbeelt

, 'tgeen
nevens de volgende by letter C,B,
E, F, in in de nauwkeurige boeckerye
van den achtbaren Heer, Pieter
jchaep , voorzittend fchepen , en raet

dezer ftede, werdt bewaert.

Hier ftaet een maft te midden in

,

rechtop ,endaer ftreckeneenige tou-

wen van, naer beneden, totaenhet
fchip toe , op d'achter en voorfte-

ven , heeft het een uitgefneden hack-
bort, elck met drie vierkante opftaen-

de tanden , of toppen i en hoewel
men geen ftuur of roer aen d it kogge -

fchip , kan gewaer geworden , zoo
fchijnt het evenwel een roerpen of
helmftock te hebben; andereechter
twijffelen ofdeze kogge het rechte ze-

gel der Stat Amfterdamzy, want men
des niet verzekeren kan, om dat de
letters , die daer rontom ftaen, out en
verbroké zijn, zo dit zegel dan by die

van Amfterdam gebrukkei ijck is ge-

weeft, moet het voor denjare 1296
zijn geweeft , en ten tijde miflchien

de nevenftaende plaet, iseenkoch, dat Amfterdam, noch een dorp was,

het oudtfte vaertuigh , daer men in

deze landen van gedenckt : hier in

ftaen twee hollandtfche graven , na

de oude wijze gewapent : hebbende

een hont die zijnpooten op het boort

geflagen heeft , tuflehen zich ftaen
;

welcke graven , de Magiftraet dezer

ftede, om de hantveften, en wille-

keuren, van hen verkregen , tot een

eeuwigh teken van danckbaerheit

,

in haer zegel voerd. Van denamen
dezer, is geen zekerheit , eenige wil-

len , dat d'eene uit het huis van He-
negouwen , om dat men 't zelve wa-

pen in zijn fchilt ziet , zy gefprooten

:

d'ander heeft een baniere, daerinde

drie molen wieken , het hedendaeg-

fche wapen, indehant, diensgelijck

oock , op 't achter fchip ftaet; andere

willen, dat d'eene Graef Willem de

vierde , en d'andere Hertogh Ael-

brecht,om dat die dezeStadt zeerbe-

gunftigt hebben, vertoont: doch al

op een lofle voet. In dit oude wapen
fpeurt men mede groote veranderin-

gen , want men vint bezegeltheden

daer in alleen maer een out fchip wert

ftaende onder het gebiedt van de
Heeren van Amftel. Het zegel dat

in outheidt daer aen volght, is het

eerfte, hier voor, zeer gelijck, doch
heeft geen ftuerpen , noch uitgefne-

den hackborden , maer een fchilt-

hangt aen de maft, daer men een over-

ent>ftaende leeuwin ziet, evenalsin

het wapen van hollant, rontom in de

rant ftaet met oude letters ,
Sigillum

opidi de Amfielredamme, Datis : Ze-
gel der ftede van Amftelredamme, ge-

lijck onder letter B op de plaet ftaet

vertoont. Dit zegel vindt men aen

brieven in denjare 1357 verleent.

Een ander zegel, voormaels hier ter

ftede gebruickelijck was,om aen brie-

ven te hangen, waer mede de Burge-

meefters , verklaerden dees ofgeene

hunne poorters te zijn , 'tgeen hen

diende om tol vry te varen , van des

graventollen, in hollant , gelijck' on-

der letter C wert vertoont. Hier ziet

men insgelijcks , de kogge met op-

gerechte hooft -touwen , dan van
wanfehapen toeftant i 't geen fchier

zoude geloven, dat by de meefters

Z z 2 on-



36+ N I C O L A E s

onkunde toekomt : want te dier tijde

de ihykonft hier te lande in geen ho-

gen top is geweeft. Het zelve ou-

der fchijnt te zijn geweeft als van den
jare 1275. wanneer deze vryheit van

tollen is verleent. Dit kan zijn, dat

fchoon dees kogge het oudtfte zegel

was, gelijck zijn toeftant wel fchijnt

uyt te wijzen,dat echter het Hollants

wapen, naderhandt, op 't fchencken

van de vryheit, tereeren van Graef
Floris , daer aen gehangen zy. Voorts

ftaenhierlatijnfcheletteré, by die, al-

zo hier buiten voorwerp zijn, achter-

laten zal. By de letter!) ziet men een

koggefchip, insgehjeks zonder ftuer
;

maer aen de maft is een wimpel. Een
man ftaet in het fchip, die het Am-
fterdamfche wapen in zijn fiincker-

handt is houdende, en in zijnrech-

rerhant hout hy het wapen van He-
negouwen. Brieven vintmen van den
jare 14-32, die met dit zegel zijn ver-

zegelt.

Het zegel , onder letterE is weder
een andergeftalte van d' Amfterdam-
ze koggen : voert een groote maft

,

marskorf, en wimpels met kruizen,
daer deze woorden rontom ftaen :

Sigillum fecretum opz Amflelredamen-
fis, Dat is: Het geheim zegel van't
ftedeken Amftelredam : met ditvint
men briven bezegelt in den jare 1487.
Een ander zegel onder letter F is we-
der een kogge, van een geheel ande-
re geftalte, alsde voorgaende, ge-
lijck als blijkt , met een boeg-fprïet,

j

De man, die hierin op de rechterzijde

ftaet, fchijnt een Herauttezijn: want
hyeen rok over zijn wapens aen heefc

j

getogen : 'tgeen den Herauten eigen
is

} van't wapen T) en G,by mijn oude
bezegeltheden,heden worde bewaert.
Het zegel,onder letter//,vertoont ons

]

kogge hedensdaegs,dog is van een ge- 1

heel andere geftalte, alshetvoorgaen-
j

de: gelijk uit de figuer mach befpeurt
1

werden. RontomD en G deze woor-
den ftaen : Sigillum fecretum opidi
de Amftelredamenfis , Dat is, Het ge-
heim-zegel van 't ftedeken Amfter-
dam. In het eerfte komt de hont bin-
nensboorts

, met zijn hooft uit het
voor-onderzien. Waer toe de Herau-
ten dienen , is my onbekent : mif-

W I T S E N

fchien hebben die van Amfterdam hier
mede te kennen willen geven, dat zy
te dezer tijdt, te weten op herjaer 1482

.

wanneer zy haer ftat eerft hebben om-
gemuert,beftendig zijn geworden , een
oorlogshots te wederftaen, en een ieder,

die hen aen wilde taften, de krijg ver-

kondigden.

Deze fchepen, zonder roer, zijnmif-
fchiendaerom , dat Amfterdam , in zijn

eerften opbouw geen groote vaerten

,

ncch hebbende aengerecht, zonderon-
derfcheit op alle geweften handel
zocht. De hont de wackerheit der in-

boorlingen fchijnt te beduiden. Over
|

de vier eeuwen het outfte dezer wapens
outmetkanzijn:wantdezeftadt zelve
geen meer jacren telt, tenware het ten
tijde,dat Amfterdam een dorp was,ge-
bruicktzy geweeft : waer van ons niet
en heugt. Aerdig kan men hier uit be-
fpeuren , hoe het met de bouwery der
Kog-fchepen oulinx heeft geftaen, en
hoe haer geftalte fteetsis veranderr.met
den tijt, gelijck men oock hedens-daegs
degeftaltender fchepen fteets verande-
ren ziet. De figuren te befchrijven,zal ik
kortheits wille achterlaten

, wijl alles

in de prente wert vertoont.

Keizer Galba, volgens T>/on. Caf.'m
Caf OcJ. bezegelde alle zijne fchriften
meteen zegel, daer een hont, die van
de voorfteven eens fchips over boort
zach

, op ftont. De fcheeps- zijden
aen de koggen fchijnen van karviel-
werek, ofte planken , over elkander ge-
legt, gemaeckt te zijn , en het fchip
moet nootzakelijk een verdeck gehadt
hebben , om dat de mannen daer op
ftaen. De maften zijn kort , en de zei-
len zwijmen veel na het out Romein-
fche werk. Achter,daer demeefte plaets
van tegenweer fchijnt te zijn , is het wei-
nig opgeboeit,ofmet fchilt-bordenom-
zet. Het oude zegel van de ftadt

Harderwijck is insgelijcx een kogge-
fchip, van geftalte, alsop de plaetN0

.

1

wert vertoont: doch, van wat ouder-
dom dat dit zy, is my onbekent.

Onder de zegels en wapenen van het
huis Devergy , in Vrankrijck , vinde
ik'ereen

, 't geen de geftalte van een
vaertuig hebbe , daer op drie krijgs-

toorenen ftaen , vertoont aen No. "2.

Dit trekt zijnoorfpronck ,zegtA?tdre







Scheeps-bouw en bcjiier.

dit Chesne Touvratfgtau van zeker flot

deVergy, inhethntfchapvan Autim

gelegen, 't geen van outs,enby Cafars
tijt , na de geftalte van een fchip ge-

bout zy geweeft. Romeinfche zee-

fcheepen ,
zijn te dier tijdt van andere

geftalte als dit geweeft , gelijk ook de

Franfche , diede Romeinen in timme-

ren zeer naby quamen , waerom bcflui-

te , dat dit bmnelandtfch vaertuigh,

of wel een onverdekte laftdrager moet

geweeft zijn.

Silvefler Petra SanÜa , Roomfch

Jefuit, vertoont Engelfche waepens,

die Ankers en fcheeps- zeilen verbeel-

den , nevens een ander , daer een zee

II. Deel. 365-

is ecweeft. 'tGeenheidcnfche Priefters

waren , diein het duiftere der wouden
hunne afgoden offerden: daer Cafar

en andere tchnj veren van melden. An-

dere weder zeggen , dat dit fchip her-

komt van de- Godinne Ifis, die by die

van Parijs aengebeden wiert , wclcke

onder een fchip vertoont is geweeft.

By hem ftaet dit fchip verheelt , by

naopdehedensdacgfche wijze, uitge-

zonden:, dat het fchips holgeweldigh

fmal en fpits na vooren toegaet,van ach-

teren boven, met tralie-werekomzet,

'tgeenhedensdaegs geheel toe wert ge-

maekt. Het voert drie over ent ftaen-

de maften, zonder boeg-fpriet, gelijk

boot, by hem een Tumfche genaemt, in
J

by N°. f op de plaethier neven is te

ftaet vertoont.

Zeker geflacht in Brunswijk, genaemt

Bothmar , voert een boot in hacr wa-

pen, van gedaente,als op deplaetby

JNI °. 3 . ftaettezien. Hethuisvan Seg-

gcr, in Ooftenrijk
,
draegt een fchip tot

haer wapen , van een zeer ongemeen

geftalte, gelijk by No. 4 iste zien. De

zeilen, touwen, en maft,voeren zy, voor

een kroon , daer boven op. De tijdt

,

wanneer dit wapen is gefticht , en dat

de fchepen deze gedaente hebben ge-

hadt, is my onbekent : zoo gifling echter

plaets mach hebben , geloof dat deze

vaertuigen ,
voorvijfofzes hondertjaer

in gebruick zijn geweeft , ten tijde des

yzeren of duifteren eeuws } wantby de

aelouden gebruikte men andere fche-

pen , als deze: gelijk men mede t'ze-

dert vijf hondert jaeren dede , 'tgeen

klaerlijk te bewijzen is.

Het wapen van Parijs is een fchip

;

zijn oorfpronck fchijnende te hebben

van het eilant in de vliet de Seine , daer

het middenvan Parijs,hetoutfte zonder

twijffel van deftadt, op is gelegen , en

daer de kerek Noftre Dame op is ge-

bouwt : het welck de uiterlijke ge-

daente,zoo men na den omtrek ziet, van

een fchip heeft: doch andere halen ho-

ger deze zaeke op , en willen dat hier

door het fchip wert verheelt , alwaer de

volleen het Franfche lant eerft mede

hebben aengedaen , 't geen eergezegt,

als bewezen wert. Want de geftalte

vanditfehipzoo outnietfehijntte zijn.

Pierre Paüiot wil , dat dit wapen al

van de tijd der Druiden af, Parijs eigen

zien. Het fchip N°. 6 is het wapen
van 't ftat-huis , tot Parijs, daer in aen te

merken , dat ieder maft maer een zeil

voeren kan , en de ftant van de focke-

maft, die op 't galjoen ftaet , nevens

zijnrechtboordigheit: het wapen N°. 7
dient het gczelfchap der Laken-berei-

ders tot Parijs , welk fchip niet verfchilt

met N". 6 , als dat dit ronder van be-

loop , en voor niet zo fpits is. De fche-

pen N°. 8 , welck het wapen van de

handelaers der fpeceryen tot Parijs ver-

beelden,voeré vier over ent ftaende ma-

ften, ieder met een zeil ,
zijn rechtboor-

dig: daeren tegen de fchepen op N°. 9-

welke hetwapen van dejuweliers macc-

ken, zijn ront, behalven dat zy , voor

en achter, v aftop een wijze , zeker dik-

ke nebben hebbé uitfteken,daerde twee

maften, van een en de zelfde geftalte

zijnde, op ftaen. De bezonderheit van

geftalte dezer Parijfche waepen-fche-

pen , meine , dat de byzondere tijdt is

toe te fchrijven , wanneer zy in zijn ge-

ftelt; gelijk men hedensdaegs noch ziet

,

dat van tijdt tot tijdt het gebouw en ge-

ftalte der fcheepen veel veranderlijk

is.

Wapens , die fcheeps Ankers verto-

nen , van allerhande vorm, en ftelling,

ftaen by dezen Paiiiot,en andere fchnj -

veren veel verheelt.

Zekere maetfehappyen van koop-

luiden, inEngclant, onder Koningh

Eduwart en Èltfabeth gefticht, voeren

fcheepen in haer wapens , die alle vaft

van een geftalte, en zeer onbefneeden

zijn , voor noch achter niet gefchort,

Zz 3 maer
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maer trogs gewijs , tot boven op ge-

bouwt, in plaets van een Galjoen , fteekt

een zwaren balck , de oude rammen ge-
lijck voor uit, en het boort is niets op-
gezet, als alleen achter een weinig, door
de zeilen zijn groote kruizen genaeit.

Onder de gezclfchappen der hel-

den , heeft men voormaels een gevon-
den, die de naem voerde , van (Corder
van 't Schip ofte Zee-fchelp : hiervan
fpreeckt de Nederlantfche Herauld al-

dus:

De ridderlijcke order van 't Schip of
Zee-fchelp, fchreeven eenige de oor-
fpronck toe, zekere Francoizen , die
van de Gepides, ("een zeevolck, aen de
zee Germankum woonachtig , ende
wel vermaerde zee -luiden ) gekregen
hebbende , zoo veel kenniffe en be-

vindingevandezee-vaert, dat zy niet

alleen die , maer oock alle andere natiën
in geluckvan zeilagie, paffeerden , zou-
den gerefolveert hebben , op te nemen
voor haer, ende die plaetze, alwaer zy
haerter neder zoude (tellen, voor Bla-
fon de Figuere van een fchip , doch
dat zy noch deen noch d'ander ef-

fectueerden , maer alleen dat S. Lovys
Koninck van Vranckrijk ter gedachte-
niffe van haer, dedeflaen een munte,
met de flguure van een fchip , en zee-
fchelp. Andere zeggen ftoutelijk, zon-
der nochtans teexprefferen ,fondateur,
tijdt , ofte plaets , datter isgeweeft een
ridderlijcke order van een fchip, ende

,

zee-fchelp
;
hebbende voor Blafbn twee

fchepen in een fchilt d'Or, in forme
van een zee-fchelp , waer in ftonden
twee waffende manen , tot gedachte-
niffe van zooveel viftorien , de welcke
de Franfche Koningen hadden verkre-

gen, tegen de Barbaren indenooften;
ende van hunne vaendelen

, gemerekt
metdie figuere van demane : zijnde die
principale Stemma van 't Ottoman-
nifchehuis, genomen van 'tout Byfan-
tutm , 't welck voor zijn Blazon een
Croijfant hadde, gelijk Liffim zeit, ge-
obferveert te hebben, in Busbequio,
ende feeckere oude medalien , op wek-
ker eene zijde ftont eene halve maene,
met inferiptie, Byzanthm.

Zommige dat deze ordre is geinfti-
tueert , by den Koninck S. Lovijs
zelve, ten tijde zijner twedeyojagie

W i t s E n s

overzee, anno 1263 ende uit die re-
den

, den colher dezer ridderlijcker
order geformeert van dubbele coquil-
les (beteeckenende den zandigenoe-

I

ver ende zeehaven van aiges mortes,
alwaer hy embarqueerde) ende dc

1 waffende manen, te beoorlogen d'on-
gelovige , die daer volgende wet van
CMahomet, ende voeren de waffen-

! de maen in haer wapen, ende onder
aen in een ronde van gout, defigure
van 't fchip, fymbole van zeevaert.
By welke laefte meiningh ick my zou-
de voegen, alzoo degeftalrevanhet
fchip hiernevens N°- iz vertoont.van
dieeeuwe,ennietouderfchijnttezijn.

M. Zuerius Boxhornius
, fpreekt

hier van als volgt.

.,Ick vindeaengetekent dat onder
„'Dirck en Robert , Graven van
„Vlaendcren, in'tjacr 1099 veel

„ holland tzen adel , in den oorlog zy
„geweeft.dieonderGodefreddeBul-

„jon wiert gevoert , en dat met groo-
„ ten eer. Toen is opgekomen , een
„ out gebruik der Franfcn, de ridder-
lijeke ordre, die van de ffchilp wiert

„geheten, welcke aen dusdanigeal-

„ leen wiert gefchoncken, die in een
„ water ftrijdt haren dapperheit voor
,,'tgemeene beft hadden doenblijc-
„ken. Men leeft dat veel van de hol-
„landfche Edel-luiden , indezeor-
„dre aen -genomen zijn geweeft ,

,,'tgeen een vaft bewijs is, dat dien
„volck-aerd toen ter tijdt al goede
„ fcheeps krijgs-luiden zijn geweeft.

Doch wie luft heeft , namen der
gener te zien die fchepen , offcheeps-
gedeelten , als anckers , zeilen &c. in
hare wapens voeren, fiaet het boeck
op van CMr. Charles Segomg

, Tre-
for Heraldique. Joh. Gutlhm. Engels-
man in zijn boeck, dT)ifplay of'He-
raldrie, vertoont wapens metmaft-
korven , op halve maften

, oock
anckers , en roers. Behalvcn een wa-
pen van zekeren hertogh Albertus de
Alafco, 'tgeen een fchip is, daer een
maft recht op, in ftaet, 'twelckhier
om zijn vreemtgeftalte onder Na i Q
wert vertoont : daer deze woorden
by hooren

: Deus dabit vela, Dat is:

Godtzal zeilen geven. Een ander 't

geen geen boegfpriet heeft,ziet onder

N°ii
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No. 1 1 het wapen vanAndreas T>oria,

met deze woorden : Omnia fortuna

committo, Dat is : ick beveel het alles

aen 't geluk. Aen welck laefte men de

marfzen of maft-korven op de top-

pen der maften ziet , na der ouden

wijze: en het roer gaetfchuins neer ,

naomlaeg. Aen N°- 1 1, op de andere

plaet hier nevens , ftaer ^eker

der, voornaem, wanneer vefpitius

America ontdeckte , voerden een

maft alleen , te midden in het fchip ,

of wel twee, waer van de kleinfte ach-

ter op ftont , met kafteelen voor en

achter , die onderfcheide folderin-

gen hadde. Groote nemen lagen deze

fchepen wederzijtste boort , en voer-

Het
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maer trogs gewijs , tot boven op ge-

bouwt, in plaets van een Galjoen , fteekt

ccn zwaren balck , de oude rammen ge-
lijck voor uit, en het boort is niets op-
gezet, als alleen achter een weinig, door
de zeilen zijn groote kruizen genaeit.

Onder de gezclfchappen der hel-

den , heeft men voormaels een »evon-

w I T S E N S

overzee, anno 1263 ende uit die re-
den

, den collier dezer ridderlijcker
order geformeert van dubbele coquil-
les (beteeckenende den zandigen oe-
ver ende zeehaven van aiges mortes,
alwaer hy embarqueerde) ende dc
wallende manen, te beoorlogen d'on-
gelovjge , die daer volgen de wet van
C^iahomet, ende voeren de wallen-

Cntic van nuiiiji/ < _3 & —

met die figuere van demane : zijnde die
principale Stemma van 't Ottoman-
nifche huis, genomen van 'tout Byfan-
ttum , 't welck voor zijn Blazon een
Croijjant hadde,gehjk Lifjius zeit, ge-

obferveert te hebben, in Busbcquio,
ende feeckere oude medalien , op wek-
ker eene zijde front eene halve maene,
met inferiptie, Byzantium.
Zommige dat dezeordre is geinfri-

tueert , by den Koninck S. Lovijs
zelve, ten tijde zijner twedevojagie

man in zijn boeck, dViJphyof He-
raldrie

, vertoont wapens metmart-
korven , op halve maften , oock
anckers, en roers. Behalven een wa-
pen van zekeren hertogh Alkrtus de
Alafco, 'tgeen een fchip is, daer een
maftrechtop, in ftaet, 'twelckhier
om zijn vreemtgeftalte onder No. ïo
wert vertoont : daer deze woorden
by hooren

: Deus dabit vela, Dat is:

Godt zal zeilen geven. Een ander 't

geen geen boegfpriet hceft,zict onder



Scheep.s-btmzv en foj

No. 1 1 het wapen vanAndreas T>oria,

met deze woorden : Omnia fortuna

committo, Dat is: ick beveel het alles
I

aen 't geluk. Aen welck laefte men de

marfzen of maft- korven op de top-

pen der maften ziet , na der ouden

wijze: en het roer gaet fchuins neer ,

naomlaeg. Aen N°- 1 1, op de andere

plaet hier nevens , ftaet zeker fchip
\

vertoont, 't welck een wapen is van
[

zeker oudt gedacht , in Schotlant
>

Hendriekzon genaemt. De voor en

achter fteven is van een zelve ge-

daente, en het fchip zeeronbefneden

:

de maft draegt een ronde ftorm-korf

,

en wederzij tds dalen ftaggen ,naerde

devenstoe, af. Het heeft geen ftuer

of placts daer toe, waerom met rie-

men , of ftaer-borden , geftiert fchijnt

gewceft te zijn, by het getal twaelf

wiens gelijcken men op oude mun-

ten in Engelandt vindt ghefiagen ,

nu ruim voor een eeuw , oorloghs

vaertuigen verbeeldende , ftaet ïns-

o-clijcks,een Schoots wapen ten toon,

doch niet zoo oudt dit, alshetvoor-

gaende fchijnt, want het meer met
(

den hedendaegfche bouw, over-een-
|

komt. V'anCidden , eenoudtaen-

zienlijck gedacht in Noort-hollandt,

voert een fchip in 't wapen, tennae-

ften by van een zelfde geftalte, met

dat van Hendrickfon , Schotsman ,

't^een by hen voor omtrent ander-

half eeuw aengenomen is : waerom

befluyte, dat te dier tijdt , zommi-

gefchepen van dezen vorm zijn ge-

weeft. Behal ven van deze geftalte,

bouwde men toen fchepen , die vier

bezaens voerden , en voorop een

groot zeil , met een mars-zeil daer

boven, welcke voorde maft, als de

drie andere maften was. Andere we-

lier. II. Deel. 367

der, voornaem , wanneer vefpttius

America oncdeckte , voerden een

maft alleen , te midden m het fchip
,

of wel twee, waer van de kleinfte ach-

ter op ftont , met kafteelen voor en

achter , die onderfchcide folderin-

gen hadde. Groote nemen lagen deze

fchepen wederzijtste boort , en voer-

den voor en achter ooriogs bufzen

,

flopten ronr voor en achter toe , doch

andere hadden een zwaren pen voor

uit deken. Jonger zoude ik het wapen

van Benwnt, by N°- 13 achten ; om
dat het fchip , daer vertoont , 't welck

het wapen van dat gedachte is , van

minder outheit fchijnt te wezen. Hie-

rofme de Rara in zijn baeck blafon des

Armories , vertoont liet wapen van

den ridder Dvfcalat , 'r geen een zei-

lent fchip is, en om zijn vreemt ge-

ftalte wacrdigh is , dat wert vertoont

gelijck by Mo- 14 op de plaet hierne-

vens is gedaen. Het heeft geen focke

maft, en de ftengh op de groote maft

is zeer kort. Het achter kafteel is bo-

ven plat , heeft geen hout voorfcheen,

en ftreckt tot de groote maft toe. De
back gaet fpits als een roef , boven

toe. De boeg is ront, en de boeg-

fpriet ftaet fteil op. De voorfteven

is onder vry breedt, 't geen tegen't af-

vallen werf gedaen.

Het figuerken, by N°- 15 vertoont

,

een out Griecks vaercuigh , zoo als

het zelve op zekere oude munt, in

het boeck les commenta'ms hijlori-

ques, befchreven door^^w/ Trtftan,

vont; waer in detocftel van het zeil

waerdigh is te werden gezien , aen

N° i6 ziet het af-beeltzel van een

fteen, gevonden in het huys te Brit-

ten , daer een out Sackfchisvaertuig

op daer.

Het
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Het tweede Hooftstuck.
Neer/anlfch Scheeps-beftier , op fcheepen van oorlog.

* G:am-
yeieerr.

Etftaet aen 'tHooft van een

i

vloote, algemeine wetten uit

(| te geven , daer zich alle fche-

pelingcn na hebben te voe-

gen- zoo wel by tijdt van vrede , als

oorlog. Geeft dezelve fchriftelijk uit,

cn doetze met dieren eede bezweeren.

t'Zec zijnde, zet hy dusdanig zeil op,
dat het minft bezeilt fchip de vloot vol-

gen kan : loont , en ftraft , naer verdien-

den : tot wekker uitvoering hy een

fcherprechter mede voert. Zijn wil

maeckthy door teeckenen bekent, die

daertc vooren toebeftemt zijn. Deze
worden freets verandert by tijt van oor-

log, op dat een vyandt daer geen kont-

fchap van en krijge. Hoe en op wat
wijze men op onze vlootcn inden laet-

ften oorlog heeft gezeint , uit het vol-

gende is te zien.

Algemeine Zeinen

,

Voor de Scheepen van oorloge ,behoo-

rendeonder de vlootenvan den Staet

der vereenigde Nederlande?i , mits.

gaders de Koopvaerders , die in tijdt

en bijlen by de zelve Scheepen van
oorloge zullen werdén begeleidt. *

PiMJ een Ree,

ofte in zee

*efjna,

ï. A Ls den Admirael ofte 'het hooft van
C\ de Vloote, by dage van een ree , ofin

gemeken zee geanckert zijnde, begeert t'zeil te gaen ,

ff*'J
z
"'i za ' zijnBezaen en voor-mars-zeil ont'flaen,

eenblaeuwe vlagge achter aflaten waeien, en
twee fchooten fchieten; d'andere Admiraels
van de byzondere * verdeilingen, 't zelve ge-
waer wordende, zullen mede alzoo doen , en
een fchoot fchieten. De byzondere fcheepen
ofte Capiteinen dat ziende, zullen daer op me-
de onder zeil gaen, en alle hooft-officieren

doen mede het zelve zein , zonder te fchie-

ten.

II.
¥ d'Algcmecne Vloot-voogt, zal des

nachts gemeenlijk voeren twee vueren , en de
andere Admiraels van de byzondere verdei-
lingen, iedereen vuer : en als de algemeine
Vloot-voogt , een derde vuer op zet, zullen
de voorlz. andere Admiraels ieder een tweede
vuer, en voorts alle de byzondere fcheepen
iedereen vuer opzetten : doch zoo haeft den
algemeinen Vloot-voogt het derde vuer we-

Genernet.

By ntigt

'vttyreit te

voeren.

Byntti

j

derom inneemt, zullen de voorfz. andere Ad-
j

miralen haer tweede vuer , en voorts oock al-
le de byzondere Schepen haer opgezette vuer
medte wederom in nemen , en wie hier

|

van in gebreke blijft , zal ieder reize daer

|

mede komen te verbeuren 10 guldens, zon-
! deriemantteverfchoonen.

;

III. Als den Admirael ofte het hooft van
;

de vloote geanckert zijnde, begeerde by nacht

;

t'zeiltegaen
, zal hy drie vueren achter op de

i
Companje zetten , cn twee fchooten fchieten.

!
Dan zullen d' andere Admiralen van de
*hooft-verdeilingen ieder twe vueren op zet- * EJl«
ten, en een fchoot fchieten, waer naer alle de

j

Schepen van de vloote, iedereen vuer zullen
opzetten

, ende alzoo in goede fchick t'zeil

,

gaen; ende wie zich buiten laft van de vlagge

j

komtaftemaecken, het zy onder wat voor-

;

geven dat het oock zoude mogen wezen, daer
mede ieder mael verbeuren zal 25 guld., zon-
der dat tot zijne verontfchuldingc zal werden
aengenomen

, het gemein zeggen , dat het
by abuis is gefchiet.

IV.
;
Oftzake waer, dat de Vloote onder »'j

zeil zemde
,
den Admirael ofte bevel-hebber

geraden vont, by nacht tcanckeren , zal als
dan by de twee vueren, die hy gemcinlijk
voert noch een derde vuerachterop zetten,
ende een in 'tfocke-wand hangen , en
khieten als dan twee fchoten met grof
gefchut, zonder fcherp: de andere Hoof-
den

_
't zelve gewaer wordende

, zullen
als dan ieder noch een tweede vuer achter
op zetten , ende een irf >t focke- wandt
hangen

, mitsgaders een fchoot fchie-
ten, waernaeralle de byzondere Ichcpen elk
een vuer achterop zetten , ende een in 't foc-
ke- wandt hangen zullen

, om alz.oo bcqua-
melijk by den anderen te anckeren

, wel uit
malkanders water : ende geanckert zijnde,
als den Admirael Generael zijn vuer in 't Foc-
ke- wandt inneemt , fullen de andere dat van
gelij eken doen, op ftrafvan z 5 guldens , by de
naelatige te verbeuren.

V. Als den Admirael ofte Bevel-hebber,* 'omn
by dach de vloote begeert te doen wenden ,

d«"-
zal hy een Geusken van achteren aen de vlag-

B
-
ydact '

p-ftock. laten waeyen, en twee fchooten
ichieten: de andere Hooft- amptelingen

,

van de * verdeilingen
, niet alleen Admiraels *sfl«'"<

maeroock hun *ftede-houders, ende Schou-
"

ten by nacht
, zulxgewaer wordende

, zullen
mede ieder een Geusken als boven, van de
Vlagge-ftock laten waeien, ende zullen de-
zelve Admiraels van de bvzondere verdei-
lingen

, daer nevens ieder een fchoot fchieten,
daeropdanalledefchcpen van de vloote ge-

fchick

Ytcc-ad
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fchickteiijk zullen hebben te wenden , te we-

ten, eerft de achterfte, die door anderen , voor

haer wendende , op 't lijf zouden konnen

werden geloopen , ende zoo vervolgens, op

ftraffe, dat den nalatigen voor de eerfte reize

zal verbeuren tien guldens , voor de tweede

reife z 5 guldens, en voorde derde reize naer

exigentie van (aecken werden geftraft.

VI. Zoo d'eerfte Vloot-voogt devloote

onder zeil wezende , 's nachts begeert over te

wenden, zal hyeen derde vuer achter op de

Companje zetten , ende fchieten twee fchoo-

ten met grofgefchut zonder fcharp ; d'ande-

re hoofden 't zelve gewaer weidende , zul-

len ieder een twede vuer opzetten , ende een

fchoot fchieten , mede zonder fcherp : deby-

zondere fchepen dat ziende , zullen elck een

vuer achter op zetten, ende 't zelve gedaen

zijnde , zullen de laetfte fchepen in maniere

voorfz. het eerft over ftaeg laten loopen , en

zoo vervolgens van achteren op , om den an-

deren geen fchade te doen, op ftraffe , dat den

naerlatigen voor de eerfte reize zal verbeuren

io,tent\vedemael z^guld.en tenderdenmael

naer vereifch van faec ken , werden geftraft.

VII. Zoo wanneer den A dmirael ofte Be-

vel - hebber begeerde by nacht zijn {treek te

veranderen, ofte dat hy van d'een ofd'ander

kufte ofplaetfe, datr de vlootezichafen aen

,

of kruidende , heeft onthouden , begeert

cours te zeilen, zalhy een derde vuer achter

op , en noi h een vuer in de groote Mars zet-

ten ,oock daerbeneffenstweefchooten fchie-

ten: d'andere Admiraels van de byzondere

verdeilingen 'tzelvegewaer wordende, zul-

len yder een tweede vuer achter op, ende

mede een vuer in de groote mars zetten: de

Capireinen ofte Commandeurs van de parti-

culiere fcheepen dat ziende, zullen elck een

vuer achter op zeaten ,endealzoo haren Ad-

mirael volgen , op boete dat daer over voor-

den Krijgs-raet terechte geftelt , en naer eifch

van zaecken geftraft fullen werden.

VIII. Zoo den Admirael ofCommandeur
by nacht met hart weder zijn Fock begeert

in te nemen, ende met een zeil drijven, zal

hyeen derde vuer achter op, ende noch een

vierde aen zijn vlaggc-ftock opheiffen, oock

tweefchooten fchieten : d'andere Admiralen

van de t verdeelingen zulx vernemende , zul-

len een tweede vuer achter op zetten , ende

noch een derde aen haervlagge-ftock opheif-

fen,oock een fchoot fchieten , de fock in zijn-

de, zal den Admirael het vuer van deVlagge

ftock weder in nemen, ende zullen d'andere

fcheepen gehouden zijn , een vuer te blijven

voeren , zoo lange den Admirael drie vueren

op heeft, op ftraffe dat de naerlatige voor de

eerfte reize zal verbeuren 1 5
guldens : de twe-

de reize 50 guldens, en voordederde reize

naer eifch van zaeken werden geftraft.

IX. Zoo wanneer den Admirael ofte Com-
mandeur by nacht , als 't weder afneemt ,

zijn

Fock wederom begeert by te maken , zal hy
op nieuws een vuer aen zijn vlagge-ftock op-

heilfen, en twee fchooten fchieten, ende zal

in zulken cas voorts alles gefchieden , endè
in 't werek geftelt worden , 't gunt in 't voor-

gaende lit uitgedruckt ftaet.

X. Of iemant by nacht eenigh ongeluck

kreeg, 't zy van brant , breken van maften
,

reen, leckagie , ofte andere diergelijcke ram-

pen , zal alsdan altemet een fchoot fchieten

zonder fcherp , en zoo veele lantarens in

zijn wandt hangen, als gevoeglijk zullen kon-

nen gezien werden , waer op alle de andere

fchepen van de vloot , die Zulx bequamelijck

konnen doen , ende voorts al deJachten, G al-

jöots, en andere kleine vaertuigen , gehouden

zullen zijn, daer naer toe teloopen, omherri

byftanttedoen , op boete , wie hier in nala-

tig bevonden wort,daer overvoor den krijgs-

raedt terechte geftelt, en na eifch van zaken

geftraft te werden.

XI. Die by nacht eenig landt ofdroogte
gewaer wordt, zal een fchoot fchieten , en een

vuer in zijn bezaens- wandt hangen ; waer op
den Admirael 'tzelvezeyn ziende, zijn be-

hoorlijk zeyn zal doen, om te wenden.

XII. Wanneer den Opper-vloot-voogt

den Krijgs-raet aen boort begeert te hebben,

zalhy een roodeVIagge van zijn Companje
laten waeyen, ende een fchoot 1 chieten. Zul-

lende inde gemeene Krijgs-raet verfchijnen>

defeonderftaende Perfoonen

:

(JAfichiel Adriaenfz,. Ruiter , Lt. Admirael

vanHollanten Weft-Vrieftandt.

Adriaen van Trapycn, gezeit Banckert , Lt.

Admirael van Zeelant.

Aertjanfx,. van Nes, Lt. Admirael , onder

't Collegie op de Maïe.

Willem Jofeph van Gent , Lt. Admirael on-

der 't Collegie tot Amfterdam.

Jan Cornelifz. (JMeppel , Lt. Admirael

,

onderColIegie in 't Noorder quartier.

Hans Willem van Ajlua, Lt. Admirael van

Vrieflandt.

Jobati ie Liefde , Vice-Admirael op de

Maze.

hack Ziveers , Vice-Admirael tot Am-
fterdam.

Cornelu Everlfz,., Vice-Admirael van Zee-

landt.

Volckert Schram , Vice-Admirael in de

Noorder quartieren.

Enno Doedes Star , Vice-Admirael van

Vrieflandt.

Jan i;«»N«,Schout byNacht op deMaze.

Jan Gtdeonfc.Verbiirg, Schout by nacht tot

Amfterdam.

Jan Matthijfo. Schout by Nacht van Zee-

landt.

David Vlug , Schout by Nacht in de Noor-

der quartieren.

Hendrick Brtmfvelt , Schout by Nacht van

Vrieflandt.

Aaa XIII, AI*

Die by nncb\

ongeluek^

Sy nzebt
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droogte ge-

uasr wor-
dende.

Den krij&i'
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boort it

teomen.
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~4dmtrath

'Xan de Ef-

quadres aen

boort te lep-

men.
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XIII. Als de Hooft-Admirael aen boort

begeert te hebben d'andere Admiraels van de

byzondere "hooft-gedeelten, zal als dan naer

ouder gewoonte laten waeien een roode Gens
van de Vlagge-ftock van de Compagne , ende

een fchoot fchieten.

XIV. Als den Hooft-Admirael de Hoof-
den ende byzondere Hop-lniden , van zijn

onderhebbende vloots-afdeilingen byzonder

aen boort begeert te hebben , zal hy een

ire aen boort witte vlagge van de Nock van de Bezaens
itkpmen. roede laten waeien , ende een fchoot fchieten ,

zonder fcherp , ende zullen alsdan alle hooft-

amptelingen en Capiteinen perfoonlijck aen

boort komen , op ftraffe van 't tegengeltelde

doende , ieder mael te verbeuren tien gul-

dens , zonder eenige verfchooninge , ten ware

doorziekte, of andere nootzaekelijkheit ver-

hindert wierden.

XV. Als den Admirael generael , den Lt.

Admirael Airiaen Bankert van Zeelant , met
zij n gedeelte vloots aen boort begeert te heb-

ben , zal hy een roode Geus van de Nock van

de Bezaens roede laten waeyen , en een fchoot

fchieten zonder fcherp , ende zullen als dan

alle Hooft-ofHcieren , ende Capiteinen per-

zoonlijk aen boort komen, op ftraffe als by

't üt XI V. in dezen is beftemt.

XVI. Als den Admirael Generael den Lt.

Efquadre. Admivïe\AertJanfz,.van Nes metzijn*flag-

orde aen boort begeert te hebben , zal hy een

blaeuwe Vlagge van zijn Bezaens-roede laten

waeien,eneen fchoot fchieten , alles in manie-

ren, en op ftraffe als in het lidt XIV. is geftel t.

Als den Admirael Generael , den Luite-

nant Admirael iVttttmJofefh van Gent, met
zijn Efquadre aen boort begeert te hebben ,

zalhy een witte vlagge van de kruis -ftenge

laten waeyen , en een fchoot fchieten , in ma-
nieren, ende op ftraffe als in 't lidt XIV. in de-

zen is geftatueert.

Als den Admirael Generael, den Luite-

nant Admirael Jan Cornelifz,. Meppel , met

zijn Efquadre aen boort begeert te hebben
,

zal hy een blaeuwe Vlagge van de Kruis-ften-

ge laten waeyen , ende een fchoot fchieten , in

manieren , en op ftraffe als in 't lidt XIV. in

dezen is geftelt.

Als den Admirael Generael , den Luite-

nant Admirael HansWiüemvan Aylua , met

zijn Efquadre aen boort begeert tehebben ,

zal hy een roode vlagge van de Kruis-ftenge

laten waeien , en een fchoot fchieten , mede

in manieren , en op boete , als het lidt XIV.

in dezen is mede brengende.

Ende als den Admirael Generael, ofd'Ad-

miraels Banchrt , ofvan Gent, de voorfz. be-

raemde zeinen doen, om de Officieren en

Capiteinen van haer onderhebbende Efqua-

dre aen boort tehebben, zoo zullen de ver-

dere Admiralen , en Officieren , die onder

een van dezelve Efquadres zijn gerengeert

,

daer op mede terftont aen boort komen, en

w I T S E MS

Alii

Hooft-

cieren t

piteine}

men.

de Zeinen, op haerenamegefchikt, gebruic-
ken, als zy de Hooft-amptelingenende Hop-
luiden , die onder derzelver onderlinge Col-
legie gchooren, hebben te fpreken.

XVII. Als den Admirael Generael alle de
Hooft-officieren en Capiteinen aen boort be-

geert te hebben , zal hy een witte vlagge van
_

de Compagne laten wayen, ende een fchoot bomu
fchieten

; waer op alle de Hoofden en byzon-
dere Hop-luiden zclverin perfoon aen boort
zullen komen , en geen anderen in haer plaet-

ze zenden, tenzy uit hoogdringende noot-
zaekelijkheit, op de verbeurte van vier Rijx-
daelders, datelijk by die gene die hier van
in gebreecke blij ft * op te knieren mede doen

.

XVIII. Wanneer den Admirael Generael *Nam
de Capiteinen van de Fregats aen boort be- fnm -

geert te hebben , zalhy een eewoone Wimpel
c'

%t
""'l

achter van de vlagge-ftock laten waeien , en gats ae,

een fchoot fchieten , defgelijx zullen alle de hoanu

Hoofde van dehooftverdeilingen mede doen.
"!e"'

XIX. Ende als hy alle de bevel-hebbers c°"»»t

van de Branders by hem begeert te hebben
,

zal hy een blaeuwe Wimpel , een vaem of twe a°nl2
onder de nock van de Bezaens roede laten bomen.

waeyen , ende een fchoot fchieten , waer op
zy aenftonts aen boort zullen komen , op
boete , dat de naerlatigeyder mael zal verbeu-
ren 10 guldens, zonder iemant teverfchoo-

XX. Ende ofhy wilde de Schippers of Be- s'l' iPta-

vclhebbers, vandeoorlogs-toeruftingenleef- mZ,m
tocht-fchepen aen boordt te hebben , zal hy pen ml
een gewoone wimpel op de zelve plaetze laten ''{"««t

wayen, zonder fchieten , ende zullen dan ter-

ftont aen boort komen , op ftraffe van tien

guldens te verbeuren.

XXI. Maer als hy de fchippers of flucr- sditpm

luiden van de Gailloots of kontfehap "-»-

tuigen begeert aen boordt te hebben
, zal h

jootspfA

uijs.baro

een blaeuwe Wimpel van de Nock van de Be- aen boort

faens Roede laten wayen , waer op die dan al "kom"

te zamen ten fpoedigften aen boort zullen ko-

men , op ftraffe van yder mael te verbeuren

tien guldens

XXII. Als den Admirael ofte Bevelheb- ^m
ber alle Stuyrluiden, aen boordt begeert te Zrtwt'i

hebben , zal hyeen roode Wimpel voor van ham te\

de Vlagge-ftock opde Boegh-fprietlaten wai-

en , op welck zeinzy op'tfpoedigfteaen zijn

boordt zullen hebben te komen.
XXIII. Als den Admirael ofte Gomman- Sclupaa

deur begeert tehebben , dat alledefchepen J'^ff
ende Jachten achter hem om zullen loopen

, ^.;„„>ae

om zijne meyninge te verftaen , zal hy een omn{on,

blauwe Top-ftander achter van zijne Vlag-
ge-ftock laten waien.

XXIV. AlsdenAdmiraelgoet vindt, dat txhmtA

alIedeBrandt-wachten, ofBuiten- wachten ,

™'"/
0

'"

,

'savondts ofte 's morgens, als hy zal begeren , t.0„Kn.

zullen af-komen , zal hy de Vlagge van bo-

ven in een Chiouw laten waien , ende een

fchoot fchieten' , ende zai'tzelve zein oock

dienen
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dienen voorde Lt. Admiraels, dieeenEfqua-
\

bewijzen , ende voorts al de kleyne Vaer-tui-

dre voeren, waer op dan alle buiccn wachten,
J

gen, als boven dat ziende, zullen gehouden
huntenfpoedigften by de Vlagge zullen ver-

j

wezen, opdatnoot-teccken , zoo veel doen-

voegen, op pecne van vijftig guldens te ver- I
üjekis, hem te komen helpen, opftraffevan

beuren. de hoogfte * euvel-neming : Macr ingevalle *lndi>mie.

XXV. Die den Admiraelby dage begeert I yemantdoorongeluckigefchooten, doorge-

e te fpreken ,
'tzydoorgebreck, ofomeeni

" ge kondtfehap te brengen, zal een Top-ftan-

dervan zijn boven blindeftenglaten wayen.

XXVI. Voorts, als den Admirael geraden

vindt, dat jederfijn beft zal doen met jagen ,

zal hy een roode Vlaggeachteraf-laten waey-

en , ende de Staten-Vlagge vanboven , zoo

die al bevooren nietenwayde. Ende als den

Admirael geraden vindt niet langer te doen

jagen , zal hy de roode Vlagge van achteren

in-nemen , de Vlagge van boven neer halen ,

de zelve in een Chiouw laten wayen, ende

een fchoot fchieten ,
op welck zeyn alle de

Jagers zullen ophouden met jagen , endeda-

telijck by de Vlagge komen , 'ten ware de

naefte verfeeckert was alfuicken Schip ofte

Schepen , daer men jacht op maeckte , te kon-

ncn bezeilen ende vermeefteren , in wekken
geval hy meteen roode Vlagge achter af zal

blijven jagen, ende een fchoot fchieten, tot

teicken dat hetvyandtis , doch 'savonts zon-

der langer uytftcl weder by dc Vlagge moeten

wezen.

XXVII. Als eenige vreemde Schip ofte

Schepen gezien worden , fchoon't geen vy-

- andt mochte wezen, zullen de naefte van de

bezeilde fchepen daer opjagen , ende van de

zelve onderftaen degelegentheit van den vy-

andt, ende andere tijdinge , ende aen haer

verkiarinee twijffèlende, of het vyant mochte

breek van kruytom kardoezen te vullen, ofte
uyt eenige andere nootzakelijkheit

, gedron-
gen wierde wat van den vyandt afte houden

,

zonder nochtans yemantanders tot hulpe van
noode te hebben , om hem te redden , de zel-

vezaleen prince Vlagge in 'tbezaens Wandt
laten waeyen, in wekken cas deCapiteinen
van de volgende fchepen gehouden zullen

wezen haer tuffchen hem , ende den vyant te

vervoegen , om alzoo ten beften te vervan-
gen : Ende en zalniemant fodanighvanden
vyandt mogen af-houden , of 't zelve zeyn
doen , zonder hoogdringende noot , daer van
hy gehouden zal wezen voor den Krijgs-
raedt behoorlijck te verantwoorden.

XXIX. Die den vyandt by nacht gewaer Dm vy.mJi

wordt , zal een fchoot fchieten , een vuer in h mAtg^-

zijn groote Mars zetten , ende twee vuyren^ mr ~

achterop, endeden vyandt al fchietende ver-
'

''

volgen, ende zal den Admirael als dan drie
vuyren achter op zetten , ende een in de Mars
waer op de Admiralen van de byzondere
*hooft-verdeylingen yeder twee vuyren ach- *pmti;
ter op, en mede een vuyrin de Mars zetten 'uilen

zullen, op welck zeyn een yeder zijn beft zal Bfl»^"!:

doen , om den vyandt te bekomen , ende alle

glazen een fchoot khicten , om malkanderen
daer op te volgen , ende allemogelijckeaf-

breuckaen den vyandt te doen.

XXX. Als den Admirael Generael zein

wezen , ofte niet, de zelve onder de Vlagge
j

wildoen, dat alle fchepen van de Vloote haer

brengen. Doch by de zelve niet konnende
|
zullen vervoegen ophaerrangh, ende poft,

komen , zal hy het doen aen den naeftcn I
zoo als hun bevoolen is, zich in een volleen

Hoolt-Offtcier, die zulcks dan bydeeerfte
|

gehceleflag, tegens den vyant te onthouden ,

nthcidt aen de Vlagge zal bekent ma
ken; ende zal op nlzulcke Schepen jacht ge-

maeckt worden. Zoo men een Vremt fchip

ziet, zullen twee van dc naefte wel-bezeylde

Schepen daer opvolgen, ende jacht maken.

Zoo men twee , drie „vier ofvijffchepen ziet

,

zullen een of twee meer van dc naefte , ende

beft bezeylde fchepen daer op volgen,zonder

meer, ten ware den Admirael , oftc-Comman-

deur goet vonde, dealgemeyne jacht-zcyn

te doen , met dien verftande , dat altijdts ftaet

gemaecktmoet werden , niet langer ofte vor-

der te jagen , dan dat men zekerlijck 's avonts

weder by de Vlagge kan wezen , zonder daer

van in gebreke te blijven.

XXVIII. Of 't gebeurde , dat gedurende

'tgevecht tegen den vyandt, yemandteenige

ongclucken (chooten kreegh , ende noot had-

zal den zeiven Admirael Generael , een Geüs-
ken vandeNock, van deBezaens roedelaten

waeyen , ende twee fchoóten fchieten ; de

Admiraels van de byzondere Efquadres

,

mitsgaders oock de onderlinge Hoofden van

defmaldelingen , onder yder Efquadre, zulks

ziende, zullen aenftonts mede een Geusken
van de Nock, van de Bezaens roede laten

wayen, ende zullen de zelve Admiraels van

de byzondere *hooft-vcrdeylingen,daerne- *£f<ju«Jrcs.

vens jeder een fchoot fchieten : waer op een

yeder van de Hopluiden ende Bevelhebbers,

van fchepen van oorlogh, Branders en Jach-

ten zich ftip op zijn beftemde poft zal ver-

voegen , zelfs alwaer't zaecke'datmen alsdan

geen vyandt in 't gezicht en hadde , op de

boete by 't vijfde * lidt - verdeylingh van het t j rlicuj
naerder * beftel , tot waernemingh van goede #o><fr«.

de van fincken, de zelve zal in zulcken cas
j

Krijghs-tucht gewillekeurt tegens diegene,

den Prince Vlagge, door een van zijn poor- i die zich buyten hunbeftelde hooft- verdey-

ten uit-fteken , ende zullen de naefte daer by
wezendc fchepen , als dan alle devoir doen ,

om de noothebbende alle mogcüjcke hulpe te

lingh begeven , of 't zelve veriaten.

vya

• Rimnntrè.

XXXÏ. Als men met den vyandt in * ont- j
ZfJ""n om

moetingh wezende, den Admirael vsn de j""'^',"^

A 33. 2, Vloote Ef'qu.Uns !e
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"vyandt

doen ya'len .

geliid^i" Vloote geraden vindt, dat het Efquadre van

een Lt. Admirael Adriacn Banckert , inden

vyandc zal vallen , zal hy een witte Vlagge

van de voorftenge laten waeyen , ende zoo hy

begeert dat het Efquadre van hem zelfs met

ende nevens het Efquadre van den Lt. Admi-

rael Banckert , in den vyandt zal vallen , zal

hy een gewoone Vlagge van de Kruysftenge

laten waeyen , ende zoo hy goet vindt , dat

het geheele gros in den vyandt zal breken

,

zal hy een roode Vlagge onder de Bezaens

roede laten waeyen, waer op dan eenjeder

zijn uyterfte beft zal doen , omindenvyant

te vallen, ende den zeiven aen te klampen ,

zonder hier van om eenige reden ter wereldt

in gebreke te blijven , op boete van geftraft te

worden , na vereyfeh van de zaecke.

XXXII. Als den Admirael Generael be-

geert , dat het voorfte Efquadre van de Vloo-

te eerft tegen den vyandt aen zal wenden,

zal hy zijn voor Bram-zcyl los in de Gy laten

waeyen , ende als hy begeert , dat het achter-

fte Efquadre eerft tegen den vyant aen zal

wenden, zal hy zijn groot Bram-zeyl in de Gy
laten wayen ; waer op de Hoofden van de

zelve Efquadres goedt acht zullen hebben te

nemen , ende haer daer naer ftip te voegen.

fAJmira- XXXIII. Of 't gebeurde ('tgunt Godt
j

len 'um de verhoede) dat de Admiralen , Commandeurs
|

ïfjnadres 0fre Vlagge-Iuyden in't vechten, of ander-

amh-spto^
înts m ongc ' egent'le i <: geraeckten ,

endeden

mende , de vyandt niet konden bezeilen, ofte naer be-

hooren niet en geerden, zullen deCapitey-

nen van'tzelve Efquadre daer naer niet heb-

ben te wachten , maer haer vervoegen by 't

gros, ende daer zy den vyandt den meeften

af-breuck , ende het lieve Vaderlant den mee-

ften dienft zullen konnen doen , op boete van

naer vereyfeh van zaecken geftraft te wor-

den. •

water ha- XXXIV. Als'er iemandt beftelt is voor de

kn foor de Vloote Water te halen , zal een fchoot fchie-

Vloot.
ter)

}

enc]e een Wimpel van zijn groote ftenge

laten wayen, waer op die gene , die Water van

doen heeft, zijn Vaten aen zijn boordt zal

brengen.

XXXV. A!s den Admirael met fchoon

Weer begeert te krengen , ende fchoon te ma-

ken , zal hy een Top-ftander van dcVoor-

ftengelaten wayen; opdatzijnebyhebbende

fchecpen (dievuyl zijn) 't zelve van gelijcken

mogen doen.

Soo de fchepen , zijnde van den anderen

geraeckt , eenige by dage eikanderen in't

gelicht kregen , zal den loefwaerften , beyde

zijn Mars-zeilen laten loopen , ende een

Geusken achter van zijn Vlagge-ftock laten

waeyen , maer met fchoverzeyl alleen Zeylen-

de, zal den zeiven loefwaerften zijn Fock

,

endeBezaen opgeyen, ende van gelijcken zijn

Geus achter van zijn Vlagge-ftock laten

wayen.

Den lywaerften dat ziende, zoo hy mede

Capiteinen

echter hae\

devotr ie

doen.

Krengen.

Teteen of

xeyn , tvaer

aen de Staten

fchepen el-

leandercn

Jullen teen-

ven.

met Mars-zeylen zeylt, zal alsdan zijn Scho-
ver-zeyl , ende Fock opgyen , ende d'ordi-

naris Vlagge van de Compagnie laten waeyen.
Maer met Schoover-zcyl alleen zeylende,

zal den zeiven lywaerften, alleen zijn groot
Zeyl opgyen , ende zijn gewoone Viayge van
achteren in een Chiouw laten wayen

, op
boete, dat wie hier in nalatigh bevonden weet,
daer mede yder reyze zal verbeuren vijf-en-

twintigh guldens.

XXXVII. Zoo 't zelfde gebeurde by nacht,

zal den loefwaerften zijn groot Zeyl opgy-
en, ende met twee Lantaerensgelijck blieken,

twee vaem van den anderen by de groote
Maft, ende dat tot tweemael toe, een wey-
nighverfcheiden.

Den lywaerfte dat ziende, zal als dan zijn

Fock opgyen , ende mee een Lantaeren drie-

macl achter malkandcren blieken , mede een

weynigh verfcheiden , ende omtrentde groo-
te Maft , alzoo men 't daer beft van den an-

deren kan zien.

'£ W O O R D T .

Ende ingevalle den eenen den anderen qua-
me te verfpreken, ende toe te roepen, hola

van v/aert fchip, zal het eerfte woordtin' n N.,
ende den anderen daer op antwoorden N., •

mede op de ftraltcvanvijf-cn-twintighgul-

dens,als vooren by de naerlatige te verbeuren.

Op welcke woorden , en zeynen , in de
twee bovenftaende leden begrepen

, men den
anderen zal konnen verkennen , dat men
's lants fchepen is , ten ware dat men bemerkte
dat het vvandt was , die het zelve oock de-

den , daer op men zal moeten verdachtzijn.

XXXVIII. In 't begeleiden van eenige

koopvaerders , en ook anderfins in 'tftreeck-

zeilen , zal gevolgt worden het beftel voor
dezen in gelijke gelegenthedcn in acht ge-
nomen , te weten , dat den Admirael Gene-
rael geftadigh zal voor zeilen ; ende de
andere op zoodanigen rang ende fchick, als de
onderlinge Efquadres zal wezen voorgefchre-

ven.

XXXIX. Allen hop luiden in 't gemeen
enbyzonder, werdtby dezen wel duidelijk

Ordm
conyoym

ende in't

cours fe).

De acht*,

lyVJttt

gclaft over dach ende nacht in 't zeilen , zoo ft' fcl"P'

veel zeil by te maecken , ende te houden j
m ~"e,t

ftaen, als kan goet doen, en haerfchepen kon-
nen verdragen , tot dat zy de hoogte van haer komen > '

Admiraels ofte Commandeurs fchip hebben b '"*"'

bezeilt, daer zy hacraltijds by zullen heb- T'j
"

i \ 11 i r !
houden.

ben te houden
, tzy de icnepen zeilen ,

drijven of ankeren , zonder van zulcks

eenigzins te blijven in gebreeeke, inlonder-

heit de leiwaerdfte , en wie echter van de
leywaerdfte Zeil komt te Iparen , zal met
zukk zeil fpaeren , ieder mael verbeu-

ren fes guldens , datelijck op te fchie- #
ten * ; derhalven ieder by deezen belaft w

™m;"

wort
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wort , inzonderheit de flechtft bezeilde geen

tijde te verliezen, ofte geen zeil te fparen , om

ftadig by zijn Admirael ofte Commandeur

te wezen , alzoo den dienft van 't iandt daer

aen ten hoogften is gelegen ; oock wel ver-

dacht te wezen,door loffigheit ofonvoorfich-

tigheit , geen maften , reen , of ftengen aen

ftucken te zeilen, ende wieanders bevonden

werttedoen, zal verbeuren 25 guldens.

XL. Zal oock niemandt op de reededes

avoncls ende des morgens hem vervorderen,

,ef de wacht op en afte flaen , met den trommel,

«» » ofte op en afte blazen met den trompet > voor
d'n

en al eer op het fchip van den Admirael de

tifc wacht des avonts ende des morgens zal afge-

fchooten zijn, waer op dan terftont alle Hooit

Officieren, ende Capiteinen van de vloote ,

zullen volgen, met den trommel, en trompet,

ten zeiven einde te doen roeren , op boete

van 10 guldens te verbeuren, voor die daer

van in gebreke blijft.

XLI. Alzoo by ondervindinge bevonden

, wort, datin 'tankeren , en in 't lichten van

»* 't anker, als oock in 't wenden , mitsgaders by

hart of donker weder, by zommige niet be.

hoorlijck en wert gevuert ; wert wel uitdruc-

kelijk gelaft allen amptenaeren en hop-luiden

daer van geenfins te blijven in gebreecke, op

ftraffe , dat die in gebreecke blijft, voor de

eerfte mael zal verbeuren vier rijxdaelders,

datelijkhantvullingdaervan te doen, voor de

twede mael acht, en voor de derdemael fes-

tien rijxdaelders, ende daer en boven noch

goetdunckelijk gerecht zal worden; waer op

de hoofden van de onderlinge Efquadres ge-

laft werden goet acht te nemen, ende daer

van oprecht verflag tedoen, zonderymant

door de vingeren te zien.

XLII. Alle Capiteinen wort gelaft 'tgc-

'fUn, ftaedig uitkijeken in haer onderhebbende

kijf Schepen, naerftelijk te doen waernemen , wel

verftaende, dat die den man te roer moet ver-

vangen , twee glazen aen de ftenge zal uit-

kijken , zoo weer ende wintzulx toelaet; en

zal die gene , die eerft een vyants oorlog-fchip

ziet, 'twelck naderhandt by 'sLants vloote

wort genomen , daer voorgenieten een vcr-

ccringe van twee hondert en vijftig guldens,

'twelck hem byblijck fchrift van den Ad-

mirael ofteCommandeur zal werden betaelt

,

ende van de buit-gelden voor af getrocken.

Desgelijcx voor een Vyants koopvaerdy-

fchip f o guldens, ende zullen d'officieren van

de wa^ht op ieder fchip de matroozen tot het
j

uitkijken houden, en daer voor inde voorfz.
|

gevalle genieten 25 guldens.

XLIII. Als een Admirael van een van de

hooft-gedeelten van de vloote , fich van de

Hooft- vlagge wil afzonderen , of anderzins

herwaerts ofderwaerts verzeilen , begeeren-

de, dat alle de Schepen van zijn onderheb-

bende Efquadre hem volgen,zal hyeen blaeu-

we vlagge laten wacyen van de groote fteng ,

»ƒ ,

onderzijn gewoone vlagge ; ende zoo wan-

neer een Vice-Admirael, ofteeen Schoutby

Nacht zulx wil doen, zal hy , om alle de Sche-

pen van 't Efquadre , die by verdeelinge

onder hem gefchickt zijn , zijn vlagge te

doen volgen, mede een blaeuwe vlagge Ia-

ten waeien, onder zijn gewoone vlagge,

van de voor-ofkruis-fteng.

XLIV. Als eenige Prijzen verovert wer- •mestten

den,daer verfcheiden oorlog-fchepen omtrent van Prijvn.

zijn, zal die seene, wiens vokk eerft geraeckt

binnen het boordt van 't veroverde fchip , het

zelve alleen bezet houden , zonder dateenig

ander volck, alhoewel van Chcpen, die tot

de veroveringe mede mogen toe gebracht

hebben, zal vermogen , buiten toeftemminge

ende begeeren van 't volck , 't welck albereits

in de prijze is , mede aen boort te komen , ten

waere dat zy riepen of zeinden om hulpe,

op ftraffe van het tegen geftelde doende , daer

over naer verc-ifch van faeken andere ten voor-

beelde geftraft te werden : maer zal nader-

handt gtfchicktelijck wei den geoordeek , of,

ende hoe verre anderen , die tot de veroverin-

ge 't hare mede gedaen hebben,veor ofnevens

diegene, dicd° prijze bezet heeft, zijn ge-

rechtigt ofte niet, zonder iemant daer omtrent

eenigzins te verkorten.

Order in Mijl.

l-\ 7 Oor eerft zullen alle de fchepen onder

v de vloot zijnde, dicht by malkande-

ren houden , zoo wanneer men ziet een mift-

banck komen, ruim drift hebbende, zullen

alle de zeilen opgyen , ende met het hooft

laten drijven van de wal af : doch de mift haer

beloopende , zoo dat men genootzaekt werdt

te zeinen, zal den Admirael ofte Comman-
deur vier fchooten met grofgefchut dicht aen

den anderen fchietcn, en gyen de zeilen op;

gelijck mede wat verfcheidc d'een naer d'an-

der zullen doen de Commandeurs, die mede

inde vloote mochten wezen , ieder opzijn

rang naer den anderen , op welcke zeinen alle

de zeilen zullen werden opgegijt.

II. Infgelijx, wanneer den Admirael ofte

Commandeur goet vint , de fchover-zeilen

by temaecken ,'zullen dan doen dezelve zein

van vier fchooten tefchieten , als mede de an-

dere Commandeurs jegenwoordig zijnde.

III. Ende zoo men by verandering van

wint, ofte op lager-wal ware bezet, en over

den anderen boug genootzaeckt wierde ende

begeerde te wenden ,

!

tzy de Schepen zeilen

oftedrijven,zal den Admirael en deCon.man-

deurs voornoemt, in gevolg als vooren, fchie-

ten, wat verfcheiden van den anderen, ieder

twee fchooten.

I V. Ende zoo men genootzaekt is , by

miftig weer te ankeren , zal den Admirael en

gemelte Commandeurs ieder drie fchooten

fchieten, in ordre als vooren.

Aaa 3 V. Ende

By openba-

ring van

Uif,i«bi by

den anderen

te blij-je~i yen-

de ti'd op dt
'/
Jeyn-fchoo~

lente letten.

By Mijl

,

Scboorer gei-

len weder by

te mélun.

In Mifl , by

'verandering

"van Windt

,

ojte op leider

Wal bezie

zijnde.

By mijt 1

anejtfrsti'
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fniur'

^' En^e

>

200 men geanckert zijnde , goet

ztyl ttgam. vonde wederom onder zeyl te gaen met
Schoover-zeylen , zullen doen de zelve zeyn

van drie ft"horen tefchieten , om over den be-

ften bough, van lager wal te geraken, ofte

cours te gaen , daer na men zoude mogen we-
zen gedeftincert; oock wel bedacht te wezen,

dat men met Mift niet meer, ais met Sdio-

ver-zcylen zal zeylen , ten ware door noot,

om van 't lager te geraken.

VI. Zoo oock , in Milt Z'ylendeoftedrij-

vendc , zal den Admirael ohc Commandeur
alle uvren of twee Glazen een fchoot fchie -

ten , om des te beter by den anderen te blij-

ven.

BEVEELEN.
Op de verdeelixge van 's landts Vloote , met den

gevolge ende aenkleven van dien.

W I T S E N S

fchepen van zijn Efquadre, de Wimpel van-
de Kruis-ftenge.

Om by Uifl

der ie blijven.

Ver 'elingb

fan de f.j

qu.idres.

* \ Lzoo onder de jegenwoordige Vlc

i!~\ beitelt zijn , Micbicl de Ruyter Lt. 1

Z-.yvcnoj'ie~

itenen, om
de Jt/jt^en

yeder

oote

uyter Lt. Ad-
mirael , over Hollandr endc Weltvrieflandt

,

als Generael, Adriaen van Trappen gezeyt
,

Banckerts Lr. Admirael van Zeelandt , Wil-

lem Jojepb van Gent , Lt. Admirael van Hol-

landt endc Wi lt vrieflandt , hoorende onder

'r Collcgieter Admiraliteyt , tot Amfterdam,
Soo is goedt gevonden het gros te verdoelen

in drie Hoolt-deylingen onder de gemelte

Hoofden , die ieder de Vlagge van boven zul-

len voeren, als Admiraels van hare byzondere
Efquadres, ende den gemelten Lt. Admirael

Micbiel de Ruyter , een Wimpel onder de
Vlagge, als Admirael Generael; en zullen

ieder onder haer hebben een Vice-Admirael

,

ende Schout by nacht , die hare Vlaggen mede
'zullen laten waven , zoo lange de tocht zal

duyren, ofte tot dat anders zal werden be-

voolen.

Verdeilinge -van devoorgeroerdeEfquadres.

Onder 'tEfquadre van de voorgenoemde
Luitenant Admirael de Ruiter , als Generael

,

zullen wezen btftheiden deze onderftaende

N. N. N.
Onder 't Efquadre van de voornoemde Lt.

Admirael Banckert, zullen wezen befcheiden

deze onderftaende N. N.N.
Onder 'tEfquadre ofte hooft dciling van

de voornoemde Lt. Admirael van Gent , zul-

len wezen befcheiden , deze onderftaende

N.N.N.
De zeinen om dEfquadres t'onderfchei-

den,zijn, dat alle de fchepen van 'tEfquadre
van den Admirael de Ruiter, zullen voerende

Ejijuadtt te wimpel van de groote ftenge.

fmk/m»' Den Lt. Admirael Banckert, met alle de
fchepen van zijn Efquadre, de wimpel van de
Voorftcnge.

Den Lt. Admirael van Gent, met alle de

Zeinenvoor begelei-fchepen, met haer
onder hebbende koop-vaerdjefche-
pen.

h A Ls den Commandeur by dage van een
y/j

,

*Y Reede begeert t'zeil te gaen , zal zijn cmméL
Bezaen ontflaen ende een fchoot fchietcn , de <!"<' bt
andere Capiteincn van oorloge ende fchippers J""
dat ziende, zuilen haer Bezaèn ontflaen , ende ,fZ'„'\
mede ondei zeil gaen. I

II. Ah den Commandeur begeert by syri
nacht t'zciltegaen , zoo zal hy cen'vuerach- 't vyl u
teropdeCompanje zetten , ende een fchoot
fchieten

, zoo zullen de andere mede elck een
vuer achter opzetten , zoowel de koopvaer-
dy-fchepen als Oorlog-fcheepen , waer naer
den Commandeur twee vuiren zal opzetten

,

en dezelvige bl i j ven voerende, ende de andere
Schepen elck een.

III. Of'tzaeckwaer.datdenComman-
deur geraden vont by nacht teanrkeren , zal

ro"">"">-

alsdan twee vuuren achter op zetten , ende fZdi%
in'tFocke-wandthangen.cnde fchietcn een ie*m(m»
fchoot met grof gefchut , de andere fchee-
pen dat ziende, zullen een vuer achter op zet-
ten, ende een in 't Focke-wandt hangen,
omme alfoo bequamelick by den anderen te
anckeren : ende als den Commandeur, zijn
vuyr in ' t Focke-wandt inneemt, zullen de
andere dat van gelijcken doen, en alzoo lange
als de zelve twee vuuren achter op heeft , zul-
len de andere gefamentlijck een vuer achter op
houden.

I V. Zoo den Commandeur des nachts be-
geerde te wenden, zal drie vueren achter op- Conmmn-
zetten, ende een ft hootft hieten , de andere d""
dat ziende, zullen elck een vuer achter op zet-

"'ul"s ll~

ten,ende de fchepen van oorloge twee vue-
™"*

SJ
ren, ende datelijken over ftacg loopen, om
malkandercn geen fchade te doen.

V. Als den Commandeur met mooy weer zm A»
begeerde te krengen, zal een Eop-ftandcr van Commtnim

zijn voor-ftenge laten waeyen
, op dat ziine T9

vuile byhebbende fchepen van gelijken mo- T'.Ï'Z
gen doen. ge ,h

Zoo den Commanduer by dag begeerde te
wenden, zal een Geusje van de vla<»'"e-ftock
laten waeien en een fchoot fchieten.

VI. Als'tdoncker ofmiftigwert, darmen ^Is'iüi
malkanderen niet kan zien , zoo zalmen op k" °f'! "*
trommelen doen flacn, ende trompetten doen ^
Wazen, ende met mufqnetten fchieten , om ^ZeZn»
alzoo op tgeluitby den anderen te blijven, fienljm,s$_
ende zoo den Commandeur by mift wilde °' *
anckeren, zal met grofgefchut , twee fchcx>-JKU
ten dicht naer den anderen fchieten , ende zoo TrempaÜ*,
hy wilde wenden, maer een fchoot. tm. ;'1

VII. Zoo den Commandeur de Capitci- r>tupitrft

nen, en alle de Schippers van zijn byhebbcn- 'ni'

de leert.

5~oo ittl
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nCom

Scheeps-bouw en b

de Schespen aen boort begeerde te hebben ,

zal hy een fchoot fchieten, en een wimpel van

de bezaens roe laten waeien.

VIII. Als den Commandeur de krijgs-

raet aen boort begeert , zal hy en roode Vlag-

ge achter af laten waeien , ende een fchoot

fchieten.

I X. Als den Commandeur begeert , dat

alledefchepen achter hem om zullen loopen ,

I
j
dat om zijn meeninge te verftaen , zal hy 't op de

'i/n*" '
eggen ' en een Topftander van de Vlag-

« ge-ftock achter laten waeyen.

>'•• X. Zoo wanneer den Commandeur by
:l" nacht begeert ftreeck te veranderen , zal hy
ever- P , . „ i n-
L een vuer inde groote Mars zetten , benerrens

de vueren die hy ordinaris voert , ende een

fchoot fchieten, de andere fthepen dat ziende,

zullen elck een vuer opzetten , ended'Oor-

log-fchepen drie vueren achter op , ende alzoo

den Commandeur volgen.

rtam- XI. Zoo den Commandeur by nacht met

'<<> hart weer zijn fock begeerde in te nemen , en

*" meteen zeil drijven, zal hynefFens de twee

"„ vueren dien hy achter op heeft , noch een

|£«er- derde vuer aen zijn Vlaggc-ftock op-hyzen ,

ende de Fock in zijnde, zal dan het derde vuer

wederom innemen , ende zullen de andere

Schepen elck een vuer opfteecken , om mal-

kanderen geen fchade te doen , omme te beter

by den Commandeur te blijven.

XII. Zoo den Commandeur by nacht,

ais het weer?.fneemt,zijn Fockdaer weder be-
j

I "7e' geertby te maecken, zal hy dat derde vuer

m wederom aen zijn Stock op-hijzen, endeeen
j

E wi- fchoot fchieten , zoo Zullen de andere Sche-

pen mede noch een vuer achter op zetten , eri
|

de fock by zijnde, dan het eene vuur inne-

men.

XIII- Zullen de Capiteinen en alle de

fchippers verdacht zijn , als men by nacht met
j

korte zeilen zeilt, elck een vuer te voeren.
j

XIV. Of iemant by nachteenig ongeluk

ibt'ee- kreegh , 't zy by brandt , breken van maften ,
I

pfir{ Roers, Leckagie, ofte andere diergelijcke

,

zullen ah dan altemet een fchoot fchieten

zonder fcharp , ende zoo veei lantarens in

zijn want hangen, als hy binnen fcheeps-boort

heeft, waer op alle de andere fchcepen van de

vloote gehouden zullen zijndaer naertoe te

loopen, om hem te hulp te komen, zooveel

mogelijk zal zijn.

XV. Ende of 't gebeurde, dat men flaegs

zijnde eenig ongeluckige fchoot kreege , ende

noot hadde van zinken , zal zoodanige een

Prince-Vlagge achter van zij n Bezaens-roede

tot een S j ou laten waeyen : d'an dere dat zien-

de, zullen op dat noot-teeken zoo veel doen-

lijck is, komen affifteeten , en den vyandt alle

mogel ijeke af breuck doen.

XVI. Zoo de fcheepen door jacht, mift,

Unan- ofandere onheilen van den anderen geraeck-

ten, ende by dage malkanderen ziende wer-

\j°Z - ^en' zal <*e loet
"

waer fte

z

'i
n Bezaen ende Fock
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den

n hy

met

ml'tn

tant

f-
,dat

•egl-

opgyen , ende zoo blijven leggen, den ley-

waerften dat ziende, zal van gelijcken zijn

Bezaen en de Fock opgeyen : dat gedacn zijn-

de, zal den loefwaerften naer den leywaerften

toe komen, ende of het zelve by nacht ge-

beurde , zal den loefwaerften in zijne groote

Focke-mars een vuer zetten , 't welck den

ly waerften ziende, van gelijken zal doen.

XVII. Die den vyandt by nacht gewaer

werdt, zal een fchoot fchieten , ende een vuer

in zijn groote Mars zetten , ende drie vueren

achter op.

XV 1 1 1. Die by nacht landt ofte droog-

te gewaer werdt, zal een fchoot fchieten, ende

aen elke zijde in zijn bezaens wahdt een lan-

taren hangen. Die 's vyants fcheepen ver-

neemt,zal een rodevlag achter aflaten waey-

en , dezelve zoo veel mael op en afhalende,

als hy 't getal van fchepen verneemt.

X I X. Die by dage den Commandeur
begeert te fpreeken, 'tzy doorgebreck ofte

eenige nieuwe maeren , zal een top-ftander

ofte een vlag in een Sjouw van zijn boven-

blinde- fteng laten wacyen, en een fchoot

fchieten.

XX. Als den eenen den anderen toe-

roept: holla, van waer 'tfchip ? zal den ande-

renroepen van N. en zal de eerfte dan we-

der antwoorden vanN.
Wort geftelt tot Admirael N.
Vice-Admirael N.
Schout by nacht, N.

Een zein , om elkandre of 't vyantzy

ofvnent , by tijdt van oorlog te verken-

nen, aldus te zijner tijde gebruikeljjck

is geweeft. In 't ontmoeten zal den

loefwaerften zijn leye fchoot hoorn van

zijn fchover-zeil opgyen , en een top^

ftander van zijn boven -blinden laten

waeyen , zijn Prince-vlag achter op

de companje eerft een weinig open la-

ten waeien, en daer naer in een tzjouw

,

en tot tweemael open en tweernael iri

een Sjouw. Den leywaerften zulx zien-

de zal zijn lye-fchoot-hoorn van zijii

fock op gyen , en de zelfde zein by top-

ftanderen vlag mede doen. Men heeft

hiertoe , oock wel tekens, die men iti

de vlagge naeit.

't Zijnen van 't zeil te gaen , is't ge-

bruick , dat den Admirael in't gemeen

niet doet, voor dat zijn eene ancker

op gswonden is , en het tweede touw

om" de fpil leght, ten waer buiten ge-

woone nootzakelijckheidt , het an-

ders vereifchte , zaken die door deze

tekenen niet bekent konnen werden

gemaeckt ; laet men bootfehappen ,

door

dere incon-

Venient.

Den -eyant

ly nacht

gewaer
weit.

By nacht

landt ajte

droogtege*

Tbaer nerf.

ByJajrt

den Com-
mandeur Is

ifuken.

't Woordc.
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door kleine vaertuigen , die hem ten

dien einde fteets volgen , ofte doet

alle zijne onderhorige fchepen', ach-

ter hem om loopen , en zeght zoo
mondelingh wat zijn wille is.

Laet geen fchepen onverfpreit , is't

mogelijck , voor by zeilen.

Ziet de loef van zijnen vyandt te

bekomen, 'rzy met die af te winnen,
j

zien, om van gering vyantlijck vaer

W i T s e n s

fchen in een fcherp gevecht tegelijk

worden gequetft , is hetdienftigh, dat
ieder fchip 2 opper , en 2 onder HeeU
meefters voert. Alle kleine vaertui-
gen, die zich onder een vloot bevin-
den, om kontfchap re brengen, be-
hooren matelijcktezijngemant, met
riemen , en kleine ftuckskens voor-

of wel met door hem heen te flaen

Nodigh is het voor 't gemeen , dat

een Vloot -heer behouden blijve :

waeromhy, mijns bedunkens, zich

zoo zeer nietin't zwaerfte van 't ge-

vecht behore te begeven, als wel goe-
de toezigt op alles te nemen, en'tge-

* Difirèc vecht van wanfchik * bevrijden, moet
de ftrijdendc hart in fprekê,en alomme
dienftige beveelen uit zenden, 't geen

Polybius beveftigt,ja hetkrijgs-hoofr,

wil hy , moet zich t'eenemael uit het

gevecht houden , daer men om het

hooghfte niet en dingt : doch als hy
merckt, dat de zommige hun plicht

niet na komen , is't niet ondienftigh,

die aen te voeren , en zelve dan te

deizen. Buiten fchoots zich echter

altijdt te houden , geen vloot-voogt

en voegt. Van de SpaenfcheAdmira-
r. Minna.

]en voor cjezen t wert: gezegt , dat zy

zich , terwijl men ftreet , in een opge-

fchoten kabel vervoegden, dat fchoot-

vry was, en de kajuits met huiden zoo
dicht hadden doen bezetten, dat geen
kogel aldaer doordringen koft: 't geen

verfoeyelijck fdoor huiden , los ge-

hangen , geen kogels zullen dringen:^

de vloot-voogt komt die te kort ichie-

ten te hulp, 't geen als gefchietis, hy

weder aerzele, zoo doch,dat het geen

wijeken, uit vrees gelijck zy.

Schepen,daer vlootvoogden opzijn,

dienen van amptelingens plaets bekle-

ders voorzien , met een getal van 2 of
3

onder Hop-Iuiden,om byaflijvigheit

te volgen in hetopper-ampt, opdat
aldus wan-fchick wert ge weert. Ge-
meene oorlogfchepen , insgelijcks ,

wanneer men op een fcherp gevecht

gact,behooren, uitgelijcke reden, 2 of

3 bequame Stedehouders op te heb-
{

ben. Een Oorlogh- fchip behoort
|

by voorfchreven voorval, op te heb-
;

ben zesbequameBus-fchieters,en hun l

maets , omdat dickmael veele men.
|

tuig niet te konnen werden genomen.
Ieder fchip zy genoeghzaem voor-
zien, van gevulde kardoezen

, om
bygebreck van diennietgenootzaekr.
te zijn , van den vyant af te houden.
En behoort niet te zijn overladen.
Een vloot dient niet in te veel ofte
weinig verdeelingen te zijn verdeelt.
Het enteren van'svyants fchepen,
den Hollanders nuttigeris, alslangh
fchut gevaer te houden. Het kan
zomrijdtsniet ondienftigh zijn, in een
groote vloot, een hinder lage te hou-
den , die op de vyandt niet Josgae,
voor en al eer zulcks , by 't Opper-
hooft van de vloot , naer gele<*ent-
heit, werde bevolen.

Als men zegen bevecht , en den
vyandt onder raeckt, doetdeAdmi-
rael hem vervolgen, zoo lange doen-
lijckis. Maerzoomentekortfchiet,
en het tot een nederlaegh gefchapen
ftaet, deift hy langhzaem, en dat al

vechtende in goeden fchick. Stelt
geit-prijzen op , naer ieder manlijck
zich gedraegt , voort veroveren van
's vyands fchepen , af halen van vlag-
gen, in brant fteken, ofte gront fchie-
tenvan 'svyants vaertuigen.

In 't overleg der zaeken van be-
lang

, zeint hy alle fcheeps-hoofden
aen boort , en pleegt zoo voorzich-
telijcken raet, 'tzydathyde onder-
Admiralen alleen daer roe roept , of
wel de Capiteinen alle daer nevens

t

oftewel deze,endepilootendaeren
boven. Beftelttoegefloo.ten bevee-
len en wetten, op alle fchepen

, waer
het fcheeps-volck zich naer heeft re
voegen, in geval dees ofgeene van
hun fcheeps-hoofden aflijvig komen
te worden , en wien hen in 'tampt zal
volgen. En zoo het een onder- Ad-
mirae! is, of men de vlag by aflijvig-
heitzal blijven voeren ofte niet.

°

Alle verwarring, weert hy uit de
vloot,
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vloot, en laet defchepen elkandre niet

voorby zeilen. Ieder fchip wete , wien

hy voor heeft te gaen , of volgen zal

,

in'tfchieken van een vloot, men klein

zeil te maeken heeft , op dat zulx te be-

quamer kan gefchieden.

De geheele vloot , verdeelt hy , zoo

wel in grooteals fmalle afdeilingen , en

béveeltieder wel op zij n rang te pafzen

.

Met het drietal gefchiet vecltijts de

hooft verdeiling : en men voegt ieder

deel evenveel fchepen toe , van een ge-

Aagt
,
fregats ,

branders, galjoots, enz.

oock gefchut.

De Manhafte Tromp, alshyeenmael

de vloot der Engelfchen flag zoude le-

veren , fchaerde in vier gedeelten zijne

vloot : drie daelen gelijkelijk in een rech-

te linie tegcns hun aendoende zeilen , en

de vierde voor een achterhoede houderi-

de.In den wreden zeeflag,op den tiende

van ooghft - maent , des jaers 1653.
voorgevallen tuffchen de Engels en

Neerlandts Republijken , roemrucht-

baerlijk volvoert by den genoem-

den dapperen HeltMarten Harpertf-z,

• Tromp, voor dezen Staet,wasdeNeer-

lantze vloot in vijf afdeelingen ge- I

fchaert, een deel ftack weinig vooruit ,
j

dricvolgden gelijkelijck, enhetvijfde
j

diendevoorachter-hoede.

Den Admirael, met die onder hem
beftemt zijn, voegen zich in de midden

;

'tzymenin'tlang, breet,ofin een hal-
j

ve maen zeilt , welcke laetfte geftalte I

het dienftigfte is , om dat alle fchepen
;

dus nut konnen bybrengen. Zoo het

voor de wint gaet , voegt zich den Vi-
j

ce-admifrei aen ftuer-boort , en den

Schout by nacht, of het derde Vloot-

hooft aen backboort. Gaet het by de

wint, zoo volgen de verdeelingen el-

kandre en den Admirael echter de mid-

den , of oock wel de voortocht hout. I

Moetmen wenden , 'tzydatdevyandt

van achteren komt, ofanderzins, zoo
geeft men d'achterfte den voortocht

,

!

om verwarringe te meiden , die zeer
|

licht zoude werden veroorzaekt , by
|

aldien degene,die d'achterfte dan zijn,

voor zoude moeten komen. Een Ad-
mirael moet Heets van zijne fcheepen

onderfchraegt werden.

Het komt op de wijsheit van den

Admirael aen, een vloot wel te fcharen,
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en te verdeelcn : hy mengt na behooren
zware en lichte fcheepen , waer van
deze tot verweering en fcheuring van
'svyants vloot dienen , en die om 't en-

teren, den vyant aen te klampen, en té

verwinnen.

Een vloot dicht geflooten te houden}

zoo, dat een vyandtdaer zoomin als't

mogelijk is , in booren kan , veelmael

groote dienft heeft gedaen : als men dit

van meening is te doen , de fcheepen

klein zeil moeten maeken.

Licht vaertuig kan vaerdig keeren

en wenden, is dienftigom de windt den
vyant afte winnen : welck , als gewon-
nen is, de buffen 'tmeefte dienft doen,
duskanmendoel-fchieten, van en aen
den vyant komen, na wil en welbeha-

gen. Grootefchepen zijn geweldcnaers

endienftigh, om in een vloot te drin-

gen, en zijn fchick t'ontredden ; doch
loch in 't gemein : hooge fchepen heb-

ben de minfte noot van geëntertte wer-
den. De vaerdigfte fchepen laet men
voor afgaen, om den vyant te ontdec-

ken: debrantfehepen houden zich op
zy van de groote fchepen, om die des

nöotstendienfttezijn : de vloot na den
eifch vermengelt, en verdeelt, zal de
meefte dienft doen.

Het heeft die van Athenen , tegen de

vloot der Syracufanen ftnjdende, tot

nederlaeg gedijt , datzy hare fcheepen

niettewelgefchaerten hadden.

Als een vloot kruift , op den vyandt *

is 't dienftig, dat zich de fchepen 's mor-

gens met den dag verfpreien, 'tzy en-

kel , of dubbelt : doch niet wijder als

dat favondts weder by den ander kon-

nen wezen.

Zoo te vechten ftaet binneneen Baei

of haven , moet men zijn vloot fcha-

ren , na gelegentheit van droochten,

ruimte en plaers, die men heeft: is het

ruim genoeg, zoo houtde gewoonlijke

ftelling, die vermeint beft tezijn, zoo

niet, is het beter wanfchickelijk , als in

vereifte rang te leggen , en te zwacker

daer door te werden. Enkel , over

lang te leggen , niet te raden is , de hoo-

rens en enden zijn dus te zwak , en kon-

nen niet fchielijk geholpen Worden,om
haer afftant : nochtekennen oock ande-

dere niet tijdelijk genoeg by komen

,

en dus werdt mede een vloot lichtelijk

Bbb van
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van een gefcheurt , en zich zelf byfter

gemaeckt ; krings-gewijs vielen de En-

gelzen in den laetften krijg , eenmael op

de Neerlanderen aen , die in een drom
lagen , met welcke kring zy voorby de

Nederlanders beurt voor beurt zeilden

,

achter een, zoo,dat zy ieder in 't by zon-

der dus weinig koften gequetft werden

,

elkander verpozende , en de Neerlan-

dercn nooit ruft hadden. Strijdende

vlooten zeilen door elkandre zomtijts

,

't zy in een rechte ftreep, trop, of halve

maenfche wijs, eer men aenvalt>voetby

ftick hout, en in breeckt , 't geen op een

of meerder plactzen wert gedaen. Zoo
'tgefchieden kan, is 't zeer nuttig in 't

flaen,dat twee fchepen by cenftrijden

,

en den een fteets voor den anderen

fchiet, terwijl d'ander weder laede, en

zich redde. By kleine troppen en

fcheeps - hoopen werdt mede dikmael

gevochten. Te vechten boven windt
ineen ruime zee, is beter als ineen be-

flooten haven of baei, waerommen het

binnens havens vechten moet mijden,en
dezelve verlaten , indien voor aenval

wert gevreeft.

Zoo de vyant op de hielen , en naby
te zijnvermeint werdt, moet men naer-

ftigbrant-wachten uit zenden, 'tzymet

floepen, klein vaertuig, of met groote

fchepen , en als het volck op 's vyants

bodem te landt gezet werdt , zal men
te vooren goede kuntfehap van gront

en wal nemen; een gedeelte vloots , zoo
na aen lant zetten als 't mogelijk is,

langs de kuft heen , en de ftucken op een

zyrucken , om op landt te fpeelen.

Noitmoet menlanden , als met een

hoop volck, die men vol oordeelt, om
weer tebieden, en gelandt zijnde, laet-

men hoede by de vaertuigen, 'tzymet
opgeworpen bolwerken , of zwaer ge-

ankerde booten , waer bufzen op ge-

plant zijn. Het wapentuig werdt niet

aen landt gebracht, als ondergoet gelei

,

opdat niet werde verraft.

In 'tenteren, zal hetfchip'tgeende

naefteis
, zijn macker te hulpe komen,

ten ware hy riep , geen hulp van noden
te hebben. Alsmen jaegt, zet alle zei-

len by, totblinden, en water-zeilen toe

,

doet de zeilen mede natten.

AlsVloot-voogden en bevel-hebbers

in een fcheeps - macht aen 't vechten

gaen, met haer eigen fchepen , 't is niét

ondienftig een fchip van minder aen-
zien^die zy daer toe fteets omtrent zich
behooren te hebben) voor afte zenden,
om het fpits afte bijten.

Wel ftaet een Admirael te letten, wat
hecdienftigft is, een vyandtaf te wach-
ten, ofhem zelve in te vallen: geeft te-

kenen , aen recht of flincker vleugel

,

voorfte of achterfte fcheepen , en dien
hem goetdimckt , dat eerft invalle op

j

denvyandt , ofwelaen beide te gelyck,
1 om den vyantvan achteren ofelders op
hetonverzienft aen tetaften , ofwel om
den genen van de zijne , te hulp te ko-
men, die te kort fchieten.

De groote vloots-vcrdeilingen wor-
den weder in drie, of meer byzondere
deelenverdeilt, na gelegentheit. Een-
Admirael zoekt zijn vyandt in alles te
verkloeken.

Als Simon de Perfiaenfche Vlopt
had verwonnen, zetten hy zijn volck oo
de Perfiaenfche fcheepen , trock hen
hun klederen aen, en toog zoo naTam-
fhilia, daer hy dePerzianen, onver
dacht, ("welke meinden hen eigen volck
voor te hebben,) overviel en verfloe».

Met opfteken van vreemde vlaggen
,

's vyants fchepen hedendaegs veel mae-
len worden verfchalckt, en genomen.

Roei-fchepen in een vloot , die de
groote fchepen, des noots,voortkonnen
boegzeeren , konnen niet ondienftigh
wezen.

Men veinft zich zomtijts te vlieden,

fchoon men des niet zins en is , gelijic

Claudim Roomfch Burgemeefter de-
de, welck veinfde met zijn vloot naer
Romen te willen keeren , waerom de
Poenen , het naeuw van Mcflina verlie-

ten,dies hy fchielijk zijn ftevens wende,
en in Sicilicn (daerhy naertrachten}
lande.

Een gedeelte van de vloot zomtijts

te verfchuilen,ofhen buiten fchoots te

houden,tot een waer-burg,isdienftig,

om een vyant onvoorziensop het lijfte

vallen. Waer van voorbeelden te zien
by Ferrettm in zijn tiende boek. Zoo
den vyandt met een leeuwen-huit niet

overwonnen kan worden , raetLyzan-
der ,dat men 't vofzen- vel moet aen-

trecken. Schoon Fabritim zoo goet-

aerdig was, dat hy dervyaaden vloot

aen
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acn brant niet wilde fteeken als hyzulx

kondedoen.

Het waseen wackeren krijgs -treek

van Z/y/#»^er,dathyonderfcheyde ma-
len zich van de Athenienzers, die hem
flag wilden leveren, liet tarten, totdat

hy hen eindelijk, welk waenden dat van
Lyzanders vloot niet aen dorfte wer-

den getaft , als zy op het onverdacht!!

waren,overviel en verfloeg. Cato,tegen

de iEtholiers te water zullende ftrij-

den , deed een groot gefchreeuw , en

veelc vreugde tekens in zijn vloot op-

gaen, op dat de vyant zoude meenen,
dat hem hulp-benden toe waren gezon-

den ,
'tgeen hem dede overwinnen, en

hun de belegerde lieden verlaten

.

Voor 't gevecht moedigt den Admi-
rael zijn volck met woorden aen, en duit

alle voorvallen,is't mogelijk,ten beften.

Julius Ceffar , zijn Admiraels fchip

in zullende treden viel ter aerde neder,

dit wiert van zijn volck voor eenquaet

voor-teecken gehouden , waer over zy

zich bedroefden. Hy doch zulx mer-

kende , zeide , gedanckt zijt ghy
' Jufiter, voor dit gelux- teken, want
dit beduit, dat wy gelijkelijk aen dit

lant, waer uitwy trecken, weder zullen

belanden.

Als Cabrias , vloot-voogt der Athe-

nienzers, te fcheep ftrijden zoude, en

deblixem voor het fchip neder floeg,

waer over het krijgs -volck verflagen

wiert, zeide hy, wel aen, nu is't tijdt

van vechten : want Jupiter het teecken

geeft.

Veinzen, te willen flach-leveren , als

men des niet van zin is , zomtijts zeer

dienftig kan wezen. f^Annon , Kdmi-
rael te Karthago,deed zijn zeilen val-

len, als ofhyflaghadde willen leveren :

('tgeen toen de wijze was} zulx deede
oockzijnvyanden-, terwijlhy die fchie-

lijk weder inhaelde, en ontvluchte.

Kleine fcheepen laet den Admirael
tegen 's vyants groote fcheepen niet

ftrijden , ten waer in noot of by ftilte

,

en in engten, als de groote fchepen zich

nietkeerenkonnen.

Alcilnades,2i\s hy niet wijt van lant

eenmael zee- gevecht hielt , liet on-
der ' t gevecht , op het hooft van de ha-
ven velemaften overentzetten ,en daer

zeilen aen flaen, op dat zijn vyant zou-
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de meinen , dat hem hulp-fchepen uit

de haven toe wierden gezonden. Maer
den Admirael Memnon dede geheel an-
ders

, als hy fterek genoeg van fchepen
was: hy liet maer weinig fcheepen de
maften op zetten , en lokte zoo den
vyandttot den ftrijdt, doorfchijn , dat
hy maerweinig fchepen by zich hadde.
Chabrias liet ten dien einde twee fche-

pen aen een binden , beide maer een
maft en een zeil op hebbende.

Esberen , Admirael der Deenen ,

zoude 40 Schepen der Zee- rovers aen
doen, daer hy vreesde zich niet fterk

genoeg toe te zijn : waerom hy boven in

zijn maft dede vueren , als of hy zijn

andere fchepen zeinden , om aen te ko-
men: dit bracht fchrick in de Rovers,
en hy dreefzeopdevlucht.

Tinnich,wanneer Theodo/ïa,een ftadt

in Tonttts, belegert was,nam in duiftere

nacht veele kleine bootjens , ftelde in

ieder een Trompetter, lietze wat wijt
van den anderen roeien , en toog zelve
met twee groote fchepen na den vyant
toe , welck wanende , dat'er een groote
vlootfchepen naderde, brakop,en toog
weg.

Koningh Thilipftu bedroog zijnen

vyandt, door een brief : hy wilde met
zijn vloot door- breeken , en inval doen
in 't landt der Amphiffenfen : maer de
Athenienzers en Thcbancn hielden de
engteder zee bezet: hy fchrcef dan een
brief naer Macedonien , dat hy dezen
tocht uit zijn zin ftelde, eneenig ander
vooornemen had , waer van hy den
brief-drager met voordacht in 's vyants
handen dede vallen , die zulx geloofge-
vende, opbraeken , en hem dus den
doortocht heten.

Conon wetende, dat de vyant op zijn

Admiraels-fchip toeleide,deed een licht

fchip nae de gelijkenis van zijn eigen

fchip toeftellen,daerhy den vyant mede
bedroog : want dees op het zelve aen-

vallende met zijn grootfte fchepen, liep

Conon voorby , waer door hy deneder-
laeg quam te krijgen.

2)/ö^y$kf,alshydeftadtCivita wil-

de aendoen, en verraet onder zijne vloot

zorgde te zijn, gafhy aen ieder fcheeps-

hooft een beflooten brief, daer niets in

en ftont , met laft dat zy die brieven

niet zouden openen, voorhy een zein

Bbb i daer
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daer toe gegeven hadde , kort daer

op , voer hy aen boort van jeder fchip

>

zonder het gemelde zein te doen

,

eyfchte de brieven wederom : de ge-

nen , die de brieven geopent hadden

,

hielt hy voor Verraders.

Als
c
Dionyfius Caulonie te water

had belegert, quam %_Akibiades met
1 2 fchepen, om de ftadt te ontzetten

,

wien Vionyfimmtt 15 fchepen tegen

voer, hy dan , weeck af, en deede

'snachts vueren op zijn fchepen aen-

fteken , weicke vueren Dionyfius ach-

tervolgde, maer hy deed dees allens-

kens uit doen , en liet brandende fac-

kelen op kurk en zetten , weicke hy
een anderen ftreek heen dede drijven,

en aldus geraeckte hy te Caulonie bin-

nen , want 'Dionyfim de kurken ver-

volgden. De Admirael Frederick,

die voor de Gibelinen in Itahen tegen

deGuelphen vocht,zette's nachts een

lanteerne op een ftuck kurck , doende
het licht op zijn fchip uy t : het kurck

dreef nalant, en hierom meinden de
Guelphen, dat Frtderik het opftrant

zetten : zy volgden het licht , terwijl

dat hy 't ontfnapten.

Binnen droogten een vyant tever-

locken, waer hy onkundig in de ftroo-

men is, zeer voordeelig, veelmael kan
wezen : waer van veele oude en on-
langs vervallene voorbeelden voor
handen zijn.

' Zorgloos moeteen vluchtende vy-

ant niet vervolgt werden. Dit was
den wackeren Helt , Michiel Adri-
aenfendeRuyter, Nederlandtfche op-
per en gemein vloot-voogt, zeerwel

bekent , als hy der Engelfchen vloot

,

na een bloedigh zeegevecht, had al

geflagen en op de vlucht gedreven :

daer viel een mift van den hemel, en

de drooghten waren veelvoudigh,

waer om hy 't jagen ftaekte , en zich

met zijn reets verkregen zegen , te

vreden (lelde.

Conon, Admirael van Athenen ,

ziende, dat zijn vyant meerder fche-

pen hadde dan hy, veinsde zichtte

vluchten , waerom hy van zijn vyandt
wiert vervolgt : dees zont de beft be-

varen fchepen voor uit, hier op viel

Conon aen, en verfloegze, waer door
de achterfte , verbaeft } in zijn handen
vielen.

W 1 t s e n s

De Veneetfche Admirael Tifan te
gen de vloot van Genua

, zullende
ftrijden

, deed met voordacht 10 van
zijn fchepen de wijck nemen : dees
wierden van de Genuezen vervolgt

,

waer door haer vloot in wanfehick
quam , en zy de flagh verlooren.

Terwijl het gedeelte van een vloot
ftrijt j is 't zomtijdtsdienftigh dat het
overige zich verpoze , om na weinigh
ruft , te yveriger den vyandt aen te
vallen.

Op klein en gemeen vaertuigh , dat
men vooraf zent, 'svyants fchepen
af te laten flooven, meermalen groot
voordeel aen heeft gebracht.

AlsMahometh, de tweede Turck-
fche Keizer, Conftantinopolen inge-
nomen had, maeckte hy een groote
fcheepsmacht vaerdigh , om Italien af
te loopen. Tegens hem quamen de
Venetianen met een zware vloot te
water

: zy zonden dan,als het ftrijden
aen zoude gaen , een goet aental fche-
pen vooraf, en lieten van verre hare
overige fcheepen achter elckandre
volgen. De Turck hier over ont-
ftelt, enonbewuft, hoe veel fche-
pen noch te volgen ftonden, nam de
vlucht.

Ariftomenes , liep met zijn fche-
pen onder den vyant , en dede zijn
volck in den ftnjdt roepen : laetze
vluchten. Dit ontflelde den vyandt
zoo, dat hy waerlijck op de vlucht
toogh.

Oorzaeck van groote zegen is het
meer-malen geweeft,dat men,op's vy-
ants bodem te lant geftapt, de fche-
pen aen het vuerover heeftgegeven,
of van lant doen fteken , en zoo de
hoop van vluchten de beanghfte t'ee-

nemael ontnomen. Waer door dan
ieder zich tot vechten vint genoot-
zaeckt.

BarbaroJJa, Koning teTunis, zet-
te eenmael vlaggen der Chriftenen
op zijn fchepen, en zeilden zoo de
haven van Balearis in, als vrint: het
kanon dies hal ven op de wallen, tot
vrindelijcke groeting , wiert geloft 3

en aldus overviel hy de ftadt.

Artemijïa voor XfWcwftrijdende,
dees vont van vreemde vlaggen op te

zetten , mede heeft gebruickt

.

Frote
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Froto, Koning der oude Deenen,

onder wekkers beftieringh onze Hei-

landt Jejus Chriftm is gebooren, was

niet te vreden met het gebiedt ooft-

waerts te voeren ; maer trachten

daeroock weftwaertsna, hier toe ru-

ften hy een groote zee-macht toe , en

vie! op Vrieflandtaen- Wicho, vorft

der Vriefen ,
gonghhemmeteenwel

gemande vloot te keer: doch in den

aenvangh , deed Froto zijn fchuttcrs

langhzaem pijlen werpen, om, als de

vyandt daer van onibloot mochte

zijn, des te heviger aen te komen val-

len. IVicho, in meining dat dit langh-

zaem pijl-werpen uit flauwhertigheit

voortquam ,
geboot dies te heviger

en haeftiger de bogen te loffen , tot

dat hyeindelijk ,van pijlen ontbloot,

wiert overwonnen. De Deenen flap-

ten toen te landt, en na behaelde roof

deeden herder na zee, en verbranden

al hetvriefche vaertuigh.

In 't jaer 1 2 1 8 is een zee-flag voor-

gevallen , tuflchen Thili^pus, Koning

van Vranckrijck, en Hendrickdz der-

de, Koning van Engelandt, als wan-

neer de Engelfche, metheeteafchen

kalck, in de fchepen der Franfchen

quamen te werpen , zoo dat zy haer

vyanden het uitzien beletten ; 't geen

die van Tyrns wel eer aen Alexanders

fchepehngen met heet zant deden.

leder vloot- hooft: worden twee

of drie fchepen toe - gevoeght , die

fteets by hem houden , om hulp te

bieden, en beveelen teontfangen.

Dees houden zich te loef\vaert,voor

uit , of wel op de lye wintveeringh :

den een voor den ander. DeAdmirael
belaft aen al le bericht jachté, Galjoots

en kleine vaertuigen , die zich inde

vloot bevinden , een wacker oogh,
in'tftnjden op zijn fchepen te hou-

den, om den genen, die in noot is, te

hulp te komen , menfchen te bergen

,

fchadelooze te fleepen , en die aen

gront raken te redden , zoo veel mo-
gelijck is , die in brant of waters noot

zijn , door een ongeluckigen fchoot

,

ftaen zy by , weeren 's vyants bran-

ders af , en veroveren die , is't moge-

lijck.

De Fifcael van de vloot, die zich

op het fchip van den Admirael ont-

hout, zent hy in 't gevecht, opeen
klein vaertuigh van boort j op dat hy
al omjtoeziet, wie zich wel enqualijck

quijt.Opdathy den genen aenklaegr,

die hun phcht niet na komen, Zoo'c

behoort.

Koopvacrdy-fchepen,die in de vloot

mochten zijn , zijn de zorg van den Ad-
mirael bevoolen. Deze doet hy aen ley

blijven , of teloevert , na men flaet : of
befluitze oockwelineen halve maen,
binnen d'oorlogs vloot. Ieder fchip

heeft tcbüjven onder de vlag, daer het

is befcheiden , om alle wanfchick te

meiden.

Branders belaft hy ftip teblijven, by
en om die fcheepen , daer zy befchei-

den zijn. Deze weeren vyantlijke bran-

ders af , en klampen 's vyandts fchee-

pen aen, op bevel van de Capiteins,

daer zy onder zijn gevoegt , of ook wel
uyt eigen bewegingh , als zy tot een ge-

luckige uitkomft kanze zien : doch
dit niet lichtelijk. In 't ankeren zet de
vloot der wijze , als de fchepen gewoon
zijn te zeilen, zoo teloefwaert als te ley,

voor en achter van den Admirael , naer

dien het is beftemt.

Geen Hopman vermach de vloot te

verlaten, zonder uitdruckelijk toeftaen

van den Admirael, ten waer des genoot-

zaekt , tot berging van lijf, en fchip.

Zoo iemandt by ftorm van de vloot

afraeckt, voegt zich na de befcheiden

loop of wacht-plaets , om de vloote op
te zoeken.

Op verre tochten , daer men dage-

lijcx hoogten nemen moet , doet hy al

zijn onderhebbende fcheepen eenmacl

'sdaegs achterom hem loopen , om te

verpreien, en ieders toeftant en weder-

varen t'onderftaen.

Belaft, datby tijdtvan miftde trom-

mel geflagen wordt, en na zekeren ver-

ftreecke tijdtgefchootenuit byzonde-

re fchepen.

Verkondigt de geheele vloot over

,

dat niemant , zonder verlof, zich aen

landt begeve : in 't ftaen beveelt hy

,

dat de Boots en Chaloepen uit de fche-

pen in zee gezet worden.

Als de vloot in de haven legt, ver-

hindert hy dat kaei-draeien aen boort

komen , en zulx , om het weg-loopen

van 't vokk te verhinderen, als oock het

Bbb 3 aen-
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aenboort brengen van onnoodigen

dranck , en het fteelen of verkoopen

van fcheeps-gereetfchappen.

Doet wel toezien, dat eerde fchee-

pen uit de havens zeilen
, zy wel be-

mant zijn volgens eifch. In tijdt van

vreden , mantmen 's lants oorlog-fche-

pen zelden over de twee-hondertman:

in oorloghs tijdt met drie of vier-hon-

dert man, uitgezondert dat de vloot-

hoofden fterker altijdt zijn, en dat na

zwaerten van de fchepen*

Een koopvaerdy-fchip werdt be-

volckt , na dat het groot is , en de reize

lang zal vallen. De Fluiten voeren

het minft i o of 1 2 man, met eenjongen.

DePynaffen het meelt , doch al na
zy fchut voeren 70 of 80 man : roof-

fchepen of buiters : werden met volck

opgepropt.

Hetmoetdezorgvanden Admirael

bevoolen zijn , dat alle fcheeps behoef-

tigheden, invoorraet omtrent de vloot

in klein vaertuig werden bewaert, fnel

ter vaert , om de vloot te konnen vol-

gen,enachterhalen.

Is althans verdacht, van geen on-

ervaren volck , tegen ervaren zee-

luiden te doen ftrijden. Hydoetzij-
ne bootsgezellen en zoldaten, ineen
geftadige oeffening blijven : want van
Jeegh zijn althans quaet voortkomt.
Publius Scipo , op dat zijne zoldaten

niet ledigh zouden zijn , als zy bin-

nens wals waren, liet hen hout berei-

den ,omfchepen daer van te bouwen,
fchoon des nietnodighhadde.

Hy treet niet licht tot den ftrijt , ten

ware groote kans tot zegen ziet. Ni-
cïa voor-ganger der Karthaginenzers

riet Demoflhenes het flaen tegen de
Syracuzanenaf, als ontijdigh zijnde

,

't geen van hem wiert veracht, waer.

om hy vocht , doch quam te fneu-

velen , en verloor den ftrijt.

Het ftaet den Admirael toe , alle

zijne fchepelingen tot gehoorzaem-
heit te brengen, en willigh in 't vol-

;

voeren zijner beveelen. 1

Een vloot- voogt moet zich ont- :

zachelijck met een ftemmigh wezen 1

maken , zoo Cato wil. <

By af-fterven van een vloot-voogt,
\

inden ftrijt, hetnietondienftighwe- 1

zen kan , (om het volck niet te doen 1

W 1 t s e n s

1 verflauwen) dat zulcks wert geftilt,

1 endevlaggenietgeftreken. Deman-
hafte Heemskerck , als hy voor Gy-

• bralter ftreet, deed de vlagh hierom
vaft fpijckeren op de maft.

1 Te naeuw bepaelde beveelen of
• commiffien geheelefcheeps-vlooten,

: van een goeden toeleg
, menighmalen

hebben verzet, gelijckdeSpaenfche
vloot hervoerin'tjaer 1588.Dezehad
bevel niet te flaen, of 111 Engelant
te landen , voor dat de vloot van
Parma, uit Duinkerken,by haer was,
welcke te langh toefden : onder-
tuflchen wierdt zy geflagen , daer zy

,

zonder het zoo nauw bevel , een
of ander Engelfche haven hadde
konnen vermeefteren. Waerom een
voorzichtig Vloot-voogt niet te zeer
behoort gebonden te zijn.

Optweedeen Onder-vlootvoog-
den, paft al hetgene, dat van de vloot-
voogden boven is gezeght , als zy
fcheeps vloots - gedeelten alleen ge-
bieden : anderzins hebben zy de be-
veelen van den Vloot-vooght te ge-
hoorzamen

, en 't gedeelte der vloot,
daer zy over zijn geftelt , te gebieden

.

Het woort Admirael, 'tgeen een
Vloot-vooght , ofHeer betekent van
dePerzianen, Turken, en Arabiers is

ontleent; en, voor de vaert in de
Midlandtfchc Zee , uit deze gewe-
ften

, ten heiligen krijg, nimmermeer
gebruickt : het is by hun een bena-
mingh van zeker ampt te lande ge-
weeft , gelijck uit Robertus Mona-
chuiy in zijn kronijk vanDuytflant,
te befpeuren is. Hy fpreeckt van ze-
ker gevecht, waerin 12 Admiralen
van de Koningh te Babylonien qua-
men te fneuvelen. In die geweften
("voegt hy daer by) noemt men Be-
ftierders der landtfchappen Admi-
raels. Men vint , hoe op 't jaer 801
een gezant van den Admirael Abra-
ham , die op de grenzen van Africa
geboot, by Chark Magne, tot Paris

quam. De Hiftorie van Tudebodus,
zegt , dat op 'tjaer 1098, 12 Admira-
len , die hetTurcklèhe Heir geleiden,

doodt zijn geflagen. En weinigh la-

ger , in zijn boeck , vint men deze
woorden : den Admirael feide, ver-

lochent denGodt, dien ghy gelooft.
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Van Admiraels die te landegeboden

,

L by de Hr. Joinvilk breder ftaet te

zien.

Doch namaels is dit woort Admi-
rael by de aengeroerde volken , voor

gebieders te water, mede gebruickt,

van wien het tot ons over is geko-

men.

Maer om volmaecktelijck te zien,

wat beveelen in 't rang-houden en an-

derzins , op vlooten van ons landt uit

werden gegeven , en wat * beftel daer

werdt gehouden, volgt hier, het alge-

L-, mein bericht* , 't geen by de hooft-vloo-

telingen is beitelt , in de laetfïe water-

krijg, die dezen Staet, tegen zijn Ma-
jefteit de Koning van Engelandt heeft

Algemein berichtten beflel* derHeeren

afgezondenen , en volmachtigden

•van de Hoog Mogende Heeren Sta-

ten Generael der Veretnigde Neder-

landen ,
op's Lants vlooten , met be-

radinge * en goetvinden,van deHeer

Hans Willem vanAlyna
, mitsgaders

den Vice-Admirael Cornelvs Evertfz.

met hun onderhebbende * fcheeps***/?*»*^

benden aen ftuer- boort, en de Luite-

nant Admirael Willem Jofeph van
Gent , en 'Jan Cornchfz. Meffel , mits-

gaders den Vice-Admirael Ifaak

Sweers, met hare onder hebbende fche-

pen aen back-boort van de hooft-ver-

deiling,gevoertdoorde Luitenant Ad-
mirael de Ruiter , en ^Acrt 'Janfz.

van Nes, mitsgaders den Vice-Admi-
rael J'ö^wö'é'L/'^^, zich begeven en

onthouden , als men voor de wint zeilt

:

maer by de wint zeilende , zal de voor-

noemde bende , van de Luitenant Ad-
mirael Banckert , en van Alyua voor

uit zeilen , de hooft-verdeiling van de

Luitenant Admirael de Riiyter en van

Nes in 't midden, en dan de voornoem-

de L'. Admirael van Gent en Meppelen
derwijzeals vooren, achter aen.

Wanneer de hooft-vlaggc geraden

vint, by dage, ofte des nachts over te

wenden,zal de zelve het zeyn deen, dat

daer toe in 't algemeen zeyn- boek , arti-

cul< of 6 is beraemt, de andere hoof-
yldmirael de Ruyter , terneer , T , . ... ... . , . , .

1 i 3_ 0^ •
|

den zoo L'. Admiraels , Vice-Admi-

raels,en Schouten by nacht, 't zelve ge-

waer wordende, zullen in gevolg dezel-

ve articulen mede zeyn doen , waerop

dan 't achterfte vloots-gedeelte eerft

zal wenden,daer aen' t hooft ofmiddel-

efquadre,en zo vervolgens het voorfte
;

zulx,dat 's Lants V'oote alzoo gewent

zijnde 't Efquadre, 't welck te vooren

het laetfte was, als dan zal wezen het

voorfte; en zal oock de zelve ordre,

ttiflchen de vlaggen van ieder Efquadre

onderhouden worden.

De L'. Admiraels zullen ieder haer

Efquadre, volgens den inhout van dit

bericht, in driefmal-deelen verdeden ,

gelijk hethooft- efquadre mede gedaen

zalwerden, en daer uit eenigeFregatten

beftellen , die byzonder op paften zul-

len, zoo daer eenige van de fchepen

in de gront ofte branf geraeckten , het

geftelt * , voor de Hooft - officieren

en Capiteinen van de zelve vloot e ,

daer naer zy zich in de aenflaende

tocht , * (lach , ofte bejegening met

den vyandt zullen hebben tegedra-

gen.

EErftehjkwertetnftelijck gelaft, dat

in't uit of in zeilen van eenige zee-

gaten , de kleine fchepen de gtoote uit

de zeilen zullen moeten blijven , en de

zelve achter aenvolgen ,om , ofde gro-

te fchepen aen de gront quamen te zit-

ten, haer altoos te konnen hulp-bicden

,

op dat dezelve groote fchepen gevoe-

gelijk in zee, ofte binnen mogen gera-

ken, en dic't tegen- geftelde doet, zal

goetdunckelijkgeftraft worden-

En alzoo 's lants vloote tegenwoor-

dig is verdeelt in drie *hooft-deilingen,
'

te weten eerft de voor-hoede ofte voor

wint zeilende, de rcchter-vleugel: ten

tweede het lichaem van devloot, ofte

't middelde gedeelte , en ten derde de

achter-hoede ( ofte als men voor de

wint zeilt) de ftincker- vleugel
;
zoo

zullen in zee gekomen zijnde , de Lui-

tenant Admitael AdriaenBanckert, en

volck te bergen , mitsgaders te beftel-

len , dat de Branders zich gedragen

,

volgens het 17 Articul in de nader or-

dre°van haer Hog : Mog: ontwotpen

den 17 Julii 1665. om zoo in goede

fchick t'zee te komen, en niet verwart

te wezen , maer den vyant fchiehjk ko-

mende
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mende te bejegenen , altijdt inftandtde

zelve 't hooft te konnen bieden: en zal

een ieder gewaerfchouwt zijn , malkan-

dcr ruimte te geven, om ter degen den

anderen uithetfchut teblijvcn , achter-

volgens het 1 2 Articul van de gemelde

nader ordre : oock wel te doen letten

op den brant , die door fchieten van

'svyants ofte eigen proppen in 'tlants

fchepen zoude konnen werden veroor-

zaekt , op dat die tijdelijck mach wer-

den geleft. Derhalven zal , zoo wan-

neer 's lants vloote den vyandt te loef-

waert mochte gewaer worden, indien

's lants vloote overftuerboort zeilt , den

Lt. Admirael Aylua, teloefwaert voor

uit, en de Vice- Admirael Comelu
Evertfz. te loefwaert achter uit van

Lt. Adm irael Bankert , en des zelfs on-

derhebbende fmal-deelingh , zich met

haer onderhebbende fmal-deelen bege-

ven , en onthouden.

Zoo zullen oock van gelijken de Lt.

Admirael van Nes , teloefwaert voor

uit, en de Vice-Admirael Jan de Lief-

de , teloefwaertachteriüt,vandenAd-

mirael de Ruiters fmal-deling zich met
hare onderlinge fmal-deelen begeven,

en onthouden.

Desgelijxzullenoockdc Lt. Admi-
rael Meppel te loefwaert voor uit, en de

Vicc-Admirael Ifaack Sneers, te loef-

waert achteruit, van de Lt. Admirael
van Gent , en des zelfs onderhebbende

fmal-deeling, zich met hare onderlinge

fmal-deelen begeven en onthouden:

maer indien 's lants vloote in'tvoorfz.

geval over back-boort zeilt, zal de zel-

ve vloote zig in ftant ftellen als over

ftierboortisgezegt , en zoo doende zal

'tEfquadre van de Lt. Admirael van
Gent , dat te vooren de achter-hoede

gehadt heeft , nu de voor -hoede be-

komen ,en de Vice- Admirael Sweers
met zijn onderhebbende fmal-deeling,

die te vooren de achrerfte van de ge-

heele vloote zijn geweeft , nu de voor-

de van dezelve vloote worden, en ver-

volgensde voorfte van de geheel e vloot

weder delaetfte , namentlijck de Lt.

Admirael van Aylua, met zijn onder-

hebbende fmal-deelen, ten ware noch-
tans in dit geval 's lants vloote zooda-
nig geplaetft lach , ofte in zoodanige

ordre onder zeil was, dat, omtefpoe-

1
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diger in een goede geftalte aen den vy-
andt te komen , deze ordre moften
werden omgekeert.

Ende ofhet quame te gebeuren, dat
de vyandt aenley , en 's lahdrs vloo-
te te loefwaert was , by aldien de zel-

ve *s landts vloote over back boort
zeilt, zal den Lt. Admirael Aylua aen
ley voor uit , en de Vice- Admirael
Evertzf. aen ley achter uit, van de
Lt.Admme\Banckert,en des zelfs on-
der hebbende fmal-deelen, zich met
hunne onderhebbende fmal-deelen
begeven, en onthouden.
Soo zullen oock van gelijcken de

Lt. Admirael van Nes aen ley voor
uit , en de Vice- A dmirael de Liefde ,

aen ley achter uit, voorde Admirael
de Ruyters onderhebbende fmal-dee-

len, zich met hare onderlingeonder-
hebbende fmal-deelen begeven , en
onthouden.

Desgelijcks zullen oock de Lt. Ad-
mirael Meppel aen ley vooruit, ende
Vice-Admirael Sweers aen ley achter
uk van de Lt. Admirael van Genten
des zelfs onderhebbende fmal-deel ,

zich met haere onderhebbende fmal-
deelen begeven , en onthouden : maer
indien 's landts-vloote in dit geval
over ftierboort zeilt , zal de zelve
vloote haer in ftant ftellen , als over
bak - boort is beftemt,ende zoo doen-
de zal wederom 't Esquader van de
Lt. Admirael van Gent , dat te voren
de achterhoede gehadt heeft, nu de
voorhoede bekomen , en de Vice-Ad-
mirael Sweers, met zijn onderheb-
bende fmal-deel, die tevoren de ach

-

terfte van 's landts vloote was, nu de
voorfte van de zelve worden, en ver-

volgens de voorfte van de geheele

vloot weder de laetfte, namentlijck

deLc. Admirael Aylua, met zijnon-

derhebbende fmal-deel, ten ware,

dat oock in dit geval zoodanigh ge-

plaetft lag, ofte in zodanige fchickj

onder zeil was , dat om te fpoediger

in een goet poftuer aen den vyanc ie

komen , deze ordre werden omge-
keert.

De vloote aldus gefchaert , en in de
voorfz. gevalle in ftant leggende , om
zich te weeren , of den vyantaente
vallen, zal een ieder van de byzon-

dcre
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dere koop-luiden op zijn hooft, daer

onder hy befcheiden is wel pafzen,zon-

der in 't minfte van den vyandt af te
|

wijken , ofte dragende te houden , als

doorhoogdringende noot, al waer 'tdat

hy zach, dat'er iemandt die voorhem
gefteltlach , doornoot oftewan-plicht

zijn beflelde ftee niet en hielde, maer
na zijn uitterfte vermogen betrachten

de plichten van zoldaet en zee-man-

fchap , op verbeurte van anders doende

aen den lijve geftraft te worden , in ge-

volg van het 6 articul, inde meerge-

noemde Nader - ordre.

Oock wort wel uitdruckclijk gelaft,

fchoon men by den vyandt niet en is

,

maer in zee zijnde , ieder op zijn rang

,

en by zijn hooft te blijven, daer onder

hy befcheiden is, mede op ftraffe als in

de meer gezeide Naerder- ordre , arti-

cul 5 ftaet vermeit.

Ende zullen de Hooft-ofKciereh van
ieder Efquadre alle dagen drie van ha-

re bezeilfte Fregatten , beneffens eeni-

ge Galjoots rontzom de vloot befchic-

.ken , om door de zelve alle doenlijke

kontfchap te bekomen , en iets nieuws

vernemende, zullen daer van datelijck

II. D E È t.

Beraemde Ordre , voordefchepen , van
oorlogh , om zich klaer te houden \

binnen fcheeps-boort
\
tegen den aen-

Jlaenden Jlagh.

aen de hooft-vlagge komen bericht

doen. En by aldien de voorfz. Fregat-

ten eenige koopvaerdy-fchepen qua-

men te veroveren , die voor buit vcr-

klaert wierden , zullen dezelve over bet

Efquadre , daer onder 't Fregat ofte

fregattenbefcheiden zijn, verdeeltwor-

den: En ofhet gebeurde: dat Godt wil

geven, dat zy een vyandtlijk Oorlog-

fchip ofte fchepen veroverden, zal het

fchip ofte fchepen, fchut, en de pen-

ningen daer toe byhaer Hog:Mog:ge-
ftek by den veroveraer ofte veroveraers

alleen genoten werden , volgens het

placcaet daer op by de hoog - gemelde

haerHog: Mog : uit gegeven den tien-

de Maert 1665.

EenAdmirael geeftook byzondere
"wetten uit ,voor ieder fchip , waer na

men zich binnen boort hebbete voe-

gé,om bequamelijk gereet te zijn, den
vyantaen te taften , gelijk te zien is,

by de volgende beraemde beveelen

,

van 'sHollants Admirael inden lae-

ften krijg uitgegeven. Doetallefche-

pen genoegzame tekenen op fteken

,

op datzc elkander erkennen mogen.

Eerftelijck te laten vullen tot elck

ftuck 42fchooten.
De Cardoezente bergen in de ki-

ften daer toe gemaeckt in't ruim,ende
in de kruit -kamer.

Bequame mannen uit te zoeken ,

om by de kardoes-kiften, ende in de
luicken te ftellen.

De lukken met prézenningen tê

decken.

Te belaften aen die geehe, die in

de luicken ftaet, geen kokers aen de
kardoes-kiften te geven , voor en al

eer hy de zelve omgekeert ofte be-

zichtight heeft , of'er eenigh vuer in

mochte zijn.

Te bezorgen tot ieder ftuck 2 kar-

does-kokers.

Het volck hy het fchut te verdee-

lèn.

Dagelijcks als de gelegentheidt

zulcks lijdt, het volck by haerfchuc

tedoengaen, en te drillen.

De Conftapels onder en boven by
't fchut te verdeelen , en onder by

'tzwaer fchut een man te ftellen, om
de kardoezen aen te brengen.

Her fcharp , en proppen in de kran-

zen te leggen.

De koel-balies, en Brant-zwabbers

by de ftucken klaer te houden.

Tuflchen ieder 2 ftucken een fpij-

ker te flaen , om de kruit-horens aen

te hangen.

De proppen al te mael ront en hart,

als kluwens te laten winden.

Alle de gene die by het fchut ver-

deelt zijn , te zeggen , dat, als den Ad-
mirael of Capitein begeert, dat elck

by zijn fchut , en op zijn plaets wezen
zal , zoo zal de kloek driemael ge-

luit worden, en de gene die op het

derde geluit niet op zijn plaets en is^

zal voor de eerfte reize verbeuren zes

Huivers , ten behoeve van den armen,

en den Provooft ; de tweede reyze

twee fchellingen , en de derde reyze

keurlijck geftraft worden.

De hant-granatcn, en ftinck- potten

Gcc m
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te laten gereet maken , ende bequa-

me mannen te beftellen, om de zelve

te werpen.

Het hant- geweer aen bequaeme
mannen te deelen , en de zelve twee-

mael 's vveecks daermee te oeffenen.

Ende als de Trompetter allarm

blaeft , dat elck dan zich met zijn

hant-geweer gereedt zal houden , en

boven komen.
Vijftigh van de bequaemftezolda-

ten, uit de zee - zoldaten te zoecken

,

om Snaphanen te geven , die men bo-

ven op'tfchip gebruickt , en de an-

dere by hetfchut te verdelen.

Noch eenige fnaphanen, donder.

bufzen en karabijns in de kajuit ge-

reedt te houden.

Eenige bufzen , lange pieken op
de bovenfte overloop te leggen, en

eenige korte bufzen op de tweede
overloop klaer te leggen.

Brant-emmers rontom 't fchip klaer

en vaftte maken.

Oock eenige koel-baliesen brandt-

zwabbers in de ruften gereedt te hou-

den.

Een groote koel-balie met eenige

brandt-emmersende brant-fpuiten in

elcke mars te zetten.

Achter op de hut een kabel-touw

oftepaerdelijn gereet te houden:

Alle de raes met kettings te laten

vangen , en muizen onder de racks te

leggen.

Eenige troffen lijnen , bouts , en

vorder toebehoren boven klaer te

liggen , om het befchadigfte op het

fpoedighft weer te hermaken.

Vier of zes bequame gaftente be-

fchicken, om op het lopende goet te

pafzen , met belofte van een redelijc-

ke vereeringh , zoo zy haer dienft wel

komen waer te nemen.

De focke-maft met een loze ftag te

bezorgen : in elcke floep neffens de

roeiers zes brave musquettiers te be-

ftellen , en oock daer twee zware

donder-bufzen gereet te houden.

De ftoeps en boots -dreggen met
[

plancken gereet te laten maken , om
voor de timmerluiden gebruickt te

worden , buiten boort.

De Timmerluiden haer Smeer-

proppen en houte proppen ,
lappen,

W r t s e n s

fackjes , nagels, de banden om 'tlijf,

en al haer vorder gereetfchap te deeg
gereet te houden , en na behoren on-
der en bovenop alles wel toe te zien
en te verdelen.

Alle de officieren na behoren te

verdelen , en elck zijn poft te bevee-
len.

Eenige jongens in de loopgraven

,

en kabel-ruimen te zetten.

Alle de lege kardoezen afte nemen

,

en die te leggen, zo'erplaetsis,inde
brootkamer, of ergens anders.

Een druil ofte zeil te brengen in de
bottelery voor de gequetften.

Tot alle de Snaphanen dubbelde
bandeliers te laten vullen.

Om volder kenniffe te geven,
waer een ieder op de fchepen dezes
ftaets , zich heeft na te dragen , wat
beftier men daer hout , hoe men ftraft,

en loont, zoo den dapperen, alsver-

minckten , zal hier laten volgen den
artikulbrief , het bericht en de nader
bevelen, roerende den oorlog terzee

,

nevens een nader beftel en beraemde
tuchtigingh. Opftelling van prijzen,

enbeloningen, op'slandtsvloot, in

den voorgangenen zee-oorlogh.

tylrtikel-brief , ende Inftruclie, roe-

rende den oorloge terZee , waer naer
alle ende eenenyegelijck, die terzee
op 's lands fchepen vaert , zig na

heeft te gedragen.

DE Staten Generael der vereenigdeneder-

landen, allen den geenen, die dezen zul-

len zien ofte hooren lezen,heyl: doen uweten,
alzoo wy, tot onderhoudinge van goede be-

ftieringe, ordre, ende krijgs tucht , in'tbe»

leidt van den oorloge te water, tot weder-

ftant der algemeene vyanden , Zee-roovers

,

ende tot befcherminge der vereenighde Ne-
derlandtfche Provintien , mitsgaders der zei-

ver goede Ingefetenen, en handelacrs ter zee

,

goet ende raedtfaem gevonden hebben deza

navolgende articulen te beveelen en vaft te

ftellen : fooift , dat wy laften en beveelen wel

duidelijck allen Admiralen , Vice-Admira-
len , Capiteinen , Luitenanten , Officieren

,

Soldaten, ende gemeene Boots-gezellen, dis

hen in onzen dienft, ende onder de Colle-

gien ter Admiralitcyt, te water zullen bege-

ven , dat zy alle de zelve ordonnantiën ende

articulen zullen btzweeren , ftricktelijck te

zul-
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zullen onderhouden , ende doen onderhou-

den , op de ftraffen , breucken , ende verbe-

teringen daer in begrepen.

I. Eerftelijck, zal den Admirael, Vice-

Admirael ,
endeCapiteyn ,

Luytenant, of»

te de gene die 't opper-bevel hebben zal , alle

morgen ende avondt Godtde Heereop zijn

fchip ofte fchepen doen aenroepen , ende zal

daer toe een yeder ter beftemder tij dt zich ge-

reedt houden, op de boete van vier ftuyvers

voordeeerftereyfe, de tweede dobbel, ende

de derde rey fe acht dagen in de boeyen te wa-

ter ende te broodt zitten.

II. Alle de geene, die hem in 't lezen van

Godts woordt , het doen van 't gebedt , met

lacchen ,
klappen , ofte andere ongelaetig-

heit , onbehoorlijck , ofte ontuchtigh aen-

ftelt, die zal terftont voor de Maft geftelt,

ende van zijn quartiergelaerft werden , ende

daer en boven een fchellingh verbeuren voor

den Provooft.

III. Niemandt en zal den naem desHee-

ren ydelijck in den mont nemen , ofdaer by

zweeren , op ftraffe van aen den Maft, van

zijn quartiervolcksgelaerft te werden, ende

daer en boven te verbeuren twee ftuy vers voor

den Armen, ende fes ftuyvers voor den Pro-

vooft.

IV. Sullen allen ende eenen yegelijcken

. bezonder gehouden wezen, ons , mitsgaders

alle andere die tot de regeringe van de Admi-

raliteit zijn beftelt, getrouwelijck te dienen,

ende te gehoorzamen , ende alles na te ko-

men , 't geene hen van wegen de zelve zal

werden belaft ende bevolen, endealtijdtbe-

reydt ende willigh te zijn , op alle tochten en-

de wachten ,
aenflagen , ende anders , hoe-

danigh die zouden mogen wezen , zonder

daer innenalatightezijn, ofte uit den dienft

te mogen fcheiden , om wat oorzaeck dat het

zy, zonder behoorlijckeaf-fcheit, ende dit

alles op boete van geftraft te worden aen lijf

ende goet , naer den eyfch van de misdaedt

,

zonder genade ,
gelijck dat breder in deze na-

volgende articulen verklaert ftaet.

V. Niemandt en zal hem oock vervorde-

ren den geweldigen Provooft , zijne Die-

naers , ofte andere Provooften op ieder fchip

geftelt, eenighfintste wederftaen , ofte in 't

volvoeren heurs ampts te hinderen , flaen
,

ofte dreygen , maerden zeiven in 't volvoe-

ren van zijnampt, des noot, ende verzocht

zijnde, by te ftaen , ende de misdaders te

helpen vangen, ende ftraffen, op ftraffe van

den lijve.

VI. Alle Luitenanten, Schippers ,
Stuyr-

luidcn , Officiers , ende Boots-gezellen , zul-

len onderdanigh wezen den Admirael , Vice-

Admirael , ende haren Capiteyn op een ieder

fchip, daer op zy aengenomen , ende geftelt

zullen zijn , zonder den zeiven te mogen

verlaten, ofte daer afte fcheiden,zon der verlof

van haren Capitein,op verbeurte van den ly ve,

VII. Niemant en zal hem vervorderen zij-

nen Capiteyn, ofte zijn Plaets-beklederen ,

eenigh geweldt, ofte overlaft te doen , met

dreygement ofte anderzints , op verbeurte

van den lijve.

VIII. Ende zullen alle Capiteinen , Offi-

ciers , ende alle andere Matroozen haer in

dienft begevende , gehouden wezen den lan-

de te dienen, zoo lange het de Gecommitteer-

de Raden ter Admiraliteit gelieven zal , zon-

der de zelve haren dienft te zullen mogen ver-

laten , voor en al eer haer by den Raden voor-

noemt, behoorlijck affcheits- brief vergunt

zal werden , op verbeurte van den lyve.

I X. Zullen mede de Gecommitteerde Ra-

den ter Admiraliteit (de fchepen in zee , ofte

aen landt zijnde) vermogen eenige van het

volck af te dancken , van 't een op 't ander

fchip, in 't geheel ofte deel te ftellen, zulcks

zy luiden goet, ende voorden lande dienftigh

zullen vinden , zonder dat jemant hem daer

jegens zal mogen ftellen , oftein weygeringe

blijven, op verbeurte van hare zoldye, ende

daer en boven keurlijck aen den lyve geftraft

te worden.

X. Ende zullen van nu voortaen de maent-

gelden,ende koft-penningen , zoo van de Ca-

piteynen , als van de Matroozen , die eerft in

dienft genomen worden , eerft ingaen vier da-

gen te vooren , dat zy te zeil gaen , al is 't

fchoon dat zy meer dagen na dc monfteringe

aen landt quamen te leggen , ende zoo zy bin-

nen twee dagen na de monfteringe quamen te

zeil te gaen , zullen evenwel vier dagen aen

den Hcere goet hebben.

XI. Zoo iemant eedt gedacn , geit op de

hant ontfangen hebbende, ofte hem laeraen-

teikenen ,
verliepe zonder Pafport , die zal

aen den lijve geftraft worden, ende naer ge-

fchreven als een Schelm.

XII. Zoo wie hem laet aenteikenen by

twee ofte meer fchepen ofte Capiteinen , zal

gekielhaelt, ende met de Boot voor Schelm

aen landt gezettet werden.

XIII. Alle die geene, die in zoldye aenge-

nomen zullen worden , zullen hebben boven

hare gagien ,
behoorlijcke mom-koft ende

dranck , die henluiden gefchaft zal worden

,

by den Capiteyns van een yegelijck fchip
, op

alzulcke maniere als men op de fcheepen

van oorloge gewoonlijckis te doen , zonder

dat eenige Officieren ,
Boots-gezellen ofte

Soldaten , uit oorzaecke van de leef-tocht

ende mont-koften, jemandt. zullen eenigen

overlaft doen , op verbeurte van acht dagen te

water ende broodt in de Boeyen gezettet te

worden ; maer indien yemandt met de zelve

mont-koften , hem zeiven niet en zoude wil-

len laten genoegen , zal 't zelve te kennen ge-

ven den "Admirael , Vice- Admirael , ofte

Luitenanten , omme daer inne verzien te wer-

den na behoorem

VIX.Zo jemant aen'tlan t gaet zonder verlof,

Ccc z °f
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of wien» quartier het niet en isgeweeft, zal

aen boordt komende , als daer gefchaft is

,

niet vermogen eenige fpijze ofte dranck te

eylkhen , ende zal daer en boven eenen gul-

den verbeuren , de eene helft tot bate van den
Armen , ende de andere helfte tot profijt van

den Provooft,ofteook anders geftraft worden
tot keure van den Capitein ; maer zoo wie na

bezetter wacht fcheep komt , zonder zoo lan-

ge verlof van den Capitein uitdruckelijck te

• ^rlitrak hebben, zal boven * wilkeurlijcke verbetering

mredii. vcerthien dagen in de yfers zitten , ende wie

zonder 'savondts aen boort te keeren, den ge-

heelen nacht aen landt blijft, zal metter daedt

gekielt werden.

XV. Een yegelijck zal verantwoorden
zijn ampt , ende onderwindt , te weten de
Schippers en ftuer-luiden voor 't geene haer

luyderfchip aengaet, de Bus-fchieters voor
'tgefchut, kruit en Loot, en zoo voorts ie-

der in 't zijne : ende zoo 't gebeurde, dat

door haer verzuim ende quaetwilligheit eeni-

ge fchade geviele, ofte eenige goederen ver-

nuft, ofte onnuttelijk wierden verdaen , zul-

len gehouden zijn 't zelve te verbeteren ende
betalen, tot waerdering van den Raedt,ende
zal over zulx een yeder, den wekken de
opzicht ofbewaringe van eenige fcheeps-be-

hoeften bevoolen zijn , gehouden wezen

,

'thuis komende, aen zijnen Capitein behoo-
relij ken ftaet over te leveren , van alle 't geene
hy ontfangen heeft, waer 't zelve gebleven

,

ende wat daer noch van overig is, op pene,
dataen niemantvan de zelve, eenige betalinge

van zoldye , in 't geheel of ten deele zal wer-
den gedaen, voor dat de zelve ftaet, byhem
aen den Capiteyn behandigt, ende by den
Capitein aen den Raedtovergelevert, ende
van alles behoorelijck verantwoort zal zijn ;

ende ten einde de fcheeps- behoeften met
meerder ordre mochten werden verbruickt,

zoo zullen geenige Officieren ofte andere,
eenige behoeften mogen aentaften om te

verbruiken , dan met voorweten ende dui-
delijk verlofvan den Capitein, op ftraffe als in

dezen Artijkel vermeit.

XVI. Geen Officiers , Bus-fchieters,

Bootsgezellen ofte andere , en zullen haer

vervorderen eenigh Bufpoeder , kogels , en
andere behoeften van oorloge te verfteecken

,

verkoopen
, ofte aen landt te brengen , het

zy in tonnen , hoornen , klederen , nochte

anderzins,op verbeurte van geftraft te worden
met de koorde.

XVII. Niemant en zal zich vervorderen

,

wie hy zy, eenige werktuigen, den Bus-fchie-

ters, ofte timmerluiden, ofte anderen aen-

gaende te verleggen , verwerpen , ofte ver-

vremden , op pene van geftraft te worden
zonder genade, na den eifch van zaeken.

XVIII. De Timmer- luiden , die zich

op de Schepen van oorloge in dienft begeven ,

zullen gehouden zijn dezelve te timmeren ,

calfaten, ende dicht te houden , ende alles aen
de zelve te herftellen , 't geen dat in haer ver-
mogen zal zijn , op pene , zoo door haer
nalatigheit , den zeiven eenige fchade ofte
verderf over quame , ofte hier aen landt iet

aen dezelve getimmert moefte werden 't ge-
ne zy in Zee hadden konnen doen, dat alle het
zelve aen hare foldye fal werden gekort , en
daer en boven wilkeurlijk geftraft : ende zul-
len mede zoo wanneer de fcheepen aen Landt
getimmert werden

, gehouden zijn daer aen
neffens 's Lands Timmer-luiden te arbeyden
op ftrafFe als vooren,

XIX. Alle de Bus-fchieters ende Mars-
klimmers , zullen ghehouden wefen haer
quartier te waecken ende te roer te gaen , in
de Boot te vallen, het cordeel , de fchoote , en
dehalfen waer te nemen, en te bellieren op
ftraffe van driemael van de ree te vallen.

XX. Zoo wanneer de Quartier - meefter
roept , val, val , om in de boot te vallen , zoo
wiedaningebreeckeis, zal men veertien da-
gen in de boeyen te water ende te broot zet-
ten , ende daer en boven zes ftuivers voor den
Provooft verbeuren.

XXI Niemant zal hem vervorderen , naer
dat de wacht opgeflagen ende bezet is , eenige
vreemde fprake te fpreecken, noch houden,
noch vuer-teecken te doen , noch eenig ge-
rucht ofte wapen-roep te maecken , ten ware
datter van de vyanden eenig onraet verno-
men werde, op ftraffe van den lijve.

XXII. Niemant zal hem vervorderen op
te blijven naer de wachte opgeflagen is , maer
terftont te gaen daerhy gehuisveft is, op ver-
beurte van te zitten in de boeyen vierdagen
te water ende te broode.

XXIII. Dat hem niemant en vervordere
eenige muiterye te ftichten , ofte t'zamen-
rottingen te maecken , aen Landt, ofte bin-
nen 't fcheeps-boort

,

'tzy om wat oorzaeke
't zelve zoude mogen wezen , op pene, van
aen lij fen leven geftraft te worden,na vereifch

van dezaecke; ende in gevalle yemandt van
zoodanige vergaderinge ofte t'zamen-rottin-
ge quame te vernemen, ofte byiemandt daer
van aengefproocken wierde omme mede te

ftemmen, dezelve zal gehouden zijn zukx
datelij k den Capitein , ofte den raet te ver-
wittigen, oppeenevan aen den lijve geftraft

te werden : ende in gevalle iemandt van de
zelve t'zamen-rottinge zijnde, 't zelve qua-
me te ontdecken , ende de beleiders van dien
te noemen , zal niet alleen vry van de ftraffe

zijn, maer daer en boven tot een vergeldinge

genieten vijf en twintig guldens ; ende wie
buiten de zelve t'zamen-rottinge zijnde,
zulx zal komen te ontdecken, zal daer voor
tot een vereeringe genieten vijfrigh gul-

dens , ende daer en boven gevordert wer-
den tot het eerfte Ampt , daer toe hy bequaem
zal zijn.

XXIV. Niemant zal hem vervorderen
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eenige Brieven te ontfangen , ofte uit te ge-

ven, ofte af te zenden , dan in tegenwoor-
digheit van den Capitein dieze eerft be-

fïchtigen zal , dewelcke het zelve den

Admirael ofte Vice- Admirael zal moeten

»engeven,op ftraffe van de Galge.

}0£ V. De Quartier - meefters met haer

quartier Volx zullen gehouden zijn , zoo wel

by dage als by nachte boven te zijn , ende den

•wacht te houden , op verbeurte van gekielt te

worden.

XXVI. De Quartier-meefters zullen ge-

houden wezen , boven te komen als men het

volk fchafr,om yeder zijn fpij ze toe te dragen,

en acht te nemen , datter niet verlooren en

gaet,ende deleef-tochtdiedaer over fchiet,

zullen zy wederomme nemen , ende beftellen

die in de Bottelerye , ende zullen niet eer be-

neden gaen, voor hetVolck gegeten heeft,

op verbeurte van drie reyzen van de ree te

vallen.

XXVII. Niemandt en zal vervorderen

van zijn wacht te gaen , voor dat'er een

ander inplaetze zal gekomen zijn, op pene

van drie reyzen onder de Kiel doorgetrocken

te worden , ende geleerft te worden van alle

het fchips-volck.

XXVIII. Zoo wie op zijn wacht fla-

pende bevonden wort, zal drie reizen ge-

kiel-haelt worden , ende geleerft van alle hêt

fcheeps-volck.

XXIX. ZooiemanthetCyflet, ofte zijn

quartier verfliep , die zal voor de eerde reyze

ter goetduncken van den Capitein , ende Of-

ficieren geftraft , voor de tweede reyfe van

alle 't fcheeps-volck gelaerft , ende voorde

derde reize onder de kiel doorgetrocken

'tvorden.

XXX. Zoo wanneer den Trommel ge-

flagen wort , om te zeil te gaen , zoo zal hem
een ieder t'fcheepe begeven , om de Schepen

uit de haven op het ftroom te helpen , op

verbeurte, zoo wie als dan in gebreecke van

dien bevonden wordt, (zonder daer toe om
merkelijke reden , van zijnen Capitein verlof

te hebben ) van driemael van de Reede

te vallen , ende daer en boven elke reize te

verbeuren drie fchellingen grooten , de twee

derde-parten tot profijte van den Armen

,

het ander derdepart voor den Provooft,

den welken belaft wort daer van goede op-

tekening te houden , om de zelve boeten op
elckebetalingeafgetrocken te werden.

XXXI. Zoo wanneer dat'er in de Ha-
vens, ofop de ftromen eenig fcheeps-werk

zal te doen wezen , alsomme leeftocht te la-

den , ende andere nootzaeckelij ke zaken , zo
zullen de geene , die daer toe beftelt zullen

wezen , 't zelve hebben naer te komen , op
peenedat die geene, die daer inne in gebreke

zullen bevonden worden , driemael van de

ree vallen, ende daer en boven elcke reize ver-

beuren twee fchellingen grooten , daer van
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twee derden tot voordeel van den armen
ende het andere derdepart voorden provooft,
den wekken werdt belaft , daer van goede
kennis te houden , omme dezelve boeten op
elcke betalinge afgekort te mogen worden.
XXXII. Een iegelijk zal gehouden we-

zen in tijds fcheepe te gaen, zoo wanneer de
fcheepen af-zeilen , op verbeurte zoo wie de
zelve fchepenlaet afzeilen , zonder te fcheep

te komen , van driemael onder de kiel door
gehaeltte worden : en zoo wie aen landt blij-

ven ftaen , zulx dat de fchepen zonder haer
komen in Zee te loopen, zullen met de koorde
zonder eenige genade werden geftraft, ten

ware door noot zulx waere gefchiet : ende
zullen tot dien einde de Capiteinen gehou-
den wezen, den geweldigen provooft, met
deeerfte fcheepen die inkomen , daer van
kenniffe te geven , ten einde dezelve mogen
gevat en geftraft worden , als vooren verhaelt.

XXXIII. Zoo v/anneer de boot vaertmet
eenig volck , om eenige leef- togt te halen ,

oft anderzins , daerze zoude mogen gezon-
den worden, en zal hem niemandt, als dan
daer van vervorderen aen 't landt, ofte an-
derfins te blijven , maer zal gehouden
zijn , in 't wederkomen met den boot we-
der t'fchepe te komen , op verbeurte van acht

dagen te zitten in de Boeyen te waterende
tebroode: ende Zoohy daer over nacht aen
blijft, zal drie'reyzen van de ree vallen , ende
gelaerft worden van alle het fchips volck.

XXXII II. Zoo wanneer iemandt van
zijnen Overften aen 't landt, ofte aen eenige

fchepen gezonden werdt , en zal niet langer

uitblijven , dan hem bevoolen wordt , ten

wareby belet van weer en wint, op verbeurte

van drie reyzen van de ree te vallen, endege-
laerft te worden vaneen quartier volcks.

XXXV. Niemant en zal hem vervorde-

ren den Huifman , ofte borger te fl.ien, ofvan
hare goederen te berooven, op verbeurte van

den lijve.

XXXVI. De Capiteinen hare officie-

ren > boots-gezellen en zoldaten , en zullen

geene queftie tegens malkandcren nemen ,

op pecne van geftraft te werden , naer gele-

gentheïtvandefaecke, endeter befcheident-

heit van den Admirael. Ende alzoouit

dronkenfehap de meefte onheilen ontftaen

,

zoo werdt een yeder, 't zy Officieren ofte

andere by dezen wel duidelijcken verboden

fich droncken binnen den fcheepe te laten

vinden , op peene dat de officieren die haer

met droncken drincken zullen komen te ver-

loopen, voor deeerfte reize veerthien dagen,

en de andere matroozen acht dagen in de

boeien zullen wor3en geftelr, ende voor de

tweede reize daer over geftraft zullen wer-

den, ter befcheidenheit* van den Admirael of

Capitein, daer onder zoodanige droncken-

\ fchap zal werden gepleegt.

XXXIII. Oock om alle gclegentheit

Ccc i van

* Diferetie*
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van gefchil door dobbelen ende fpeelen te

verhinderen , zal niemant fich vervorderen

eenigc dobbel-fteenen , kaert - fpeelen , ende

diergelijke fpeel-tuigen van tuifcherye binnen

* ^rhitrah
fcheeps-boort te brengen, op * wilkeurlijke

tutreSie. ' verbetering.

XXXVIII. Zoo yemant eencn anderen

vervordert teflaenin euvelen moede , metter

vuyft, ftocken, ofte koorden, zal drie reyzen

van de ree vallen , ende geleerft worden van

een quartier volx.

XXXIX. Zoo yemandt binnen Scheeps-

boort eenig mes trocke met eenen euvelen

moede, zonder nochtans fmerte te doen, zal

met een mes deur de handt aen de maft ge-

fteecken worden , ende daer aen blijven, tot

dat hy 't zelve deur-treekt.

XL. Zoo iemandt den anderen van zijne

mede-gezellen quetfte , 't zy t'fcheepe , ofte

aen landt, zal driemael gekielhaelt worden

,

betalen de onkoften, met het meefter-loon.

XLI. Zooiemant binnen fcheeps-boort,

naer ende over vreede vecht , zal verbeuren

zijn handt, daermede hy den vreede gebroo-

ken heeft.

XL II. Zoo iemandt eenen anderen

doodt ftaekc ofte floege, zal den levende met-

ten dooderugge tegen rugge gebonden, ende

zoo te zamen over boort geworpen worden
;

ende zoo het aen landt gefchiede , zal met

het zweert geftraft werden, datter de doot

mcr volgen zal.

X L 1 1 1. Niemant en zal hem vervorde-

ren noch onderwinden binnen boort met ee-

nige kaerflen , ofte diergelijke licht te gaen ,

ofloopen, dan den geenen die by den Capi-

tein daer toe geftelt zal wezen, op verbeurte

van keurlijkgeftraftte worden.

XLIV. Omme te beter te voorziene tot

gevaer van vuur, ende brandt, dieopden
ichepe gefchieden mochte, zoo en vermach

niemant binnen fcheeps-boordt eenigh vuur

te maken , ende verbiedt men allen Boots -lui-

den , ende allen anderen, dat hem niemandt

en vervordere , te hebben , noch te brengen

op de fchepen eenige Bulten ofteSacken ge-

vult met Hoy ofte Kaf, noch insgelijcks Ki-

ften , Harnas, Tonnen; ten ware byexpref-

zen conzent van denCapitein, op verbeurte

van een Maentzolts.

XLV. Oock en zal niemant hem vervor-

deren ergens Taback te drincken , ofte by

avondt met licht ofte lonten in het Cabel-

ruym te gaen , op poene van bydenkrijgs-
|

raedt daer over geftraft te worden na beho-

ren , maer zal het Taback- drincken moeten

gefchieden tuflehen de groote ende fockemaft,

ofdaer 't zal worden bevolen,op ftraffeals vore.

XLVI. Soo wie in 'tfeheeps-werek, ofte

' by oorloge binnen den fchepe gequetft ofte

gefchooten werde , diezal gemeeftert worden

tot't gemeene landtskofte, ende hy zal boven

dien evenwel zijn volle zoldye ontfangen ,

S WlTSENS
ende of't gebeurde dat iemant daer door eeni-
ge leden quame te Verliezen, ofteaeneenige
van dien verminckt te blijven, zal daer over

;
na gelegentheit ende groote van dien werden
beloont.

XLVII. Alledegeenedie'sHeerenbezol-
dinge ontfangen , zal in tijde van noot met de
wapenen daer op hyisgeftelt, voortmoeten
komen, ende zich met alle neerftigheit onder
zijn quartier in defenfie moeten ftellen, op
pcene van lijf-ftraffe- ende zoo yemant niet
vechten en wilde als het van noode wezen zal

,

die zullen geftraft worden met ter doot, zon-
der genade.

XLVIII. Niemant en zal hem onderwin-
den eenigh gefchut te fchieten , te hanteren ,
noch in de kruit-kamer te komen , dan alleen-
lijk den Conftapel, en alzulcke Bus-fchieters,

als hen tot heurluider hulpe gegeven zullen
zijn, op ftraffe van driemael onder de Kiel
getrocken te worden » ende verbeurte van een
Maent zolts.

XLIX. De Kocks zul ten gehouden -wezen
het vet , en fmout van den vleefchekomende,
Zoo verre het eetelijck is, te bewaren, om
Pottagie te koocken, ende het vuyl te em-
ployeren tot onderhoudinge van denlihepc,
zonder daer af yet t'heurder Itivderprofijtc

te mogen achterhouden
, op ftraffe van kenr-

lijck verbetert te worden.

L. Niemandt en zal het Bieronnuttdijck
ftorten , ofte eenige leef-tocht over boort
werpen, aen 't lant brengen , ofte verkopen,
op boete van geftraft te worden aen den ïijs-e.

L I. Niemant en vervordere hem eenige
koft efdranek, den Gevangenen indeyzets
zittende, te geven

, op verbeurte van een
Maendt zoldts, ende daer en boven te zitten
te water ende te broodt , acht dagen langk

LII. Oock zal hem niemant vervorderen
op te ftaen , van den Back daer hy aen gerecht
is , om aen een ander Back te gaen eeten , noch
eenige koft nemen , ofte wech fteken , op

|

pcene van geftraft te werden zonder genade,
ter befcheidenheit van den Capiteyn, ende
zijne Raden.

LUI. Niemant en zal vervorderen eenige
koft ofte dranck, uit de Bottelerye met ge-
weidt te halen , ofte raedt ofte daedt , daer toe
te geven , op verbeurte van drie reyz.cn ge-
kielt , ende van alle het Scheeps-vokk ge-
leerft te werden.

LIV. De Botteliers van de ichecpen , en
zullen geen lege fuftagie hebben , klein noch
groot , tot heurluyderprofijte , maerzullen

de zelve gehouden zijn te bewaren tot behoef
van den genen die de leef-tocht bezorgen , op
verbeurte van keurlijck geftraft te worden.

LV. Niemandt en zal hem vervorderen

,

't zy edel ofte on-edel , groot ofte kleyn, eeni-

ge Vrouws-perfoonen t' Scheep te brengen,
op verbeurte van daer over naer gelegentheyC

van faecken geftraft te worden.

XVI. Zoo

*
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LVI. Zoo wie d'cen den anderen eenigh

geit ofte goet ontfteelt, zal 't zelve vier dob-

bel wederomme geven , ende voor de eerde

reyze keurlijck daer en boven worden ge-

ftraft : indien hy andermael weder bevonden

wort, zal boven de voorfz. herftelling (re-

ftitutie) gekiek worden , ende met hondert

flagen gelaerft , ende voor de derde reyze zal
J

aen den hals geftraft worden , zonder genade.

LVIt. Insgelijcken en zal hem niemandt

vervorderen , eenige vreemde fchepen , ko-

mende ofte gaendc , van ofte naer de plaetzen

welcke met deze landen bevrintfchapt , ofte

immers gene vyantfchapen plegen , te over-

vallen, befchadigen ofte krencken, in wat

manieren dat 'et zoude mogen wezen , ten

ware met duidelijck verlof, van den Admirael

ofte Bevelhebber , op pcene van geftraft te

worden aen den lijve.

LVIII. Niemant zal hem vervorderen aen

landt te gaen , 't zy Capiteyn of anderen , op

vyanden gronden om beuyt , ofgevangens te

halen, zonder van den Admirael, ofzijnenBe-

velhebber verlof en toeftemming te hebben.

LlX. Dat hem niemant en vervordere, de

fchepen inkomende, daer afte gaen , zonder

verlof van den Capiteyn, of in zijneaf-zijn

van zij n Plaets- bekleder ,
op verbeurte van te

zitten in de boeyen acht dagen te water ende

te broode.

L X. Of 't gebeurde dat 'er eenige fchepen

an den vyandt , ofte andere beuyten over

quamen , ende genomen wierden , zoo en zal

hem niemandt vervorderen eenige Kiften

,

Koffers ende Packen open te breken, noch

oock eenige fecrete brieven te bezichtigen ,

dan zullen de zelve brengen in handen van

den Admirael van de vloote, ofte in zijn af-

wezen, aen den Vice-Admirael ofte Com-
mandeur, omme voorts by den zeiven ter-

ftont verzeeckert , endegetrouwelijck, zon-

der eenighzints die te verminderen, overge-

zonden te worden aen de Gecommitteerde

Raden van .de Admiraliteit in den quartiere ,

ende ter plactzc daer de zelve uitgevaren zijn ,

omme by de zelve verklaert te werden op de

deugdelijckheidt ofte ondeugdelijckheidt van

dien : ende zoo eenigh Capitein ofteCapitey-

nen by den Admirael gelaft zijnde ergens te

trecken tot bewaringe van eenige Kiften , ofte

anderzins, eenige verkregen beuyten , zullen

dezelve van gelijcken moeten overzenden ,

zonder eenige andere Admiralen , ofte Vice-

Admiraels, in eenige vloote aen te fpreken

,

ende dit alles op ftraffe van de Galge.

LXI. Van gelijcken en zal niemandthem

vervorderen in eenige fchepen , hetzykoop-

vaerders, ofte andere, over te gaen, zonder

duidelijck bevel van zijn Capitein , ende daer

toe van den zei ven geordonneert te zijn , noch

a;n zulcke fchepen eenigh geweldt te doen

van fmijten , flaen, quetzen , ofte qualijck

trafteren , ofte yet daer uit te nemen , op ver-
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beurte van geftraft te worden naer gelegent-

heit zijner misdaet.

LXII. Of't oock gebeurde, datter eenige

Gevangenen gekregen wierden , niemandt

en zal hem vervorderen de zelve te verfteken

noch hemelen , maer zonder eenigh verdragh

voor den Admirael , ofte Commandeur bren-

gen , om op alles ondervraegt te werden na de

gelegentheit van de zake: ende zullen geene

gevangen Perzoonen geloft mogen werden»

dan by kenniffe vati Ons , ofte de Gecom-
mitteerde Raden van de Admiraliteyt , op

ftraffe van de Galge.

LXIII. Niemandt zal zich vervorderen

eenigh geweer te verzetten ,
verkoopen , ofte

vervreemden , op ftraffe van te verbeuren bo-

ven de waerde van dien , tot profijt van't

landt , een Maent zolts voor de eerfte reyze

,

ende voor de tweede reyze aen 't landt gezet

te worden zonder Pafpoort.

LXIV. Dat oock niemandt hem zal ver*

vorderen met geweer aen 't landt te gaen ,

zonder verlofvan den Capiteyn , ofteinzijn

af-wezen van den Luitenant, op pcene van de

eerfte reyze van de Ree te vallen , ende voor

de tweede reyze boven het vallen van de Ree ,

noch te verbeuren eenMaent zolts, ten profij -

te van 't landt.

XLV. Alle Boots-gezellen , Soldaten , of-

te andere die hen in dienfte van den lande te

water zullen willen begeven , die in 't lezen

ende bezweeren van deze Articulen niet pre-

zent en zijn geweeft , ende namaels noch

hen in-fchrijven laten, ende den Heere geit

ontfangen, die en zullen niet minder aen deze

voorzeyde articulen met eede verplicht ende

verbonden blijven , dan of zy in 't zwceren

van dezen jegen woordigh waren geweeft.

LXVI. Niemant zal vermogen te fcheepe

eenigen Toeback ofte Brandewijn te bren-

gen > omme die te verkoopen , op verbeurte

van de zelve , ende daer en boven na gelegent-

heit geftraft te werden , ende zal op zooda-

nige fchulden geen acht genomen werden, toe

te voegen een vierdepart ten profij te van den

Provooft , ende de refte voor 't landt.

LXVII. Ende alle andere behoorlijcke en-

de gewoonlijcke leden, hier vooren niet ge-

roert, noch geftelt , ende nochtans in oorlo-

ge te water gebruickelijck, endein oude tij-

den waergenomen zijnde, zullen geftelt,

vermeert, ende hierby gevoegt mogen wer-

den , naer de gelegentheidt zich zal mogen

voordragen. Welcke beveelen. en leden alzoo

volkomen waer te nemen, en naer te volgen

zijn , zoveele als die eenen yegelijcken * op-

zichtelijck aengaen, zullen alle Capiteynen ,

Luytenanten , Edel-luiden , Schippers , Offi-

cieren, Soldaten, ende Boots-gezellen, en-

de alle anderen kleyn ende groot, die zich

in dienfte te water begeven , hen verbinden

die wel ende trouwelijck te onderhouden ,

ende daer op den belioorlijcken eedtdoen in

handen

*
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handen van de Gecommitteerde Raden van

de Admiralitey t , ofte andere die daer toe be-

ftelt zullen werden.

E E D T.

Wy belooven ende zweeren de Hoog Mogende
Heeren Staten Generael der vereenigde Neder-

landen , die by de Unie ende handthoudinge van
de ivare Chriftelijke Gereformeerde Religie zul-

len blijven , gebouw ende getrouw te wezen.

Den zeiven vroomelyck ende getrouwelijck te

dienen. De Collegien van de Admiraliteit , ende

de particuliere Admiraels, Vice-Admiraels, Ca-
piteinen, en andere Hoofden over onsgejlelt

, ofte

nocb te fteüen m hare beveelen te refpeBeeren

,

ende gehoorzamen na behooren. Ende voorts

ons te reguleren nacr de Articulen ende

Ordonnantiën op onzen dienft gemaeckt , ende

noch temaec'ken, zoo waerlijkhelpeonsGodt
Almachtig.

Men ftraftde fchepelingen oock dickmael
met voor fchelmaen landt te zetten , zoo wel
op bekent , als onbekent landt. Voor kleine

misgrepen zet men hun een wartel om het
lijf, en laetze zoototfpot van anderen, het

fchip fchoon vegen. «

NADER BEVEL.

Van de Hooge Mogende Huren Staten

Generael der Vereenigde Nederlan-
den , tot. waerncmingh van goede
tucht in'slants V/oote.

DE Staten Generael der Vereenigde Ne-
derlanden, allen dengeenen die dezen

zullen zien ofte hooren lezen , Heyl : doen
te weten , dat wy naer voorgaende rijpe over-

leggingen, ende hier op gehadt hebbende het

goetduncken van onze gecommitteerde Ra-
den in de refpeótive Collegien ter Admirali-

teit, daerover onder anderen mede door afge-

zondenen uit den haren herwaerts befchre-

ven, tot beter beftiering en tot waerneming
van de noodige ordreen krijgs-tucht in 'slants

Vlooten , mits-gaders tot meerder verzeeke-

ring van de dappere Helden , ende tot af-

(chi ik van alle kleinmoedigen , bedelt en ge-

fchickt hebben , gelijk wy beftellen en goet-

keuren mits dezen , de punten en leden hier

naer volgende.

I. Den Admirael, ofdiegene, diet'eeni-

gen tijde vandeVloote van dezen Staet als

Hooft zal gebieden
, mitsgaders oock alkan-

dere Hoofden, Commandeurs, Capiteinen

,

Bevelhebberen, ende Officieren, zullen met
alle fchuldige gchoorzaemheit naerkomen,
ctide vol voeren, oock door anderen onder

haer bevel ftaende , doen naerkomen ende

volvoeren , al het geene hen-luiden by ons

,

W I T s E n ï

I ofte van onzent wegen belaft ende bevoelen
zal werden , alles naer hun uitterfte vermo-
gen, zonder van des te blijven, in gebreeke^
op boete , dat die geene, diet'eenigen tijde

fich wetens ende willens tegens zoodanigen
Iaft ende bevel mochte komen te vergrij-

pen ; daer over geftraft zal worden metter
doodt : edoch by verfuim , onkundig, of
anderfïns buiten opzet

, zoodanige laft ofte

bevel overtredende , daer over keurlijknaer
eifch van faccken gecorrigeert zal worden.

II. Den voorfz. Admiraelende alle ande-
re Hooftlen, Commandeurs, Capiteinen, Be-
vclhebberen endeOfficieren.zullen zichaltijts

l
bereit en willig houden tot alle tochten , aen-
flagen , en anders , hoedanigh die fouden
mogen wezen , zonder daer inne nalatig te

zijn , of uit den dienftte mogen fcheiden,

om watoorfaeckedat hetzy , zonder behoor-
lijk ver!of,op verbeurte van geftraft te werden
aenlijf ende goet, naer den eifch van de mis-
daet zonder genade.

III. Alle de hoofden van de Efquadres
Commandeurs, Capiteinen , Bevel-hebberen,
ende Officieren, zullen met gelijke gchoor-
zaemheit ende vaerdigheit pundelij k naerko-
men ende volvoeren, oock door anderen doen.

naerkomen ende uitvoeren , 't geene henlui-

den belaft ofte bevolen zal worden , door den
Admirael , of die geene die de Vloote als

boven gelijk Hooft beftuuren zal : gelijk ook
alle Vice-Admiralen , Schouten by nacht , en
de byzondere Capiteinen onder de *onderlin-

#
ge Efquadres hoorende , acn den Admirael yi

van haerluider Efquadre , ende voorts alle

Officieren, Matroozen en Zoldaten op ieder

fchip aen haren beftelden Capitein ofte Com-
mandeur mede gelijke gehoorzaemheyt be-
wijzen, ende naerkomen zullen, op ftraffe als

in 'tbovenftaende eerfte Articul in 't geval
aldaer vermeit, met behoorlijk onderfcheit,

,breder uitgedruckt ftaet.

IV. Zoo wanneer de vloote, of een ig ge-

deelte van de zelve, tegens den Vyandt in

* handel werdt gebracht , zullen alle minder *

Hoofden, ende gemeene Capiteinen , Bevel-

I
hebberen of Commandeurs, haer ten uitter-

j

ften quijten,omden Vyandtalle mogelijcke

j

afbreuk te doen, alles nochtans volgensd'or-

I dre by den Admirael of 't Opper - hooft van
l de Vloote, 'tzy doorhem zelfs, 'tzy door
de Admiraels van de onderlinge hooft-dcilin-

gen , ofanderzins gegeven
, op peene, dat die

geene, die bevonden zullen werden eenip-

zins in haer plicht te hebben gemanqueert,
daer over, zonder eenige genade metter doot
geftraft zullen worden.

V. Alle deCapiteinen enCommandeurs van
byzondere fchepen, zullen zich onderhae-
re toegevoegde Efquadres hebben te houden,
op ftraffe dat die geene die zich zonder bevel

daer buiten zullen hebben begeven , ende niét

en konnen bewijzen, dat haer eene nootzae-

kelijkheit

*
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Icelijckheit daer toe heeft gedwongen , daer

over, zoo zulx gefchiet zy in ofte ontrent ee-

ne flag, zy metter doot, ende anderzins met

afzetting, ofook Wel zwaerder,naer gelegent-

heit van zaeckcn geftraft zullen worden. Des

zal het Opper-hooft van de vloote, ende ook

de Admiraels van de Efquadres verdacht

wezen , niet meer zeils te maecken als de ge-

legenthei* ende noot vereüTchen zal , ende

op d'onbezeilfte fchepen giffinge maecken,om

by malkanderen tekonnen blijven : maerook
zullen de byzondere Capiteinen ordre ftel-

len , by hun Officieren die de wacht hebben ,

dat zy acht nemen op de zeilen , die by
't Opper-hooft , Admiraels , ofte andere wel-

bezeilde fchepen worden gevoert, op hun on-

derhebbende fchepen, refpeftivelijk , opdat

zoo veel zeilen by gemaekt ende gehouden

worden ,datzeby ende onder haer Efquadre

zullen konnen blijven, ende zal in zulken ge-

val den Officier die de wacht heeft, de mis-

greep ofte nalatigheyt oock hebben te ver-

antwoorden.

VI. Alle de geene die in 't gevecht van

den Vyandtafwijken , of afdeinzen, zonder

te konnen bewijzen daer toe door eenigé

fchooten onder water, door buflèn , gewOon-
lijkebefchadigtheitaen maften, zeilen, enz.

of andere zware rampen genootdruckt te we-

zen , zullen daer over, als kenlijck in hun

plicht haperende , geftraft werden , metter

doodt , zonder eenige verfchooninge.

VII. Ende zoo wanneer jemandt door

zware rampen , genootzaeckt werdt, wat

Van den vyandt afte hoüden , tot blij ck van 't

welcke een byzonder zeyn ofte teecken be-

raemt ende gebruickt zal worden , zullen die

geene, die haer daer omtrent bevinden , haer

naer uiterfte vermogen bevlijtigen om de zel-

ve te vervangen , ende haer tot dien eynde

tuffchen hem ende den vyandt vervoegen , op
ftraffe van daer inne wetens ende willens ,

buiten noot, nalatighblijvende, insgelijcks,

als groffelijck in hun plicht gebrekende, niet

ter doodt geftraft te werden.

VIII. Diegene die haer van den vyandt

af-keren , ende op de vlucht begeven , voor

ende aleer zy lieden daer van door den Admi-
rael van haerlieder Efquadre gefchicktelijck

af-geleit worden , alwaer 't fchoon , zoo

,

dat eenige of veele fchepen haer al bereits op
de vlucht begeven hadden , zullen daer over

met de koorde geftraft worden , datter de

doodt navolght , zonder dat het exempel van

anderen , d>e al voor haer als boven in de zelve

laf-hertigheit mochten wezen vervallen , haer

daer van eenighzints zal verfchoonen. Ende
of 't gebeurde dat des Admiraels fchip eenige

ongelegentheit overquame, zulcks dat liet

zelve op zijn poft niet zoude konnen blijven

,

zullen de Vice-Admiraels, ofte in geval de
zelve oock in gelijrke ongelegentheit moch-
ten wezen vervallen, de Schouten by nacht,

die plaetzen waer nemen , ende de byzondere

Capiteinen hun daer by moeten voegen ende

houden , op ftraffe als vooren , ten ware den

Admirael het geheele Esquadrez-oude willen

verplaetzen, in wekken gevalle daer toe een

byzonder, ende wel kennelijck zijn , zal

worden beftemt ende gedaen.

I X. Als de vloote , ofeenigh gedeelte van

dezelve, met den vyant in gevecht komende,
mochte wezen of geraken in ly benedens

Wints van den Vyandt , zal een yegelijck,

fchoon binnen fchoots van den Vyandt we-
zende, echter noch al blijven volharden, alle

mogelijcke plichten aen te wenden , om hoo-
ger, endehoogeroptezeylen , endeden vy-
andt tenaderen , zoo veel zulcks zonder ver-

warringh ende verbrekinge van de beraemde

ordre zal konnen gefchieden , op pcenevan

daer inne naerlatigh blijvende , naer de mate

van zijne begane misdaet ofte faulte , 't zy
metter doodt, 'tzy met af-fettingh of ban-

ni'ffement , ofook ander2ints wilkcurlijck na

eyfch van zaken, geftraft te worden.

X. Die gene die in't voorfz. geval zoo verre

in ly zijn geraeckt, dat ly den vyandt niet

konnen befchietcn , zullen alle mogelijcke

vlijt, ende kracht hebben aen te wenden , orii

by den vyandt op te komen, ende tot dien

èynde by te maken , alle zey len die goet doen

konrien , op ftraffe van daer inne naerlatigh

blijvende, alsmede kenlijk in hun plicht ha-

perende, insgelijcks metter doodt geftraft te

worden.

X I. Ingevalle de vloote van dezen ftaet, of

eenigh gedeelte van de zelve , met den vyandt

in handel komende, voordeel mochte hebben

van den Windt, zal een yegelijck zijn beft

doen , om eenige van 's vyants fchepen aen te

klampen, te enteren, endeteverooveren, alles

nochtans met goede ordre , ende volgens den

laft die by den Admirael dienthalven zal we-

zen gegeven ; ende zooyemant daer inne na-

latigh blijft, zonder eenige redenen van on-

mogelijckheit te konnen bybrengen,ende be-

wijzen , zal de zelve daer over mede , als ken-

lijck in den hooghften trap nalatigh zijnde in

zijn plicht, metter doodt , zonder eenige ver-

fchooninge ,
geftraft worden.

XII. Ende op dat aft geene voorfz. is ,

met 'tgunt den tijdt ende de toevallen nader

zouden mogen komen te vereyffchen , onder

Godes zegen gefchicktelijck ende buiten ver

warringh in'twerck geftelt mogen worden ,

dat derhalven de refpeclive Efquadres, haer

altijts zullen houden wel ende behoorlijck

van den anderen gefcheiden , oock de fchepen

van ieder Efquadre niet te dicht in den ande-

ren getropt, omt'allen tij de by den Vyandt
komende, Wel ende behoorlijk gefchaert , te-

gens dezelve te konnen aengaen ,en elkande -

ren de windt niet te benemen , noch oock
d'een d'andere te beletten om den vyanclc be-

quameüjk te konnen befchietcn , als mede,

D d d om
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om den vyandt in 'c gelicht bekomende, en

om het voordeel van de wint moetende ge-

dongen worden, des te beter boven wint te

kon n en blijven ofgeraecken , ten ware noch-

tansbyden Admirael of 't Opper-hooft van

'sLants Vloote dezen aengaende t'eenigen

tijde andere ordre mochte wezen gegeven.

XIII. Zoo wanneer eenig Hooft-officier

naereenig fchip ofte fchepen van zijnEfqua-

dre, of oock naer eenig ander Schip offche-

pen van 'slants vloote, die haer omtrent hem
zoude mogen bevinden , een ofmeer fchoo-

ten doet, om dezelve fchepen te doen op ofaf-

komen , of ook wel hem inwachten , en dat

de Capiteinen of Commandeurs van zooda-

nigefchepen daeraen niet promptelijk en ge-

hoorzamen , ende zulx aenftonts naerko-

men ,
ingeval zy geene genoegzame redenen

van dien konnen bybrengen ende bewijzen,

zal 't zelve mede voor een taftelijke wan-

plicht werden opgenomen, ende zullen zy-

lieden mitsdien daer over metter doodt ge-

ftraft werden.

XIV. Alle de geene die eenig Oorlog-

fchip van den Staet aen de Vyanden komen
over te geven, 't zy Hoofden , gemeene Capi-

teinen, ofandere Officieren,die by overlijden
j

of andere ongelegentheit van dezelve Capi-

teinen het commandement over'tlchip aen-

bevoolen is , zullen daer over by den Scheeps-

krijgs-raedt ende alle andere Rechteren ge-

ftraft werden metter doodt, zonder eenige

genaede ofverfchooninge.

X V. Ende ten einde alle overtredingen

tegens 't geene voorfchreven ftaet, in gevolge

den inhoudt van de bovenftaende leden ,

mitsgaders oock alle andere wan-plicht in de-

zen niet byzonder uitgedrukt , naer eifch van

zaeken , prompt ende voorbeeldelij k geftraft

mogen werden , zal den Admirael of die gee- I

ne, die de Vloot als Hooft gebiedt, op de
|

aenftelling van eenen iegelijk goet , ende

naeuw acht hebben te doen nemen , Hellende

ten dien einde voor 't aengaen van de flach

eenige ervarene perzoonen op de fcheepen ,

jachten , branders , galjoots, ofander vaertuig

by de vloote wezende, om alle byzonderhe-

den net waer te nemen , en van alles op haren

eedt te mogen geven goede getuigeniffe : en

zal den zeiven Admirael, of het hooft van de

vloot by eenig gebreck of wan-plicht den
Krijgs-raedt daer over hebben te fpannen

,

ende aenftonts in Zee
, volgens dezen jegen-

woordigen inftrumente , ende andere onze

beveelcn,albereits ter neer geftelt, endege-

daen , ofnoch vaft te ftellen , en te doen, oor-

deel wijzen: oock 't zelve aenftonts in 't werk
ftellen ende doen volvoeren , zonder om ee-

nigerhande oorzaeke zulx te verfchuiven

,

of uit te ftellen tot zijne wederkomfte hier te

lande , oppenevanfelfs daer over geftraft te

worden : edoch in gevalle t'eenigen tijde door

't een of 't ander toeval de voorfz. ftraffe in
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zee niet gewezen en volvoert mochte wezen

»

zal den gemelten Admirael ofHooft van de

vloote aenftonts naer dekomft van de vloote

binnens duins, de verdiende ftraffe , zoo haeft

het eenigzins mogelijk is, befluitenen doen
in 't werk ftellen , zonder van des te doen
eenigzinsin gebreeke te blijven , op ftraffe als

vooren.

XVI. Zoo eenige fchepen van 'sLants

Vloote.geduurende het gevecht, mafteloos

quamen te geraecken , ofin eenige andere on-

gelegentheittevervallen,datzy niet konnen
voortzeilen , in zulken geval , zullende wel-
geftelde fchepen die daer naeft by zijn , alzul-

ke befchadighde Schepen een touw toewer-
pen ofte brengen , ende haer van den vyandt
affleepen, is't mogelijk :ten welken einde ee-

nen iegelijk altijds eenige Cabel-touwen , en
Paerde-lijnen voor de hant zal hebben te hou-
den : doch by 200 verre zulx niet doenlijck

mochte wezen , ende de voorfchreve fchepen

by gebrek van andere voorfieninge kenlijck

in handen van den vyant zouden komen te

geracken , zullen in dien gevalle de voorfz.

naefte fchepen het volck van zoodanige red-
delooze fchepen bergen, ende de fchepen zel-

ve in den brandt fteecken , of in de grondt
helpen , op dat den Vyandt die niet en kome
te veroveren t'zijner verfterekinge, ende tot
verzwakkinge van dezen Staet.

XVII.De Bevelhebbers vandeBranders,zuI-
len zoo wanneer de Vloote van dezen Staet
met den vyandt in gevecht komt, haer laten

vinden by de fchepen van oorloge van dezen
Staet, die dicht aen den vyandt in 't gevecht
zullen wezen , ende zullen de Hoofden , Ca-
piteynen , ofte Commandeurs van alzulcke

fchepen van oorloge gehouden zijn, zoo wan-
neer zich eenige gunftige gelegentheit op-
doet , de zelve Branders te geleiden, dicht
aen 't boordt van den vyandt , om niet alleen

de voorfz. Branders , onder gunft van de
kracht ende van den roock van 't Canon aen
's vyandts boordt te helpen , maer oock om dc
behoorlijke uitvoering gedaen zijnde, de Cha-
loupe met het volck van den Brander getrou-
weüjck te bergen : alles op ftraffe naer eyfch
van zaken.

XVIII. Alle Capiteynen ende Comman-
deurs zullen hebben te bezorgen , dat voor
het volck op 's landts fchepen van oorloge die-
nende, wel ende behoorlijk, volgens's lants

ordre werde gefchaft, en de dat hare fchepen
wel van water voorzien blijven, op dat alle

klachten ende ongelegentheden uit het ge-
breck van dien ontftaende , mogen werden
vermijdt ende voorgekomen, op ftraffe, dat
diegene, die bevonden zullen worden anders
gedaen te hebben , door de Collegien ter Ad-
miraliteyt, daer onder zy behooren, daer over
zullen worden geftraft, ten ware daer over
albereitsby den Scheeps-krijgs-raet behoor-
lijcke boete ware gefchiet.

XIX. De
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XIX. De fchepen voor zee
,
Zeil-vaerdigh

j

leggende, zullen geen Officieren ofCapitey-

nen aen landt mogen vernachten , zullende
j

oock by dage aen boordt van hare fchepen
j

hebben te verblijven, immers daer niet af te
j

gaen, met den minften ondienft ofte met

eenigh verzuim van de zaken van 't landt , op

keurlijke ftraffe.

XX. Sullen het volk op de fchepen dienen-

de, dagelijcks zoo in fcheeps-werek als in't

manieren van 't Canon,ende 't gebruyek van't

handt-geweer oeffenen , om 't zelve alzoo

meer ende meer bequaem fe maken , om den

gewenfehten dienft by gelegentheyt daer van

te konnen trecktn ,
op ftraffe dat die gene, die

daer inne gebreeckigh blijven , daer over

keurli jk geftraft zullen worden.

XXI. Alle Chaloupen zullen voorSonnen

ondergang aen boort van 'slants fchepen moe-

ten werden gebracht , oock na Sonnen onder

gangh geene Chaloupen van het eene fchip na

het ander mogen varen , ende in geval van

by-een-komft zullen de Hooft - Officieren

ende Capiteynen alle overtolligen dranck ver-

mijden , oock in Zee den anderen niet mogen

vergallen, op ftraffe van daer over door 't Op-

perhooft ende den Krijgs-raedt naer eifch van

zaken geftraft te worden

.

XXÏI. Zullen mede tot behoorlijke * ralijk-

heit van 's landts kruit , ende om 't zelve niet

onnuttelijck te verquiften , geen eer-fchooten

mogen werden gedaen , als uit het fchip van

het Opper- hooft , onder wat deck zulks zou-

de mogen zijn, zelfs oock niet onder den ti-

tul van het Canon af te moeten blazen , op

ftraffe van d'eerftereysoveriederfchootvijf-

en-twintigh guldens te verbeuren , de twee-

de reys dubbelt, ende voorde derde reys af-

gezet te worden van hare bedieningen.

XXIII. Sullen oock geen Kaydrayen aen

boordt dulden , maer de zelve echter tegens i

ordre aen boort komende aen de Matrozen

tot prijsgeven, al't gene daer in zal worden

gevonden , zullen oock geene vaertuigen on-

gevifiteert van boordt laten varen , om de

Matrozen en Zoldatcn door fnoode vonden

van hare plungne, of een gedeelte van dien

niet te doen ontblooten , ende de zelve plung-

ne by zulcke Kaydrayen ofte andere vaertui-

gen vindende, die haer weder af-nemen , en

nerftellen aen zoodanige Matrozen en Sol-

daten , als de zelve af- genomen zijn, tot wek-

ken eynde geene Kagen ofte Vaertuigen van

ontrent de vloote onbezien zullen vermo-

gen afte varen.

XXIV. Zal door niemant, wie het zy ver-
|

lof tot het opvaeren van eenig vokk gege- I

ven mogen werden , als met kenniffe ende by

goetvinden van het Opper- hooft.

XXV. Zullen het volck dagelijx infeher-

pen detoegezeidebelooninge , indien zy zich

helddadig,in voorval jegens dcnVyant komen

te quytcn, ende het tegengeftelde aenzeggen

,
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wat ftraffen zy hebben te verwachten, zoozy
haer qualijk komen te gedragen , of haer in

den dienft van den Lande nalatig toonen.

XXVI. Endeopdatvan alle misvallen en

wan- plichten des te beter kenniffe moge wer-
den bekomen , zullen de Schouten by nacht,

van de Efquadres acht hebben te nemen op
den handel der Kapiteinen in 't waernemen
vandeordres onder ieder Efquadre geftelt

,

op'tftuckvanzoldaeten zeemanfehap, ende

byzonderoock in voorval van ontmoeting,

zoo veel de gelegentheit , ende hun eigen

plicht toelaten zal.

XXVII. Zullen mede bezorgen ende doen
bezorgen , dat de zjecken ofte gequetften op
'sLants Vloote wel mogen werden gehan-
delt, genezen, ende van alles zoo veel moge-
lijk bezorgt, tot wekken einde ieder Kapi-

tein hem op zijn onderhebbende fchip zal

hebben te verzien van zoo veel oude reine

flaep-laeckens, als zijn onderhebbende fchip

ftucken Canon is voerende, zonder daer van
cenigzins te mogen blijven in gebreke, ende
Zal hun daer van vergoedinge gedaen wor-
den, voor zoo veel bevonden zal zijn, dade-

lijk in 's Lants dienft gebezigt te wezen.

XXVIII; Het Opper-hooft van de vloote,

zal deHeel-mceftersopde Schepen houden,
ende doen houden tot haer plicht, ende door
den Doftor ende Chirurgijn Generael vande
vloote t'ekkens, ende als de gelegentheit zulx

vereifcht , doen bezoeken hare Chirurgijns

kiften, ofdezelve wel endenabehooren zijn

verzien, ende in ordre werden gehouden.

XXIX. De Capiteinen ende Comman-
deurs op de Schepen , zullen op den Vyandt
niet hebben te doen fchieten , voor en al eer

datzynaeby gekomen zijn, en datzyzulx
met vrucht, tot nadeel ende vernieling van

den zeiven konnen doen , op ftraffe dat de

geene die haer in dezen komen te vergrijpen

,

daer over, naer gelegentheit endede omftan-

digheden van haer begane wan-pluht, met af-

danckinge, banniffement, ofoock wel metter

doodt geftraft zullen werden;

XXX. Bejegenende eenige Oorlog-fche-

penvan eenige Koningen, Princen, Poten-

taten ofRepublijquen,met dezenStaetin ver-

bont ofonzijdigheit zijnde, zullen den zelve

betoonen alle heusheit en vrientfehap , zon-

der nochtans yetwes van dezelve te "edoo-

gen, dat tot klcinachtinge ofte fchade van de-

zen Staet zoude mogen ftrecken.

XXXI. In gevalleeenigefchepender voor-

gemelte Officiren,Vice-Admirae!s,ofSchou-

ten by nacht van de onderlinge hooft- verdei-

lingen , in de bejegening zulx mochten wer-

den getroffen , datzetot verderen dienft on-

bequaem ende onnut waren den treyn te

volgen, zullen de voornoemde Hooft- Offi-

cieren op 'teen of 't ander bequaem. fchip van

haer onderhebbende Efquadre over gaen

t'harder kcure, naer gelegentheit van zieken

.

D d d x daeris
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* Comporte-

mtnt.

396 . n
dacrze met behoorlijk aenzien ontfangen, en-

w I T S E N S

pe overleggingh ende ingenomen bericht van
de by de bevelende ende minder Officieren

1

de Heeren onze Gevolmachtigden in 't voor*

Jurifdi.

gehoorzaemt zullen werden

XXXII. De Officieren en Capiteinen van

'sLands vloote zullen goede acht hebben te

nemen op de ¥ aenftelling ende plichten van

der zeiver fcheeps-volk , en alle wan-plichten

,

moetwil ende ongehoorzaemheit doenftraf-

fcn, zonder daer van eenigzins te blijven in

gebreecken
,
op ftraffe zoo daer in nalatig wer-

den bevonden, dat zu!x haer en hare Scheeps-

officieren zal werden toe gerekent , daer van

zy zullen hebben te verantwoorden.

XXXIII. Ende op dat onfe goede meynin-

ge in defen vervat , des te beter volvoert zal

konnen werden , zullen de Hooft-Officieren

ende Capiteynen hare Luytenantcn in be-

hoorlijck acht hebben te houden, endedoen
houden , voor ende ontrent het Scheeps-volk

,

op dat het zelve Scheeps-volck haer des te be-

ter kome te gehoorzamen , ende oock van de-

fe, ende alle andere ordres die hun naerdefen

gegeven zullen worden , geen geheymnisver-

eyifchende, aen hare Luytenanten van tijdt

tot tijdt geven mededeilingh , zonder daer van

te blijven 'in gebreke. Des zullen oock de

voornoemde Luytenants de voorfchreve or-

dres in goedeachtinge hebben te nemen , zon-

der de zelve onder 't Volck , ofte aen anderen

bekent temaken. Oock verplicht wezen , in

geval daer omtrent by hare Capiteynen yets

wierde verfuymt ofte naergelaten , dezelve

daer van op de gevoeghlijckfte wijze , ende

met behoorlijck ontfagh te waerfchouwen ,

'twelck haer ten beften, ende alseenlit van

plicht zal worden toegereeckent,gelijckin 't

tegengeftelde van nalatigheydt , zy luiden

ook 't zelve zullen hebben te verantwoorden.

Den Eedt j voor 'sLants Officieren

ter Zee.

leden Jaer bezig geweeft hebbende tot. uyt-
preffinge ende over 't bewindt van 's Landts
Vloote

, ende van den Luytenant Admirael
de Ruyter , als Generael van de voorfz. Vloo-
te , mitsgaders de bedenckingen van eenige
Heeren Gecommitteerden uytde'onderlinge
Collegien ter Admiraliteyt , om te vermijden
alle misverftanden in 't ftuck van rarig , ach-
tingh, ende oeffeningh van rechts-gebiedt

,

tuffchen de gewoone Zee-Officieren , ende de
Landt-Officieren,' die wy mede op s Landts
Vloote gebruyeken , ende * herhaling van 't *«'ƒ«

gunt in de voorige tochten , dieshalven tot on-
derlingh genoegen isgeftelt, ende gebruickt
geweeft , verftaen dat voor eene algemeyne
regel zal werden vaft geftelt, gelijck vaft ge-
ftelt werdtby dezen.

Eerftelijck , dat den Luytenant- Admirael,
Vice-Admirael , Schout by nacht , ende oock
een gemeen Scheeps-Capiteynin'tfchiphem
toevertrouwt zal werden aengezien

, endeal-
daer aen hem toegedraghen

, gelijcke ach.
tingh , als aen een Gouverneur , ofeen Com-
mandeur in een Stadtoffterckte, mits dat hy
wederom van zijne zijde aen een Capiteyn ,
Luytenant of Vaendrick , gebiedende eenigh
aental Scheeps- Soldaten op zijn onderhebben-
de fchip zal laten wedervaren; gelijke eereen
achtingh , als een Kapiteyn öf ander Officier
een Compagnie gebiedende in een bezettingh
toekomt , ende te wedervaren gebruyeke.
lijck is.

Ten tweeden, dat den Colonel, ende na
hem den Luytenant- Colonel , ende Majoor
in de jegenwoordige tocht mede op 's Landts
Vloote gezonden , volgens hare hoedanig-
heit ende eer-merek * behoorlijck aenzien en
gemack genieten zullen, ende dat oock den

*Cbat

in 't houden van Krijgs-raedt , endem
't recht-fpreken , ons in alle oprechtig-

heyt zullen reguleren naer den Artikul-

brief, mitsgaders naer de Placaten en-

de ordres van 't Landt , albereyts ge-

maeckt , ofte noch te maken , ende in

fpecie mede naer den inhoudt van de

nader ordre op 'tftuck van de Krijgs -

difcipline te Water, den feven-en-twin-

tigflenjuhj , des jaers fejihien-hon-

dert vijf-ende-tfeftiggedaen emaneren.

BEVEL.
Op 't rechts-gebiet*,tot vermydinge van

verfchil der Zee , ende Lant-amp te-

lingen op de Vloote.

E Staten Generael der vereenigde Ne-
derlanden , doen te weten , dat wy na rij-D

in de gantfche Vloote na Krijgs-gebruick heb-
ben

, ende behouden zal , doende onder de
zelve houden alle goede ordre ende naeuw-
keürige tucht.

Ten derden , dat in geval van landinge der
voorfz. Militie, den boven-genoemden Co-
lonel den zeiven als hooft fal gebieden , alles
nochtans onder het bevel , geley , ende op-
per-gezagh van den Luytenant-Admirael de
Ruyter , als Generael van 's Landts Vloote.

Ten vierden, ingevalle het mochte komen
te gebeuren, dat d'een ofd'andermisdaedt,
groot ofkleyn * eenig Officier van de voorfz.
Landt- Militie quame te begaen , ofoock wel
dat een gemeen Soldaet quame te begaen
eenigh fwaer misdrijf, daer over hy met ver-
lies van 't leven, ofvan eenigh lidt, of oock
wel met kielhalinge zoude mogen geftraft
werden

; in zulcken geval daer over geoor-
deelt, ende gevonnift zal worden, by den
grooten Krijgs-raedt, die geftelt zal wezen

uit



uit den Luytenant-Admirael deRuyter, als

Generael van 'tgantfche Leger te water, de

jegenwoordige Hooft - Officieren van de

voorfchreve Landt-Militie , die den gemelten

Luytenant-Admirael daer toe zal beroepen,

waer onder de Luytenants van de Colonels

Compagnien na oudergewoonte mede toela-

telijck wezen zullen.

Ten vijfden ende ten laetften, Zoo wan-

neerover eenigh gemeen Soldaet, ten aenzien

van kleyne misgrepen, recht gefproken zal

worden, dat als dan 't zelve zal gefchieden ,

door den Krijgs-raedt van 'tfchip, geftelt uit

degewoone Scheeps - Officieren , met ende

nevens den Capiteyn, Luytenantofte Vaen-

drick , mitsgaders oock de Sergeanten over de

voorfz. Scheeps-Soldaten op 't zelve fchip ge-

biedende , waer inne den Hooft-Officier of

Capiteyn van 't fchip , ofwel Zoodanigh an-

der Scheeps-Officier , als by eenige gelegent-

heit van de zelve 't opper bevel van 't fchip zal

hebben in zijne *hoedanigheit als in't eerfte lit

gemelt ftaet , zal voorfitten , ende de eerfte

ftemme hebben , ende na hem den Capiteyn

van de Landt- Soldaten op't zelve fchip zijnde,

dan wederom den Scheeps-Luytenant , of

wel op fchepen by Hooft-Officieren gevoert

werdende , den eerften Scheeps-Capiteyn ,

die onder den Hooft-Officier op 't fchip zou-

de mogen zij n , vervolgens den Luitenant of-

te Vaendrick van de Landt-Militie , endezoo

Voorts over ander , dan een Scheeps-Officier

,

ende dan een Lant-Officier ; ten welken einde

de Scheeps -Officieren aen de eene, ende de

Landt-Officieren aen de andere zijde van de

tafel geplaetft zullen werden, na dat diegene

die 't bevel over't fchip heeft , aen 't hooge

einde fijne plaets zal hebben genomen.

Ende wert den Luytenant-Admirael de

Ruyter , mitsgaders den Colonel van de

Landt-Militie op de Vloote zijnde, mits de-

zen belaft zich hier na te gedragen , ende te

doen gedragen , allen den genen die het zoude

mogen aengaen.

GEMEINMAKING*
T~\ E Staten Generael der vereenigde Ne-

derlanden, allen den genen,die dezen zul-

len zien ofte hooren lezen, Heil : doen te we-

ten,dat wy naer ingenomen * verflag,van on-

ze Gemachtigden tot dezaeken van de Zee,

achtervolgens ons voorgaende befluit, bezig

geweeft hebbende oververfcheiden punten
,

faekende de*bcfteding, ende verfterekinge

van 's lants Vloote, eerft-daegs in Zee te bren-

gen, ende'tgunt tot goet beleit over dezel-

ve ,
mitsgaders tot aenmoediging vande Of-

ficieren, Soldaten en Matroozcn van dien , als

mede tot aenmoediginge van de goedelnge-

zetenen en Patriotten van den lande zal kon-

nen ftrecken, ende naer rijpe overlegginge

,
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daer op gcvolgt, ten einde het volck van oor-

loge ter zee, by de tegenwoordige tijds gele-

gentheit, meer ende meer ten diende van het

lieve vader-lant gemoedigt , en aengemoedigt
moge werden, huiden onder anderen by her-

ophaling van ons beflootene van den zeven-

en-twintigften Januarii leftleden, goetgevon-

den , ende vaft geftelt hebben, gelijk wy valt

ftellen mits dezen.

I. Dat alle die geenen , die in eene bejege-

ning ofte flag van wederzijts vlooten eenig

Engelfch Oorlog-fchip zullen komen te en-

teren en te veroveren, zullen hebben ende be-

houden, niet alleen het veroverde fchip , maer
oock het Canon , Tou-werck en anckers , en-

de alle het vordere gevolg, ende aenkleven

van dien.

II. Dat daer benevens, die geene, die het

fchip van den eerften Admirael van de En-
gelfchen zullen komen te enteren , ende vero-

veren, als vooren, boven het veroverde fchip

,

met den gantfehen gevolge ende aenkleven

van dien , zullen genieten tot een prijs en be-

loninge van hare dapperheit , de fomme van
vijftig duizent Caroli guldens.

III. Over ieder fchip van de andere Admi-
ralen , in manieren voorfz. verovert worden-
de , een zomme van dertig duizent Carolus

guldens.

IV. Over ieder fchip vande verdere Op-
per- hoofden, een zommi van twintig duizent

Carolus guldens.

V. Over alle andere Oorlog- fchepen ge-

voert wordende by gemeene Capiteinen
,

voor ieder fchip , voorzien met veertig ftuc-

ken,ende daer boven, thien duizent, ende

voor ieder Oorlog-fchip van minder aenzien

(Kitzen enjachten daer onder niet begrepen,)

zes duizent Caroli guldens.

VI. Daer en boven dat die geene, die met
eene goede dapperheit vechtenderhandt zal

komen afte halen de Vlagge , van boven , van

den eerften Admirael , daer voor tot een prijs

zal genieten twee duizent Rijxdaelders , of
vijfduizent Carolus guldens.

VII. Vooor de boven-vlaggen van de an-

dere Admiralen , duyzent Rijckxdaelders,

oftwee duizent vijfhonderfguldens.

VIII. Voor de Vlaggen van de Voor-

ftengen vijfhondert Rijckxdaelders, oftwaelf

hondert vijfu'gh guldens.

I X. Voor de Vlagge van de Bezaens Maft
drie hondert Rijckxdaelders, of zeven hon-

dert vijftigh guldens.

X. Voor de Vlaggen van achteren hondert

Rijckxdaelders , oftwee hondert vijftigh gul-

dens.

XI. Dat wijders mede eenvan'svyandts

Oorlogh- fchepen komende vernielt te wer-

den dooreen ofmeer van'slandts Branders,

die geene die de voorfz. Brander ofBranders

zullen hebben aengevoert, daer over tot be-

looninge zullen genieten een gerechte derde-

Ddd
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part van de prijzen hier voorcn toegevoegt aen

'slandts Oorlog-fchepen, gelijke vyants oor-

loeh-fchepen veroverende.

XI I. Ende voor zoo veel eenige Patriot-

ten genegen zouden mogen wezen 't haren by-

zondere kofte eenige Branders uitte ruften,

ende by 's landts vloote te voegen , dat de

zelve met zoodanige Branders eenige vyandt-

lijcke Oorlogh - fchepen vernielende , daer

vooren zullen genieten een gerecht derde part

van 't gene als boven toegevoegt is aen fchepen

by particulieren ten oorlogh uit-geruft, die

gelijcke Oorlogh-fchepen van den vyandt

mochten komen te bemachtigen.

XIII. Dat mede den genen , die een van I

's Vyants Branders , wezende in poftuerom

eenigoorlog-fchip van den Staet te befchadi-

gen, komt te vernielen , daer voren toegeleyt

zal worden een prijs van zesduizent Carolus

guldens.

XIV. Ende op dat alle goede ingezetenen

ende Patriotten van den lande , oock mogen

werden aengemoedigt , om byzondere toe-

ruftingen van-oorloge, ten dienfte van 't lant

,

ende tot afbreuck van deVyanden van den

ftaet te doen
;
hebben wy over zulx mede vaft

geftelt, gelijk vaft gcftelt weit mits dezen, dat

alle die geenen , die haer met eenige fcheepen

ten oorloge toegeruft , komen te vervoegen

onder 'sLants Vloote, haer ten dien einde

aengevende aen den Admirael, ofte 't Opper-

hoolt der zeiver vloote , ende fchickende on-

der devlagge, over het veroveren van fche-

pen
,

'taf-halen van vlaggen, endeanderfints

zullen genieten tot eene belooninge van hare

gcncge'ntheit.geuouwigheitende moet, over

ieder voorval, noch eens zoo veel , als ten

aenzien van 's lants Oorlog-fchepen hier vo-

ren is gcftelt.

XV. Dat voor die geene die eenige oorlog-

fchepen van de Vloote van dezen Staet , ende

voornamentlijk van de Hoofden in gevaer

wezende , mocdelijk ende mannelijk komen

te helpen, daer voor insgelijx zullen genieten

een aenzienlijke prijs by ons te begrooten,

naer gelang van den dienftbyhaer gedaeh,

zoo als volgens getuigenifle van de Officieren

daer by, aen, ende ontrent geweeft zijnde,

bevonden zal worden te behooren.

XVI. En ingevalle t'eenigen tijde ( 't geen

Godt verhoede )
eenige Schepen van 's Lants

Vloote door den vyandt mochten wezen ver-

overt, dat die geene die de zelve zullen komen

tcverloflen,ende weder te nemen, daervoo-

rentoteen prijs zullen genieten de gerechte

hclfte van de zommen hier boven ten aenficn (

van 't veroveren van de Engelfche Oorlog-

fchepen breder uitgedruckt ftaende, boven,

ende behalven de volle prijs, 'twelckhen-

luiden mede noch zal volgen , in gevalle zy

den veroveraer zelfs insgelijx komen te ne-

men.

XVII. Dat mede zoo aen de byzondere

W I T S E N S

Commiffie-vaerders , als aen de oorlog-fche-

pen van den Staet ,
eenige Engelfche ofvyant-

lijcke fchepen buiten eene algemeine flag van

wederzijts vloote veroverende , zal werden

toegeleydt ende voldaen de gerechte helft

van de prijzen die zyluiden in gevolge van

't geene voorfz. is, zoude genieten
, ingevalle

zy zoodanig Engels Oorlog-fchip in een al-

gemein gevecht hadden komen te veroveren ,

ende dat zonder onderfcheit in wat gewed
van de Werelt zulx oock zoude mogen ko-
men voor te vallen , mits behoorlij k doceren-

de van hare verrichtinge.

XVIII. En op dat eenen iegelijken door
oprechte liefde tot zijn vrouw en kinderen

gedreven zijnde , des te meer ten dienfte vari

lant gemoedigt moge werden ,dat over zutx

ten aenfien van alledegefneuvelden,die inle-

vende lijve wezende, aen eenige van de ge-

fielde prijzen zouden deelachtigen hare we-
duwen ende kinderen uit den buit, ende de
gefielde belooninge zal werden toegevoegt

tweemael zoo veel als de voorfchreve gefheu-

velden zouden hebben genooten , zulx dat de

voorfz. weduwe ende kinderen daer inne zul-

len deilen, met een dubbelde handt.

XIX. Alle welcke gefielde gek- prijzen

zullen werden betaelt in 't geheel , ende zon-

der eenige aftrecking, aen dengenen , die de
veroveringedervoorfz.Schepen,ofdeaflialin-

ge der voorfz. vlaggen wezentlijk zullen heb-

bégedaen(zonder dat daer van eenig deel voor

't recht van 't Landt, van den Admirael , ofte

van eenig ander Hooft-officiér, die daer toe

niet metter daettoe gebracht heeft, afgeto-

gen zal worden) zelfs oock ,alwaer 't zaecke,

dat zoodanige fchepen naer de wezentlijcke

veroveringe'mochten komen te fincken, of
anderfints te vergaen, ende zulks niet wezent-

lijck binnen de havenen dezer landen opge-

bracht te worden ; gelijck mede in 'taenzien

van de genomen fchepen , ende den verderen

buit, daer van afhangende, geflaekt zal wer-

den van de gerechtigheit tegenwoordig daer

van by de Collegien ter Admiraliteit , uit dert

hoofde van den AdmiraelGenerael getrocken

werdende , die mede in 't geheel ten profijte

van de veroveraers zal werden afgeftaen, en

afgeftaen werdtmits dezen.

X X. Ende ten eynde aen de betalingc der

voorfz. prijzen ende belooningen in tij den en

wijlen geen gebreckofte uitftel moge werden

bevonden , hebben wy goetgevonden , daer

toe te fchicken ,endealseen oorfpronk toe te

voegen, gelijk wy daer toe fchicken en voegen

mits dezen , het profijt
,
fpruitende uit de la-

gerzettingvan renten over het Comptoir van

den ontfanger, doubleth van vijf tot vier ten

hondert, met den aengroei van dien, over den

loopenden jarefeftien-hondert vijfen tfb(lig T

mitsgaders oock de bewufte twee mael hon-

dert ende veertig duizent Carolus guldens, by

den Raet van State in voorraet gehouden wer-

dende,
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dende, ende noch 't geene voortkomen zal uit

de hooft-goedigeSchattinge ende andere mid-

delen over 't belleek van de Generaleit in te

voeren , tot verval van 't andeel daer op 't zel-

ve belleek * in alle buiten gewoone beden en-

de lallen (het aengeflagen te werden ,
voor

zoo verre de zelve middelen , boven 't geene

daer uit tot eenige druckende ende fpocdige

nootzakelijkheit zoude mogen wezen gelicht,

zullen konnen llrecken , en noch daer bene-

vens in *onderftant de Provinciën van Hol-

lant.Zeelant, Vrieflant,endeStadten Landen

verfocht engemachtigt ,
gelijk dehoog-ge-

melte Provintien verfocht en gemachtigt wer-

den by dezen , om de verdere prijzen, die on-

der Godes zegen zouden mogen werden ver-

dienden uit de voorfz.beftemde middelen niet
j

zouden konné werden vervallen ,
yeerdiglijk

te voldoen, tot lafte van de generaliteit, onder

belofte en onze blijkfehrift van dienthalven

by ofte van wegen de gemeene Unie, niet al-

leen ten aenzien van het verdreckte hooft -

gelt,maeroock over den gelts-winvan dien,

tot vier ten hondert, in 't jaerfchadeloos ge-

houden te zullen werden.

XXI. Wijders zal tot meerder aenmoedi-

ging van bezonderen , die haer met eenige

ichepen , op onze bellellinge ten oorloge uyt-

geruft , onder 's landts Vloote zullen willen

fchicken , om fortuyn op den vyant te foec-

ken , op yeder van zoodanige fchepen, voor-

zien van twintigh totdertighftucken, terbe-

geerte van de Reeders, het getal van vijf-en-

twintigh ofdertigh JVlufquetiers uyt 's landts

krijgs-volck gelegt werden.

XXII. Daer- en-tegen hebben wy oock tot

meerder verzekeringh van de dappere Hel-

den , ende tot af-fchrick vandekleynmoedi-

gen , geilek ende gewillekeurt , gelijck ge-

ilek en gewillekeurt wordt mits dezen , dat

alle die geenen, dieeenigh oorlogh-fchip van

den Staet aen de Engelfchen komen over te

geven , 't zy Hoofden , gemeene Capiteynen ,

ofte andere Officieren , die by overlijden of

andere ongelegentheyt van de zelve Capitey-

nen, het bevel over 't fchip aenbevoolen is,

daer over by den Scheeps-Kri jgs-raedt , ende

alle andere Kechterengellraft zullen werden

metter doodt , zonder eenige genade ofte ver-

fchooninge.

XXIII. Dat van gelijcken mede alle hooge

ofte mindere Officieren, die met hare onder-

hebbende fchepen , buiten vermoeden , van

de vlagge mochten komen afteloopen > zon-

der conzent ofte bevel van den Admirael , of

'tOpper-hooftvan de Vloote, daeroverins-

gelijcks metter doodt, zonder eenige verfcho-

ninge geflraft zullen werden.

XXIV. Ende zal den zeiven Admirael op

de gedragingh van eenen yegelijckgoet ende

nauw acht hebben tedoen nemen , (lellende

of machtigende tot dien eynde voor't aen-

gaen van de flagh, eenige ervarene Perzoonen

35>?

op de Jachten , Galjoots , ende ander vaer-

tuigh by de Vloote wezende , om allebyzon-

derheden naeuwkeurighlijcken waer te ne-

men , ende van alles op haren eedt te mogen
geven goede getuigeniffe , zullende by eenige

ontbrekingh ofwanplicht, den Krijgs-raedt

daer overhebben te (pannen, ende aenflonts

in Zee, volgens den Articul-brief , ende de-

ze onze nadere beftellinge, vonniffe te wij-

zen , oock't zelve aenflonts te volvoeren ,

zonder om eenigerhande oorzaecke zulcks

uyt te (lellen, of uyt te dellen tot zij newe-

derkomfle hier te lande , op ftraf van zelfs

daer over by de Hooge Regeeringe geflraft tc

Worden.

XXV. Ende op dat alle 't geene voorfz.

ftaet, komen moge tot kenniffe van den gee-

nen die 't behoort , laden ende beveelen wy
hier mede de Collegien ter Admiraliteyt ,

't zelve aen hare onderhebbende Officieren

aenflonts bekent te maken , met bevel , om 't

zelve tot aentnoediginge van 't Boots -volck

ten beften te bededen, ende te verfpreyden ,

zulcks ende daer 't behoort : oock voorts , de-

zen te doen verkondigen en aenflaen ter plaet-

ze daer de zelve gewoon zijn verkondigingh

en aenflaen te doen.

XXVI. Des werdt den Admirael vah de

Vloote midts dezen mede wel uitdruckelijck

gelaft, dat hy de voorfz. onze goede meynin-

ge ten zeiven eynde op 's landts Vloote ter be-

quaemftc tijdt insgelijcks zal hebben telaten

verkondigen , ende deze aen de Maft van ie-

der fchip aenplackcn, oock't zelve zomwij-

len naer vereyfeh van zaken te doen vernieu-

wen.

VERKONDIGING.
•p\E Staten Generacl der vereenigde Ne-

JL/ der landen , allen den genen die dezen

zullen zien ofte hooren lezen ,
Heyl. Doen re

weten , dat wy tot aenmoedigingh van de

goede Ingefetencn van deïen Staet, goet ge-

vonden hebben by de jegenwoordige verkon-

digingh eenen ycgelij eken bekent temaken

,

oock te verzekeren : dat alle de geenen , die

in's landts dienfl ten Oorloge te Water , zoo-

danigh zullen komen verminckt te werden 5

dat de zelve onbequaem zullen zijn zich, te

konnen geneeren , by zoo verre fy by uyt-

koop begeren onderllant te hebben, zullen

genieten naer de hoedanigheydt van hunne

vermincktheydt , als hier onderftaet uytge-

druckt, te weten.
guld.

t. Voor het verlies van beide de Oogen, 1 500

Voor het verlies van een Oogh , 3 f o

Ende voor andere toevallen of ver-

mincktheden aen de zelve , beneden de

voorfz. onderlinge fommen , ter goet-

duncken van de Collegien terAcimira-

liteyt daer onder ieder is bedelt.

z. Voor
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j. Voor't verlies van beyde de Armen, ifoo
Voor 't verlies van den rechter Arm , 450
Voor 't verlies van den flincker Arm, 3 fo
Ende voor andere tosvallen ofte ver-

mincktheden aen dezelve, beneden de

voorfz. fommen ter goet keuren als vo-

ren.

3 . Voor 't verlies van beyde de Handen, 1 zoo
Voor't verlies van de rechter Handt 1 3 5 o

Voor't verlies van de flincker Handt 500

Ende voor minder toevallen ende

vermincktheden aen de zelve , beneden

de voorfz. fommen , ter keure als voren.

4. Voor 't verlies van beyde de Beenen , 700
Voor 't verlies van eenBeen, 350
Ende voor minder toevallen , als be-

neden de voorfz. refpe&ive fommen

,

terbefcheydentheydt alsvooren.

5. Voor 't verlies van beyde de Voeten, 4fo
Voor't verlies van een Voet. 200
Ende voor andere toevallen ende

vermincktheden aen de zelve , beneden

de voorfz. fommen , ter befchcydent-

heydt als vooren.

Ofte dat aen alle die geenen , dewelckein

'slandts dien ft als boven, zoodanigh zullen

komen verminckt te werden , dat de zelve

daer door onbequaem zullen zijn geworden

om haer te konnen generen, ofteyets toe te

brengen tot hun eygen onderhoudt , een zil-

vere Ducaton ter weecke t'haerder begeerte

,

haer leven langhgeduerende, toegevoegt zal

werden. Ende dat vorders alle andere ver-

mincktheden van geringen aerd , naer gelang

zullen werden betaelt. Tot wekken eynde

deze onze verkondigingh aen de Collegien

ter Admiraliteyt gezonden zal werden , om
by de zelve alomme verkondight te werden.

POINCTEN.
Dienende tot beter beflant ende waer-

nemingh van goede huyshoudingh
,

in 's landts Vloote , by de Hoogh
Mogende Heeren Staten Generael

bejlooten.

DE Staten Generael der vereenighde Ne-
derlanden , allen den geenen die dezen

zullen zien ofte hooren lezen , Heyl. Doen te

weten, dat wy den vijfthienden dezes, tot

waernemingh van goede * huyshoudingh in

'slandts Vlooten , goet gevonden hebben

vaft teftellen de navolgende poinclen.

I. Dat aen deCapiteynen ende Gebieders

van de Oorlogh-fchepen , voor't üitloopen

van de Vloote, tijdelijck door de Collegien

ter Admiraliteyt belaft zal worden, zich te

voorzien van Bier, Waterende Brandthout,

voor zoo langen tijdt, als naer degelegent-

heidt van hare onderhebbende fchepen , zon-

der te grooten belemmeringe , doenlijck zal

zijn, immers ende in allen gevalle, tenmin-
ften voor den tijdt van zeven weken, ende

voorts van alle leef-tocht voor den tijdt van
drie Maenden buyten Duyns uyt te houden ,

op ftraffe .datt'eenigen tijde daer aen gebreck

bevonden werdende, de voorfz. Comman-
deurs ende Capiteynen voor ieder twee da-

gen , die de zelve bevonden zullen werden
minder dan den bcftelden tijdt te konnen uit-

houden , aen wat flagh 't gebreck oock zoude
mogen weiden bevonden , geftraft zullen

werden in eene boete van 't beloop van een

dach koft-penningen over' alle hun opheb-
bende Eeters-, ende by zoo verre het voorfz.

gebreck tot den tijdt van een Maent , ofdaer
oiitrent zoude mogen komen te beloopen, dat

in zulcken geval de gebrekige Capiteynen

daer-en-boven af-gezet zullen werden; ende

wert den Krijgs-raedt , mitsgaders oock alle

andere Rechteren , wel duydelijck gelaft ,

daer naer recht te doen, zonder eenigever-

fchooninge.

II. Dat door Gemachtighden uytdege-
! melde Collegien ter Admiraliteyt daer toe ta

verkiezen , noch voor zes weken , Water

,

! Bier ende Brandthout verzorght , ende de

i

Vloote naergevoert zal werden
, mitsgaders

noch daer-en-boven een goede menighvul-
digheyt van alle andere leeftocht ende noot-
druftigheden

, oockPyen, Hoozen ,Schoe-
I nen , Hembden endeCombaerfen , alsmede

:
noch by gelegenthcidt eenige ververfehinge

van Kool , Peen, Rapen , Pruymen , Appe-
len, Ajuyn, ende dicrgelijcke , d'onkoften

|
daer op loopende te vervallen , endetebeta-

len uyt de buiten gewoonetoegelatenelaften

by de Provintien, tot onderftant van de zaken

te water gedragen , des dat den voorfz. in-

koop Zoo veel doenlijck, gefchiedemetbe-

houdingh van de vryheidt , om 't ingekoch-

te binnen zeeckeren tijdt te mogen herftellen,

mits daer aen iets latende vallen.

III. Dat tot de ladinge van dien gebruikt

zullen werden kloecke Galjoots , of ander

klein vaertuig, d'een doord'ander, bequaem
omhondert vijftig pijpen nat te konnen in-

laden , ende voor al mede hecht ende genoeg-

zaem om zee te bouwen, van Ankers , Kabels,

ftaende ende loopende wandt, wel voorzien,

om niet met de eerfte harde wint uitter zee

gedreven te werden.

I V. Dat het zelve vaertuig behoorlijk zal

wezen geballaft, met een grenier daer over,

omalzoo naer 't lichten van de ladinge , ofte

een gedeelte van dien, bequaem te blijven om
te konnen zee houden, ende op dat men niet

genootzaekt werdetot merkelijk tijdt - verlies

het waterover te pompen , endede ledige Vas-

ten wederom met zout water tebcflaen.

V. Dat het Water zal werden geflagen in

goet hecht vaet-werek, met yzere banden,

ommealzoo des te beter geconferveert, ende

met



Scheeps-bouw en

Eiet minder fpillinge overgenomen te konnen
werden.

VI. Dat zorgvuldiglijk bezorgt zal wer-
den , dat het bier wel gehopt , ende wel ge-
kookt, gebrouwen zy in Maert ende April,

ofwel in September endeOétober, om des

te beter te konnen duyren , ende niet ftinc-

kendete werden.

VII. Dat het voorfz. Bier , Water ende
Brant-hout zoodanigh zal moeten wezen ge-

ftuwt, dat men altijts zoo van de eene, als van
de andere fpecie, zonder belet zal konnen
uitlichten , ende dat ten dien einde het Bier

voor, ende het water achter gelcgt zal wer-
den.

VIII. Dat aen alle matrozen en zoldaten

opentlick zal werden verkondigt,ende bekent
gemaeckt , dat van wegen den Staet zoodani-

ge voorfieninge , als voorfz. ftaet , gedaen is

,

ende dat derhalven niemant zal behoeven
eenig gebreck te lijden.

I X. Dat alle Commandeurs ende Capitei-

nen , die geduerende de reize eenich bier, wa-
ter, brant-hout, ofook eenige andere Victua-
lie, ofte nodruftigheden zouden mogen van
noode hebben, uit de voorfz. verzorgde voor-
raet zullen moeten werden gerieft , des, dat

by zoo verre, ende voor zoo veel zulx zal die-

nen tot plaets- vulling van 'tgeene dezelve,
• volgens de beraemde ordre hadden moeten
binnen boort hebben, zy-liedendaer vooren,

boven de ftraffe in het eerfte lidt vermeit,
fchult- plichtig gemaeckt ende aengeüagen
zullen werden , met tweemael 't beloop Van

't gunt het geleverde 'tgemeene landt komt
te kollen, zo over inkoop, als over vracht van
de voorfz. Galliots , ende andere onkoften

daer op vallende, maer by zoo verre, ende
voor zoo veel zulxzoude mogen dienen tot

vulling van 't geëifchte , boven 't geene de ge-

melte Commandeurs ende Capiteinen , vol-

gens de beraemde ordre, moeten aen boort

hebben, dat zyluiden in zulcken geval daer

vooren zullen werden fchuldig gemaekt , al-

leenlijk met de prijs van den inkoop, verhoogt
met degewoone onkoften daer op loopende

,

zoo wanneer de voorfz. Commandeurs ende
Capiteinen hare leef-tocht aen deoorlog-fche-

pen in de zee-gaten leggende, moeten doen
aen boort komen in beide de gevallen de
waerdye van't Vaet-werck daer inne mede
begrepen , mits dat de Capiteinen het zelve

vaet-werck wederom herftellende, daer je-

gens oock met de zelve waerdye van dien zul-

len werden ontlaft.

X. Dat tot beter ende gefchikter onderhou-
dinge, endenaerkominge van 't geene voorfz.

is, gemaeckt zullen werden twee Lijften,

beyde vervattende den prijs , waer naer ieder

aerdzal werden uit gelevert, ge-evenredet,

naer't gene voorfz. is, d'ecne inaenzien van
de Commandeursende Capiteinen die binnen
den beftemden tijdt gebreck hebben ; ende

btjlier. II. Deel. 4.01

d'andere ten aenzien van zoodanige, die niet

anders van noden hebben , dan het geene Ver-

eifchtwert boven 't gunt by hun volgens "tle

beraemde ordre ftondc te bezorgen.

XI. Dat mede ten zeiven einde op 'c

(chip van't Opper-hooft over 'sLants Vloo-
te,gefteltzal werden een bequaem en naer-

ftig Boeck-houder , mitsgaders op ieder der

voorfz. Galjoots , bequame Commizen , om
van alles te houden volmaeckte aentekening

,

mitsgaders om ieder Commandeur ofte Ca-
pitein , naer 't geene voorfz. ftaet , wel te

fchult-plichtigen , ende 't zelve t'zijner tijdt

overte fchrijven aen 'tCollegie ter Admira-
liteit waer onder hy behoort, om vervolgens

by 't zelve Collegie hem op de ordonnantie

van zijn koft-penningen 't geteeckende ge-

kort , ende oock vervolgens gelijcke zomme
van wegen den ftaet in de verdeilinge van dé
hulp -gelden aen 't Collegie voor betalinge

geftrecktte werden.

XII. Dat voorts tijdelijcke ordre geftelt

zal werden, ten einde dat naer 't verloop van

de voorfz. drie maenden , de Vloote in,

ofte voor de Wielinge , wederom gelijcke

voorraet van alles moge géreet vinden , voor
noch andere drie maenden, ende dat de zelve

de gelegentheit zulx toelatende, aldaer met
eenen op 't fpoedigfte moge fchoóhmaeckert

,

ende't volck eenigermatcn ververfchen , even

ende in alles op dezelve wijze , als ten aenzien

van de eerfte drie maenden hier boven in 't

breede uitgedruckt ftaet.

XIII. Ende wert aen de Collegien ter

Admiraliteit mits dezen belaft , in alle de
fchepen van haren beftek, boven haereygen

voorraet van Ankers inde Touwen , noch iri

te fchepen een bequaem Touw, ende een goec

Ancker, om des noots zijnde, aen andere

fchepen van gelijcke Certer, onder 't zelve

Collegie hoorende, over gedaen, ende't ge-

breck van dezelve daer mede geholpen te

mogen werden.

XIV. Werdende daer en boven oock aen

de gemelte Collegien ter Admiraliteit gelaft,

altijts te hebben en te houden goede voorraet

vananckers, kabels, maften , ftengen , ende
diergelijke behoeften, ende de fchepen ftaen-

de ter bezorginge van een ander Collegie , die

naer 'tontfangen van eenige rampen, door
ftorm ofanderfints , in haerluider befteck red-

deloos mochte komen in te vallen , oock naer

vermogen te voorzien , tot kofte ende lafte

van 'tCollegie, waer onder zoodanige inge-

vallen fchepen zijn behoorende , wclcke Col-

legie daer van volkomentlijk betalingh zal

hebben te , ofte dat by gebreck van dien, zulx

op de hulp-gelden , zodanigh Collegie toeko-

mende, bydenStaet ingehouden, ende aen

't andere Collegie uitgekeert zal werden.

XV. Dat oock de refpeffive Capiteinen

bevoolen zal werden, altijts eenig geit binnen

fcheeps-boort mede te voeren , om by noot

E e e zelfs
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zelfs buitens lants, eenigenootzaekelijckhe-

den in der haeft tekonncn doen inkoopen,

ten minften naer gelang van ieder hondert

koppen van zijn onderhebbende Scheeps-

volck twee ofdrie hondert guldens.

XVI. Ende op dat de zieken in de Sche-

pen niet van vuiligheit en ongemack en ko-

men te vergaen , ofdatdaer doorontfteking )

ende meerder zieckte veroorzaeckt werde,

zal over zulx van den beginne aen , de Ma-

troozen en Zoldaten,aeneen ende dezelve bak

tezamen etende, opgeleit werden, eikanderen

by ziekte en fucht ten diende te ftaen , ende

dat de Capiteinen geordonneert zal werden

fcherp acht te nemen , dat dit geval voor-

komende, den voorfchreven geordonneerden

dienft nagekomen moge werden; dat oock de

Capiteinen ten zeiven einde door de Colle-

gien ter Admiraliteit, ende opperhoofden in

's Lants Vloote, wel fcherpelijk dser toe zul-

len werden gehouden, dat zy hare onderheb-

bende fchepen alle dagen , ten minften drie-

malen ter weecke doen reinigen, met fpoelen,

fchrobben en anderzins, endedaer en boven

oock zomwijlen de fchepen met Azijn doen

befproeyen ,daer inneeenigeGenever-befien

branden, ende diergelijcke andere hulp-mid-

delen, jegens quade lucht, by tijds, endedik-

maels in 't werek ftellen.

Vernieuwing van'tPlacaet

van Prijzen.

Voor die geene, die met Chaloupen van

de Schepen in 'j Landts Vloote ko-

menaf te keeren en te vernielen eeni-

ge Vyandts Branders in flant zijnde,

om ienige van's Landts Scheden te

verbranden, mitsgadersvoor ander

Vaertuig, eenChaloufe vaneen Vy-

andts Brandervernielende , ofin de

grondtfchietende, ofweleen Bran-

der zelfs vernielende.

DE Staten Generael der Vereenigde Ne-

derlanden , doen te weten, dat wy na

voorgaende rijpe overleggingh goet gevon-

den hebben in over-een-komingh van onze

befluyten van den derden September zeftien-

hondert vijf-en tfeftigh, ende van den een-

en-dertighften Augufti zeftien-hondert zes-

èn-tfeftigh , tot vergrootingh van onsPlacaet

van den tienden Martij zeftien-hondert vijf-

en-tfeftigh, op het ftuck van de Prijzen in

's Landts Vloote uytgegeven , verder te wil-

lekeuren, ende te belooven , als volgt.

Dat de Capiteinen ofte Commandeurs van

's Landts Schepen van Oorloge, de zelve Sche-
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pen in gevaer zijnde om van een vyants Bran-

der verbrandt te werden , hare Chaloupen

met een behoorlijck aental van kloecke ende

wei-gewapende Mannen zullen hebben te

gebieden , om zoodanige vyantlijcke Bran-

ders te veroveren, vernielen, ofte te dwin-

gen datzehaer zelfs hebben te verbranden , in

wekken gevalle die geene alzoo gebruyekt

zijnde , ende den Brander verovert , ver-

nielt, of als vooren gedwongen hebbende ,

hooft voor hooft voor een vereeringe zul-

len genieten hondert guldens , voor zoo

veel zulcks alleenlijck zoude zijn gefchiedt,

uyt het fchip in gevaer wezende, om van zoo-

danige Branders verbrandt te werden. Dat

oock alle de naeft gelegen Oorlogh-fchepen ,

zoo haeft zy zullen bemereken 'teen of'tan-

der Oorlogh-fchip buyten haer in gevaer te

zijn, om als vooren verbrandt te worden,

hare Chaloupen mede met gewapende Man-

nen ten eyndeals vooren zullen hebben afte

zenden, dat in zulcken gevalle zoodanigen

's Vyandts Brander ofte Branders verovert,

vernielt of gedwongen werdende door 't

Scheeps-volck van verfcheide Schepen zich

zelfs in brandt te fteecken , de zelve geza-

mentlijck (die van 't gevaer hebbende Schip

daer in mede begrepen) tot een prijs zulle»

genieten de fomma van zes duyzent guldens

,

om onder haer na gelangh van haer Maent-

gelden , volgens d'ordre van't Landt verdeelt

te worden.

Dat mede de Jachten , Advijs-Gailjoots,

ende ander kleyn Vaertuygh, dieeenCha-

loupe vaneen Brander van den Vyandrzullen

komen te vernielen , in degrondt tefchieten

,

of anderzints den Brander onbruyekbaerte

maken , daer voor tot prijs zullengenietcn de

fomma van drie duyzentguldenseens, mits

daer van behoorlijck doende blijeken ; ende

die geene van 't zelve Vaertuygh die een van

's Vyandts Branders zelfs zullen komen te

vernielen , daer vooren tot een prijs als boven

zullen genieten een fomma van zes duyzent

Carolus guldens, alles onvermindert , ende

boven 't geene by't dertiende Articul van 't

Placaet van den tienden Martij voornoemt

goet gevonden is, ten aenzien van de Oor-
logh-fchepen vernielende een vans vyandts

Branders , wezende in ftant om een ander

Oorlogh-fchip van dezen ftaet te befchadi-

gen.

Laftende den Generael van 's Landts Vloo-

te in der tijdt, dat hy van 't voorftaende alom-

me by aenplackingh aen de Stuer-plecht in

ieder van 's Landts Schepen en minder Vaer-

tuygen in de voornoemde Vloote kennifTe zal

hebben te geven , ten eynde een ieder zich

daer na hebbete fchicken, ende des temeer

tot haren fchuldigen plicht, en betrachtinge

van den noodigen dienft van 't Landt , jegens

den Vyandt opgeweckt moge worden.

Ver-
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Vernieuwing van 't Placaet

Op het verbranden ende in de grondt

booren van veroverde Schefen, ende

dubbelt prijs daer voor te verdienen ,

mitsgaders ftrajfen tegens diegene

die met harePrijzen ontijdigh , en-

deftaende hetgevecht uyt's Landts

Vloote kopen.

DE Staten Generael der vereenigde Ne-

derlanden , doen te weten, dat wy na

voorgaende rijpe overleggingh goet gevon-

den nebben in gevolgh van onsbefluytvan

den derden September ende den een-

en- dertighflen Augufti 1Ö66 van nieuws

t'ordonnerenals volght.

Dat de Hooft ende minder Officieren ,

mitssaders Capiteynen ende Commandeurs

op de Schepen van oorloge onder 's Landts

Vlootehoorende , zoo wanneer men met den

Vyandt in gevecht komt, ende doorGodes

zegen in 't begin van de flag eenige Schepen

verovert wierden ,
gelijck verhoopt werdt

,

't Volck daer op dienende , die haer op belofte

van quartier hebben overgegeven , zonder het

minfte tijdt-verlies , noc htans zoo veel doen-

lijck, zalverende ,
zoodanige veroverde Sche-

pen aenftonts zullen hebben aen brandt te fte-

ken op diverfche plaetzen , ende inzonder-

heydt in de Confhpels Kamer , ende datze tot

dien eynde tijdelijck eenige Teer-krantzen

,

Swavel, Harpuis, Teer-tonnen , en ander

Brandt - getuygh zullen hebben gereedt te

doen maken, ende gereedt te houden, om
't geval voorvallende , datelijck gebruyekt

te werden , alles op dat den Veroveraer , of-

te Veroveraers des te bequamer mogen zijn ,

ende blijven , om zonder tijdt-verfuym den

Vyandt alle verdere af-breuck te doen , ende

daer door het ooghmerek van den Staet te

betrachten , oock te bereyeken ; des dat

den veroveraer of veroveraers voor J
t alzoo

in bran dt gefteecken fchip, zal ofte zullen ge-

nieten noch zoodanigen zomme van pennin-

gen, alswytot prijs in ons placcaet vanden

tienden Martii 1665. hebben geftelt , en-

de mitsdien in plaetze van een enkelde , een

dubbelde prijs : welverftaende, dat zoo wan-

neer den vyandt t'eenemael zoude mogen

verftrooit, ende in wanfehick gebracht we-

zen , de veroverde fchepen als dan zullen mo-

gen werden behouden , ende in 't Vaderlant

voor prijs opgebracht , ende dat in zulken ge-

valle de veroveraers zullen worden gehandelt

in gevolgh van 't voorfchreve placca:t van

den tienden Martij voornoemt: dan in ge-

val t'eenigen tijdt bevonden zoude mogen

worden, dat de Hooft-Officieren,Capiteinen

ofte andere Commandeurs van de fcheepen

van 'sLants Vloote volgens de bovenftaende

fchicking , hare veroverde prijzen, niet zul-

len hebben in brandt gefteecken , of wel in de

gront gehackt, maer daer mede ontijdig, ende

het gevecht noch duurende , komen uit de

vloot te loopen , niet alleen verfteecken

Zullen zijn van haer portie in de prijs ende

waerdye van 't veroverde fchip , met den ge-

volge ende aenkleven van dien ,
volgens den

Placcate van den tienden maert meer ge-

noemt, aen de veroveraers toegeleit, maer dat

zy noch daer boven geftraft zullen worden in

een boete van gelijcke zomme als hun voor-

fchreve deel in 't een en 't ander zal komen te

bedragen; ende dat oock zoodanige andere

Officieren , Matroozen en Soldaten , als be^

vonden zullen worden aen zoodanige over-

treding fchuldig te zijn , infgelijx mede in

plaetze van haer deel in de zelve prijs ofin de

waerdye van 't fchip , uit haer beurze , ofte te

goet hebbende zoldye gedoemt zullen wor*

den in een boete van gelijcke zomme , als het

voorfchreve haer aenpart in 'teen ende 't an-

der zal komen te bedragen. Ende dit alles on-

vermindert zoodanige lichamelijke, keurlijkc

of gelt-ftraffe , als zy-luiden over hare onge-

hoorzaemheit volgens den Articul-brief en

Nader Ordre op Krijgs tucht bevonden zul-

len worden fubject te wezen.

Beftkrders op byzondere fchepen zijn t

als volgt.

De Capite'm heeft het Opper-be-

vel» enisdeeerfteophetfchip: dees

neemt al het volck aen, uitge zondert,

Luitenant, Schipper, Schrijvers ,en

der Soldaten Commandeurs ; heeft

opzicht over alles, en krijgt bevel van

de Opper-heeren, om den dienft, daer

het fchip toe bedelt is , waer tenemen,

en al d'onderhcbbende mannen te be-

llieren

Hem ftaet het toe , zich fteets te

oeffenen , in alle konften en wetens

fchappen ,die een zeeman te ftade ko-

men : is ervaren in de konft van ftue-

ren , bus-fchieten , en 't vechten ter

zee. Weet wanneer zijn vyandt en-

teren zal , en hoe men zeilen lèhickt.

In zware voorvallen ,
roept hy zijne

onder beamptelingen t'zaem , pleegt

raedt met hen ,
naereënyverighge-

bedt tot Godt : hout ftrengh recht
s

by voorval, datmenrechts-plegingh

aen booswichten ftaet te plegen, is hy

eyfleher, zijn raet befliut: defchnj-

ver tekent het verrichte aen. Maeckt

zich bevreeften bemint.

Heeft macht om nevens zijn krijgs-

raedt jemant van 't leven, ter doodt

Eeex te
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re doemen j wel verftaende als onder

geen vloot is , maer alleen door zee

gaet. De fcheeps krijgs-raedt, zeght

Homeer , beftaet uit alle de fcheeps

hooft beamptelingen : met deze mach

een Capitein , des noots, befluiten wat

hem te doenftaet, werwaertstekee-

ren , en wat te verrichten , wanneer

hy alleen , en van zijn mede-mackers

is verfteken.

Hier toe geeftmen veeltij ts den Ca-

piteins beflooten bevel-brieven me-

de, daér zy zich in noot van hebben

te dienen.

Stelt goede ordre : dat fpijs en

dranck, gerechtelijck aen de maets, en

na den eifch , werde uitgedeelt : duit

nier dat het volk , de zelve byzonder-

lijck beware: ieder moet hy zijn fpijs,

als men rantzoen uit-rijckt , zuyver

doen houden : belet dat het zelve

wech wert geworpen , ofte verkocht.

By tijt van zieckten, doet hy alle quar-

tieren het fchip binnen en buiten-

waerts reynigen , weert dobbelen , en

fpelen , en laet niet toe, datjemant,

om zijn byzonder gebruyck , licht

ontfteke. Bantftrooy, enhooyuitde

kooyen : doet zomtijdts lantaernen,

op den overloop,by nacht hangen, die

wel dicht geflooten zijn : doch meelt

by de beting. A ls hem vreemde oor-

log-fchepen ontmoeten : neemt het

punt van eer wel in acht , loft bulzen

over en weer.

Draegt goede zorgh, datwackere

mannen in zijn fcheeps-dienft krijgt,

daer hy op betrouwen mach , fterck

en grof , van bequamen ouderdom

,

ervaren in zaken van de zee. Wat on-

heilen onervaren volk in een fcheeps-

ftnjt by heeft gebracht , de oude voor-

beelden van Xerxes,Heraclius , en

veel andere hedendaeghsonsleeren.

Zeker vermaert vloot-voogt eenmael

zeide , liever te willen vechten

,

met matroozen , die heel vroom of

die heel godtloos waren •, als met duf-

danige , die tuflchen beide zijn : want
de vroome zijn bereidt te fterven, en
ontzien de doodt niet : oock de god-

lozen niet, welke duivel, ofhel , niets

en achten , maer die halfen halfzijn

,

durven aen de man niet , want zy voor
het fterven te veel fchricken. Kieft

vrye voor gehuwden.

s Witsens
Men twiftredent , wat dienfligcr

is te fcheep , volck van een lantaerd

te hebben ofgemengt. Den zom mi-

ge behaeght het , dat al het volck van

hunne landts-luiden zy : andere , die

wel de meeften hoop maken, nemen
allen lantaerd aen , zonder onder-

fcheit : 't geen te prijzen , mijns be-

dunkens , want dus veele t'zamenrot-

tingen werden voorgekomen. Zoo dra

de tonnen achter uitzijn , of oock wel
eer , doet hy ordre ftellen , waer ieder

man ter tafel gaet : voegt gelijke in aen-

zien, en die het beft overeenkomen,

by elkander. Zeven of acht mannen
eten t'zamen aen een back.

Eer het vechten aengaet , by tijdt van

ruft, moet ieder weten , waerhy ge-

plaetft zal zijn , wanneer het op een

vechten gaet.

Weert alle godloosheden : verbiet

vloeken en zweeren. Zoo een Predicant

fcheep is, laet hy het volck ter behoor-

lijker tijdt de predicatie hooren : 's mor-
gens en favonts laet hy het gebet fpre-

kentotGodt, in'topenbaer: laetPfal-

men zingen , en Godes Woort by een

Voor-lezer eerbiedelijk voorlezen, als

oock wel gedruckte predikatiën , zoó
geen Prediker te fcheep en is.

By tijdt, dat men landt of vyantis
vermoedende , hout hy fteets een uit-

kijk aenfteng. Laetoockwel toezien,

datallesklaeris,als'tvechtens tijdt is,

doet Enter-dreggen vaft-maeken , die

in de boeg-fpriet hangen , en met yzere

kettings aen debetingsvaft zijn. Laet
oock fchoot en raes vangen , muizen
op de maften onder de racken leggen

,

zoutop den overloop ftrooyen , om va-

fter te ftaen. Geeft laft, dat het fchip

in 't flaen, overal welgenat is,en dat wa-
ter-balien en brant - zwabbers by alle

ftucken klaer ftaen. By andere landt-

aerd varfche beefte vellen, om brandt

te weeren, klaer worden gehouden.

De fchotten worden dan ter neer ge-

legt , en al wat fplinters mocht veroor-

zaeken, en het flaen verhinderen, ge-

weert.

Schenckt de maets voor 't gevegt een

dronck wijn , om hen moet te geven.

De plaetzen van afgeftorven beamp-
telingen , verziet hy met anderen , uit

zijn volck ,die desweerdig zijn.

De
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De Kapiteins,op Staten oorlog- fche-
j

noodig hebben , tot dienft van 'tfchip:

draegtzorge, dat het fch ip tijdelijk ge-

reinigt vverdt , met fpoelen , en ander-

pen , moeten al het kocks en kajuits ge-

reetfehap verzorgen , daer zy gezetten

loon voor genieten : ook zo alle de kaer-

zen, dwijlen, zwabbers, Sec,

De Luitenants zijn de tweede be-

ampten te fcheep : deze gebieden in 't

afzijn van den Hopman : moeten alle

twiftonder 't volck weeren.

Zoo daer een Predikant fcheep is

,

ftaet hethem toe , tweemael ter weeck

,

by toelaten van weer en windt, Gods
Woordt in een predicatie den volcke

voor te houden , daer hy naerftelijk ie-

derzijn plicht voor moet leggen ; legt

zich meer op eenGodzalige oefening,

als op zware twift - punten af te loffen

,

beftraftop'talderhoogft het zweeren

,

vloeken , en alle ongebondentheden

,

die te fcheep veel in zwang gacn. Moe-
digt het volckaen , wanneer het op een

ftrijden gaet, trooft de verwonde en

kranken , berifpt ten allen tijden de
maets , wanneer hy ongeregeltheden

ziet; bewaert de kruitkamer in 't gevegt.

Deze wort onthaelt aen de tafel van de
Kapitein, en heeft zijn verblijfin de hut
of galderye.

Op fchepen , daer geen Predikanten

zijn , werdt Godes woordt van voorle-

zers den volcke voor gedragen : deze
gaen terdifchby minder amptelingen.

Op koop- vaerdy fchepen dient de
Schipper of Stuerman, de maets voor
Prediker, met alle zedigheit en Chrifte-

lijckeiever, waer toe hy fchriftelijke

gebeden voor alle noots- tijt mede voert.

Hy trachte, dat van zijne gemeente
niet gezegt kan werden , 't geen Plato

eertijtsvandefchepelingenzeide : Zy
zijngrofen ongemantert. Hierom ver-

foeide Plinius de vinders der fchepen

,

en fchipvaert Hy ftelt hen het gefta-

dige gevaer voor oogen en wecktze
dus tot vroomheitop: zonder alleon-

heil,zegt de Poet: is men te fcheep maer
drie ofvier vinger breet van 's doots ge-

vaer : en Bias de wijze , twijfFelde , of
men die geene die te fcheep voeren, on-
der de dooden, ofte levende behoorde
te tellen.

De Luitenant volgt de Schipper in

waerdigheit,dezc moet op het fchip,en

alle fcheeps- behoefte pafzen
;
ontfangt

dezelve,en rijktze uit,den genen die des

zins: doet alle tuigen fmeeren, entee-

ren, naden eifch, en op zijn befcheidè

plaetzeftellen.

De Luitenant en Schipper wijzen
het volk de plaetzen aen , waer haere

kiften zullen ftaen , en flaep - plaetzen

zijn: ofzy zoeken die zelve mede wel.

Op 'slants oorlog fchepen behelpt zich
de gemeene man meeft in hangmac-
ken , onder 't verdeck en den overloop.

De officieren gebruiken vafte kooyen
in kamers , ieder daer hy befcheiden is

,

na waerde , en zijn ampt. Op koop-
vaerdy-fchepen worden zelden andere
als vafte flaep-plaetzen gebruikt. Nie-
mant van 'tgemeene volk vermach zich
des nachts t'ontkleeden , zelfs niet de
fchoenen uitte trecken.

De Luitenant, en Schipper, voeren
uit, de beveelenvan den Kapitein, die
zy uit zijn eigen mont ontfangen

, 'tzy
zy het volck zelve zulx aendienen , of
dat weder door minder officieren laten-

de verrichten : moeten pafzen op het

waeterhaelen, en toezien , als de maets
fchaffen , dat alles gefchicktelijk in 't

werek gaet, en ieder zijn gerechte deel

ontfangt. De Luitenant is de voor-

fpraeck, van 't volck by den Kapitein

,

werdt afgezonden wanneer iets buiten

fcheeps-boort te beftellen zy, 't geen
van gewicht is, zoo wel te lande, als

aen andere fchepen, in Zee.

De Schipper neemt acht , dat de

fcheeps - deelen , zoo lofle, als vafte,

niet verwaerlooft , of bedurven wer-

den : deze zoo wel als de Luitenant,

moeten letten op hun hooft-wachten:

dat de glazen wel gekeert werden , wint

en weer waernemen , en hun giffïns;,

van hoe veel het fchip afgeloopen

heeft , aendeftuermanover geven, die

zijnbeftek daer uit maecktj en gift waer
dat men zy : 't geen deze twee onge-

houden zijn te doen. Doch dit werek

,

neemt op zommige fcheepen de ftuer-

man waer, en beraetflaegt des noots met
de fchippers ofdie, welck het opper-

hooft zy. VoorfichtigeLuitenants en
Schippers, evenwel , houden ieder hen
loopsrekeningen beftek in't byzonder»

'tgeen men met dat van de ftuerman

Eee 3 vege-
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vergelijkt , om een gemeent waer beftek

uit dezen alle te vinden. By harde wint

waektalleman.

Deze volgt de Stuerman, die op het

roer moet pafzen, en fteets den Capi-

teinaenbrengen, waer hy het fchip ver-

meint te zijn.

Hy behoore kundig te zijn , in plat

en klootze drie -hoek - rekening : den

loop der hemelfche lichten grondigh

kennen, haer lengten enbreete volmaek-

telijk konnen berekenen : het Aftrola-

bium , en den graet-boog wel gebruiken

en nette hoogten nemen. Het Compas
met zijne miswijzinge moet hem zijn

bekent : hy moet die konnen vinden , en

goede gilling maecken, van de plaets

des (chips , na zijn vaert , gehouden

ftreeck,eneen goet befteck in de kaer-

ten. Ty-rekening moet hy verftaen,

van alle plaetzen , nevens de loop der

pafzaet-winden , en droom-kavelingen.

In de hoogte te nemen moet hy goede

acht op de dampheffingen ftaen.

De winden moet hyop het oog we-

ten te onderfcheiden , en hare naemen

kennen , zoo als zy hier neven ftaen.

Intijdt van ftorm, als men vreeft , dat

het ftuer aén ftneken mocht geflagen

werden, zijnde ftuer-lieden gewoon, in

volle zee, het zelve vaft te binden, en

het fchip dus te laeten drijven , wekken
teraeden is, het zelve by vier of vijf

mannen liever te laeten houden, zoo ,

dat het bewegelijk blijft : want aldus

minder gevaer van verbroocken te wer-

den,loopen zal, alsof het vaft ftont : of

als men 't vaft maekt , moet ten minften

eenig fpeelen hebben. By hart weer

ftuurende, moet een groot aental man-

nen aen 't roer ftaen , met taliën , die op
de roer-pen vaft zijn, ftuerende. Na de

maete van de wint , doet een Stuerman

zeilen minderen , en vermeerderen , be-

ginnende van debovenfte af, fchieten

verhoogt de ftengen naer gelegentheit

van 't weer, als hyop anker legt.

Verzorgt dat by hart en nat weder

alle luiken en openingen wel dicht ge-

flooten zijn. Wanneer hy gedwongen

is de maften te kappen , zal hy , ten anc-

ker leggende, de focke-maft enbezaen

zoo lange houden, als het mogelijk is.

Zeilende, kapt men geen maften , of zy

moeten over boort waeyen: aenancker

W I T S E N S

leggende, wordende maften gekapt,

uit zorg, dat zy 't touw zullen doen bre-

ken , en 't Schipop ftrant zetten. Het
lant fchouwt hy by onweer, zoo veel 't

mogelijk is , en als men daer niet bo-

ven kan, werpt men 'tancker : 'tgeen

Seneca van deftuer-luiden in zijnen tijt

al zeide, Nauta (zegt hy} intempefia-

tibm terram timent , dat is : de zee-

luiden fchroomenby ftorm het lant.

Een goet Stuer-man behoort mede
weerwijs te zijn, aen zon, maen , en aen

het hemelfch gewelf, goetofquaet we-
der te voorzien. Indien de Maen op
den vierden dach , na dat hy vol ge-

weeft is , helder bevonden werdt , hout-

men dat het den geheelen volgenden

maentgoetachtigweer zal zijn, volgens

het zeggen van d'oude ^Egyptenaren

:

zooze root bevonden werdt, betekent

het harde wint : indien zwart, regen.

Wanneer dehoomévan de maen (lomp
en ruigvertonen, zulx betekent regen en

wint. Op een kring, om demaen, volgt

gemeenlijk wint, en dat van die kant,

daer hy het helderde is. Zomen in 't op-

gaen van de zon, ftralen zeerroot bevint,

betekent zulx wint, regen ofmift: de

zon zavonts root , geeft op den volgen-

den dach goet weder. Dicke woleken

,

om de zon in 't opgaen , beduit dat dien

dach koude volgt : wanneer de zon in

'tondergaen blanck vertoont , volght

's nachts veel tijdts regen, en wint.

Wanneer het water raeft, endeba-

]

ren hart tegen 't fchip flaen, zonder

j

dat men onweer verneemt , beteeckent
' zulx , dat in kort een ftorm zal yolgen

:

! oock zoo, wanneer meneengeraes in

! 't water hoort.

j

Als men de zee-honden in goet we-

! der zeer uit het water ziet fpringen , dat

betekent een onweer, dat haefl ftaette

volgen, welckegemeinlijk met de neus

zwemmen, daerde wint ftaet van daen

te komen , van welke ftofte volmaekte-

lijk te lezen , by Tlmius , Varro, en an-

dere.

Be velen overde Zeilen.
C/l/s hetfchip ter reede legt , het anker,

en het touwgewonden zijn, bygoede

wint) omt'zeiltegaen ,fpreeckt di

ftuerman in volgende zin.

De wint is ruimen goet, laet vallen

dc
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de Fock, ftoot het voor, en groot I doet de ly-braflen aenhalen, enlaetal.

mars- zeil uit: maecklosdebezaen, en[ dus zoodichtbydewintftueren,alshet

laet hem hangen in de gy ;
oock de

blint en 'tkruis-zeil , breet de blinde,

maeckt los de bovenblinde, oock het

Voor en groot bram-zeil, hijs al de by-

zeilen op, vooren achter in top , zetze

kant , geeft op de focke-hals , haelt de

fchooten achter aen 't anker- ftock.

Hout hetgroot zeil in de bant: want al-

dus het fchip recht voorde wint voort-

ganckzalmaecken : want als dit groot

bequaem vol enby kan zeilen.

In het opkomen van een /lijve koelie ,

/preekt hy op deze wijze :

Zwigt het want , neemt in het voor-

mars-zeil, los ly-bras , fmijt los de boe-

lijn , bras te loevert aen , los delyfchoot,

haelt voor u gy-touwen , bras wacker

op dc fteng , uit het flag, geefop u loef-

leggen , en aldus kan men met de voor-

zeilen het fchip oock beter ftueren. Al-

le fchooten worden wel voort gehaelt,

en de zeilen laeten alle in top ftaen.

Als 't een frijfche koelte begint te way-

en , [preekt en beveelt hy aldus

:

Haelt neer het voor en groot bram-

zeil, neemt inde boven-blinde, loft de

bove-blinde-fchooten , haelt de gytou<

wen voor , neemt in het voor bram zeil

,

en dan mede het groot bramzeil , oock

zoo het kruis-zeil , loft bramzeils-

fchootcn, lact gaendebram-zeils boe-

lijntjes, en haelt voort de bramzeils gy-
touwen •, braft de bramzeils raetjes

recht , en al de reft van kleine zeilen

seemt in.

Byfcherpe wint.

Laethy de loef-focke-fchoot vieren,

en lofzen de loef-brafzen , de blinde op-

toppen , en het fchover-zeil los maec-

ken : de focke-hals toezetten , de loef-

brafzen los maecken , en de loef-fchoot

los fmijten,dely-fchooten aenhalen, de

halfen toereten, degroote hals toeha-

len, en de groote marfze loef-bras los

doen, de groote fchoot aen haelen, en

fcherptoffchraelt de wint noch meer,

doet hy deblinde innemen, en de blinde

ree aenbrafzen, en recht toppen; daer

na de blinde fchooten lofzen , en de

blinde gytouwen voorhaelen , en alles

wel beleggen, en vaftmaeken : het groot

boelijn doet hy in 't blok leggen, en uit-

haclcn, insgelijks laet hy de grote mars-|

ze , voormarfze en focke boelijns uit ha-

len: de bezaen laethy vallen
, enby

haelen, om te betevby de wint te zeilen,

zeil by ftont,zouden de voorzeilen blint I fchoot, als de zeilen beflagen zij n , braft

recht de marze-rac, en fchiet dan het

lopend goet.

In eenftorm , als mars-zeils in zijn

en als men zal byleggen

,

zo is hetwandtmetfcheer-lijnen ge-

zwigt. Het ly-wand legt los gemeen-
lijck, ditgefchiet om de maften over-

ent te houden : want-zwichten gefchiet

doorfcheerlijntjes, en zwigt- zervings

:

ten halve van de maft worden hier toe

de fcheer-lijntjes aen 't wantgedaen , en

boven by 't rack,legt men de zwigt-

zervings.

Gy op u ly-fchoot, zegt hy dan , gort

op aen ly,fteeck opu focke-hals , los u
focke boelijn ; gortop te loefwaer t , bras

rcchtu focke-ra , beflaet u fock , ftreckt

focke kardeel achter de handt, en aldus

komtdeesin'thol : ftrijck neer de foc-

ke -raa, hael aen de bezaens -fchoot

.

In eengrooterflorm beveelt hy aldus;

Maeckt het gefchut overal welvaft,

.

douwt het roer aen boort , bolt de be-

zaen, laet drijven.

In een vliegende florm , als men geen

zeilvoeren kan , fpreeckt een erva-

ren Ststerman volgender wijze

;

Ghy op Ö ly groote fchoot , ftaet

klaer by u gordings ,
ftrijck necrurae,

haelt vooru gordings, fteeck op u groo-

te hals, gy op u groote fchoot, los u gro-

te boelijn , braft recht dc raa, beflaet u

groot zeil, bolt u bezaen, haelt an u be-

zaens fchoot. Het groot zeil wordt by

ftorm een voetoftwee gezet, en de buik

van 't zeil met een zwigt - zervings

voorzien.

Als
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Als hy het Schip te loevert wil doen

laveren, en dewint noorden ü ,
dogh

de koers noord-oofi , gebiedt hy al-

dus.

Haelc de ftuerboorts - hals toe»

fmijt los de loef-brafzen , braft aen de

lybrafzen, haeltuit loef-boelijns,haelt

de bezaens , en groote fchoot dicht

aen 't gat , ftuert dan vol , en by , zoo

dicht byde windt als 't mogelijck is.

Hoe lijt het aen ? weft-noordt-weft ?

een quade windt , niet hoger douw
op , niet hoger , hoe lijt het aen?

zuyd-weft; maeckt klaer om te wen-

den , en als men koers kan houden

over de andere boeg zoo went, benjc

klaer? als Godt en gy niet hoger,hou\v

vol, geef het fchip vaert, opdathet

wenden magh , leght in ly het roer

,

daer voor wenk aen, viert uit de foc-

ke-fchoot, loft de ly-focke-bras loft

het Mager-mannetje , braft aen de

voor-zeilen , fteekt op de groote hals

,

als de wint van voren komt , laet gaen

het zeil , braft aen de brafzen , rukt of

het zeil , haelt toe de groote hals ,

haelt aen de groote fchoot , geeft op
focke-hals,losdeloef-fchoot,haelttoe

de focke-hals , hael aen de ly-brafzen,

haelt uit of velt de boelijns , cn de

fchooten dicht aen 'tgat, fteeck door

debezaen, en ftuert zoo dicht by de

windt als men kan , niet hoger , hoe

legt het aen ? noordt-weft, niet hoger.

Viert uyt de groote en bezaens-

fchoot , maeckt los de ly-brafzen , en

hout zo ftreeck recht heen , de wint is

breet , viert noch wat uit van u groote

fchoot , loft de boelijns , braft aen

de loef brafzen ,
gijt debezaen op,

maeckt los de blinde : by moje koelte,

en dat de wint van achteren komt,

fteeckt op de hals , en haelt an de

groote-en focke-fchoot, breet de blin-

de, en zet al de zeilen recht voorde

windt.

Als het zoo dicht aen de wint komt ,

dat het zoude overjlaegh raken , en

als men met Back- boordts halzen

toe /ijlt, zegt hy aldus

:

Duwt het roer dight aen boordt,

te back-boorde, los de befaens fchoot,

breeck kort in de focke-fchoot, hael

dicht aen de focke-en Marze-bras : én
zoo het fchijnt overftaegh te willen

,

en het op zijn gadt of achter uyt-

deift, leght over het Roer, haelt de
Fock verkeert , los de Focke-boelij n

,

los het Mager-mannetje, hael uit de
Ly focke en Marze-boelijns : en als

het weer flaegswijs is, zoo laet men
de zeylen weer zetten , als die geftucn

hebben.

Als men tegens danck overflaeg raeckt,

ofeen ttylvanght, en men met Stuer-
boorts-halzen toezeylt

, fpreeckt hy

aldus.

Leght het Roer dicht aen Stuer-

boordt, (dit gefchiedt om dat het

Schip , met de zey len op de Maft leg-

gende, achteruit feylt} Gyopdebe-
zaen,los de groote met de groote Mar-
ze-boelijns,fteeck uit u groote fchoot,

bras u achter zeylen recht, houdtze
zooleevende, en als de windt dwats,
aen back-boordt in-komt, leght over

het Roer, maeckt losdeFocke-boe-
lijn , los het Mager-mannetje, fteeck

op de Focke-hals , fteeck uit de Foc-
ke-fchoot, ruck wat toe de Focke-
hals , bras de Focke-rae dicht aen

Stuer-boord aen , hael kort aen de
Focke-fchoot; En als de windt dan
recht van achteren komt, zoo fteekt

op de Focke-hals, laet de Fock recht

loopen , hael aen de bezaens-fchoot

,

vier af de loef groote braflen , hael

aen de groote Schoot, zet toe de Foc-
ke-hals , hael zoetjens aen de Focke-
fchoot, zet de zeilen by de windt,

veft boelijns , belegh fchooten en braf-

zen , moet u Roer wat , en zoo is 't

vol en by, neemt het zoo recht waer.

Als jemant uit een ander Schip,

aen boort te komen heeft,laet hy zijn

fchip weinigh achter fchieten , met

maken van kleyn zeil , of voorwaerts

als jemant van boort aen een ander

fchip varen zal.

Voorzichtigheiten kennis van een

goet Stuerman, wanneer men flaet,

hoognodigh wert vereifcht , om een

fchip aen boort te leggen , en daer af ;

de zeilen zoo re bellieren , dat men je-

mant in kan halen , of ontvlieden, en

boven de wint komen, in't heetfte

van't gevecht, bintmen die zeilen in,

welcke
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welcke het meefte werck geven en'c

minfl: tot den voortgangh doen. In

ruime zee, voornaem by nacht doet

hy 't fchip om een ltreek wints oftwee
niet licht wenden, om alle onheilen

voor te komen.
De regte ti jt en plaets het hier zoude

zijn , om 'c ampt des Stuermans te ont-

leden , in alle zijne deelen , ('tgeen
aireets by my was verricht} doch door
dienzulcks van veel dappere Mannen
ten vollen in alle talen reets in't werk
'isgeftelt,daer<5»e/<!Vw de kroon onder
fpant, oock Nierop, Laftman, en an-

dere geen kleine lofoyer verdienen,

zal het zelve (laken , aengezien ons

oogh.wit is te doen , 'tgeen van an-

dere niet en is gedaen.

Ah men jacht maeckt, beveelt een
verftandigh Stuerman, dathetvolck

zich ftil houdt : want zulks helpt den
loop van 't fchip , en laet hun voor,
of achter of ter zijden ftaen, naerhet

fchip zwaerte op dees ofgeeneplaets

vereifcht, om in even -wicht te zijn,

en wel te zeilen.

Laet geen anker vallen , voordat
de zeilen in zijn ; want het anderzints

by hart weer om het touw te doen is.

A Is men ten anker kom t in een haven,

met een geheele vloot gelijckehjck,

of daer veele Schepen reecs aen anker

leggen, moet deStuerman , en ieder,

dien 't gebiedt op een fchip bevolen is,

zorge dragen dat ingoede fchickhet

anker wordt geworpen : te weten, den
ander niet te na , niet te dicht of te ver

van de wal, ofoock niet in eens anders

droom , maer wel gefchockeert. Het
j

is betamelijck , dat , wanneer het hart 1

begint te waeyen , gelijckehjck bot
|

uit alle fchepen wordt geviert, op
(

dat d'een den ander niet op't lijf

;

of touw zacke. Zoo verre behoo-
ren fcheepen van elkandre gean-

i

kert teleggen , datmethetdeurgaen
i

van 'c touw ruimte genoeg overblijft, !

om andere anckers te konnen doen
j

toegaen : insgelijckszeerdienftigis,

dat fchepen, ten anker leggende, hare

rees langs fcheeps-kayen , om de min*

fte wint vangh te hebben , en als 't ge-

beurt dat de fchepen elkandre op't

lijf raken, door de uit-ftekende rees

niet verwarreninelkaer, gelijck me n I
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veeltijds hoort gebeuren. Met gekay-

de rees , de lchepen bequamelijck

fchavielen konnen.

Aen twee ankers de fchepen voor
vloet te leggen, zeerdienftigh wort
geoordeelt. Doch men heeft naerfte-

hjck acht te flaen, dat de touwen el-

kandre niet komen te vijlen.

Ieder fchip zal twe of drie ftreeken

uit des anders ftroom alderbeft wor-
den geanckert. Het is dienftigh ins-

gelijcks ,dat geankerde fchepen hun-
ne ftengen fchieten.

Den Onder-Jluerman ftaet het toe

,

den Stuerman behulpzaem te zijn, en
hem te onderfchragen in het werck:
oock zoo den derde week. Kleyne
koopvaerdy -ichepen voeren alleen

eenen Stuerman,doch zware fchepen
twee. Wanneer een Loots-man te

fcheep is , moet die opgronden , en
landtverkenningh paizen , oock op
de loop van 't wateren (rroomen. Het
loot,daer de diepten der gronden me-
de worden gepeilt ,is onder met fineer

belfreken , om de aerd des gronts te

kennen , waer uit de plaets , waer men
is, verkent wordt. In welck pijlen

des gronts de Zee-luiden byzondere
kunft- woorden gebruicken , als O
Tertepa , Notfche , effen gront, naelt-

gront, geen gront, &c. Zy moeten wel
voorzien zijn, van goede zee-kaertcn

,

om alle havens en klippen, wel te kon-
nen verkennen. Een Lootsman oor-

deelt, wanneer het anker gefmeten
moet werden, en wanneer het gelicht

dient te zijn.

Het loot, dat uitgeworpen wort,
heeft de geftalte van een kegel. De
zommige zijn van gevoelen , dat dfe

ouden zich ter zee hebben gefchickt

en geftiert , na de verwen en aerd van

zant, en aerde, die zy > onder den kiel

,

op de gront bevonden.

Hondertvaedemtouw, ofdiepte,
vereifcht een loot van achcpont, by
goet en ftil weder : drie pont touw,
vereifcht tien pont loot, by goet we-
der : vijf pont tou ws in onweder , ver-

eifcht twaelfpont loot: tweehondert
vadem diepte , vereifcht in goet we-
der zes pont loot , en acht pont tou w

:

doch dit zy te verftaen , als het fchip

ten ancker legt ." want anderzints het

Fff loos
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loot wel 6 of 8 mael zwaerder moet

zijn ; en dit alles volgens de langwij-

lige ondervindinge.

De reden van dit vermeerderende

gewicht is, datdezwaerte, diezacken

zal, moetin gewigt overtrefFen, 't wa-

ter , 't geen hy beflaet : hoe langer touw

,

hoe meerder plaets in'twaeter beflagen

werdt,en by gevolg, hoe zwaerder het

loot moet zijn. In gevalle de pl aets

,

welck het touw, en wicht in 't water

beflaet, zoo veel weegt, wanneer het

vol waeter is , als het touw en wicht te

zaem , zal het wicht niet zinken , maer

blijven hangen. Het afdrijven van

ftroomen , brengt dikmael groote dwa-

lingen by , in't pijlen van de gronden.

Het loot, daer men de diepte mede

werpt, overtreft zelden 36 pont, daer

touwen van acht-hondert of duizent

vaedemop zijn alderlangft aengeftoo-

ken werden : laeger gronden meet men

niet. Hoe dieper gronden, en meerder

vaert, hoe zwaerder loot. Biancanus ,

enLe0 Baftifta pijlen gronden, meteen

galle te laten zinken , welcke , als op de

gront raekt , fchielijk naer boven botft,

terwijl zy de tijdt , dat de noot onder

wateris , met een water of zantlooper

afmeeten, welcke wijze van doen,mijns

bedunkens, veel zwarigheden na zich

fleept : want het loode haexken , daer

de noot aenhangt , in 't daelen , de

noot zeer licht ontfnappen kan , zoo

door de Aroom als anderedingen, die

hem in 't daelen ontmoeten konnen : be-

halven dat de uer-loopers onwis gaen,

en het fchip ftil diende te leggen , om
dcnootewaertenemen,alshy rijft.

De Schrijver , hout boeck ofaentc-

keninge , van al dat tot het fchip be-

hoort, van al dat in en uit het fchip gaet,

ais mede van alle de eetwaeren : fchrijft

denamen van het boots-volck op , ne-

vens hen geboorte plaetzen. Stelt de be-

veelenvande Capitein in gefchrift , en

plackt het aen de maft : moet dach -

fchnft houden van alles watindenfehe-

pe gefchiet, rakende den dienft van't

landt, hout de rolle van het volck klier,

leeft alle maentden Articul - brief het

volck voor : mach geen gefchenken

trecken van 't volck , dat by hem
aengenomen werdt- Wel zorgvulde-

üjck moet hy aentekenen , wie te fcheep
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komt te fterven , haer goederen op~
fchrijven , en rekening daer van hou-

den, als die voor de maft verkocht wer-

den . Wie oock uit den dienft gelaten >

en ingenomen wert. By alle gelegent-

heitf zijnde buiten de bocht van Vrank-
rijk weftwaerts)hebbé zy over te fchrij-

ven , aen haer Betaels - heeren den toe-

ftant van fchip en volck. Hoe min geit

zy verfchietenaen hetvolck , hoe dien-

ftigerdathet zy, nimmer doch verlegt

hy meerder geit aen iemandt van de
boots- gezellen , als het vierden van de
foldye. Hy moet de aentekeningen

houden van fchulden , die tuflehen den
een en den ander op het fchip worden
gemaekt . Al wat op den geheelen tocht
aentekenens waerdig voorvalt , zelf

het getal der gedane fchooten , hebben
zy op te fchrijven , en op haer over-

komft aen den zeeraet te behandigen

:

by denamen der gencn,die buitens lants

komen te verloopen , zijn zy gewoon
eengalgete zetten.

Allen Hooft-officieren ift gevoeglijk
zich te houden achter de groote maft

:

voor dezelve , en onder de gemeene
man te verkeerenhen tot oneer ftreckt.

Den Schrijver volght de Chirurgijn
of Heel-meejier in rang , en aenzien te

fcheep , wien op 's lants fchepen een
onder- meefter, en knecht toegevoegt is?

zijn kift moet wel voorzien zijn van
alle nodige werektuigen der konft, ne-
vens heel en genees-middelen in over-
vloet: hy moet zelve wel geoefent zijn,

en zonder voorgaende proeve niet aen-

genomen werden : hy voorziet zich

vanalzulke heel-middelen , als oirbacr

zijn tegen zieckten , die te fcheepe
veel voorvallen , gelijck als fcheur-buik

die veroorzaekt wert, uitftilte , have-

loosheit
, ongemack , en oude koft. Het

eetenvan tamerinde,is hier een goede
heel-middel toe: loop, herkomende uit

groote hettc , eetenvan veel vruchten,

water-zucht , heete koortzen, fpruiten

,

de veeltijrs uit ongezonde lant-winden:
f wormen in de beenen , zoo de reis na de
1

heete landen leit: verfterving in de le-

den , zoo het op Groen-lantof andere
koude geweften aen is gezien.

Onder kranckheden , die de zee me-
de brengt, is de zee- ziekte geen van de

minfte, fchoon niet gevaerlijk, als by
ongc-
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ongemeene toevallen , hier zijn weinig

heel -middelen tegen, als zich ftil te

houden, en plat neder tegaen leggen,

dwars-fcheeps , een goede eet-maet te

houden, en lange gewoonte van 'tzee-

vaeren. De oorzaek van deze ziekte,

fchijntniet anders te zijn , als eenonma-
telijke beweging in de maeg , waerdoor
de waterige en vlietende ftoflen in de
maeg, na de montvandemaeg gefchut

worden , waer het braeken en walgen
door veroorzaecktwert; voornaem, als

dit waterige vermengt is met gal , zou-
te en fcherpe dampen. De beweeging,

diehetfchip doet, brengt duizelingen

aen het hooft, door welcke duizelin-

gen dan de maeg in zijn gewoonlijke

beweging geftut werdt : want veele ze-

nuwen , die uit het hooft fpruiten, in dé
mont van demaeg komen te eindigen.

Meer aenftoot zal iemantvan dezé qua-
le hebben , als hy met het gezicht na

vooren van het fchip ziet , dan als hy
metdenekdaerheenenftaet: want dus

werden de dampen meerder na de mont
van de maeg gedreven : meerder insge-

lijx als het fchip over kleine , als over

groote baerengaet: want korte golven

het fchip meerder doen fchudden , als

groote. Nuchteren insgelijx zal men
zoo veel noot van dees ziekte niet heb-

ben, als hebbende gegeten.

Onder het gevecht, zitde heel- mee-
fter inde kombuis,ofin de botlary,alzo

hy daer de meefte plaets heeft , de ver-

wondenen brengt men in de Botlarye

daer een gat in komt , aen hetfchot te-

gen de Combuis aen, waer door zy de
gequetften tot den meefter brengen , als

hy in de Combuis zit. (Door dit gat de
fpijsin'tgemeengerijkt wert. 3
Eenmael daegs , voegt zich de mee-

fter voor de groote maft, onder 't ver-

dek , daer ieder, die verwont is , en gaen

kan , tot hem komt, en laet zich ver-

binden. Met uitroepen dan werdt zijn

komft de maets bekent gemaeckt.

Zijn kift moet op een bequame
plaets in 't fchip ftaen , daer zy minft

bewogen wert. In't vechten hout hy zij-

ne ijzers aen 't vuer , en de zalven klaer.

Dekranken, tefcheep, moeten van
hunbaks gezellen worden gedient, en
waergenomen. De verftorvene worden
ia haer Kombaers genaeit, en met een
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fchoot aen ftuerboort overhoort gezet i

want aen back-boortjemant overhoort
tc zetten , oneerlijk by Matroos is : hier
om wort daer in 't af-loopen van de ree
groot verfchil gehouden , en alle kren-
gen , die re fcheep komen te fterven,

men aen back-boort in zee zet : ten waer
men dicht by lant was, en hun begroeve.
Die by nacht fterft, wort s morgens na
het gebet overhoort gezet : die by daeg
fterft, 'sfavonts na hetavontgebedt.

Alle quetzuren , die dematroozen in
het fchip door fcheeps-werk bekomen

,

is de meefter gehouden te heelen , zon-
der daer byzonderen loon voor te ge-
nieten. Wanneerdaereen genees-mee*
fter te fcheep is , zal de Heel-meeftei1

methem te rade gaen, en zijn goet-dun-
ken volgen.

Hoog-boots-man en Schie-man paf-
fen op het touw-werek , fchoten , en
halzen

: houden takels klaer , korten
en lengen; fplitzen het verbroken touw-
werek , woelen en binden oock het zel-

ve. Ieder heeft een macker , maet of
amptgenoot; dees zijn als onder Schip-
pers. De eerfte paft op al wat aen de
groote maft betreft : zij n maetop de be-
zaens maft. De tweede op de fbeke-
maft en zijn maet op de boeg-fpriet s

hun ampt is de goederen te doen over-

heizen , die fcheep komen , en wel acht
te flaen , dat de zelve geen ongemacken
lijden , in het overkomen : bezorgen de
raes , doen die vaft maken , zoo , "dat zy
altijt klaer zijn. Slaen goede achtdat
het fchip net en rein blijft, en dat geen
toeback als voor de maft gedroncken
wert , en zulx met hoorentjes op de
pijpen

, op dat geen brant daer door
wert veroorzaekt.

DeTtmmerman moet zicli zeiven van
werektuigen voorzien

, nodig tot zijn

konft, om te breeuwen , 't fchip dicht te

houden, 't verbrokene hermaeken , enz.

waer toe hem nodig is , hout , maften,
peck, teer, roet,loop riet,mofch,werk,
en diergelijke 1 moet het fchip fteets

lappen , daer het noodig is , hout prop*

pen reedt, zuivert pompen en houtze

klaer. Ziet wel toe, dat , als hy eenige
reeten of fcheuren in 't fchip dicht

maekt, voornaem die onder water zijn

,

hy het hout niet te veel peutert of
kloptjop dat zich geen grooteropening

Fff2 ont-
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•ontdecke dacr hec fchip grooter on-

heil van te verwachten zoude hebbé.

Een Conjiapel, dient moedighen

dapper te zijn , wel geoeffcnt in

zijn konft. Hemmoetdegroote van

zijn bufzen , nevens de kracht van

zijn kruy t , wel bekent zijn : dezen al-

leen ftaet het toe't gefchut te hante-

ren , en in de kruit-kamer te gaen :

mitsgaders alzulcke Bof-fchieters

,

als hem toe werden gevoeght : doet

in 't laden zijn ftucken binnens-

boorts-loopen.

Het kan niet ondienftigh zijn , dat

by ieder ftuck op perkement, dena-

men der Bus-fchieters worden ge-

fchreven , welcke den Conftapel toe

zijn gevoegt,om op dezelve te pafzé.

De Cö«/?<J/x'/draegtzorge over het

oorloghs-tuygh : hem is een maeten

Ampt-genoot toegevoegt. Zy moe-

ten het kruit tijdehjck keeren, en

te droogen zetten ,
by goec weer t

moeten op het touw pafzen, als men
ten ancker komt , en het zelve be-

kleden, op dat het zich niet fchade-

loos en vijle.

Hy behoore goede gifzinge te kon-

nen maken , van de vlucht des ko-

gels , wetende dat de kogel korter

over water , als over landt vlieght.

Men geeft aen een ftuck, fchietende

2 pont yzer, \\ pont kruit, en van

2 tot 1 2 pont toe , \ pont meer , voor

ieder pont yzer. Andere rekenen de

zwaerte van 't kruit, na de zwaerte

van de ftucken, gevende voor ieder

40 pont fpijs in metale ftucken een

pont kruit : in yzere ftucken maeckt

men voor ieder 500 pont fpijs, een

pont kruit.

Hy ftelt de zwaerte van de kogels
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byzondere kiften , wel gemak. Nait

fchrootzakskens van ftevig pomplecr.

Zet de zwaerfte ftucken onder , in

het hart van't fchip.

De Conftapel doet zijn kruit in ton-

nen , wel dicht met huiden decken:

de wielen der roopaerden met zeep

fmeeren 1 zet tuflehen twee ftucken

een balie water, en nat de zelveom
de zevende ofachtfte fchoot. Alsde
ftucken heet zijn , heeft men min
kruit van noden , als dat zy kout zijn.

Hy ziet de fchooten welaf, enmikt
liever onder als boven het vyandts

fchip : want aldus de kogel beter zal

komen te raken. Vuurwerken, die

men tot den vyant over wil brengen

,

moeten onder in het fchip bewaert

werden , tot dat men huns nodigh

heeft, om alle onheilen te weeren.

Voor vuur-werken te fcheep, kon-
nen de piekédaer vuur-bundels voor
aen zijn , niet ondienftigh wezen ,

zoo wel om den vyant met de fcherpe
punten tc beledigen , in 't enteren , als

om de fchepen zelve in brandt te fte-

ken ,als oock de pij Ien, die voor fcher-

pe punten hebben , om te hechten ,

en omwoelt zijn met zakskens, ge-

vult met vuurvoedtzel om brandt te

verwecken. Men bezet de fchagten

dezer pijlen oock wel met haekskens,

om in de zeilen des vyants te blijven

hangen.

Een oudt ftuck linnen , gedoopt
in de brandewijn, en uit een ftuk ge-

fchooten,heeft veelmaelgroote fcha-

de met aenfteken van de zeilen ge-

daen.

Glaze vlefien en gevulde vuur-pot-

ten, diemenuitdemarfzen , ofin'c

enteren, in 's vyandts fchepen werpt,

boven ieder fchiet-poort , zuivert de I
daer brandende lonten aenhangen

,

bufzen fteets wel , hout rein zijn Wif-

fchersen lepels.

Eer men laedt , blaeft men gemein-

lijk de ftucken met een weinigh kruy t

af. De kardoezen en kogels moeten

wel aen gezet zijn ,
op dat zy uit de

ftucken, en in zee niet komen te rol-

len. Maeckt de monden der ftucken

met houte proppen , als men huns

niet nodigh heeft , toe, en beroetze

wel, tegen 't inwateren '• verdeelt de

Cardoezen , jeder na zijn aerd , in

welcke de ftof ontvoncken , als de

kruick verbroken is, veel voudelijck

te fcheep worden gebruikt , als oock
fmook-en ftinck-potten metgranaten,

welcke het bequaemfte van een lang-

werpige vorm zijn , om door de tra-

lie-luiken in het fchip geftoocken te

konnen werden. Nevens vuurballen,

welcke uit de handt, of wehiitflin-

gers geworpen konnen werden.

Als men draet en ketringh-kogels

op de ftucken zet , heeft een Conjla-

pel
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pel te letten , dat de ketting onvetwart

op het midden van het ftuck komt te

liggen. Als men gloeiende kogels

fchiet, zet een dichte houte prop op het

kruit, nevens een bundelken nat werck

,

of linnen op dien prop , en dan laet den

kogel in loopen , welcke aenftonts ge-

fchooten dient te zijn. Klompen van

een gemengde pap uit kalck, hamer-

flag, buskruit, fteen, kogels, &c. t'zaem

gekneet , en uit de bufzen in 's vyants

ichepen gezonden , groote dienft zom-
tijts hebben gedaen.

Stang-kogels en bouts worden ge-

bruikt, om het ront-hout te vellen. De
Kalven inde Roo-paerden behooren

dervoegen geftelt te zijn, dat men 't ge-

fchut dampen , en heften kan , na den
eifch.

Hier zoude nu zeer gevoegelijk wis-

konftig van de vlucht des kogels wer-

den gefprooken, en wat ftreeck dézelve

befchrijft door de lucht , en die te vin-

den : hoe een vallende en opgaende

zwaerte zijn gang verhaeft , en ver-

• traegt , met oneffen maet in ieder ogen-

bliek: wat de lucht , daer dekogel door

gaet,tot devlugt toe of afbrengt : waer

by het komt, dat hoe fnelder de lichamé
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door de lucht bewogen worden , hoe

meerder de lugt hun wederftaet : dat een

gefchoten kogel , een parabel figuer be-

fchrijft, wiens top-punt is op die plaets,

daer het lichaem op zijn hoogfte is. Of
het waer zy , dat een ftuck op 45 graden

verheven , het verfte toe-draegt , en

waerom : als mede van de bereiding

zelve aller vuer-wereken
; zacken, die

allereets tot dit werck by my vervaer-

digt zijn geweeft, doch door dienbe-

mercke.dat deze ftoffe van Galilauf,

Torrecellius, 'Dcfcartes en andere bre-

der is verklaert, en dit werck reets te

wijt-loopigvalt,zalzulxftaeken.

De Zeyimahr maeckt nieuwe
zeilen, enherfteltde veroude.

Kuypers flaen op de vaten acht,

verhinderen het lecken, ftouwende
ledige weg , en verpompen of ontla-

den ze des noots.

De QuartiermeeJIers , te water, zijn

zoo veel als Corporalen te landt, je-

der moet op zijn beurt met zijn

quartier-volcks boven zijn , zoowel

by dage>als by nacht: let dat de glazen

j

van de Man teroernietecralszy uit

zijn , om werden gekeert.

I

Als een uur-glas uit is, wert een klop
aen de kloek gegeven :zy moeten bo-

ven komen , als de koek fchafr , om ie-

der zijn fpijs toe te dragen, en te zien,

dat niets verlooren ga,flaen acht, datde
uitkijk, voorop , zijn werck wel waer-

neme. Als het quartier uit is , port hy
de provooft, welcke daerop het quav-

tiers-volk,d.tt volgt, bovendoet komen:
ontfteeckt de lichten. Zy zijn driein 't

gemein,ofte zomtijts oock wel vier op
ieder fchip fterek , paffen op boot en

Chaloep , beftueren die , ieder in zijn

quartiers tijdt , en geven laft , wie van
de maets vallen zal. Schicken 't volck

aen de bras,en gebieden luits- keels.

By noot ftaen zy aen het roer , 't zy in

gevecht of op gevaerlicke gronden.

Het geheele fcheeps - volck wert ver-

deelt in quartieren, dus meteen onduirs

woort benaemt,fchoon de deelen drie

zijn; welcke verkent worden met de
naem van 's Prins , Graef Maurits

,

en Graef Ernft quartier. In 't eerfte

quartier gebiet de Luitenant of Op-
perftierman , in 't tweede de Onder-
ftierman of Schipper , en in't derde

de Schipper af derde waak.

Defe gebiets verdeilmg hangt aen
de wil des Capiteins; waerom de Lui-

tenant daer dickmael van verfchoont

blijft. De wacht, termiddernacht,

vverdt genaemt de honde wacht i

want het moèylijck valt die waer te

nemen, 's Avonts werdt de wacht
opgezet na het believen van den Ca-
pitein , zomers veeltijdts met de
nacht en's winters een uur of drie , na

het vallen van den dagh. De laetfte

's morgens duert tot het vroegh fchaf-

fen toe : van die tijdt af tot aen het

tweede fchaffen , is het de eerfte dag
wacht, en dit neemt het volck waer

,

wiens quartier het eerfte is na de laet-

fte nacht-wacht. De tweede dagh-

wacht , is van het tweede fchaffen af,

toe den avondt toe, en zoo lange na

het laetfte fchaffen , als het den Ca-
pitein gelieft de nacht -wacht op te

zetten , 't geen gefchiedt met het op-

fteken van trompet, flaen van trom

,

of oock wel Hechts met uit -roepen

van een Provooft.

Fff 3 Dit
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Dit toeven, of liever dees tijdt tuf-

fchen het avont-fchafFen , en het opzet-

ten van de wacht ,
werdtby zee-luiden

deplat-voet genaemt. £n dus verwif-

fclende beurten : zoo dat nu op dees,

dan op geene de middernacht- waeke

valt.

Nevens de voorgenoemde Hooft -

officieren , waken onder hun te gelijck

,

in ieder quartier, eenigc der minder offi.

eieren, als Hoogbootsman , Schieman

,

Conftapel enz. By Opper- ftuerman

,

waekt de Schiemans maet , by dc On-
der-ftuerman,de Schieman:by deSchip-

per ofdarde-waeck , dc Boots-man en

Conftapels-maet ; en heeft ieder zijn

Quartier -meefter by zich. In ieder

quartier zijndeBuffchieters, en Maft»

klimmers even-fterek, en het volk is ge-

lijk in alle drie quartieren verdeilt. Al-

tijdt moet zich een quartier-volx boven

houden , ten waere dat in tijdt van noot

over al geroepen wierdt , wanneer al

het fcheeps-volck boven komen moet.

Quartiermeefters moeten acht (laen op

den genen, die aen boort komé,en weren

vreemden. Hun amptis't dekrankente

bezorgen, op het toeback drincken acht

te nemen en ongeregeltheden te ver-

hoeden, zoo veel in hunis.

De Corporael, anders genaemtcom-

mandeur over Soldaten, moet het hant-

geweer fchoon houden , en , flaegs zijn-

de, de zoldaten aenvoeren , de mosket-

ten bczicn,ofzy na den eifch met kogels

zijn geladen. Stelt fchilt - wachten uit

voor de kajuit , en aen de val - reep ,

geeft ordre , dat ieder zijn patroonen

klaer heeft.

De Provoofl flact alle wan-ordres en

ongeregeltheden , diede matrozen ple-

gen, in acht; daer hyden Capitein of

Luitenant kennifl'e van doet hebben : let

wel, dat de maets gefchicktelijck eeten,

geen fpijs over boort werpen , en de

plaetze fchoon houden, daerzyfehaf-

fen. Drijft het volck tot haer werk aen.

Sluit de moetwillige,op't bevel van den

Capitein , in het Galjoen en boejens.

Paft op, dat ieder in zijn wachtboven is,

roept de quartieren uitr't geen gefchiet,

methetflaen van eenftockop de groo-

temaft, t'zeffens uitroepende wekker

wacht het is. Dwingt d'onwülige in

»f gebet tekomen : en laetniet toe dat

W I T S E N S

iemant ongefchoent in de kooye legtj

of dat iemant zijn water binnen boort

maeke , natte klederen ongetrapt laet

liggen
; of getier en geraes maeckc.

Straft de jongens. Als eenige ftraf

t'fcheep ter uitvoering wort gcftek,daer

geen fcherp-rechtcr is, moet alle man
dehantdaer aenflaen, op dat niemant
hst verwijt te hooren heeft. Als men
iemant kielt , wort de raa geftreeken

,

daer de Lijder op werdt gezet , en met
een touw (zwaerte aen zijn voeten heb-

ben,} Onder deur het fchip gehaelt. De
Conftapel en boots-man maecken hem
met zervings vaft.

De Bottelier rijkt de fpijze aen den
koek uit; die hemde Capitein ter hant

doet ftellen, en het bier, of den dranck

aen de matrozen. Op fchepen van het

Iantgeniet de Capitein 7 ftuyvers voor
ieder van de eerfte vijftigh man ,

voor de tweede , vijftigh , ieder 61-, en
voor al wat daer over is 6 ftuyvers tot

koft-gelt'sdaegs : doch op koopvaer-

dy-fchepen , bezorgen de reders dc
leef-tocht voor hun volck. Hy neemt
achtop de eetwaeren, en weert de bc-

derffeniffe , zoo veel mogelijck is : van
den toeftant der eetwaeren heeft hy de
fcheeps- hoofden fteets te wacrfchou-

wen,op dat by gebreck, den eet-maet*

langzaemlijk en niet plotzelijck ver-

mindert wordt; verdeelt dezelve in't

byzijn van den Luitenant. Dees Botte-

lier is een maet ofmetgezel toegevoegt,

die zijnen arbeironderfchraegt.

De Verzebalie weecktde vis , klopt-

ze, enmaektdefpijs fchoon. Verlucht

de ftock-vis dickmael , die zulx meer
nodig heeft , als andere fpijs , eensdeels

om dat zy demyt zeer onderworpen is ,

andersdeels, om dat zy boven ligt , om
voor de hant te zijn , alwaer zy de mee-

fte beweging ontfangt , en by gevolg

het meeft der verderving onderworpen
is.

Gort , en erweten , hoe dichter ge-

houden, envaftergepackt, alsmaer

zuiver en droogh in de tonnen zijn

gedaen , hoe beter dat bewaert zullen

werden. En het verluchten is hen

niet nodigh , zoo lange de tonnen

niet geopent zijn , doch als deze ton-

nen eens geopent zijn , moet het dick-

mael gefchieden , anderzints loopt

het
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het gevaer dat zy klonteren , en ver-
1
deckt zijnde met gefmolten vet , zal

derven. Meel moet wel verzorght

Zijn , en dickmael gekeert : want het

eerder bederft,als koorn.Het vleefch,

en fpeck moet wel voorzien blijven

van pekel : alle vaten , die lecken ,

moeten gedicht en voort weder op-

gevult werden. Geroockt fpeck, en.

broot, dat hart is,moet dicht en droog

blijven ; hoe minder geroert , hoe be-

ter. Zoo men vaten maeckte , hoger

als gemeen, die in vier of vijfbodems
verdeelt waren, en zoo tot ieder bo-

dem , een openingh ofkraen was, zoo

doch, dat de nattigheydt van boven

tot beneden mocht deur zijpen , en

dat men de bodems ftelle , dat zy uit-

genomen konnen werden, gebruiks-

halven , zal men zoo wel gepekelt

vleefch , alsdranck, daer langer als

gewoon , goet in konnen houden

;

waer van deoorzaeckis, dat dusda-

nige vaten minder zoude worden be-

wogen, en meerder befchut blijven

voordeuitterlijcke lucht , alsandere.

Water, 't geen ftinckt , kan met
kloppen , en in de lucht te (tellen,

gezuyvert werden, of oock met in-

werpen van leem , of potaerde , die

daer door gewrongen wert : oudt en

ftinckend water gekookt zijnde, zal

beter geur bekomen. Wanneer 't wa-

ter bitter is , vermengt het met een

weinig meel ,'t geen als't gezonken is,

het water een zoeter fmaeck zal doen
hebben. De fponsgaten van de water-

vaten , werden met bliek gedeckt

;

doch wanneer het water begint te

ftincken, zoo heeft men die te door-

booren , en het water zal minder ftin-

ken , als het lucht krijgt. Om verfch

water in noot tebekomen , zegt ï'//-

nitts, zalmen huiden ,en beefte vach-

ten , nevens het fchip buiten boort

uitfteken , en vergaderen zoo den
dauw, en damp uit ter zee , welck
zoet zal bevonden werden.

De vlees en water-tonnen , is dien-

ftigh , eer men die vult , mee wijn-

gaerd-bladen , of andere zuere nat-

righeidt, om gefpoelt te werden : dit

zal zoo wel het water als het vleefch

,

duerzaemheydt aen- brengen. Het
vleefch moet by kout weder gezouten
werden , ende pekel ofandernat, be-

dat , voor verrotting , beitendig doen
zijn.

Het vleefch moet dickmael herpe-

keltworden: het broodt moet zom-
tijdts gedroogt en verlucht worden.
Bier dat op de fchepen wordt gedron-
ken , dient wel gehopt , en in lente

of Gras-maenttezijngebrouwr.

Het water moet niet zonder on-
derfcheit aen zijn getaft , maer het

zuiverde dient eerft gebezigt , en het
dicke moet men laéten zincken

s

' t geen in 't gemeen , na dat gezet

,

en gewerekt heeft, zijn vorige geur
erlangt. Het water moet in vaten met
yzere banden zijn geflagen.

Erwetenen boonen , die zeer hart

zijn, zal men doen (lampen , en zoo
de Maets voorzetten.

Den kranken behoort men de har-

de fcheeps fpijs te onthouden , en
zaghte voetzei geven.

De Koek moet net, en reynzijn,

over defpijze, die hy koockt : hy en
verdoet geen water of houtonnutte-
lijck , nat zijn fchouw dagelijcks

,

fchaft niet , of heeft daer bevel van
den Capitein toe , treckt de bel , wan-
neer het volckom te eeten zich neder
zal zetten : 'smaendags's morgens,
fchaft hy gort voor de vroegh-kofl:;

'smiddaegs witte erten , enftockvis,

's avonts weder het zelfde , en zulks

tot donderdagh toe , wanneer men
's morgens gort fchaft , 's middaghs
fpeck of vleefch , en grauw-erten

,

's avonts dan grauw-erten en ftockvis,

op vrydag en zaturdagh wert even-

eens gefchaft, alsopmaendagh,zon-
dagh'smiddagh fpeck of vleefch, en
de red dan als op donderdagh s mor-
gens, geen dagh uitgezonden:, altijt

werdt gort gefchaft.

Een-en-twintigh-mael werdt gort

op veel koopvaerdy-fcheepen ineen
week gefchaft : voornaemelijk op die,

welck om de Ooft, of Vranckrijck

varen , daer fpeck en vleefch op ge-

zette dagen by wordt gevoegt. Op
zommigefchepen vanoorlogh, wert

nimmer vleefch gefchafr , ten ware
hetzelve hier ofdaer, aen lanr verfch

gekocht konde werden. Speek hout

men nutter als vleefch , voor de Zee-
lui-
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luiden, dit blijft beter goet, en is van

beter verteringhals het oude vleefch.

In zommige plaetzen fchaft men aen

de fchepelingen ,
gedrooght oflen

vleefch, tot ftofgemalen.

De drank , in de Noort en Ooft-zee

,

is bier : op verdere tochten enkel water,

ofwater niet eeck vermenght. Kaes

,

boter en broot, wortwekelijkby maet

aen het volck uitgedeilt , boter doch

niet gefchaft , als in tochten , die

niet verre zijn : en dan een half pont

terweeck, nevens het dubbelt van kaes,

Op zommige fchepen wert gefchaft als

volgt:

Sondag, voor zes ferfoonen aen

een Back.

De vroeg-koft , een back grutten, met

peeckel-haring : 's middags een back

graeuwe erreten , en een pont vlees of

een halfpont fpeck, voor dien dach,

voor ieder hooft : 's avonts wederom

graeuwe erreten.

Kjlïaendag ,
Tiingsdag, Woensdag.

's Morgens een back grutten , met

de man een peeckel-haring: 's mid-

dags en 's avonts ftock-vis met doop

,

en een back groene erreten, vooraf

"Donderdag.

Vroeg-koft, een back gnitten, met

een peeckel-haring als vooren. 's Mid-

dags, een back graeuwe erreten vooraf,

en een pont vlees voor dien dach , 's

avonts een back graeuw erreten.

Vrydag en Saturdag.

Alsgezcgtis, opmaendagenz.

Jederkop 5 pont hart broot ter week:

een pont kaes, nevens een halfpont bo-

ter : bier zoo veel zy drincken mogen.

Zomwi jlen wort'er ziet-haring gefchaft

opde vis-dagen.

Eenden levendig te fcheep mede ge-

nomen dienftig zijn , zy beter vleefch

houden , en eieren leggen als de hoen-

ders.

De koek is gehouden , het vet of

fmout van 't vlees komende , zoo het

etelijck is , by de grutten te doen,

voordemaets. Het vuylefmeer wert

aen het fchip verbezigt. Hem is een

Maet of Onderkock , verzebali en

een jongen, toegevoegt-

De Trompetter en Tamboer moe-

ien zich laten hooren , wanneer ie-

mant vanaenzien, van , ofaen boort

gaet.

De Matroozen dienen trouw , en

arbeitzaem te wezen , flil hun aen-

bevolen werek, zonder twift , te doen.

Moeten de fchepen lofzen, en laden,

de zeilen af en aenflaen , verfch wa-

ter , hout en alle nootwendigheden

,

van landt halen : in kort zy moeten
' alles doen , 'tgeen hun belaft werdt

van denCapitein, Luitenant, Schip-

per , &c. Dienftigh is het hen , dat

zy in de konft van zwemmen wel ge-

oeffent zijn , want zulcks hen dick-

mael te pafze komt.

Uit Matrozen werden eenige tot

Bus-fchieters verkoren , welcke daer

toe de bequaemfte werden geoor-

deelt, die ieder op haer toege voegde

ftucken moeten pafzen , wekker
zoldye mede dickmael boven die van

gemeene Matrozen wertgeftelt.

De Matrozen , zoo wel alsde Zol-

daten , kiezen onder zich ieder een

maet , of metgezel, om den ander

behulpzaem te zijn, by zieckten , of

andere onderlinge nootzakelijckhe-

den. Zy bergen haer plunjen , is't

nodig, in een kifte, en dienen elkan-

dre.

Wanneer 's nachts de quartieren

uitzijn, wert het volgende Roerzang
van twee Matrozen gezongen , die

d'een voor , d' ander achter onder

het verdeck ftaen , en dat vaers om
vaers, op't bevel van de Quartier-

meefter.

Roer -Zang.

Hier zeilen wy met Godt verheven

,

Godt wil ons de zonden vergeven;

Onze zonden enonsmifdaet

:

Godt is ons trooft, ons toeverlaet.

Quaert quaert te roer, een ander quartier

Te waecke gaet , Godt verleent ons hier

,

Geluck en behouwe reis om veer

Geluck en behouwe reis, mooy weer

,

En voor wint, blijdtfcheiden.klaer gezicht,

Goet voorfpoet.God hout ons in goede pligt.

Godt bewaert doch dit goet en (chip,

Vooreen fteen,bergcn vooreen klip :

God bewaert kiel, roer, maft, fteng, en wand f

Want ditftaet dochaltemael in Godeshant.

Godt wil dit fchip bewaren ,

En alle maets jdie daer mee varen

,

Voor zee, en voor zant, voor vuer,voor branf,

En voor den helfchen boozen vyandt.

En voor al quaet gezelfchap

:

En is 'er oock hier een quade knaep

In



Scheefs-bouw en bejlier.

Ifl"tfchipdie hout Godt voor zijn hoeder;

Eert vader, moeder, fufter broeder,

Die komt'er uit al metter fpoet ?

Siet datje jou geen zeer en doet

!

En voor alle quaet ons Godt behoet,

Godt bewaert ons voor een quaet gemoet.

Her uit quartierin Godes naem

,

Vcrloft de man te roer, zoo quaem

lek vry, oockvanmijn dienft ontbonden,

Godt maeck my vry van al mijn zonden.

Zy voegen dickmael hier noch de-

ze en andere regels achter

:

Niemant zal daer in de helle

,

A Is de Koek met zij n gezelle

,

En de Bottelier met zijn maet

,

En't mannetje, dat met ftockjeflaet.

Verzebali goede heer,

Stijgt uit u kooi , en doetje geen zeer

,

Ververftuvis, enz.

Doch deze , als niet betamende ver-

mengt te zijn meteenftichtig liedt, gae

voor- by.

En dus werden opgeweckt , door

dat gezang , de bootsgezellen , wek-
kers wacht aenftaende is. Ieder matroos

is gehouden te roer te gaen : indien hy

des onkundig is, moeteen anderop zijn

eigen koften, in zijn plaetze ftellen.

De man te roer , moet zijn oog ge-

ftaedig op het compas hebben , en de

handt aen dekolder- ftock. Hymaekt
dat de kiel van het (chip, metde loop,

die men hout ,
opeenftreeckgeftadig

zijn.

'sDaegs moeten de matroozen by

beurten, na het bevel van den Capitein ,

op demaft klimmen,en uitkijken , met

beloften van beloning , zoo iets gewend
in 't oogekrijgen : 't zy fchip , of lant
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op , en doen ander fcheeps-werek
, op

laft van officiers , en bootsgezellen

,

wien zy ter tafel dienen. Brengen de
fpijsop,enfchenken den dranck. Zy
moeten wel al het fcheeps - volck ten

dienfte ftaen ; ieder doch is befcheiden,

zoo hier, als daer, en in 'tflaen, dragen

zy kruit en loot aen, luifterenin 'truim

ofhet fchip oock doorboort wert. Hun
wërek is het , op vlaggen , bezaen , en

kruis zeil te pafzen.

De Zwabber is die geene, welcke

met een dweil het fchip doorgaet, en

alle onreinigheden opdroogt.

Zoodaer -ury? luiden op de fchepen

bevonden werden, die zijn fchuldigh

fcheeps-wetten te onderhouden, zon-

der doch dat zy werek behoeven te

doen, als in groote noot.

In 't gevecht hout zich de Capitein

boven , met een gedeelte van het volck ,

die tegelijkop de zeilen paffen.

De Luitenant ftelt hy by'tgefchut.

De fchipper elders.

De Stuer-man moet op het roer paf-

zen.

Van de Zeil-fteen, die het Compas zijn

Wezen geeft.

De kracht en genegentheit , die de

Compas- naelt heeft, van na het Noor-
den en Zuiden te wijzen, bekomt en

leent hy van de zeil-fteen ! waerom het

niet buitenfpoorig zal zijn,kortelijk iets

van dezen edelen fteen hierin te lafzen.

't Zijn naeuwlijx vier hondertjaren , dat

de kracht van dezen fteen by de werelt ,

De kiften, die de bootsgezellen, en zol-
j

bekent is geworden. Deltalianen zijn't,

daten te fchcep gebruiken, hebben haer i die het eerft op het weghwijzen van

gezetten maet, die zy niet te boven mo- |
dezen fteen, zich in 't ruime natdor-

gengaen.
j

ften begeven. Hen volgen de Span-

De Soldaten moeten de beveelen
!
jaerts /die de Eilanden van Canarien

van hen opper-hoofden nakomen , goe- daer mede op deden. Met reden werdt

de acht op haer geweer nemen : zy zijn gegift, dat dien zee-man , welke het al

gehouden, fchooten en halzen aen te

helpen halen: oockdefmijt waer te ne-

men. Zy worden veeltijts voorzien met

een pye en bultzack. Zee - zoldaten

zijn te keuren, voor gezette lant- zolda-

ten.

Deze volgen de Hooplopers of half

woffen brazems, van zeftien tot achtien

jaren out. Dees doen mannen werek,

en verdienen weinig meer als jongens.

'Jongens vegen het fchip en de back

der eerft in America lande en totMade-
ra met weinig gezonden aenquam ,

daer hy aen Columbm , den Genuees

,

zijn tocht verhaelde , het gebruick van

Compas en Zeil-fteen heeft gehad.

Wel is waer, dat de Magneet ofZeil-

fteen , en veele van zijn eigenfehappen,

van alle eeuwen af bekent zijn ge-

weeft.

De Rabbinen melden , dat dees fteen

niet alleen den Hebreen bekent is ge-

Ggg weeft,
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weeft, maeroock, dat zy gebruickt zy

geweeft in 't bouwen van de hutte des

verbonts. Klaerüjck isuitTktarehus

te befluiten , dat de yEgyptenaren niet

alleen den Magneet hebben gekent,

maer zelve dat zy van zijne treckende

kracht kundig zijn geweeft. Zy ftelden

zwaere Magneet-ftenen dier voegen in

haer tempelen, dat eenige onderftelde

lichamen van yzer , als een verbeelde

Zon , en Maen , in de lucht quamen te

hangen, gelijk valfchelijck van Maho-
mets doot-kift wertverhaelt : hier door

wil men, datJeroboam de gemeente tot

afgoderye verlockte.

Lu c/anus fchrijft , dat de Priefters

van de Syrifche Afgodin , haer beeldt-

zels in de lucht deeden hangen, met
kracht van den Magneet ; gelijk Jero-

boam her kalf insgelijx gedaen zoude

hebben. Homerus, Plato, Arifloteks-,

Pythagoras en andere Hemmen een-

hellig toe , dat by de ouden kennifle zy

geweeft, van veele eigenfehappen de-

zes fteens. Andere zijn van gevoelen,

dat dezen ftecn aengebeden is geweeft

,

en dat het Heidendom waende eenige

godlickheit daer onder te fchuilen.

Pythagoras melt het minfte niet, van

dat het noort-wijzen dezes fteens aen

de outheit bekent geweeft zoude zijn,

die nochtans een onder- zoeker van alle

verborgentheden was.

Gelijck het mede raetzelen zij n , of

de fchepelingen , op de vloot van Sa-

tomon , het gebruick van 't compas
hebben gehadt, voornaemomdatde
geweften , waer heen en waer langs

deze vloot heeft gezeüt , zonderde

zelve, te bevaren zijn geweeft.

bfbir. Ophirwcrt naallewaerfchijnlijkheit

gelooft geweeft te zijn'tlantvanPf^K,

Sïam , of de kuft by Sumatra
,
(zeker

loofvvaerdig Man , welck lange jaren

in Indien heeft gewoont, zegtmy,dat

noch hedendaeghs zeker plaets in de

Indiaenfche geweften met den naem

vznOphir by delndianen is bekent) en

Malacca ,
degrootekoopftadt, daer

men gout, elpenbeen, zimmen en

alle de waaren venteden , diedeDie-

naers van Salomon mede hebben ge.

bracht. Zeiion fchijnthet Eilandt ge-

weeft te zijn , 't welk zy op weghaen-

deden , 't geen van Boehartus in 'c
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brede werdt betooght,uit over-een-

komingh der beide namen , uit de
gelegentheit van 't landt en af-ftanc

van devaftekuft, uitdegeftalte van
het Eilandt, uit de groote toeftant

van lucht, Woeftijnen, meerenvrugt-
baerbeidt , vruchten : als van rijs,

honigh, gengber, appelen
,
palmbo-

men, metallen , gedierten, alsmede
uit hetlangh leven der Inwoonders,
geftalte der lichamen , raddigheidt,

kleinmoedigheidt , wetenichappen ,

Godts-dienft, kledingh,aenzien der
Koningen

,
gebreck van wijn, welke

zaken alle, beide deze plaetzcn wer-
den toegepaft.

Ophir zegt Atha: Kïrcherus, in zijn

boeck China lllufirata, is een oudt '

koptifch woort, waer mede d'yEgyp-

tenaren Ooftindien benaemde.
De vloot wiert aen de roode-zee

toegeftelt , van waerze de kilden

langs, naer Ophir zeilde : het anker
wiert alle nacht geworpen , of de
fchepen tegen lant gezet. Alle drieja-

ren eens, wiert deze vloot bySa/o-
mon afgezonden , ofte zy hefteden

drie jaren op de reis , 't geen beide
waer kan zijn. Traeggongentoende
Zee-reizen voort, voornaem in gewe-
ften, aen 'troode meer gelegen, waer
men noch op heden het by nacht niet

derft laten doorftaen ,omde veelheit

van klippen, en droogten , die daer

werden gevonden. Van plaets tot

plaets verkoor men te dier tijd nieuwe
ichepelingen , en Matrozen , welcke
kuft , en zeekundigh waren , op by-

zondere pleatzen , daer de vloot voor
by toog : gelijck de Portugezen op de
eerfte tocht, die zy naer Indien de-

den , van landt tot landt inboorlin-

gen mede voerden, die hun van alle

havens, en gelegentheden onderric-

ten. De onkunde der Mouzons, de
leghtijdt voorden handel , en het toe-

ftelle der vloot, kan de tocht van Sa-

lomons vloot zeer licht op driejaren

hebben vertraegt. Ulyffes insgelijcks,

maeckte een zeer lange reis op een

korte wegh, van Trojen na Sicilien

varende, als oock de Argonaucen,

die van Theflalien na Coïchos voe-

ren. Men nam toen leef-tocht op de

fchepen in , voor een korten rijdt,

her-
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Hum.

herfpijsde fteedts van landt tot landt,

't geen de teize mede heeft verttaegt.

Koning Hira boot hulp aen Salo-

mon , op zijne tocht, zant hem zeelui-

den toe, en deed zijn eigen fchepen die

van Salomon verzeilen, op de reis, en

onder eenen vlag vaeren.

Vierhondert talenten gouts , ieder

talent gerekënt op twaelfduizent gou-

de kroonen , bracht deze vloot van

Ophir tot Jeruzalem : behalven zo vee-

Ie andere waeren, als in het heilige boek

worden gemelt.

Hira willen eenige , dede te gelijck

met Salomon zijne fcheepen aën den

binnenften boezem van de Roode zee

bouwen, doch andere zijn van gevoe-

len, dat zy beidé dezelve in de middel-

lantfche zee dede bouwen , en dan ge-

flooptover lant dragen,gelijk men zegt,

dat noch heden te dier plaetze van de

Turckeri wert gedaen . Te Tyrüs hielt

dezen Hira zijn verblijf, zoo de fchrij-

veren willen : onwaerfchijnlijk is het,

dat hy zijne fchepen , die naer Ophir of
Siam voeren , de Middellantfche zee

deur, en geheel Africa om zoude ge-

zonden hebben.

Jofaphat,koning vanJuda, maeckte
vrientfehap met Ochozia , Koningh in

Ifrael,wiensdoengodloos\vas. Zytwec
zonde vlooten naTharzis uit,doch God
verdelgdezc : dit Tharfis werdt van vele

het zelfde met Ophir gezeit te zijn :

doeh uit den PropheetJonas, die teJop-
pe,( 't geen in de Midlantfche zee legt)

in fcheepte om na Tharfis te vaeren , te

befluiten fchijnt te zijn, dat ditTharfis

zoo verre niet moet afgelegen hebben.

Zommige Joodfche fchrijveren zijn

van gevoelen , dat het geheele binnen

Indien, Ophir van outs genaemt zy ge-

weeft-, naer zeker man, voormaels als ( alle Zeer Iofze bewijzen zijn , Want
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Doch dit fchijnt tegen de waerheit te

ftrijden, om dat daer geen Elpenbeen
werdt gevonden, noch veele andere wa-
ren, die zijne vloot naer Ieruzalem over

voerde.

Rafael Volaieranm gift, dat Ophir
het eilant Sofala in Ethiopië gewèeft

zoude zijn , doch met weinig reden.

Meerder fchijn heeft het zeggen van
diegene, welcke gevoelen, dat Ophir
de Phiüppinfche eilanden geweeft

zijn; fchoon niet zoo volkomentlijck

kan Werden bewezen , als met de plaet-

ze boven aengeroert wert gedaen.

Het is waerfchijnhjk, dat , indien het

Compas by de ouden bekent ware ge-

weeft, dat zy het ons , hun nakomelin-

gen , over zouden hebben gel aten ; want
te edel is dit v/erektuigom met de nevel

der vergetelheit overdekt te konnen '

werden. Tltnim
,
daerhy vandezee-

vaertfpreekt , rept zelf het minfte niet

van het noort- wijzen dezes naelts.

Daerom te geloovenis, dat hy daer
niets heeft van geweten. In't verken-

nen van landen , cn ftranden , be-

ftont toen de konft derzeevaert, en
by nacht in het ftreeck pijlen by 'tge-

fternte. Daer en ontbeeren echter

geen geleerde mannen,d:e van gevoe-

len zijn , dat de oude wercldt her ge-

bruick van't Compas gehadt zoude
hebben , diervoegen als men her zel-

ve heden is genietende , waer toe hen
fchijnt te ftijven , die plaets by P/au-

tus , Cape modo verforiam , ventus

fecundm efi. Dat is : Neemt het dray-

ertien , 't is voor de wint. Benevens

noch deze plaets, daerhy zegt. Cape

verforiam &recife te adherum. Dat is :

Neemt een drajertien en gaet naer de

Meefter toe. 'tGeen, mijns bedunkens,

Slyfmanmts

:. 3. p'irte 1.

eenhooft van volck-plantingeuic Sy-

rien naer Indien gezonden.

Jofephus wil , dat men t'zijnen tijde

Ophir het Gulde-lant noemde , 'tgeen

miftchien het zelfde lantfehap is ge-

weeft , dat men heden Aurea Charfo-

ne(iu noemt : op de lantftreeck van
Alalacca gelegen.

Francisms Vatablus , is van mei-

ning dat Ophir Hifpaniola geweeft

zoude zijn , enzulx om de langwijlig-

heit van Salomons reis goet te maeken.

men te fcheep veel dingen vinr, die

zich drayen , en beweeglijck zijn , be-

halven het Compas , en dit verjoria of

drajertie by^Iautui , fchijnt nietsan-

ders geweeft te zijn , als een ofander

werektuigh , 't geen men opftack , om
te zien hoe de wint was, enofmeri

'tzeil zoude konnen gaen. En by al-

dien het Compas in treynhadde gei jEmü.-

weeft , Firgilius zoude met gezegt

hebben.

G gg Er-



4,20 N I C O L A E S

Erramnspilago totidem finefidere

noBes.

Dat is:

IV] dwalen in de Zee , de nacht is

zonder licht.

Zekere Fnllerm wil , dat de kracht

deszeilfteens vanouts by Hercules zy

gevonden , en Harwartus van Ham-

mon.

De Sinezen houden ftaende , dat

zy van voor duizendt jaren al , het

rechte gebruick van 't Compas heb-

ben gehadt : waer van niets derf be-

palen , als onkundigh zijnde harer

jaer-boecken.

Martyn echter, fchijnt hun gevoe-

len hier in te ftijven: want hy zegt,

dat by hen vele eeuwen, voordege-

boorte onzes Heilandts, de kracht

van den zeilfteen bekent zy geweeft:

cn onder de regeringh van Keizer

Zing, die op't jaer elf hondert en

vijfthien , voor de geboorte des Hei-

landts, begoftteheerfchen. Gezan-

ten voor de cerfte mael van de Kozin-

ziners, by hen Kiaochi geheten, zijn

gekomen , met een gefchenck van een

witte Hen of Fezant , waer voor zy

van 's Keizers Leermeefter Cherï-

r»»£,dat een groot fterre-kender was,

weder wierden begifright met zeker

wercktuigh ,'r geen van zelf, zonder

ophouden , een onfeilbare wegh naer

't zuiden toonden , zoo wel te water

als te lande. Dit werck-ftuck wierdt

Zinan genoemt , en met de zelfde

lettergrepen gefchreven , daer men

heden het Sinefche woort van Zeil-

fteen mede fchrijft. Dit echter ver-

meine valfch te zijn , dat M. P.

Venetus,de. kenniffe van 't Compas

,

uitSina, tot ons in Europa overge-

voert zoude hebben ; dewijl men
langh voor zijnen tijdt , het zelve in

Europa heeft gebruickt , Vafcus Ga-

ma melt , dat als hy de hoeck van goe-

de hoop ontdeckte , daer Barbaren

vont, die het gebruick des naelts in

hare fcheepkens ten volle hadden.

Die evenwel , deze kenniflè uit Euro-

pa hebben bekomen , 't zy te land

door Ethiopië, ofwel te water, de

roode zee langs : want toen Colum-

bus America ontdeckte
,
op 't jaer

W i T s e n s

MCCCC is de zeilfteen reets alom
in gemein gebruick geweeft ,

' t wekk
lange voor de tocht vanGama voor-
gevallen is geweeft. Aen Johannes
Goja Italiaen, gebooren in het rijck

van Napels, wert de vont van 't com-
pas toegefchreven ; fchoon andere
drijven , dat het voor zij n tijdt , al be-

kent geweeft zoude zijn. Dit is zeker,

dat hy d'eerfte zy , die het zelve in

Italien , in gebruick heeft gebracht.

Zeker Flavim is daer van in Italien de
eerfte Schrijver geweeft , al-hoe-wel

zommige zich verbijfteren , met hem
voorden vinder zelve te ftellen. An-
dere weder geven d'eer van 't vinden
des Compas aen Johannes Scholms
Pool, en andere aenGaJp. Corteria-

lis, in 't jaer M. D. doch te onrecht

,

mijns bedunkens.

Tevergeefs dan, trachten deFran-
fchen zich de loftoe te matigen , van
het vinden des Compas, fchoon Ro-
gerius Bacon zeker brief gefchreven
heeft van het noortwijzen der naelde,
geraeckt van den zeilfteen : want de
fchriften van Goja den Italiaen langh

voor deleeftijdtvan dezen Fransman
gefchreven zijn geweeft. Brosinsge-

lijcks is het bewijs , 'tgeenzy vande
Lelie trecken , die op de rooze van'c

compas ftaet. Want zulcks niet en
dient , om het Franfche wapen te ver-

toonen, maeralleen totaenwijzingh

der geweften op den doos : gelijck

men dit teken alom in diergelijcke

voorvallen veel placht te gebruicken.

Met meerder reden, mochten dan

,

de hoog en Nederduitfchen,zich den
lof toe fchrijven , van vinders des

Compas te zij n , om dat alle benamin-

gen, op't compas gefchreven, geheel

Europa over , Italien en Spanjen uit-

gezondert , met duitfche woorden
zijn gefchreven.

Goja dan ontdeckte deze dierbare

verborgentheidt by geval , dat hy een

naelde, die by een zeilfteen hadde ge-

legen , door een klein ftrootjen , of

houtj en hadde geftoken, 'tgeenhy

in een back waterdede drijven.

Niet alleen , dat men, door behulp

deszeil-fteens, hetgeweft befpeurt,

daer hetfehip natoeleit; maerzijne

af-wijzing doet ons dickmael op zon-

der-
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derlijcke plaetzen weten, hoe verre men
van dit of geene lantfehap zy : doch

om dat de afwijkinge van 't Noorden
des Zeil-fteens , tot noch toe op alle

plaetzen te recht niet is waergenomen

,

en ookom dat dezelve niet beftendig

,

maer veranderlijk is; zoo en kan dit niet

volmaektelijk dienen, om den afftant

derlantfchappen, in Zeezijnde ,te we-

ten. Die gene, welcke naer Indien vae-

ren , konnen klaerlijk aen de miswij-

zing van 't Compas befpeuren,hoc naer

zy by landt zijn , wanneer zy op de

hoogte van deK.aepzijngekomen
;
want

daer tegenwoordig 4, of 5 graden

noortweftering aen de miswijzing valt.

Insgelijx kan men een merkelijke ver-

andering zien aen 't Compas , wanneer

men op de hoogte van de eilanden A-
zores komt ; waer de naelt een buiten

gewoonlijke miswijzinge heeft. *t Geen

doch alles met de tijdt verandert: want

hier tot Amfterdam wel eer een noord-

oofterende miswijzing is geweeft van

9Ï graden , daer na van 9 graden en he-

den alleen van 2 graden.

De declinatie des Magneets,die men
meintvoor zes-hondertjaeren al bekent

zy geweeft , zoude een zeer nuttige ei-

genfehap zijn, by aldien zy naer den

eifch kofte werden gebruikt. Ja men
zoude daer door den afftant van de

pool zelfby de duifterfte nachten kon-

nen verkennen.

Hier toe zoude noodig zijn , dat een

geftreeckennaelde, opeen beweeglijk

punt, even ftalt-wichtig wiert geftelt

,

dier voegen,dat zy zonder hinder' rij-

zen en dalen koft : en dus zoude men
konnen zien , dat de naelde zich ver-

hief, naderende aen de pool , en dat zy

daelde, als zy daer af week.

Demem van Magneet komt her, of

van de vinder zelve , ofvandeplaets,

daer hy is gevonden , 't geen in Magne-
zia geweeft zoude zijn.

Qnem magnetavocant patrio de nomi-

ne Graji

,

Magnetum quia Jit fatriis de finibus

ortus.

"Zegt Liicretius-, datisopduitfeh:

Men noemt hem een Magneet, van't

Griekfche Vaderlant.

Want in 't Magneten landt men hem
het eerfte vant.

42I

XooVlinim wil, is het een Herder ge-

weeft, diehemeerft van der aerde op-

nam , en zijne kracht befpeurde : PZa-

te/ drijft, dat Euripides hem zijn na-

me gaf. Zy wertmede vanveclefchrij-

verende Hercules-fteen genaemt, om
zijne kracht en uitftekende eigenfehap-

pen. Zy wertby veelen deHeracklee-

fche fteen genaemt , om dat Heracklea

een ftadt van Magnefia zy geweeft.

Oock de Lijdifche- fteen , om dat Ly-
dium insgelijks een ftadt van het voor-

noemde lantfehap was. Is onderfchci-

den in man en vrouwlijke kunne : het

mannelijck gedacht de meefte krachten

heeft,is veelverwig, wort in onderfchei-

de geweften gevonden , eh tot veele

qualen heel en geneesbaergeoordeelt.

Carus , de Epicureifche Poer, tracht

hettrecken te verklaren, met te zeggen ,

dat uit de fteen zekere kleine lichamen

vliegen, die hetyzer omvatten, waer
mede zy weder te rug gaen, van waer zy
komen, dat is aen de fteen.

Andere nemen haren toevlucht , tot

onbekende eigenfehappen en wonde-
ren , om den aert dezes fteens te ver-

klaren. 'Paracelfas gevoelde, dat de
kracht in de fterren fchool , welcke van

een en dezelfde eigenfehap zoude zijn,

als deZeilfteemwaerom zy zich onder-

ling zochten tevereenigen, 't geen het

trecken zoudeveroorzaken .-andere we-

der haelen de reden uit hetgefterntedë

Beer,en zeggen , dat het zelve begiftigt

is, met een kracht, die de fteen na zich

doet trecken : andere gevoelen , dat

onder de Pool, dpden aertbodem, ber-

gen van Magneet-fteen gevonden wer-

den , diehaersgelijckendegeheele we-

relt over , na zich trecken. Robbert

de Engels-man meint , dat de fteen

noch treckt, noch getrocken wert, in

het wijzen na de Pool , maer dat zy

door een verborgen genegentheit mikt

,

en zich flechts keert naer de poolen toe :

andere vlieden tot verborgene geeften

,

'tgeen belacchelijk is, gelijk ook alle

de boven genoemde gevoelens , op lof-

fe gronden zijn geveft. Doch zoo wie

luft heeft alle de eigenfehappen van

den Magneet klaerlijkopgeloft te zien

,

vervoegh zich tot de boeken van den

wijtberoemt, en nooit volprezen Heer

Renatm Defcartes , daer hy alle ver-

Ggg 3 noé.
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noegirige dees aengaende zal vinden.

Wel is waer, dat, ter eerfter opflaen , de

rum
K

",xbbè-
preuvenduifterzullenfchijnen, als af»

Gitter- hangig van 't geheel gcftel deswerelts
;

waerom die naerftig dienden werden
befpiegelten doorzien , zoo iemant het

recht begrip daer van begeert te genie-

ten, en de duifterheden verklaert te

zien
;
zonder welck de fchroef-ftuckjes,

diedoor deluchtzweeven, en van het

eene afpunttot het ander vliegen, ne-

vens de gemene fleuven, die in den fteen

en het ijzer werden gevonden , wonde-
ren zullen fchijnen te zijn.

Voor dat men kennifTe hadde , van

denaeldeopeenpunt te doen draeien,

cn het Compas dus te bereiden , als men
het zelve heden in 't gebruick bcvint

te zijn , dede men de naelt , op water

drijven, in een beflooten kom, welke

zichaldus naer het Noorden went, even

eens als ofzy op een punt verheven ftont

en dreef.

Met groote voorzicht moet de

W I T S E N S

Compas-naelt aen de fteen geftrekeiï

worden. Men ftelt de Noort-pool
van de fteen

, op 't midden van de
naelt , en ftrijckt hem zoetelijcktot
het einde van de zelve : tilt dan de
fteen hoog op, en voeght hem dan
weder voor de tweedemae I, op' t mid-
den van de naelt , met de noort-pool,
en ftrijckt als voorn : zonder hemde
zelve wegh langs de naelt te rugh te
halen, op dat hy zijn gekregen kracht
niet weder verlieze

, tegen over't
punt van de naelt , dient de fteen wei-
nigh ftil gehouden te werden ,als men
hem geftreken heeft. Hoe de naelde
moet geftelt zijn , hoe de roos ge-
drukt (die eenige houden , dat on-
nuttelijck op de compafzen drijven ,

meinende , dat het de drift van de
naeld verhindert, ) en de doos ge-
boort , daer zal niets van fpreken

,
als zijnde een zaek van anderen reets
verhandelt.

Het derde Hooft s t u c k.

Bellier op koopvaerdy-fihepen. Wat nut de fcheeps-bouw'geeft. Scheep*
daden by Neerlandersgepleegt. Haven-bouw.

voor-eerft te fpreecken
, ftaetdeSchipperstoe, buitens 'slants

\
insgelijck , zoo veel geley en gezel-
fchap te zoecken , als het doenlijk is.

M
van't bellier op koopvaerdy

w
^
fchepen in 't algemein , zal

' voor aflaten gaen , hoe zich
dc Schippers dragen

; wanneerze met
een geheele vloot naer een zelfde ofna
by een leggend geweft,meinen heen te
zeilen.Zy verbinden zich dan,om el-

kanderen des noots hulp te bieden,
beramen wetten,en kiezen zich hoof-
den van de vloot; 'tgeenby hun Ad-
miraelfchap maken wert gezegt, wel-
ke verbanden binnens havens , on-
derfcheidelijck werden gemaeckt

,

naer gelegentheidt van tijdt, invre-
den ofte oorlogh, en oock naer dat
de geweften zijn , waer heen de reis

op aen is gezien.

De zommige begrijpen veel, an-
dere weinigh hooftpunten. Een uit
allen laet hier volgen , zoo als de zel-
ve worden gemaeckt voor vlooten

,

die naer Vranckrijck varen.
Alle andere konnen daer na ge-

noegzaemaf-gemeeten werden. Het

Hoe men KAdmiraelfchap maeckt.

„Wy ondergefchreven Schippers
„ beloven , en verbinden ons mits de-

„ zen, te zeilen met de eerftebequa-
men wint, die Godt verlenen zal,

„ van hier na Nantes , Rochel , en
„Bordeausin Vranckrijck , &c. ende
„daer by te onderhouden alle de le-

„ den , als in de tegenwoordige admi-
„ raels-brief zijn begrepen. Allesop
„ftraffe daer toe geftelt, en houden
„voor onzen AdmiraelNN, Vice-
„AdmiraelNN, Schout by nacht
„NN , en op dat , in gevalle van
„eenige fchade, (dat Godt verhoe-
ddeJ de zelve over't voorfz. admi-
,,raelfchap na behooren mach wer-
den vergoet, hebben wy onze on-
„derlinge fcheepen ende ingelaede

„ goederen by onze befte kennifte ge-

vrij-
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3, prijzeert , cnde de waerde van dien

,

,, achteraen dezen by Comrniflarifien

„ daer toe geftelt, doen fchrijven , ende

j, daer beneffens zelfs onderteeckent

,

5 ; ende hebben voorts alle dc geen van

>, onze lieden, die geen gefchut zijn

j, voerende , tot behoef en onderftant

33 van de voorfz. Admirael, Vice-Ad-

5 ,mirael, en andere fchut - voerende

„ fchepen betaelt van de hondert

55 guldens, naer beloop vanonzer aller

3 > onderlinge waerderinge. Ende zal

„niemant anders vermogen het vuer te

3> voeren , dan den Admirael en Vice-

s, A dmirael, die 't zelve nachtom nacht

s, zullen moeten voeren , ende alzoo

„ d'een voor en d'ander achter in de

„ vloot zeilen ,
op de boete van vier

,, gulden , daer voor zy lieden zullen

3> genieten van elcke (chip tien ftui-

,) vers, daervan den Admirael de helft

,

33 den Vice-Admirael een derde, en de

33 Schout by Nacht een zefte ontfan-

33 gen zullen. Dat den Admirael of

33 Vice-Admirael , die het vuer voert,

33 zeil zal moeten maken, na die het

3,qualijkfte bezeilt is , dat oock nie-

33 mant het vuer voorby zal mogen zei-

„ len, al les op boete van tien gulden.

„ Ofhet gebeurde , dat iemandt van

„ 't Admiraelfchap zijn maft, rae, roer,

ofzeil quame te verliezen , of leckin-

33 ge of ander letzel kreeg, zal by dage

„ een rol doek , of bonet uit de marfze

,

„ of van de top laten waeyen , endeby

„nacht 3 vueren boven den ander uit

3, hangen : welcke noot-teeckenen an-

33 dere ziende, zullen een vuur uit han-

3, gen , en na dien man toe lopen 3 om
33 hem alle mogelijke hulpe te doen

33 en niet van hem fcheiden , eer zy hem
3, in goede haven gebracht hebben, zoo

„ het doenlijk is , op boete van vijftig

„ guldens elck fchip te verbeuren , de

33 helft tot profijt van de verlatene,en

„hetoverige voorden armen.

„Byaldien iemant buiten deze Ian-

33 den in eenige havens , ofelders aen de

3) grontquame , of eenig letzel kreege,

„ zullen d'anderen al t'zamen fchuldig

,,zijn hem alle mogclijcke hulpe te

,, doen , en 24 uuren na hem wachten ,

„om zijne lchade te beteren , of van de

„ grontte helpen ,op gelijcke boetevan

j, vijftigguld. en te bekeeren als voren.

4*3

,3 Dat een iegelijck zichaïle avonden

,, ende morgen zal fchicken de laetfté

,, en achterfte man om te lopen , op ver-

„ beurtevan driegulden. Als den Ad-

„ mirael, of Vice-Admirael raetzaem

„ dunckt te wenden , of ftreeck te ver-

,, anderen by nacht , zal hy gehouden

„ zijn, een fchoot tefchieten, ende twee

, , vuuren by den anderen te zetten , endé

„by mifteen fchoot tefchieten, en zul-

„len alle d'andere fchepen by nacht

,, een vuer moeten opfteken, ende me-
„de wenden, op dat elck ander fchu-

,, wen mach ,op verbeurte van drie gul-

„dens.

„By aldien iemandt by nacht deur

,3 noot eenig zeil minderde, zalhyge-

3) houden zijn twee vuuren op te fteken

,

33 en zullen als dan alle d'anderen haer

3 3 daer na moeten gedragen , ende van

„gelijcken doen, op boete van twaelf

3, guldens t'elcke reis te verbeuren

.

, ,Wie onderde v loote eenige vreem -

33 de fchepen gewaer wert, zal tot een

3.tekenvanonraet, op dat alle andete

?3mogen gewaerfchout zijn , bydage
ssdefock driemael op en neder halen,

3> endeby nachte een vuer ontfteken •, dé

33 Admirael twee vueren , en opdely

>3 werpen , tot dat de fchepen by hem
31 zijn: ende zullen alle andere zulx

3> ziende , van gelijcken doen-, op dat

3, men zien mach , dat'et een iegelijk

33 bekent is, ende hen alsdan ftracx by

si den anderen voegen , of het noot wa-

33 re d'een d'ander by teftaen op boete

„van tien guldens.

„ In gevalle iemantdoor ftorm, mift}

3, of anderzins van het Admiraelfchap

, ,
quame te verdwalen , ende daer na de

„vlooteofeenigfchip van dien ziende

„ werde, zal gehouden zijn tot eei 1 teken

„ van kennifle by dage de bezane in

„kruis te zetten , enby nacht een vuer

„opfteken: welck teken hy mede zal

„gehouden zijn te doen , in gevalle die

„ gene, die vuert, quadeftreeckname.

„ Desgelijx by dage of by nachte in

„ twijffel ftaende , den anderen toeroe-

pen: hola N. ende zal den anderen

, , daer op antwoorden N-
„Ende indien zulxniet geantwoott

„ wert , zal den zelfden ftrax te ken-

,, nen geven by dage met de bezane ver-

, , keert, ende by nachte met een vuer als

boven i
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5 , boven : ende zullen alsdan alle andere

5, van gelijken doen, en haer terftont al

jjt'zamen ontrent dien man voegen,

„die het teken gedaen heeft * om hem

„ (of t noot ware) alle mogelijcke hul-

„ pe te doen, op verbeurte van io gul-

„dens.

„ Zoo het Admiraelfchap ergens op

i3 de rede, ofin een havenquam te leg-

„ gen , endeden Admirael by overleg

„ van eenige uit het Admiraelfchap (zo

,5 't
doenlijk is ) goet vonde, t'zeil te

„gaen, zalhy 2 fchooten fchieten , op

„dat alle d'anderen hen oock mogen

„gercedt maken: zoo zulxby nacht

„ gefchiet , zal elk vuer opfteken , om
„ den anderen te wijcken , en onge-

„ luck te verhoeden, ende zalniemant

„ zijne kours gaen , voor dat de laetfte

„ man onder zeil is , daer na een iege-

lijk zal moeten wachten, op verbeur-

de van zes guldens.

„Byaldien het gebeurde (datGod
„verhoede) dat den vyant onder het

„ admiraelfchap quam , zal een jege-

3) lijck , zoo wel die geen gefchut als

„die gefchut voeren , hem moeten

„voeden dicht by den anderen , om

„ denvyandt alle hinder en fchade te

„ doen , die zy konnen : mits dat de

„ ongewapende hen zullen moeten

„ houden uit de wege,datzede fchut-

„fchepen niet en verhinderen, in't

,', verweeren , ten waere datze jets

„voornamen tot nadeel van den vy-

„andt ende zullen alle koften, fcha-

„ den ende verleemptenoverzulcks

„ geleden, het zy van des vyandts

„ gefchut , ofte in wat manieren het

„ zei ve zoude mogen gefchieden , be-

„ taelt ende geboet werden over de

„gemeene vloot. By zoo verre den

„ Admirael tot eenige tijde de Schip-

„pers van het admiraelfchap by hem

„ begeert , zal hy een vaentjen achter

', van de Compagnie laten wayen , en-

„ de een fchoot fchieten , ende zullen

,', als dan alle Schippers hen daer

„ heen voegen , om des Admiraels

„begeerte te hooren , op verbeurte

„ van 6 guldens.

„ Dat niemandtvanditadmirael-

„fchap op eenige rede , of in eenige

,, haven zal mogen lopen voor den

j, Admirael ofteVice-Admirael , die
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„ oock 't zelve niet en zullen rao-

„gen doen , ten zy datdenlaetften

„ende alderachterfte hoogh genoegh
„is, ende dags genoegh hebbe, om
„daer mede te komen , op verbeurte

„van 6o guldens, elck fchip te ver-

„ beuren , d'een helft tot profijt van

„ de verlatene , en het ander voor

„ den armen.

„ De fcheepen zullen zeilen ieder

„ op zijn rang , en plaets daer hy be-

,, ftelt is. Die in groot gevaer op zijn

„ fchip is , door muiterye en hulp

„ vereifcht , laet achter uit de kajuit

„een tafel-laken aen een ftock waien.

5j Ofhet gebeurde dat iemantvari

„ 't admiraelfchap lant gewaer werde
„by nacht, ofin duifter weer, diezal

„twee lantarens voor by malkande-

„ren zagens gewijze open neder ha-

„len , en by dage twee pyen in ma-

„ niere als vooren , op verbeurte van

„ 6 gulden.

„Ende zullen alle boeten , dewel-

„ ke in deze niet verdeelt en zijn

,

„ komen tot profijte van het gemeene
„admiraelfchap.

Van de koopvaerdy fcheepen uit

deze landen varende, zijndeSchip-

pers gewoon , elck uit de plaets van
daerhy vaert , een Zee-briefmede te

voeren. Welk verleent wordt van de
beftierders der zelve, omzijnlandt-

aerd te konnen bewijzen : By voorval

van dees ofgene ontmoetinge : deze
behelft de Schippers en 't fchips-

naem, 'tfchipsgroote, waer het ei-

gen is, voor 't geheel, often deele,

welck alles by de Schippers met eede

moet beveftigt zijn. Wanneer elders

de peft d'overhant heeft, verziet men
zich mede van een gezont-brief, waer
in als vooren Schipper en fchips-naem

vermeit moeten zijn, van waer, en
waer heen het fchip de wil heeft , wat
zijne ladingh is, &c. en als't fchip

zeewaert gaet , wordt het niet uitge-

laten , zonder blijck van in en uit

gaende tol en gelei-geit voldaen té

hebben , nevens maft-en have-gelt.

Van het koopmanfehappen te water j

zegt Ar'tftoteles , dat het veel loflijc-

keris als te lande.

Op dat de fchepen dezes lants niet

uitvaren zoude » zonder gewapent

,

en
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en voorzien te zijn , na den eifch en

zoo fchade mochte komen te lijden,

'tgeen van onvoorzichtige fchippers,

en waeg-halzen , lichtelijck zoude ge-

fchieden , hebben de Beftierders al-

gemeine bevelen daer op beraempt

,

en uirgegeven, op dat alzoo een je-

gelijck het zijne beware, en 'c ge-

meen geen af- breuck lijde , als volgt.

Ordre op 't wapenen en mannen van
fchepen-, uit de vereemgde Nederlan-

den over zee varende in 't algemem.

i QChepen, groot zijnde van veertig tot

O vijftig laften zullen moeten op hebben

zeven mannen, ende een jongen , twee gote-

lingen, elck van acht hondert ponden ge-

wicht, twee fteen-ftucken, vier kamers, elck

van hondert ponden gewichts, vier musket

ten ofroers, zes lange en twaelf korte fpief-

zen.

z Van vijftig tot zeftig lallen, zullen moe-
ten op hebben acht mannen, een jongen,twee

gotelingen , zwaer te zamen twee duizent

ponden , vier fteen-ftucken, acht kamers,

elck van hondert ponden, zes roers of mus-

quetten, zes lange ende twaelfkorte fpieflen.

3 Van zeftig tot zeventig laften, negen

mannen, een jongen , vier gotelingen , zwaer

tezamen vier duizent ponden , vier fteen-

ftucken , acht- kamers, elk van hondert pont,

en fpiefzen als vooren.

4 Van 't zeventig tot tachtig laften, tien

mannen, twee jongens, gotelingen , fteen-

ftucken, ende mufquetten als voren , twaelf

lange en twaelfkorte fpieffen.

y Van tachtig tot negentiglaften,e!fman-
nen, twee jongens, zesgotelingen, zwaer te

zamen zeven duizentjponden , vier fteen-

ftucken , acht kamers , te zamen zwaer zes

hondert ponden , roers cn fpieffen als vooren.

6 Van negentig tot hondert laften , twaelf

mannen , tweejongens, zes gotelingen,zwaer
te zamen acht duizent ponden, vier fteen-

J

ftucken , acht kamers , roers en fpieffen als

vooren.

7 Van hondert tot hondert en tien laften,

dertien mannen, twee jongens, zes gotelin-

gen zwaer tezamen negen duizent ponden,
vier fteen-ftucken, acht kamers , te zamen
zwaer acht hondert ponden , acht mus-
quetten ofte roers, een dozijn lange , en twee
douzij n korte fpieffen.

8 Van hondert en tien , tot hondert en

twintig laften, veeertien mannen, twee jon-

gens, zes gotelingen , zwaer tien duizent !

ponden , vier fteen-ftucken , acht kamers ,
j

roers en fpieflen als vooren.
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9 Van honderten twintig tot honderten
dertiglaften vijftien mannen , zes gotelingen
als vooren, zes fteen-ftucken, twaelf" kamers

,

t'zamen zwaer tien duizent pont, tien mus-
quetten ofte roers, twee douzijn lange, en
drie douzijn korte fpieffen.

10 Van hondert en dertigh , tot hondert
en veertig laften , zeftien mannen , twee jon-
gens, acht gotelingen zwaer te zamen elfdui-
zent ponden, fteen-ftucken , roers ende fpief-

fen als voren.

11 Van hondert en veertig tot hondert en
vijftig laften , zeventien mannen , twee jon-
gens, acht gotelingen , zwaer te zamen twaelf
duizent ponden , fteen-ftucken, musquetten
en fpieffen als boven.

12. Van honderten vijftig tot hondert en
zeftig laften , achtien mannen , drie jongens,
acht gotelingen , ende zes fteen - ftucken

,

beyde als vooren , twaelf musquetten ofte
roers, twee dozijn lange , en drie dozijn kor-
te fpieffen.

13 Van honderten zeftig tot honderten
zeventig laften, negentien mannen , drie jon-
gens, gotelingen, fteen-ftucken, musquetten
en fpieflen als boven.

14 Van hondert en zeventig, tot hondert
en tachtig laften, twintig mannen , drie jon-
gens, gotelingen, fteen-ftucken

, mufquet-
ten en fpieflen als boven.

if Van hondert en tachtig tot hondert
en tnegentig laften , een en twintig mannen
drie jongens, acht gotelingen,zwaer te zamen
veertien duizent pont , zes fteen-ftucken

,

twaelf kamers, t'zamen zwaer zes hondert
pont , veertien musquetten ofte roers , ende
fpieflen als vooren.

16 Van hondert en tnegentig tot twee-
hondert laften, twee-en twintig mannen, drie

jongens acht gotelingen, te zamen zwaer ten
minften veertien duizent ponden, acht fteen-

ftucken , zeftien kamers , zwaer ten minften
twaelf hondert pont, zeftien musquetten

,

ende fpieffen als vooren.

17 Ende alle andere fchepen, boven de
twee hondert laften zullen moeten toegeruft

worden, ende van alles verzien zijn, na ge-

lang, wel verftaende , wel met meerder volck,

gefchut ende wapentuig, maer niet minder.

VanNoort en Caep-vaerders in't

byzonder.

I De Noort- vaerders, ende die van de vif-

fêherye, zullen oock met gefchut varen, en-

de uitgeruft zijn , als volgt.

i Noort - vaerders van 't zeventigh tot

tachtigh laften zullen moeten op hebben ze-

ven mannen , een jongen twee gotelingen ,

tezamen zwaer twee duizent ponden , ofte

daer boven , twee fteen - ftucken , vier ka-

mers te zamen wegende drie hondert pont,

H fa h v ier
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vier roers, zes lange ende vier korte fpiefzen.

j

3 Van tachtigh tot tnegentigh laften, acht

mannen , een jongen , twee gotelingen , we-

gende te zamen twee duizent vier hondert

pont , twee fteen-ftucken van gewichte als

voren , Vierroers , zes lange ende zes korte

fpiefzen.

4 Van tnegentigh tot hondert laften , ne-

gen mannen, een jongen, vier gotelingen,

wegende te zamen vier duizent pont , twee

fteen-ftucken, vier kamers, t'zamen zwaer

vier hondert pont, zes roers, een dozijn lan-

ge, en een dozijn korte fpiefzen.

5 Van hondert tot hondert en tien laften

,

tien Mannen , twee jongens, vier gotelingen

ten minften van vijfduizent pont , vier fteen-

ftucken , acht kamers, zwaer tezamen zes

hondert pont , roers ende fpiefzen als voo-

ren.

é Van hondert en tien tot hondert en

twintigh laften, elfmannen, twee jongens,

vier gotelingen , wegende te zamen zes dui-

zent pont , fteen-ftucken , roers ende fpief-

zen , als vooren.

7 Van hondert en twintigh tot hondert en

dertigh laften , twaelf mannen, twee jon-

gens, zes gotelingen, wegende te zamen ze-

ven duyzent ponden, vier fteen-ftucken als

vooren, een dozijn lange, endeecn dozijn

korte fpiefzen.

8 Van hondert en dertigh tot hondert en

veertigh laften , derthien mannen , twee jon-

gens , zes gotelingen wegende acht duizent

ponden, fteen-ftucken, roers ende fpiefzen

als vooren.

9 Van hondert en veertigh tot hondert

en vijftigh laften, veerthien mannen , twee

j ongens,ende van alles gewapent als vooren.

10 Van hondert en vijftig tot hondert en

zeftigh laften , vijfthien mannen, twee jon-

gens , ende gewapent als vooren.

11 Van hondert en zeftigh tot hondert en

Zeventigh laften , zeftien mannen, drie jon-

gens, ende voorzien als voren.

1 2 Van hondert en zeventigh tot hondert

en tachtigh laften , zeventhien mannen, drie

jongens, ende gewapent als vooren.

I j Van hondert en tachtigh tot hondert

en tnegentigh laften , zullen moeten op heb-

ben achtien mannen , drie jongens, ende van

alles gewapent zijn als vooren.

14 Van hondert en tnegentigh tot twee

hondert latten , zullen moeten op hebben ne-

gentien mannen, driejongens, endevanal-

les gewapent zij n al s vooren.

Beroerende de Buifzen.

1 5 Buizen van vier-en-twintig tot der-

tig laften , zullen gemonteert werden met

twee gotelingen, elck van acht hondert pont

,

vier fteen-ftucken, acht kamers, elk van hon-

dert en vijftig pont, zes roers, zeslangen, en

zes korte fpieflen.
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l<5 Buizen boven de dertig laften , zuilen

moeten op hebben vier gotelingen, zwaer te

zamen vier duizent pont, vier fteen-ftucken

,

acht kamers , van gewichte als boven , zes

musquetten ofte roers , acht lange ende acht

korte fpieflen.

17 Geen buizen , boots ofandere haring-

fchepen zullen moeten uitvaren, noch in ko-

men nochte oock zuiden ofte noorden varen

,

zonder gelei, tenware datze zamen op had-

den achtien ofte twintig gotelingen , met

twaelffteen-ftucken en hare kamers , op boe-

te , dat de overtreders , op elck laft zullen

verbeuren t'elcke reize twee ponden van

veertig grooten 't pont , mits datze dan noch

by 't Admiraelfchap (onder de zelve te ma-

ken) zullen moeten varen. Wel verftaende,

dat niemant gehouden zal wezen , ongewa-

pende fchepen onder het Admiraelfchap te

nemen , ende dat de Admiraelfchappen met

woorden gemaeckt , zoo krachtig zullen we-

zen, als die gene die by gefchriite gemaekt

zullen worden.

18 Alle welcke voor-verhaelde fchepen

hen zullen moeten verzien, met kruit , kloo-

ten ende fcherp , omme met elck ftuck te mo-
gen fchietcn , zeftien fchooten , ofte meer,

zoo wel met gootelingen , fteen-ftucken,

als roers.

Naerder bevel van haer Hog: Mog:
op de groote , toerufting , wapening,

manntnge , en t_Admiraelfchap y der

fchepen die door de Straet na de

Middelantfche zee varen.

1 Eerft, dat gene fchepen nademiddcl-

lantfche Zee mogen bevracht werden , om
ftuck-goederen van verfcheide koop-luiden

te laden , of in te nemen , ende in eenige

haven ofte plaetze, aen de voorfz.middel-

lantfche zee gelegen te vervoeren, tenzy de

zelve groot zijn hondert tachtig laften , éndo

gewapent met vier-en-twintig gotelingen

>

dekleinfte.fchietende vijfponden yzers, en

ander wapentuig naer behooren , en op heb-

bende vijftig mannen , twee ofte driejongens

daer onder begrepen, alles wel meerder maer

niet minder, ende dat zoodanig fchip niet zal

mogen verzeilen , ten zy met twee gelijke

fchepen in zijn gezelfchap , ende dezelve met

vaft Admiraelfchap aen den anderen verbon-

den zullen wezen , alles op boete van by de

fchippers te verbeuren, hare vrachten, die zy

zoude mogen verdienen , ende daer en boven

van duizent gulden , op fchip en goederen te

verhalen.

ï Genefchepenby byzondere luiden be->

vracht , ende met granen , ofmet andere wa-

ren geladen zullen mogen werden , ten zy de

zelve gewapent ende gemantzijn, na gelang

van hare groote , als volgt; te weten, een

fchip
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fchip van hondert laften,met tien Gotelingen, .
geven) zullen in gefcheept ende geladen mó"

en twintigh Eters: een fchip van hondert tot i gen werden in eenige andere fchepen , als die

honden: envijftigh laften,met twaelfGote-
!
in Admiraelfchap varen zullen , ende haer

lingen, en vier-en-twintigh Eters : een fchip na 't reglement dien aengaende in 't eerfte ar»

van hondert en vijftjgh tot twee hondert la

ften , met veerthien Gotelingen , ende twee

ticul geftatueert
, volkomentlijck gedragen

,

op de verbeurte van de goederen , ofte waer-

en-dertigh Eters: de voorfz. Gotelingen , de i de van dien, die ftrijdigh dezen , geladen

minfte fchietende vier ponden yzers , ende

vorder alle wapen-tuigh na gelang : welver-

ftaende dat de zelve fchepen oock geen ftuk-

goederen van jemandt byzonder zullen mo-
gen innemen , zoo lange andere fchepen , als

in 't voorgaende lit , gewapent tot ladinge

ofte gevoert zullen worden.

8 Alle fchepen uit deze landen naer de
middelantfche Zee varende, zullen zich in

de Zee-havens te zamen in een bondigh admi-
raelfchap moeten verbinden , met uitfluytin-

ge van alle ongewapende: endeniet genoeg-

van ftuck-goederen , hun voordragen , ofte
]

zaem gewapende fchepen. Gelijck hen oock
daer op aenleggen : ende zullen oock gene

andere fchepen , als ten minften gemonteert

ende gemant zijnde naer inhouden van dit ar-

tikul ,in eenige plaetzen aen de Middelanze-

zee, ofte andere zeeboezems ofwateren daer

op uytkomende, eenige andere goederen mo-
gen laden als Zout, op te verbeurte van de

rachten die zy daer aen zouden verdienen

in zee , ofte in eenige vrye ende onzijdige

havenen, naergelegentheyt , zoo veel doen-

lijck is , te zamen voegen ende in admirael-

fchap verbinden zullen, alle de fchepen uyt

verfcheiden zee-havens dezer landen komen-
de, ende naer de ftraet willende.

9 De fchepen van Levanteherwaerts ko-
mende , zullen van hare laedplaetze niet mo-

ende daer cn boven van duizent gulden, op gen vertrecken,als't zy met zo vee! gezelfchap

fchip en goederen mede te verhalen als zy met vier ofvijfweken naer elckander te

5 Van gelijcken zullen alle andere fchepen wachten zullen konnen hebben , ende alle de

uyt deze landen varende na Vranckrijck , gene die van be-ooften deGolve van Venetien

Engelandt, Yerlandt , Terra Nova , ofte an- komen, zullen gehouden wezen aen te loo-

dere plaetzen : om van daer voorts naer en
j

pen op Santen, alwaer de fchepen inde Golve
door de voorfz. Straet te verzeilen , gehouden

wezen haer te gedragen ,
wapenen ende man-

nen , gelij k in't voorgaende artikul is beitelt.

4 Ende indien eenige fchepen , anders als

voren tocgeruft , gewapent ende gemant

,

onderftaen door de Straet in dc Middelantze

Zee te varen , verftaen ende bevelen wy, dat

van Venetien ladende , oock zullen gehou-
den wezen aen te lopen , aldaer veerthien da-

gen naer elckander wachtende ; indien daer

waerfchijnlijckheidt is van eenigefchepen toe

te komen , ende daer van ten minften met
drie ofte vier wel gemonteerde fchepen , t'za-

men op hebbende, t'zeventigh of tachtigh

Op de zelve geen verfeeckeringe gedaen zal
,

Gotelingen , in compagnie herwaerts ko-

mogen werden , en indien eenige gedaen

werde, verklaren wy de zelve van nu ende

als dan s egeen , ende van onwaerden, bege-

rende, dat daer op geen recht zal werden ge-

daen.

5 Doch zullen de verzekerde van de goe-

deren in byzonder bevrachte fchepen geladen,

men , en zwacker van gefchut zijnde , tot

Livornoaen-lopen : daer oock zullen moeten
acn-lopen alle fchepen , komende van alle

plaetzen beweften de Golve van Veneticn

,

ende aldaer veerthien dagen na compagnie
wachten , ende d'eerfte fchepen aldaer veer-

tien dagen na compagnie gewacht hebbende,

tegenshaer verzekeraérs mogen beftaen, by
j

zullen als dan alle de fchepen , die zich daer

aldien zy by gefchrift Van befchouwing doen

bhjeken , dat het fchip na behooren gewa-

pent , ende gemant is bevonden.

é Ende zal oock op de fchepen die in 't

openbaer op ftuck-goederen leggen , geen

nietigheidt van verzekeringe plaets hebben , |

alwaer 't dat by de Schippers eenige misgreep

of nalatigheidtin defchouwingh , wapening

ende manninge werde gepleegt , alzoo den

Koopluiden niet mogelijck is daer voor zor-

ge te dragen cn genoegzamen daer inne is ver-

zien, dat volgens dit placaet geen fchepen op

by elckander vinden, tezamen in een goet,

vaft ende bondigh Admiraelfchap herwaerrs

komen , alles op verbeurte van duyzent gul-

dens , by een yder te verbeuren , die tegen-

ftrijdigh hier mede zal hebben gedaen.

10 Ende op dat de Admiraelfchappen te

beter onderhouden mogen worden , zullen

de fcheepen in 't Admiraelfchap gevoegt,

haer by den anderen moeten houden , zon-

der dat iemant, 'tzy in gaen' ofkomen , van

de vloote zal mogen fcheiden , voor datze ge-

komen zijn op zoodanige hoogte , daer noot-

ftuck goederen mogen aenleggen, die niet zakelijck verandering van ftreeck voor eenige

na behoren gemant , ende gewapent en zijn ,
fchepen wert vereifcht , ende zullen als dan

ende de Schippers daer van fchouwingh moe-
j

d'andere,die noch langer by elkandere kun
ten verzoecken.

7 Geene maften , touw-werek , kruit ,

ende andere werektuigen van oorloge (daer

toe byzonder verlof zoude mogen zijn ge-

nen blijven.gehoudcn wezen zulcks te doen

,

zoo lange als doenlijck zal wezen. Endeza!
oock niemant van de vloote mogen fcheiden

zonder verlof van den Admirael, op boete

H h h % zoa
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2,oo yemandtbuytenstijdts, ofzonder ver-

lofvan den Admirael, oftegens de genomen

ordre , het admiraelfchap quame te verlaten ,

dat de zelve zal gehouden wezen , ten be-

hoeve van de andere fchepen , in't Admirael-

fchap gebleven , te betalen alzulcke zomme

van penningen , als zy onderlinge zullen heb-

ben bedongen , ende in geval van uitftcl ofte

wcyo-eringe , zullen het fchip ofte fchepen

,

dié haer het admiraelfchap hebben ondertroc-

ken ,
midlerwijl ende datelijck daer voor mo-

* Ccëxecu- gen * aengetaft worden , alles boven , ende

teen. zonder verminderinge van de voordere ftraf-

fen invoorgaendeplacatengoetgekeurt, en-

de dat zoodanige fchepen het Admiraelfchap

verlatende, geenebefcherming van fcheepen

van oorloge zullen hebben te verwachten, of-

te te genieten.

li Zy verboden wel uitdruckelijk, dat

gene maften , riemen , touwen .gotelingen ,

'kruit , ofte andere tuigen van oorlooge , zon-

der behoorlijk verlof , by iemant op Saleé

,

Algiers en Tunis zullen mogen vervoert en-

de gebracht, nochte in zee, ofte eenige an-

dere havenen onderwegens van andere fche-

pen over gefcheept worden , om in devoorfz.

plaetzen te brengen, rechts-weegs, ofte door

omwegen, ofte onder hoedanige fchijn het

zoude mogen wezen, op verbeurte van lijf

engoet, alwaer 'tdat de overtreders na ver-

loop van eenige jaren eerft wierden ontdekt

,

en zullen den aenbrenger ofte aenbrengers

,

indien zy medefchuldig zijn geweeft, daer

van verfchoont, ende anderzints na behooren

geloont worden.

iz Bnde op dat deze ordonnantie te be-

ter na gekomen , ende de overtreders zouden

mogen ontdeckt worden, is geordonneert,

dat alle Schippers , willende varen na de mid-

dellantfche zee, 'tzy met ftuck - goederen

,

ofdoor byzondere koopluiden bevracht zijn-

de, om hier of elders uit deze landen te laden,

gehouden zullen zijn fchouwinge te verzoe-

ken aen de gecommitteerde daer toe geftelt
,

eerzy van hare laed-plaetzen , of daer hare

fchepen uitgeruft werden , zullen mogen ver-

trecken , op verbeurte van alle haer verdiende

vrachten ; ende daer en boven van duizent gul-

dens , welke boete zy mede verbeuren zullen,

by aldien zy bevonden werden, naer gedaene

fchouwing eenige verminderinge ofte bedrog

inde wapening ende manninge haerder fche-

pen gedaen te hebben : ende zal de zelve , als

oock alle andere boven gefchreeven ftraffe

daer in by de Admiraelfchappen niet anders

en is bedongen , verdeelt worden een vierde-

part voor den aenbrenger , een vierde-part

voor den Officier die de klachte zal doen , een

vierde part voor den armen , ende het refte-

rende vierde-part tot profijt van de laft-gel-

den. Ende op dat de voorfchreve fchouwin-

ge na behooren mach gefchieden , is geor-

donneert, dat de Magiftraten van de Steden

,

W I T S E N S

alwaer de fchepen na de MiddellantfcheZef!

bevracht, ofafgeladen zullen werden , uit de

aenzienlijkfte koopluiden eenige zullen be-

machtigen ende be-edigen, omme in de zee-

havenen onderzoek te doen op degroote,toe-

rufting, wapening, ende manninge van de

voorfz. fcheepen , ende cfde Schippers oock

«enige kneeplingen ^hebben, welke fchippers '

desvermaent zijnde, haer aen de voorfz. ge-

machtigden by eede zullen moeten zuiveren

;

datzy het volck op hare fchepen zijnde, ge-

huert ende acngenomen hebben , om met haer

deaenftaenderijzetedoen. Wert mede belaft

alle Schippers, Commizen , Stuerluiden , en-

de andere , eenigh bevel op de voorfz. fchepen

hebbende, de voorfz. fchouwinge van ende

in hare fchepen te gedogen , zonder eenig be-

let daer tegens te doen, ofte laten gefchieden

,

op boete van keurlijke verbetering , ende daer

en boven tot vervallinge van de onkoften van

de voorfchreve gemachtigde aen de zelve te

betalen zoodanige tax als met kenniffe ende

goetvinden van devoorfz. Magiftraten , daer

over zal werden beraemt : welcke penningen

by de beladers ofte bevrachters, of die de

goederen ter beftemder plaetze zullen ont-

fangen,aen de voorfz. Schippers ofte Com-
mizen zullen worden geboet ; ende zullen

de voorfz. gemachtigde gehouden wezen da-

telijk, tenoverftaen van de voorfz. Magiftra-

ten, ofte hare gemachtigden te rekenen , ende
verantwoorden naer behooren , oock aente-

keningen van haer (chouwingh te houden,
ende daer van blijk-fchrift aen de (chippers

ende alle andere die zulx vei zoeken geven.

Te handelen van het Zee-recht , op
deze plaets, mijnvoornemen is geweeft,

waer toeoock veele fchriften reets ver-

vaerdigr hadde ; doch terwijl befpeur,

dat dces zaecke van Grotius , Vin-
nim, Peccius, Loccenius , Tako Cltns

,

Quintein Weytzen , en den fchrijver

der Wisbuyfche , oude Hanze-fteden-

fche en Oleronfche Zee- rechten,ook in

zoo meenig plackaet op dit ftuck in de-

ze landen , zoo van outs als te dezer tijt,

van de regeerders en hooge overigheit

uitgegeven , en met den druck gemeen
gemaeckt , int brede, en volmaektelijk is

verhandelt , zal den lezer daer heene

zenden j alleenlijk latende volgen de

Zee - wetten voor Boots-gezellen
, of

de Haring-ruij]cherye,gemaeckt

in den jare \6ic>.

I Alle Perzoonen hen nu voortaen ver-

huyrendeter Haringh-vaert, verbonden zul-

len zijn, haerwerek , endedienft zulckste

volbrengen , als den Stuerrnan hen dat beve-

len



Scheeps-bouiv en befiier. II. Deel.

len ial , zonder daer uit te gaen buiten duide-

lijck verlof ofte wille van den Stuerman , op

boete, dat de Stuerman den zelve gezelle voor

dek fchoft zal mogen korten vijf ftuyvers

,

voor een halve dagh tien ftuyvers , ende voor

een gehelen dag twintig ftuyvers, ende dat

aen 't eerfte vierendeel van de huyre dat hem

kome zal, na dat hy uit zijn werek gebleven

zal wezen : ende zoo verre de zake in rechte

kome, zal de Bootsgezelle als dan verbeuren

tegens den Officier drie Carolus guldens.

2, Ende zoo wie hem meteen Stuerman

verhuyrt tot eenigh werek, het zy van leg-,

gen , kaecken , kuypen , timmeren , bof-

fchieten, ofandere fcheeps-wereken, en't zel-

ve niet en doet , ofte doen en konde , ofte

dat jemant in zee wezende hemmetgroote

dranck belafte , zal den Stuerman uyt zee ko-

mende den zclven mogen oorlofgeven , mits

hem niet meer betalende dan den zeften pen-

ningh van zijn bedongen huyre.

3 De Bootsgezellen hen by een Stuerman

hebbende verhuyrt , ende naderhandt weder

by een andere Stuerman zich verhurende ,

daer over verbeuren zullen een boete van tien

gulden , ende noch keurlijcke verbeteringh

doen , naer welgevallen van fchepenen ! Een

Stuerman zulcks wetende, ende zulke Boots-

gezellen huyrende, zal mede verbeuren ge-

lijcke tien gulden : ende indien een Stuerman

daer van by een Bode , ofte ander goede ken

nifze gewaerfchouwt ware, endenoch daer-

en-boven met de zelve Boots-gezellen ter

Zee voere , zal hy verbeuren over elke Boots-

gezelle daer van hy gewaerfchouwt zal zijn ,

twinrigh gulden , te bekeren d'een helft tot

profijte van den Officier van der plaetze daer

die voor-kennifze af-genomen zal worden ,

ende d'ander helft voor den Armen : ende

om zulcks te voorkomen , zal den Stuerman

gehou den zij n de Boots- gezellen , eer hy die

aen-neemt, af te vragen, ofzy metnicmant

anders verhuyrt en zijn , al eer hy met hun

huyr maeckt : zullen oock geen Stuerluiden

,

cta wetende, ofte naderhandt gewaerfchouwt

zijnde, een die zijn eerften Stuerman verlate,

mogen aen-nemen ende in Zee voeren, elck

mede op gelijcke boeten : des zal den eerften

Stuerman , daer de huyre mede gemaeckt is

,

een vryen wille ende keure hebben, ofhy zul-

ke ontrouwe Boots-gezellen in zijn fchip zal

willen voeren, voor de eerfte bedongen huyre

ofte niet , ende zoo ver den Stuerman hem
niet en begeerde te hebben , zoo zal hy onge-

houden zijn den zelve eenige huyre ofte loon

te geven : blijvende evenwel de Bootsgezelle

die hem andermale verhuyrt heeft , ende den

Stuerman die hem andermael ofte derdemael

huyrt, vervallen in de boete als boven , en-

de dat uyt haer eygen goederen • ende de

Boots-gezellen hen verhuyrt hebbende, om
met eenige Stuer-luiden ten haringh te varen ,

ende den Stuerman te leure ftellende , zullen

execu'.ovi.i-

len.

I Afptl.

gehouden zijn ter eerfter rechts-vervolgh te

rechte te ftaen , ter plaetze daer zy haer ver-

huyrt hebben , om van daer te varen , zonder
te mogen af- wijeken ofteoverwijzing *ver-

zoecken , ter plaetze daer zy woonachtigh *

zijn , ende dat tot dien eynde genoegh zal

zijn, dat aen haer luider I'erzoon , wacrdie

bevonden zal worden , ofte ter plaetze van

haer luider laetfter woon - plaetze een wete of-

te daghvaerdingh werdegedaen, met aen- * lnthmmi

kundigingh* , dat, ofzy-luiden verfchijnen

ofte niet , dat den Stuerman ende d'Officier

van der plaetze daer zy hen befteedt hebben

gehadt, van daen te varen, recht gedaen zal

werden by S hepenen ofte Rechtercn der zei-

ver plaetzen van de beftedinge , volgens den

inhoud van 't Placaet : en ingevalle zylut-

den by den Rechter aldaer gedoempt wor-
den , 't zy verfchijnende in rechten , ofte

dien veracht hebbende , dat op zulcke ver-

kregen vonniffe verleent zal worden, * ftrikte

uitvoer-brieven,om by den Deurwaerder uit-

gevoert te worden, in alle fchijn,of 't zelve by
den Hove van Hollantgewezen ware, niet te-

genftaende eenig tegenftel * en bcroepinge.

4 Dat een Stuerman gereet leggende om-
me ter Zee te zeilen , de Boots gezellen ge-

houden zullen zijn, ten tijde ende uyrc hen

by den Stuerman geftelt , t' fcheep te komen :

ende zoo wie niet t' fcheep en komt, endeden

Stuerman t' zeil gingh , zal verbeuren een

boete van zes ponden jegens den Officier,

ende daer-en-boven geftraft worden tot keu-

re van Schepenen.

5 Alle Scheeps-kinderen , Boots-gezellen

ende Huyrlingen uyt ter Zee komende, mits

ontfangende t'elcke reize den vierden pen-

ningh van hen luider huyre, tevreden zul-

len zijn , ende zonder mtfrmuratie weder-

om ter Zee zullen moeten varen , op de ver-

beurte van 't geit dat hen van den Stuerman

zoude mogen komen, tot profijte van 't fchip,

ende noch zes Carolus gulden tot profijte

van den Officier ; ende doeg hy den reder of-

te Stuerman , zal tot keure van Schepenen ge-

ftraft worden.

6 Indien den Stuerman deur eenigh gc-

breck van quade fortuyne, oorloge, lecka-

gie van fchepen , ofte eenigh ander verlies

van want , inne quame , ende om die ofte an-

dere oorzaken niet raetzaem en dochtezijn

neringe vorder te voltrecken, zalvolftaen,

mits betalende de Gezellen na beloop des tijts

tot S. Lucie toe , den dertiepde van winter-

maent; welverftaende, dat ofte den Stuer-

man oorbaer dachte langer in zee te blijven ,

om neringe te doen , zullen de Gezellen den

Stuerman moeten dienen , zoo lange het hem

goedt dunckt , mits dat zy daer af betaclr

zullen worden na beloop destijdts van haer

huyr, zulcks hier na verhaelt wort in 't ze-

vende lit ; maer indien den Stuerman op S.

Lucien dagh van zijne neringe fcheyt, ende

Hhhj deur
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deur quaet weer ende wint lange onderwege

blijft, en zal hy in zulcke gevallede Boots-

gez.ellen niet meer betalen , dan tot dien dag

toe , ende zullen alle de Bootsgezellen , zoo

wanneer zy aenkomen, gehouden wezen te

helpen af-fnijden, alles op ftrafFe van de on-

willige Boots-gezellen hare geheele huyre,

ende'daer-cn-boven keurlijck geftraft te wer-

den van Schepenen.

7 Ende indien eenighStuermanzijnfchip

ofte goct verheft , by quade fortuyne van

Zee ofte van zande, zal hy gehouden zijn, de

Huyrlingen te lonen nagelangh van detijdt

dat zy met hem gevaren zullen hebben , zoo

verre zoo veel goederen geberght worden

,

dat 'er boven berg-loon de huyre na beloop

des tijdts van de zelve goeden betaeltmach

werden , te weten , dat men alle de weken

van den teelt zal rekenen van BamifletotS.

Lucien dagh toe , die acht weken voor twaelf.

Maer zoo verre 't fchip ende goedt van den

vyant ofte Zee- rovers genomen ofgelosgelt*
*Gum- won ^ za | de miyre van de Boots-gezellen

iomart. ^ Huyrlingen ftaen tot goet-vinden ende

middelingh van onpartijdige Stuerluiden ,

ofte uyterlij ck van den rechten , daer alzulck

fchip uyt-gevaren zal wezen, na gelegentheit

van de zake.

8 Dat niemant eenige Haring, 'tzy ver-

fche of anders uit den fcheepe zal mogen te

dragen, op de verbeurte van twintig ftuivers,

tot profijte van den Officier, ende den haring

den ftuerman te herftcllen op keurlijke boe-

ten vanfchepenen , ten waere 't zelve gefchie-

de by toeftemming en kenniffe van den

Stuerman.

9 Dat ook niemant eenig Bier buitenden

fchepen zende, noch dragen zal, nochoock

niemant van bulten in den fcheepe roepen

,

opdevoorz.boete Van twintig ftuyvers , en-

de keurlijke ftrafFe als voren.

10 Wat Boots-gezellen ofte vennot van

de Stuerman ,
geit ofharing ontfangen heb-

ben, ende daer mede ontloopen, zal gehou-

den wezen de ontfangen penningen ofte ha-

ring teherftellen, ende zal daer en boven ver-

beuren de boete van twintig Carolusguldens

;

een derde deel tot profijt van den Officier

,

het ander derdendeel, tot behoef van defte-

de ofte plaetze, en het derde deel tot behoeve

van de fchepen , ende noch keurlijke boete

van Schepenen.

11 Wieinfcheeps-werck, ofte by oorlo-

ge, ter voorval van dien , binnen den fchepen

gequetft ofte gefchooten wordt , dien zal het

meefter-gek zonder iets meer betaelt worden

uit het gemcene fchip , zonder eenige mont-

ften gehouden te zijn : en indien hy eenige

leemten behouwt , daer en zal't fchip ofte re-

ders niet in gehouden wezen , maer hy zal

ontfangen zijn volle huere , van de reize daer

in het zelve gefchiet.

iz Dat den genen, die hen verluieren in

ti j dt van oorloge om ten haring te vare n , en de

niet vechten en willen als tvan nood c wezen

zal, dat de zelve tot goetvinden van den rech-

ter daer 't fchip uitgevaren zal zijn, geftraft

zullen worden.

i } De Stuer-luiden zullen hun boots-ge-

zellen , fcheeps-kinderen en huerlingen , die

zyaengenomen mogen hebben, ofteaenne-

men zullen , alleen loonen met geldt , zonder

de zelve te loven eenige haring , vifch , make-

reel, korfharing , bier , broot , ofte eenige an-

dere waren of koopmanfehappen , hoe die

ook genaemt zoude mogen wezen. Dan zul-

len dezelve alleen mogen toeftaen op ieder

reize , die den Stuer-man ten wille doen zal
j

een kinnetjen Haring , zonder meer, die hen

met kennis van den boek- houder of hooft-

reders zal werden gelevert uit de fcheeps-ha-

ring, zonder dat de zelve eenige haring zul-

len mogen uitfehieten , ofoock eenig hout le-

veren , 't welck by de reders zal werden be-

zorgt, op de verbeurte van 't zelve hout : ende

zal den jongens volgen , een kinnetjen haring

voor de geheele teelt, by den zeiven t'ontfan-

gen, op zoodanigen reis , als zy des zullen be-

geren ; maer zullen de bootsgezellen , en an-

dere huerlingen 't zelve moeten ontfangen

op ieder reize, op de verbeurte van dien, en

den Stuerman ofte Boeck - houder anders

doende, zullen uit haer eigen goeden verbeu-

ren vijftig Carolus guldens, van ieder boots-

gezel ,huerling ,ofte jongens , die zy meer-

der haring, vifch ofte andere waren hebben

gelooft ; te bekeuren d'een helft aen den Offi-

cier die de uitvoering * doen zal , ende de *

weder helft ten behoeve van den armen , en

den aenbrenger halfen half.

14 Welcke voorfz. kinnetjens haring al

t'zamen toegcflagen zullen moeten werden

binnen 's daegs zonder dat men dezelve, we-
der zal mogen opflaen om te packen ofte

verzorgen ,
op de verbeurte van den zeiven

haring; en daer en boven een boete van zes

Carolus guldens, ten behoeve van den Offi-

cier, behalven keurlijke boete van Schepenen,

zoo wel by den Stuerman als Vennot uit haer

eigen goeden te verbeuren.

15 Geen Stuur-luiden , fcheeps-kinderen

,

bootsgezellen , ofte andere , binnen fcheeps-

boort eenige Haring in zee zullen mogen uit-

fehieten voor fcheeps-haring-voeringe ofte

anders, in wat manieren 't zelve zoude mo-
gen gefchieden , omme de zelve te leggen in

gelijke tonnen , halve vaten ofte kinnekens

,

dan alleen den jedelen , kuit-zieken , nacht-

fchamel, klaer ende zuiver , d'een uit den an-

deren te fchieten , op de verbeurten van den

haring , ende zes gulden uit haer eigen goe-

deren , zoo wel by den Stuerman als by den

Vennot. Maer alle boter-half-vaten , en kin-

nekens, die binnen fcheeps boort opgegeten

worden, zonder meer, zullen geleit worden

met vifch ofharing,tot profijte van dê ichepe.

In
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Inden jare i6ti,i2,xo, en 29. zijn

by haer Hog: Mog : onderfcheidelijke

placcaten ter neer geftelt, de Haring-

vaert, Viflcherye en haer recht betref-

fende , die alle in de Placcaet - boecken

ftaentezien.

Niemant vermag zijn Roer onklaer

te houden, zoo, datdaer netten aen zou-

dekonnen hechten.

By goet weer, als iemant vilfchen

wil, zal de Stuer-man zijn achter-fock

ofbezaenhijflen.

By nacht zullen zy haer ankers heb-

ben in te nemen.

Die niet en vifcht,vermag nietonder

de viflchers te drijven , maer moet zeil

maecken.

In 't net fchieten , vermag men den

ander niet te na te komen. Men wach-

te zich wel een anders wandt te kerven.

Ieder zet zijn naem op de netten

,

om altans bekent te mogen zijn, enz.

De Haring, die voormaels by Noor-

wegen en onder Schoonen placht te

fchuilen ,
vangt men nu in 'tvoor-jaer

op de kuft van Schotlant, en in 'tna-

jaer op de kuft van Engelant, benoor-

den de Teems : van waer zy , in de win-

terde hoofden deurtrecken, achterEn-

gelant fchieten , en tegen 't voor-jaer

grootelijx vermeerdert, voorde fchot-

ze kuft zich weder laeten zien.

DezeviffcheryevandeNederlanders

grootelijx wort geoeffent. Men heeft

in een jaer het Teffels gat voormaels

by de vijftien en zeftienhondert buizen,

driemael op de vangft , uit en in zien

zeilen. Heden beloopt het getal om-

trent zeven hondert , ieder zeventig laft

voerende , elck laft hout hondert en

twaleftonnen , en ieder ton omtrent ne-

gen hondert haringen. Zooze nu drie-

mael laeden , gelijk meeften-tijdts ge-

fchiet: komt het getal der gevangen

Haringen op vele millioenen tebeloo-

pen.

In het jaer 1 5 90 voeren van Enchui-

zenalleen 35oBuizen ,opden Haring-

vangft in zee: welcke ftadtzoo fcheep-

rijkisge\veeft,datals de Koningh van

Spanjen de Nederlantfche fchepen in

beflagnam, men dacr in korten tijdt drie

hondert groote fchepen op heeft ge-

bouwt.

Op het jaer 11 63 , heeft men eerft
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deze Haring beginnen te vangen , 't

geen eerft bydie van Zirick-zee , in 't

werckwiert geftelt. Willem Benkelfz.

van Bier- vliet, deeerfte was , die den
Haring zoute , en intonnen packte,op

het jaer 1416 < hy ftorfinhetjaer 1447,
en Keizer Karei de vijfde, waerdeer-

de dezen vont zoo hoog, dat hy in het

jaer 1556. teBier-vliethetgraf van de
man ging bezoeken . Voor hem wierdt

den Haring verfch gegeten. Kort hier

op , is tot Hoorn het eerfte groot Ha-
ring-net gemaeckt. Daer van de Heer
Hutgens aldus fpreekt:

Heb hk van allen eer(ftgroot Ha-
ring-netgebreit ,

Van allen eerfi gefpreit , van allen

eerfi verbreidt.

Ter tijdt, als by den laetften Engel-
fchen oorlog den Haring-vangft in de
Noortzeeftilftont, gaf Godt zulcken
grooten overvloet van Haringh in de
zuider zee, dat zommige viflchers in

een maent elck acht-hondert laft Ha-
ring vongen, zijnde omtrent 80 hon-
dertduizent haringen, waer van de 800
laft verkocht wiert voor 15000 en 620
guldens.

Die van Amfterdaminzonderheit,

hebben, om den fcheeps- bouw en
vaert voort te zetten , veele goede
wetten en keuren , dies wegen

, uyt-

gegeven ; zoo rakende den Zee-lui-

den zelve , als de Timmermans ,

Maft -makers, Touw -Slagers , &c.
Niemant mach Meefter Timmerman
werden, tenzy hy proef-ftuck, van
zijn Konft geeft , met een planck van

25 voet te floeren en in te brengen,

een nieuwe naet te drijven, en een

roer van vijfhaken, ofwel een fpille

van vijfgaten te maken.

Alle maften, en fprietcn, die 'er ge-

vormt werden, moeten zes of acht

kant behouwen worden , zonder dat

daer eenige proppen in mogen gefto-

ken worden. Het hout, daer de ma-

ften van gemaeckt . worden , moet

volgens kcure . by winter zijn ge-

hackt-, men mëetze binnen de ze-

ven en veertien palmen , van 't

vierkant hout , zes voet , de veer-

thien palm van 'c ent acht voet,

ende

V.nrof.M11-

re. lib. Itox-

botnim cap.

\\vanhet
vry Haring
-vanyen der

Hollanders

onder Enge-

lant.

V. Meefter

Symem Tra-

iïaet -van de

Haring.

I»
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en de ftick-houten van't endc twaelf

voet.

Quade hennip wert byKeur-mee-

fters gewraackt. Het kabel -garen

moet twee-en-vijftigh vadem uit een

pont hennip zijn geiponnen, en het

lijck-garen zeltigh vadem uit een pont

hennip. In regen vermach niemandt

snaren uit te fcheeren, omftrengenof

touwen van te drayen , zelfs oock

nietby nacht. Alle lijeken, lijnen , en

huyzingh moeten geflagen zijn, van

gellingh of van fijne Rijfche hennip

,

zonder daer toe eenige andere hennip

te mogen gebruicken. De marlingh

moet volgens Amfterdamfche wet

van rijfche hennip zijn gemaeckt.

h nckers worden geftort over 't

block , om preuve van haer fterekte

te geven.

Beflier op Koopvaerdy-fchepen

in 't byzonder.

Van ^uren

op V bf&n
en laden -van

fchepen , re-

glementen

'voor Iiaots-

volcl^ , CV.

Ziet het PAi-

caet - boeck^

"van ~4m-

fierdam.

Gefproken hebbende , in 't alge-

mein , van't fcheeps-beftier op koop-

vaerdy-fchepen , zal 't niet ondien-

ftig zijn , in 't korten aen te roeren

,

hoe het op ofte in defchepen zelve

,

ftaet en toegaet.

Als byzondere Ingezetenen dezes

landts fchepen uir-ruften , om buit op

den vyandt te behalen , en hem
af-breuck te doen, die men Kapers

noemt < wordenze gemant, zoo van

Bevelhebbers , als gemeen Boots-

volck ,
gelijck'slandtsoorlogs-fche-

pen : doch zomtijdts meerder in ge-

tal: want haer kracht in't enteren be-

ftaet, dat met veel vol cks moet ge-

fchieden : waer mede het beftier oock

ten volle over-een-komt.

De Reders of Eygenaers van de

fchepen, beftellen de leeftocht voor

hetvolck. De huyrvan'tvolckwort

gefchickt na de buy t, die daer is vero-

vert, waerzy mede in komen te dee-

len , of zoo men niets beloopt , ge-

niet het volck veeltijdtsgeeneloon.

De Koopvaerdy-fchepen, die naer

Ooft-Indien varen , zijn fterker ge-

mant , door den banck , alsdelants

oorlog-fchcpen ,en komen in minder
beamptelmgen overeen. By'taflijven

van den Schipper
, vervangt deStuer-

man Schippers plaets. De Koopman
flaet acht op de lading , vent de zelve

»

en verhandeltze : heeft zijne Schrij-

vers en Boekhouders onder zich.

Deze Schippers op fchepen , die

naer Ooftindiën varen ("welcke fche-

pen diepe hollen hebben , gel ijck alle

koopvaerdy fcheepen , zijn achter

hoog en wijt uitgebogen , tot lijfs-

bergingh , en ftouwingh van goe-

deren , ) hebben 't gebiet over 't

Scheeps-volck, ende de beftiennge

van dien
;

als mede van zeil te ma-
ken, 't zelve te verminderen ofver-

meerderen , ftreken te zetten, ofte

veranderen. Als zyineen vlootege-

zamentlijck hen reis vervorderen ,

wert althans een Opper-Bevelhebber

over de geheele vloot geftelt, die de
vlagge voert , en gebiedt. By gebrek

van deze , hebben de Koop-luiden
beurt voor beurt het opper-gezagh.

Op ieder fchip is een raedt van vijf

Perzoonen , die Rechters zijn geftel r,

met volkomen macht , om in alle

kleine misbruicken recht te doen.

Deze zijn de Koopman, als Voorzit^

ter , Schipper , Onderkoopman , Op-
per-ftuerman , en Hoog-bootsman.
Gene by-een-komfte , 'tzy om recht

te plegen, ofanderzins, mogen van
het eene fchip op het ander gefchie-

den , zonder vol bevel van de Op-
per-vloot-voogt. Drie of viermael

's nachts in jeder wacht de ronde on-
der en boven in de fchepen moet ge-

daen worden , om alle on raet , onheil j

en t'zamenrottinge van het volck te

weeren. Niemant vermag des Hee-
ren naemydelijk misbruiken, ofzwe-
ren, deGodts-dienftbefpotten, ge-

fchillen om verfcheide Godts-dien-

flen aenrichten , op zware ftraffc

daer toe geftelt.

Zonder duidelijk bevel van Koop-
man, en Schipper , mach niemandt
timmeren binnen deze fchepen. Nie-
mant binnen fcheepsboort mach zijn

toegevoeghde dranck-maet verko-

pen, of befparen , maer moet het zel-

neaenftonts nuttigen. Geen leeftocht

mach overboordt geworpen wor-
den, onder voorgeven dat verdorven
is, zonder toeftemmingh van Schip-

per en koopman. Ieder Krijgs-man

heeft
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heeft zijn geweer fchoon en kant te

houden , en moet het zelve wekelijk

vertonen den Gezag-hebberen. Die

werktuigen van Heel-meerter , Tim-

merman, ofKockverwerpt, ofver-

fteekt, totftraffe, wort gelaerft.

Hy verbeurt een maent loon, die

eeniggefchut, zonder laft, af-fchiet.

Op de krancken moet achtgeflagen

werden , en onderftant geboden van

die genen , welck onder het zelfde

gedeelte volcks zijn befcheiden. Zoo
wel buiten, als binnen moeten dage-

lijcks de fchepen gewaft , en gerey-

night worden. De goederen , tot den

lijve van een af-geltorvene behoren-

de , is men gewoon voor dc maft te

verkoopen. Niemandt vervordere

zich te dobbelen, fpeelen, of eenige

fpeeltuigen temaken binnen fcheeps-

boort , op ftraffe van acht dagen in de

yzers te zitten : het verlorene met

ipel men niet gehouden is te betalen.

Niemant vermach zich droncken te

drincken, of te plockhayren , vuur

te gebruicken elders binnen fcheeps-

boort, dan met laft, toeback drinc-

ken, dan op hetbovenet, of in het

Galjoen , alles op verbeurte van zwa-

re ftraffe daer toe geftelt.

Naer bezetten wacht , ieder zich

ftil zal te houden hebben , en zijn be-

ftelde poft waernemen. Niemandt

vreemts binnens-boorts kome , als

met toelatingh van Bevel -hebbers.

Hoy of ftroo in de flaep-plaetzen te

hebben , of oock eenige koye in te

nemen buyten laft, niet toe wort ge-

laten.

Hét zee-doopen aen den onbevare-

neniet toe wert gelaten. Maer ter ge-

woonlijke doop-plaetzen , ieder back

volcks meteen flap-kanne wijns wort

befchoncken.

Zaken , die deZoldaten op deze

fchepen aengaen, by den krijgs-raet

af-gedaen moeten werden ; welcke

beftaet uit den Koopman , Schipper
,

Sargeant, Corporael, en Lants-paf-

zaet : doch wanneer het zaken van

groote gewichte zijn , de zelve by

den breden of vloot-raet , zoo daer

meer als een fchip by den ander is , af-

gedaen moeten zijn.

De bezwoorene inftellingen den
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volcke maendelijk voorgelezen moeten

worden.

De Vloot-raet dezer fchepen beftaet

uit alle de Koop-luiden, Schippers, on-

der-koop-luiden ,
Opper-ftuerluiden

:

doch in zaeken de knjgs luiden betref-

fende,komen,in plaets van onder-koop-

luiden, en ftuerluiden , de twee eerft ge-

biedt hebbende krijgs- luiden,'t zy hop-

luiden of minder beamptelingen. De
eerfte bevel-hebber de voorzit in deze

vergaderinge heeft. By ongelijk getal

heeft hy een , maer by even twee (tem-

men. Deze raet heeft macht de ver-

ftorvene plaetzen te vervul len , en onbe-

quame uit den dienft te (lellen: fpreeckt

vonnis over zware misdadige, op het

fchip vanden Opper bevel-hebber : hy
beraemt oock op 't nemen van de ftree-

ken, aen doen van plaetzen, enz. draegt

zorgegeen kruit noodeloos in devloote

gefpilt en werde . By ' t overhoort zetten

van eenig afgeftorven menfeh , men een

fteenftuck los laet fchieten . Den Predi-

kanten en Kranck-bezoekers deze raet

niets meerder en beveelt als den ker-

ken-dienft waer te nemen ; doet hen in

goede achting houden , en niet beftraf-

fen , in 't byzijn van het volck , ten waer

de misgreep grovelijk waer. Deze heb-

ben goede zorge te dragen van het volk

tot deugden fteets aen te manen , alle

kerkelijke twiften fchouwende: de be-

ampten vermanen zy in 't byzonder

,

zoo eenig misgreep komen te begaen

,

vooralle vergaderinge zy het gebette

fpreecken hebben. Het boots -volck

metgods-dienftige boeken werdt voor-

zien. Enniemanthout zichuithet ge-

bedt of predikatie. De gebieder van

devloote heeft recht , in allebyzonde-

rc Scheeps-raden te komen , en daer de

voorzitting te hebben.

Devonnifzenaen misdadige ter uit-

voering beftelt worden op defcheepen,

daer het feit voor is gevallen : en wan-

neereen byzonderc Scheeps-raet recht

in kleine zaecken , en daer toe zy

recht te fpreecken is beftemt , fpreeckt

,

zal de fcheeps-bevel-hebber daegs voor

de uitvoering zijn fchip zoo dicht by

des vloot-voogts fchip houden , als het

doenlijck is , en een vlagge aen den

Cralijn by de marfch op haelcn , en dus

eengeheel uur laten waeien , op dat de

Iii vloot---
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vloot-voogt Weten magh dat men 's i

daegs daer aen recht plegen zal , op dat
j

hy zelve over komc, ofte iemant met
j

zijn bevel, zende. Doch indien iemant
|

van zijnen raede niet overkomt , voor

de middag op den befremden dag, gaet

de Scheeps-raet met haer zaken voort

,

en indien het feit lijfzakig geoordeelt

wert, fteecktmen het voornoemde te-

ken weder op ,
opdat de Vloot-voogt

zu!x zy bekent, en by beftelling doet.

Als de Schippers en Stuer-luiden ver-

fchillen in de ftreeken die men nemen

zal,zulxden bevel-hebber , of koop-

man bekent moet gemaekt werden , om
hen te vereffenen.

De Schie-mannen en Hoogboots-lui-

den dragen zorge, dat de fchepen wel

geftouwt worden , ten wekken einde

zy tuflehen de fchecr- houten ,ende aen

'tboort, gaten doen maken,om de ftort-

goederen daer door bequamelijk in te

ftorten. Onder Peper, Nooten, en Na-
gelen geen andere goederen geftouwt

moeten zijn ; om het verbroeien enheet-

worden dezer ftorfc: en deze ieder in by-

zondcre ruymen geladen moeten zijn.

Olie, boven en voor de handt geplaetft

moet wezen, de vaten daer deze in is,

eenigzins wan gelaten moeten werden

,

de hoepen en bodemen aengedreven,

met zout , zanten water wel gewreven

,

om alleleckazie voorte komen.

Fardeelen,packen, en andere ftuck-

goederen op elkandre tegen de ruimen

van de fpeceryen worden geftuwt. De
koftelijkfte waren in de middelftc lagen

gelegt moeten zijn , om van onderen

nietbefchadigt , of van bovenen door

leckazie bedorven te worden. Stuwt

de Peper zoo , dat zy de pomp niet

ontredden kan.

DeProvooft, welcke aenklager van

feiten op decs byzondere fchcepen is,

getuigen hoort , ten overftaen van twee

rechteren ,
genomen uit den Scheeps-

raet. Die deze Scheeps- rechters van

onrecht laftert , bloots-hoofts met ge-

boogen knien , en gevouwen handen,

Godt, het gerecht, en den verongelijk-

ten om vergiffenis moet bidden. Die
icmandt dreigt, tot vreden wordt ge-

dwongen.

N iemant buiten laft van boort mach
varen, op byzondere ftraffe daer toe

geftelt.

W i t s e n s

Deze fcheepen worden gemeenlijck

voortwaelfmaenden van lijftocht ver-

zorgt, en dat voor hondert koppen met
een en twintig duizent ponden broot

C meer en min na het getal van volck
, 3

waer van ieder man weeckelijck vier

pont geniet , twintig tonnen vleefch

,

elck van vijfhondert en vijftig ponden,
tweemael 's weecks aen ieder man drie

vierendeel pont vleefch gefchafr wert.

Nochisdusdanigen fchip van twintig

tonnen fpek, elk ton op drie hondert en
vijftig pont gerekent, voorzien :'t geen
eens ter wceck wort gefchaft : en drie-

duizent pont ftock-vis : waer van vier-

mael ter weeck ieder man een vieren-

deel ponts gefchaft wert.

Ieder man rijekt men vijf ka zen uit

,

van zes of zeven pont zwaerte , voor
de rijs. Dertig toelaften water laed men
insgelijx in dusdanigen fchip , daer

hondert man op varen , waer van ieder

man een flapkan daeghs krijgt , be-

halvcn noch achtien pijpen water voor
de koek. Een tonne Bier voor ieder

man : achtien toelaften Spaenfche, en
twee Franfche wijn, waer van een muts-
ken daegs aen 't volk uit wort gereikt.

TweeOxhoofden Brande-wyn ,twaclf

ton Boter. Vier varkens Azijn, vieren

twintig halve amen Olie, een aem Li-

moen-zap , vier quarteelen Pruimen,
vijftig zacken gort, twintig zacken gra-

we, en twintig zacken witte erweten
;

een grof- ton Miredik-wortel, een halve

tonmoftaert zaet, 4,0 geroockte Ham-
men

, 50 ftux gerookt vlees , 8 gerookte

tongen , enz. 't geen alles naer voorge-

fchreven wetten en maet, de Schipper
aen z ijn volck gerechtelijk uit doet dee-

len.

Op fchepen die naer Weftindiè'n,

de Straet , en elders varen , is de
Schipper 't Hooft , wien Stucrman

,

en Hoog-bootsman volgt. Dees voe-
ren een Heelmeefter , Meefter-Bui-
fchieter , Koek , en by wijlen een
Perzoon die acht op de ingeladen

goederen flaet , ondernaem vanfuper-
cargo,zonder Officieren meer -, wiens
ampt het is te bezorgen dat het Koop-
mans-goet , zonder fchade , geloft

en geladen wert
,
hy koopt , cn ver-

koop: , en hout van alles boeck, en
rekeningh.

Als
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Als men zout laet , moethetfchip

onder, en alom wel droogh zijnge-

maeckt , voorzien met een gamie-
ring , of looze wageringh , en ge-

fchot, dwars fcheeps : zoooockmet
koorn.

Wijn-vaten moeten voorzichtigh-

lijck gezet worden , met de fpons-ga-

ten alle na om hoogh , wel vaft met
wiggen geftouwt , zoo dat zy niet

over dwars raken konnen. De flechr-

fte Wijnen dienen onder te zijn ge-

leit : want, hoe hoger wijn legt, en
minder laft op zich heeft, hoe beter

dat hy wert bewaert.

Alle bodemen moeten wel zijn

voorzien, eer dat men over takelt,

om leckagie te vermijden: menvult-
ze voor 't fluyten totoverlopenstoe.

Dus handelt men mede met uit-gegeft

bier. Hoekleinder wijn-laftis, hoe
beter de wijn over werdt gevoerc.

Dienftigh is het hierom , kleine fche-

pen te bevrachten om wijn te laden

:

want als veel vaten op elkandrezijn

geftelt, de onderftelichtehjck kren-

ken.

Zoo een Schipper juwelen in zijn

fchip heeft , moet de zelve naerfte-

lijck bewaren , en in tijdt van gevaer
aen zijn lijfbinden ; opdat, fchoon
het fchip quam te blijven , die met
hem behouden worden.
Wol moet dicht gepart, en in een

gedraeit, daer byzondere werektui-
gen toe zijn. Dit gefchiet zomtijdts

met zulcken kracht, datdefchepen
zelf daer over komen uit te Zet-

ten , 'tgeen fchadelijck en te mijden
is. Als men ftuck- goederen laedt

,

moet het flechte en zwaerfte onder
leggen, het min duerzaemfte boven.

Fruit moet droog gepluckt, en gela-

denzijn ,zomtijts verlucht , en afge-

veegt. Walvis-traen,en Haring,wort
gepackt zoo 't valt: 't is onverichil-

hg, waer , of hoe die komt te liggen
,

als maer dicht is gepakt, en de ope-
ningen wel zijn voorzien.

Maften moeten in 't breetft , en
langft van 't fchip komen te leggen

,

de ledige plaetzen worden met knup-
pel-hout gevult. Papier werdt nim-
mermeer alleen in een fchip gelae-

den , want het de fchepen te ranck

zoude maeken: 't kan alleen nietweL
geftuwt worden: als men 't laet , wort
het beft voor en achter in het fchip

gedaen , de zwaerfte laft te mid-
den plaetzende. Noortze planken
mag men zoo veel laden, als in en op
het fchip liggen konnen.

Die Slaven voert , en behoort niette

verzuimen fchutren langs en dwars-
fcheeps te zetten : want anderzins , by
ftorm, dat het fchip zeer helt, de naekte

zwarten lichtelijk over elkander vallen,

naer het laeghftevan het fchip,'tgeen

fchip-breuck kan veroorzacken. Ver-
luchtdiedickmael, fchaft haer eetbare

fpijs,en reickt dezelve gelijk-dceliguit,

fchijdt mannen, en vrouwen, jong, en
out vanelkaer, en zetze in byzondere
hoeken, om ontuchtigheden te vermei-

den ! geeft hun matten om 'snachtsop
te ruften , doet de fchepen ondermet.

fteen laden , 'tzwaerfte in de midden ,

'tgeenvoor een garnierftreckt, om de
fchepen zeil-vaft , en niet ranck te doen
zijn : tweemael 'sdaegs dient het fchip

afgefpoelt te zijn , daer weinig edik on-

der 't water gemengt, zeer dienftig toe

is. De Negros laet de Schipper alle

morgen bovenkomen, by beurten, om
zich te reinigen , en te waflehen. Dog
men heeft voorzichtig te zijn , dat zy
by 't geweer niet en komen , of zich
meefter van het fchip maecken , daer

dickmael groot onheil van is gezien.

Voor het vroeg- fchaffen werden de
baldadige geftraft. Over ieder kot ftelt

hyeen zwart, totopziender overzijne

makkers.

Als Paerden in de fchepen worden
geladen , moeten ftallen bequamelijk

inhetfehips ruim zijn geftelt, zoodat
de beeften elkandre niet komen te raec-

ken, moeten zoo gcplaetft wörden, dat

nimmer op de geheele tocht te liggen

komen. Het hooy dat tot haer voeder

mede wort gevóert , is aen groote ftren-

gels gevlochten, zoo datbequaemlijk

weg geftouwt kan werde. De water-

leggers onder de voeten van de paerden,

op dcbodem werden gelegt, waermen
het water uitpompt , als men het nodig

heeft, die men ledig zijnde met zout

water aenftonts weder vult. De paer-

den ftaen met de hoofden tegen elkan-

dre, en na het midden van het fchip roe

,

Iii 2 daer
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daer een bcquame gang tuflehen deur i

craet, zoo, dat men tot alledeftallen
j

bequaemlijkinkangaen. Degerniriiag
j

onder de voeten van de paerden , op de |

water-vaten , moet wel vaft zijn gelegt.

Dekrebben, daer de paerden uiteeten

en dnncken , zijn gemeen voor alle,

fchoon zy in byzondere ftallen ftaen-

Tarwe-meel , vermengt onder 't drink-

water , is heelzaem en verkoelt De zie-

ke paerden moeten alleen gezet , en van

d'andere paerden afgefcheiden zijn.

Walvis -fpeck fnijt men (als de vifch

gevangen is J buiten boort, aen klijne

ftuckjens, en bergt dat in vaten. De

baerden worden tegen de zijden van

het fchip aen geftouwt,enonderop den

bodem neer gelegt , om 't minft hinder-

Ejk te zijn. Zy worden mede wel buiten
,

boort tegen het fchip aengehangen, als
j

het fchip volladen is. Groote voor- '

zichtigheit moet zijn gebruickt in 't

harpoenen van de vifch. Aen het touw

dient vaerdigbot gegeven, wanneer het
!

dierdelens in 'tlijf heeft; en de bijl moet

by de hant zijn, op dat hettouw gekapt

kan worden, zoo het onklaerraeke, en

de boot door' t weeren , en getier van den

grooten Wal- vifch niet omgefmeten

wort : gelijk men het touwoock in tijts

moet laten flippen, als't ten einde bot is,

en de vifch veel woet. Niemant ver-

voeg zich met de Harpoender in de

floep , als die vaerdig is in'tzwemmen.

Als de Walvifch , door 't veel-voudigh

bloet-laeten,veroorzaekt door de Har-

poenen, die hem in 'tlijf zijn gejaegt,

fterft ,
worthy op de zijde , nevens het

fchip gefleept, en aen enden gehackt,

als boven isgezegt.

De Boots ofChaloepen, daer dit vif-

fchen uitgefchiet , worden ter zijden

het fchip,buitewaerts vaft gemaekt , of

wel achter met jucken ,
zijdelinx aen-

gehangen.
DeGroenlants-vaerdersballaftenzig

met water -vaten , die na de zwaerte

van de vangft ontledigt worden, en met

walvifch-fpek gevult.

Traen en Olie-laft wort heilzaem

voorliet fchip geoordeelt, om dat het

hout daer door verhart.

Een voorzichtig fchipper draegtal-

thansgoede zorg, dat zijn lading zoo

geftouwt , en gefchikt is , dat den over-
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loop vry blijft , en men alom de bufzen

kan gebruiken , om zich des noots , t e

verweeren.

Fluiten of Pynas-fchepen , die na-by

vaeren, voeren minder volck als die

gene , welck verre tochten doen. Spie-

gel-fchepen meerder zijn gemant als

Fluiten : want zijn breder, en brengen

meerder werekby. Schepen zoo klein

,

dat onder de tien man voeren , voeren

meeft tijds flechts een fchipper, zonder

ftierman of ander hoog beampteling.

Dejongen kookt de fpijs, en fchaft voor

alle , aen eene back , by de buick , zon-

der eetmaet*, gelijk men op de fchepen *

van oorlogh doet. Schoon de Schip-

per meefter is van 't fchip en volck,

zoo vermach hy echter de maets niet tc

ftrafFen , moet hen beklagen , of aen

Oorlog-fcheeps Hopluiden, zoohy die

bejegent , of welt'zijncr vvoonftede na

verrichte reis ;
uitgenomen dat hun ge-

oorloft is het volck met de handt een

flag te geven ,
gelijk een meefter aen

zijn knecht vermach te doen.

Matroozen op Ooft- en Noort-

vaerders is toegelaten,zeker klein ge-

deelte koopmanfehap in de fchepen,

zonder vracht-loon te Iaden, 't geen
by hun voeringh werdt genoemt,

waervan te zien de reglementen van

haer Hoog: Mo: dierwegen uitge-

geven. Het ftaet een Schipper toe het

volck in goedetuchtte houden, hun
dagelijcks Godts woordt voor te le-

zen, en gebeden te doen ftorten. Hy
weert dobbelen, vloecken, en zwe-

ren , gebiedt fteets ftilte in het fchip

,

!
op dat de man te roer niet verbijftert g

i pleegt raet met al zijn volck, intijdt

|

van noot: houtgoetbefteck, enver-

j
deelt de nacht wacht zoo welalsdie

\
van den dagh.

Huert zijn volck op maen-tgelt, of

wel op de reis ,
'tgeen hun te beterop

doet pafzen.

Als piek , teer ofzout voert , doet

hy de pomp wel verzorgen , want by

voor al dat dees genoemde ftoffen,

fmelten, hjt de pomp groote laft van

beloopen, en onklaer te werden , daer

zomtijdts het behout van 't fchip zel-

ve aenhangt. Zoo hy uit koude lan-

den komt , moet goede acht flacn,

dat geenelecken onderaen het fchip

zijn

,
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zijn 5 die toe mochten vriezen, op dat

die , in de warmte komende , ont-

dojende , het fchip te gronde niet

doen gaen.

Doch om naecktelijck te zien , hoe

het op dezelchepen toegaec, lafch

hier in d'aerdige vaerzen van E-

Herckmans.
't Jarcnt zoo de Zon vertrock

Uit het tweclingh kinder hoek

,

(Om na de oude wijzen zang

Weer te gaen der kreeften gang ,)

Heeftze mynadeoudgewoont,
Met haer na de ftrant getroont.

Na de ftrant die Hollandt fcheyd

Daer tegen over Texel leid ,

Na't Santduynigh Helder-ftrant,

Daer zoo menigh Zee-man lant

,

Daer zoo menigh Vreemdeling

Met zoo veel verwondering,

Dagelijcks in Hollant treet

,

Daer men zoo veel welkomft heet.

Daer men van der kielen boort

Zoo veel vreemde tijding hoort,

Daer zoo menig moeders kind

Wacht op dienftigh weer en wind.

Daer zoo menig dapper quant

Raeckt met voeten 't lefte lant.

Daer men zoo veel droefheits teelt

,

Als m'elckanderGodt beveelt.

Daer 't zoo vaeck aen 't fchreyen gaet

,

Went'er op een fcheyen gaet,

Daer men zoo veel kufzens ziet

Als menReyzers lucken biet,

Daer mcê elckacr bedroeft te moe

,

Seit adieu tot weerziens toe.

Daerzoohebickmee verbeyd

Na des winds gedienftigheid ,

Die ter voorgenomen reys

Eyndelijck voldeed mijn eyfeh.

Zoo ick 's ochtens lagh en (liep

Komt de Loots van't Nieuwediep.

Mannen (roepthy) opnaZee,

'k Zie de Schipper op de ree

,

Deanckers winden , 't is noch vloed,

Mannen op , de wint is goed.

Yder wert terftondt geweckt,

De eene geeuwt en de ander reckt

,

De eene ruft zich om te kleen ,

De ander hacft zich na beneen,

Deze voort na ftrant toe vliet

Na de komft der fchepen ziet.

Loots die moet hem op den drafF

Diezeit , Kijn zy keumen af,

Maeckje reeën haeftje voort,

Goe wint , goe tye , we feit na boort.

Men doeteenfcheydronck,en men telt

Voor koft en dranck , de waert zen geit

:

Van daer me dat'lijck na de ftrant

De pincken en galjoten mant.

Wie dan zen liefte zelfchap heeft

,

Die trooftze voor hst.lactft beleeft j
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Het krijten gater fel in zwangh

,

Men kufter vaeck een bracke wang
Van tranen , met een droeve lip

,

Hetfcheydcn is een harde klip.

Dan maeckt den Lootsman vaeck getier,

Wech met dit liffe laffen hier

,

't Is tijdt het ty vergaet te loor
,

En zetmet een zen rug te fchoor

,

Hangop, en torft jou in de boot,

Daer mee zoo haelt men an de fchoot

,

En af-fteekt van de fchreyer hoeck
;

Men ziet zomwijl een witte doeck

Staen weyf'len op een duyntjen , och

!

(Zoo veel gezeit) ick ziejenoch.

Aen boort geraecktmen onder dies

,

Daer ruyektet in het eerft wat vies

Voor die de Zeeonlijdigh haet

Om datze tegen 't fchip aenflaet.

Die wert daer van zwaerhoofdigh mee
OfIpuwt van quaedtheydt in de Zee.

De loots terwij 1 zen mereken zet

En nadert onder des te met
De eerft' , de tweed' , en derde ton »

En 't fchip zoo buiten gaets bevon.

Des neemt de loots zijn af-fcheit dan ,

Daer op Matroos met alle man
Goe reys roept, nuzijnwealgelijck

Hier binnen fcheeps-boort even rijek.

De Schipper roept met heerfchappy

,

Draey man te roer 't fchip op de ly.

Hoog- Bootsman maeckt de takels klaer j

En roept het fcheepsvolck allegaer

;

Hael op de boot , za repj e voort

,

Een wind-boom , twee dry buiten boort

,

Maeckvaft, en hys nu voor wat bet,

Dus wert de Boot in 't fchip gezet.

Hael nu de zey len van de maft,

De Stuerman zet de koerze vaft.

Terwijl Hoogh-bootsman met zijn Maet
't Volck dat te roer en wake gaet

Ordentlijck in quartieren deelt

,

De Schipper elck zij n ampt beveelt

,

Op dat zich elck naer waerde quij t,

Daer mee zoo wort het fchaffens tijdt.

Dan treckt de jongen aen de bel

Gelijck als ofmer preken zei

;

Hier elck in zijn gewoone hoeck

Zich zet , met zijn devotie boeck

:

Men zingt een lof-zang tot Godts eer

,

Den Lezer ftatigh voor hem neer

Sen oogen flaet , enoverluyt

Het algemeen gebedt fpreeckt uit.

Terftont kocks jongen of zen maet

Gaet eten (roept) gy Heeren gaet , Sec.

Elck voegt zich na beneden ftrack

,

Men brengt de grut oferret-back.

Een hachje mee zoo 't vleefch-dagh is

,

Ofander ftock- ofzoute-vis

,

Een Bootsmans praetje dan daer by

Van oude kousjes, jaergety,

Datgaet'erom , men drinckt eens toe,

En daer mee weer na boven toe.

De Man te rocre wert verloft,

lü 3 Die
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Die vint dan by de koek zen koft.

Terwijl vertelt m'elckaer een quack

,

En zuygt met een een pijp toeback.

DeJongen haelt de Zwabber t' wijl

Endwijlt hetfpeeckzelop en quijl.

Quartier en Pompers , wert'er dan

Geroepen van de Stuerman.

Eerft pompen , dat is de oude toy

En dan voort flapers in de koy.

't Quartiers-volck paft dan op de wacht

En flaet op wint en zeylen acht.

Daer vaeck een waterlandtze Boer

Die roept niet hoger man te roer

,

Ofoock niet lager , zoo 't dan raeckt.

Gebeurtet dat men dan gevoelt

'tSchip hellen , of wat meerder koelt

,

Zet mars-zeyl, roept de Schipper fnel,

Ten zy zaeck dat 'et hart en fel

Begint te waeyen, datmeop'tleft

Roept, mars-zeyl, mars-zeyl in, is beft.

Hael in , maeck los de toppen ras

,

Los boe-lijn fchoten en ly-bras

,

Gey voor de fchooten , Kees en Fop

Zijn in de mars , die pudzen 't op.

Met dies de Man te roere klopt

Hou pompers! 't lefte glas dat lopt.

Het pompen gaet voor 't üapen wis

Daer mee 't quartier verftreken is.

En voort zoo roept men dan ,
quaer quaert.

Godtgeefons al behouwen vaert ,

Op deze vaert , en alle -vaert

,

Hetjonghfie varen Gods betvaert.

Het liet en endicht niet zoo dra

,

Ofd'ander komen voor en na

,

In py enbollickvangers doft,

Met wert de Man te roer verloft.

't Quartier dat wert van wacht verruylt

Deflaep in ander koyen fchuylt.

En ondenuffchen fcherpt dc wint

,

Die langs hoe heftiger begint

;

't Voormars- zeyl dat leyt op de rant

,

Maer 't wert nu in de mars gemant.

Daer na komt vaeck een regen vlaeg»

Dan komt de zee-kap wel te ftaeg ;

Wie met zen voeten droog wil gaen

Die treek dan vry zen leerzen aen.

Dan roepter een beneen 't verdeck

Jong brengh een keers hier is het leek,

En zegt het aen de Timmerman

Dieteeckentdan met krijt daeran

En met'et eerfte moye weer

Hy 't drijft en wrijft , met pieken teer.

De Stuerman wert terwijl ontwaer,

't Paert Pegafus ofAdelaer,

OfKooren-aer, ofLeeuwen-hart,

Ofcenig ander zuid-geftart.

Daer zit hy dan in Ruft of't Wandt,

En fpriet-oogtnadeFoma-hant,

Ofna een ftarre daer hy dan

In 't boeck heeft declinatie van.

Op dat hy 't dan te beter vat

,

Zoo roept hy vaeck hout (dragend) wat

,

Of is 't in ly | hael aen de wind

,
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Op dat de Stuerman hoogte vindt.

Terftont zoo zingt men weerom Quaert j

t'Wijl paft de Stuerman inzenkaert,

Waer heen 't met deze gang belent

,

En of't niet beter dient gewent.

Mit komt de Schipper voor den dagh

:

En vraegt de Stuerman ( die gewach

Maeckt, van de trecking van 't Compas

)

Hoe veel die Ooft-ofWeftlij k was.

Die in den opgang heeft gepaft

,

En maecktet door bewijs-reen vaft

,

Dat hier fchaers anderhalve ftreeck

De Leli na 't Noord- ooften weeck

,

Daer toe zoo wraecktet ruim zoo veel

Dat maeckt drie ftreecken in 'tverfcheel :

Berekent daer uit blijekt gewis

,

Dat d' ander boeg de befte is.

Tot wenden ftemtmen voort 'tbcfluit,

Dan roept men ree, ree, overluit,

Goeree, antwoorden de ander bly.

Leg man te roer dan 't roer in ly.

De Fock wert aen de wint gebraft

:

Maer 't wil niet wenden, des belaft

Men 't voorde wint te wenden om.

Bey, dat waer zeker al te dom

,

Antwoortde Stuerman, want de koelt

Men langer mack en hantzaem voelt

,

't Is beft groot Mars- zeil by gemaeckt,

Met dies een man na boven raeckt

,

Die 't los maeckt, en te mars uit ftoot.

Hael an dan loefen ly Mars-fchoot

,

Gaby, hijs Mars-zeil allegaer,

En maeckt de fmijt en fchooten klacr,

Het fchiet nu vry wat beter voort

,

Dies duwt het roer in lyaenboort;

Daer na zooraekt het over ftaeg >

Laet leggen Fock , hael achter flaeg

,

Los bras ,
haelgroote fchoot eerft aen ,

Geefop groot hals, laet boelij n gaen.

Moet wat, hals toe met alle man ,

Stouw deur bezaen, hael Bralfen an,

Hael op de fock en zetze kant

,

Veft Boelijns, en fchiet op het wandt.

Met gaet de man te roer zen gang

,

De flapers gaen te kooy, zoo lang

Tot dat deJongen vroe-koft kraeit;

De wint hoe langs hoe fachter waeit

,

De Schipper op de Vleugels let,

't Voormars- zeil wert'er by gezet

,

Met ruimt de wint de fchooten viert

Klaes het de goede wint geftiert.

1 Los boelijns boven en beneen

,

De wind is back-ftaeg zoo ick meen

,

Hael op fock-hals, maek los de blind.

De Koopman op de goede windt

Vereert Matroos ofmet Arack,

Of Brandewijn, ofgoe Tabak

,

Voor dat hy deze tijding kreeg.

Mit roept de Schipper hou om leeg,

Hals-op quartiers-volck, in bezaen

,

En rijgt het groot Bonet dan aen.

Terwijlen zijn de grutten gaer,

De Koek die maeckt de vroe- koft klaer

,

Scn
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Sen jongen voor een Kofter ftreckt

,

Die onder des de belle treckt

,

Elck een fich by de wercken zet

,

Men zingt en doet het vroe-gebedt,

En daer mee aen het fchranzen weer,

Elck Bootsman dan verftreckt een Heer.

En na de vroe-koft ieder gaet

,

De flaper daer zij n kooye ftaet

,

De Wakers, d'eene Marling windt

,

En d'ander Schiemans-garen fpint;

Hier eener ftaet en ferving vlecht

,

De Timmer-man die klutft en flecht

;

Een ander 't ftaende-wand bekleet

:

Aldus wert t'fcheep den tijdt befteet.

Nu man te roer op 't ftuuren ziet

,

En maeckt zoo grootegieren niet,

De Sonne na ons koers ick gis

,

Dat over 't Zuid-zuid-ooften is.

De Stuerman op zijn zaken paft

,

Die krijgt Quadrant en Graed-boog vaft

,

OfAftrolabe, zoo'tvereifcht,

Na dat men ver om 't zuiden reift.

Daer zit hy dan op 't luick en wiekt.

Of achter by het luick en mickt.

Kocks jongen komtaenlopen fnel,

Vraegt Schipper, ofnoom fchaffen fel

:

Wel bengel (zegt hy) feg jou maet

,

Het fchieten voor het fchaffen gaet.

Dat oock zoo haeft niet is gedaen ,

Ofdat 'lijck krayt de middags-haen.

Jan hagel gaet aen't eeten , maer

De Stuerman (na de tijdt van't jaer)

't Verfcheel des zonnen evenaers

Hy tot zijn hoogt (al iffe fchaers)

Ofaf, oftoe doet , daermevaert

Hy voort , te ftellen in de kaert

MetPafzerspunt, en ftuckje krijt,

Belleek op zijn gegifte wijt

:

En fchrijft de hoogt van yder dach

Dan achter in zijn Almanach.

Kajuyts-gaftzetje,roeptmen dan

;

De jongen draegt het eeten an.

Degaften hebben 't mael in'tlijf,

Diezoecken boven tijt verdrijf,

Den een klimt op , den ander neer

,

Dan ziet 'er een daer ginder veer

Wat wits, die roept een zeyl, eenzeyl,

Een ander weer, geluckenheil.

Waeris't? vooruit, ofvan ter zy?
In ly voor uit , hy nadert vry:

Indien het dan de Schipper hoort,

Die komt dan met zefi kijker voort,

En fpriet-oogt dat hem d'ooge traent,

De lucht is dan te bruyn getaent

,

OPtfchip dat hobbelt al teveel

,

Dan komt de Koek en kijekt wat fcheel

Zeyd, dat hy voor ons over wil,

Dat zie 'k (zeyt bijl) wel zonder bril

,

Het is een Kruyfzerof eenaer,

Diegraeg in't Vlie ofTexel waer.

Konftapet zeit de Schipper, gaet

Ontfteecktje londt-ftock
, roepje maet,

En hael 't wend-vering ftucken uit.

beflier. II. D e e l.
4.3

Wat weet men ofhet waer een guyt

;

Voorzichtigheit die kan niet fchaen

,

't Is haeft weer uit de wech gedaen.

Een ander van die zelve flag

Roept mannen 'k zie een Prince vlag

:

Terftontis'tjongenrepje, vry,

Ga zet ons Prince vlag daer by ;

Hy nadert 't wijlmen maeckt gewach,
Of 't oock van kennis wezen mach

,

't Woort holla ftaet elck op de lip

,

En datelijck , van waer het fchip X

VanAmfterdam, daer hoort het t' huis:

Van waer het jou ? vanMaeflant-fluis
j

Zoo dat vaer wel , van waer de reis \

Van Dantzig; waer heb jy joueilch?

Heen na Molcovien , datisgoetj

Jan-hagel wijffeit met den hoet

,

T' wijl komt de jongen met de kroes,

Die toont m'lckaer, en roept avoes

,

Avous, behouwe reis daer mee,
Met gaet elck weer zij ns weegs door Zee.

Dus volgtme 't ongebaende fpoor

,

Danfchietdedijning hart van voor ,

Dat is quaet teken , onder dies

Zoo biet de goede wint verlies.

Dan roept men met een luyde kloek

,

Zet toe groot-hals
,
fchevijlje fock:

Met wort het ftil de wint loopt fchuyl

,

Daer mee zoo vangt den uyl , eenuyl.

Daernazookomt'erbruynte, knap
Zet toe , fock hals , hael zeilen fchrap

,

Blind in, blind in , bazaen weer by

,

Haelboelijnsuyt, bras aen inly.

Daer komt een kaeck met mottig weer

Laet lopen bey de mars-zeils neer

,

Gy op , met eenen in de mars

Hael in, het ziet 'eruyt zoo bars

En of'ter katten fpouwen wou ,

Zoo dat mer fchier van grouwen zou.

T' wijl deel-dag, fchaft de bottelier,

Daer na zoo gaet de koek te vier.

Quartiers -volck roept de Schipper ftraf,

Kom boven hael Bonetten af,

Met dies een zee voor over fpat

,

Matroos die wort zen rockje nat

;

Duw opje roer wat lichter ga,

Zet by de groot-en Focke-raa.

Wat leger nu , Mars-fchooten los,

Beleg dat zoo, zet an je Tros.

De windt die maeckt verbolgen ty.

't Schip leitgelijck een krab op zy.

Het volck wort uit de kooy geport,

'tGebedt terftontgefproocken wordt.

Daer mee zoo zet hem ieder fchrap

,

Hou vaft de back en botter-nap

,

Hy 't zout-Iock, zet jou voeten pal.

Wel Kees waer henen, wordje mal ?

Hy rolt na ly gelij ck een kloot.

Klaes krijgt de grutten in de fchoot

:

't Waeit hart goe mannen , 'k wed bet maekt

Dat haeft de fock op fteven raeckt.

Terftont men boven overluit

Roept, mannen over-al her-uit.

Fock
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Fock in,duw'tRoerteloefwaert aen,

Bazaen eerft in, 't Zal beter gaen

Voorwint, op dat men mackelijck

De fock met drachten nederftrijck.

Haelin zooluftigh licht jou roer,

Een rabant jongen , voort jou loer.

Loefman te roer , jou gang weer ga >

Laet drijven nu op Godts gena.

Met komt 'er een vervlogezee,

En fmackt het Galjoen ontwee i

Danis'tgaby, houw en beleg,

Maer al vergeefs , 't Galjoen is weg.

Een ander die wat verder gaet

Geheelijck over 't fchip heen flaet

,

Wie die niet kan ontlopen rat

Die ziet als een verzoopen kat.

Quartieren, roepje, droog jou doft,

De plat-voet wert van 't roer verloft.

En daer mee dan de nacht begint,

Wen uit de ly een ruymer wint

Komtbarften ,
lijck een dondervlaegh,

En fmackt het fchip heel overftaeg

,

Heruitterftont, danis'terdrock

,

Hael om groot zeil, maeckt by de fock

't Stampt dan voor eerft te hart in Zee -.

Was dat gedaen 't groot mars-zeil mee

Dushijftmenop, dushaelt men neer,

Dat is fchier alle dagen weer.

Hier wert de Zeeman toe gewent

,

Diemeeft zijn tijdtop'twaterentw

't Schiet over fteven dapper in

,

TerNoort-kap, 'tKoU of Keyzerin;

Wie 't henzen dan niet afen koopt

Wert van de ra in Zee gedoopt.

Dit gaet'er om en meerder dan

lek 't zefFens welbedencken kan.

Tot dat men komt ter plaetze, daer

Men eerft wert van de fteng ontwaer ,

Een toren , waerder ,
duynofKerck,

Een Lootsmansfchuyt, ofbaack , ofmerek

Van d'inkomft ofte havens kuft

,

Van daer men op was uy tgeruft.

Dan zet men 't ancker van de plecht

,

De booy-reep by der handt gelegt

,

Het touw komt door de kluyzen uyt

Terwijl zoo naeckt de Lootsmans fchuit.

Zooniet, meneemtdemereken net

De boot wert over boort gezet.

Men roeit vooruit men peilt de gront

,

Dus komt men door der haven mont
;

En anckert ter gewenfehter ree ,

Daer is't dan welkom uit der Zee.

Dan loft me rondom 't grofgefchut.

Devhghbromtachteropdehut,

De Schipper , Koopman ofCommijs

,

Nalantvaert, volgens d'oude wijs;

Zoo 't oock Matroos eens beuren mach

Komt dan Lantganger voor den dach
j

Hey Kees die tooy t hem op zoo knap

,

En kees dat is zijn koopmanfehap

Die draegt hy mee na landt te koop

En Klaes metkaes vermeert den hoop.

Is 't dat 'cr dan wat overfchiet

,

S WlTSENS
i Dan ziet men op een kleintje niet.

( Matroos die zoeckt een moye Trijn >

En deze bier , taback en wijn.

Dus wert aen lant het geltverfpik,

De winbaer hant is rijck en milt.

Matroos gelijckeen Keuning (treeft

Tot dat men weer zen lading heeft.

Terwijlen doet m'elckaer de weet >

Het Oorlog-fchip dat leit gereet

,

En toeft de gantfche Vloot voor zee

,

Daer maecktmen Admiraelfchap mee.

Den Admirael voor d'Oppermacht

Vice-Admiraelen Schout-by-nacht.

Met d' ander Schippers allegaer,

Befchrijven dan de Zein-briefdaer,

En onder des de wint wert goet

,

Men kavelt ty , en met de vloet

,

Maeck los bezaen, het touw omfpil,

Met diesJan-hagel op de dril.

Het Anker voorde kluizen wint;

Stoot uit dan Mars-zeil, en ontbint

De Fock, en hael de fchooten aen

,

D us placht men zeewaert t'zeil te gaen*

I

Men wacht voorgaets de lefte man,

Wie aen de gront zeilt helptmervan,

In 'teerftevuert den Admirael

,

En d'andre volgens altemael.

Verachten iemant al te zeer:

Men fmijtoply, en wacht hem weer,

En 's avonts loopt den Vuur-man, by

Den alderlaegften man in ley.

Wie niet en volligr, heeft verbeurt

De boete die de Schout bekeurt.

Dan beurt het veeltijts onverwacht

Inmift, ofhardeftormby nacht,

Dat deze iets aen ftucken zeilt

,

t'Wijl geene 'tander over peilt;

Schoon dat men al in 't wenden fchiet *

De een wendt en de ander hoortet niet.

Dus dwaelt de Vloot, dees ooft, die weft

,

Die dan alleen is doet zijn beft.

't Gebeurt oock dat men veeltij ts wel

Vind d'een ofd'ander meegezel

,

'tZyvrint, ofvan de vloot, zomwijl

Is 't ook een fchelm ofrover kiel

,

Een fnege welbezeilde Fluit

,

Stoot Bram-zeil ,
Stag en Ley-zeil uit,

De voorloop vry den looper maeckt

,

Die anders wel in klem geraeckt.

Maer wie wat mee voor 't vragen heeft

En 't hart , die liever (lagen geeft

Dan buit, die biedt fijn zwanger fchut

,

De Bloet-vlag achter op de hut

:

Datzeid, indienjeniet te laf

Wat van men eifcht, zoo hael 't hier af.

En voort zoo ruft men om te flaen ,

De ketens vangt men om de raen.

Mars-fchootenvaft,en water by

De ftucken, 't zeil dan in de gey.

Maeckt vaft dan boven 't Boeve-net

,

Steen-ftuckcn voort langs-fcheeps gezet,

Is 't tijds genoeg , Schans-kleden aen

,

Zooniet, hetmoet'erzooop ftaen,
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Dan fpringt men luftig in de bocht.

Het bus-kruit geeft de koegels locht

;

Geeft vuur Conftapel, neem hem wis

,

En raeck wat, ziet toe,fchiet niet mis

,

Los tali , zet 't raempaert wat om,
Draey in de Wifzer , buyg wat krom

,

Man aen lantarens, koegelshier,

Geefaen kardoezen nomber vier.

Met treft beneen 't verdeck een fchoot ,

De fplinters treffen meer dan 't loot.

Voort tuflchen wint en water komt
Een ander , daatüjck eens gepomt.
Terftont heeft bijl een prop gevat

,

Viieg na beneen en flopt het gat

,

Daer na den rover klampt aan boort

,

Waeg-halzen over, repje voort.

Dacr ftaenze , 't fchip is boven dicht

;

En worden voor en na gelicht,

Stecn-lfucken , fchroot en ftenc-n braeckt

Dat boven op haeft ruimte maeckt.

Vier kiften (voor en achter op)

Die barften uit haer zwanger rop
Outyzer, fteenen, fpijekers-roeft,

Dat alles daer omtrent verwoeft.

Den rover des ontziet de buyt
En rept zich voor de wedcr-ftuit.

Wie m'aenvalt dat 's niet evenveel

Want flauw en hart heeft groot verfchee!

;

Zoo dit fignjoor van daegbehaegt

Dat hy't zen Donna morgen klaegt

Daer mee zoo heeft de (lorrn een ent,

Desydernazijn koerze went.

Scheviel Matroos je zeilen dra ,

En Man te roer jou gang weerga.

Daer na palfeertmen 't Doggers zant

,

Daerfchieteen doggeruytzen want,
Die geeft dan vooreen hachje vleys

De verzcfoo op Schippers eys ,

En daer mee zuidwaert aengezeilt

De wintdie werdt noortweft gepeilt,

Het vliegt door 't water als een pijl

Veel harder dan men gift , terwijl

Men 's nachts een lant-vicr ziet voor uyt:
Maer weten niet wat dat beduvt

,

Dies werptmen 't loot dat ftom is, zeit

,

De grontop twaelfvadem leit.

Danis'tree, ree, je roer in ly;

Heruit met alleman gaby

,

Hael om de zeilen , zetje pal

,

Op dat men't wende van de wal.

Met des de tomelooze wint
Zen krachten t'enemael ontbint >

En dondert tegen 't vlackc ftrant,

En roert hetondergrondigh zant,
En buldert, blixemt, woedenraeft
Dat al de zeilen met ter haeft

(Door dwang) geraken in de bant
En 't fchip drijft voorde wint na lant.

Help tuy- (help dagelijcks) ancker , houw
't Een fleept en 't ander breeckt h et touw
HelpGodt hier ismen 'tende raet

,

De doodt elck een voor ogen ftaet

,

t Plecht-anker dan (naeft Godt) gewis

bejiier. II. Deel.

De laetfte hoop des levens is.

Dat moet dan end'lijck buiten boort.

En mits het krachtig flingren , voort
Met axen en met bijlen vaft

Gekorven groot en focke maft

;

Daer leytme mafteloos en laf

En rijd het op zen ancker af.

Daer na des wints verbolgen kracht

Allengskensmeeren meerverzacht

Het anker wert gewonden op ,

Me recht de groote ra in't top

,

Op dafgehouwen maften ftomp
Getakelt toe, al ftaet het plomp

,

Het ftrekt maer voor een noot behulp,

En uitdees woefte barning gulp
Te zoecken beter haven aen.

Daer op dan weerom t'zeil gegaen.

't Groot mars-zeil dat behouwen was
Komt hier voor 't fchover zeil te pas

;

Voorts fock , veur mars zeil en bazaen
;

Voor Wint in't dry eh vierkant ftacn.

Het lant genaekr, me keert en went ,

Men wertby Kijckersduyn verkant.

Denloots (terwijl) komtoverrat
Men ziet de eerfte ton in 't gat

En zoo men by de derde komt.
De vlagge van 't kompangie bromti
De Koopluy en Commyzen ftrack

Lant-gangers aen met briefen fack

Na lant toe varen, daer men weer
Voor 't laeft adieu, zeit welkom Heer.

Daer eetm'en drinkt, en maekt wat moets

.

Depaerdenfpantmen voorde koets,

Kom voerman eens gedroncken , dan
Sitop , fla voort nu als een man ,

't En wraeck niet in de wage-ftreep,

De wintdie heeft men in defweep ,

DeVoer-man Paert en Wagen ment
Tot Beverwijk ofPurmerent,
Van daTr te lebuit te water bly

Tot over 't ft heep-rijk fwalpent Y.
Belantmen aen het Veen- moeras,

Dat over al om 's werelts as

Met zoo veel macht van kielen zweeft,
Daer in de kracht van Hollant leeft.

Dat niet alleen byd'Africaen

Gcroemt wert, maer by d'Indiaen,

In 'tooit en weftter Indien beid'

Daer zoo veel zeevaerts tuffcheri leidt

:

Daer laetft mijn zee-vaert landen quam
,

lek meen ten Amjfelaen den Dam.
Diewerelt, die byzonder heeft

Dat aller werelt wonder geeft ..

Die gener werelt Koninx Kroon
Doet dav'ren in haer Burger-troon.

Galjoots en Boejers : vaeren met 5
of6 man, meeren min , na haer groote

,

|

daer de fchipper't hooft op is, hyflaet
' acht op de lading, en gebiet hetvolclc
InB uizen en Pmcken , is een Stuerman
d' eerfte, die oock zelf de roerftock
meeft den tijd in handen heeft. H y ge-

Kkk 'biet
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biet de netten te fmijten , enop te halen.

De buis-lien houden zich te vredenmet

gortenverflche vis, diezy vangen. De

maets zijnverdeilt in want arbeiders ,

leggers , en kaekers , ieder loon tree-

kende na zijnarbeit. De Pincken voe-

ren vier man , behalven de Stuerman ,

d ie zelden boven een nacht oftwe in zee

blijven : doch de buizen zijn zwaerder

van volk. Het volk op de Buizen vaert

meeftby detocht. Binne-lantsfchepen

worden befticrt door i, 2 of 3 man ten

hoogften.

Wat nut defcheep-vaert geeft.

Van 't gebruicken de nuttigheit der

fchepen met veel en hoefte zeggen,wij 1

die is bekent. De fcheep-vaert tot ons

brengt, al wat op uitheemfche bodems

waftt en in vreemde landen valt. Het

naerftig en bequaem ieheep - bouwen

in Hollandt lange tijdt gepleeght

,

hun veel geweften , onbekent , heeft

doen zien. Aen de Neerlandtfche

fcheeps-bouw te wijten is , het ontdec-

ken der landen in de Zuid - zee, nieu

G uinea , de doortocht , zee en eilanden

achter Magellanes engte, op gedaen by

Brouwer en la Maire. De onbeken-

de geweften in 't Noorden , als het

noorderdeel van Nova Sembla ,
Corea,

Noort-America enz.

En wat onbekende ftrant des werelts

(zehStrada.) ofte wat eindt des we-

relts is'er , dat de Neerlanders niet

en hebben onderzocht : hoe enger dat

hen landt-pakn zijn.hoe ruimer dezee,

die zy bewoonen, en t'onder brengen.

Adam vanBremen, die omtrent het

jaer cidlx heeft geleeft , zegt , dat de

Frefones ofte Vriezen , de noorder ge-

weften te fcheep op gongen zoeken.

Onder Vriezen of Frefones, de Hol-

landers mede werden verftaen , want het

dorp Noort- wijk van dezen Adarn-out

kerkelijck Schrijver, in Vrieflandt, wert

gezegt te liggen : 't geen Zalvianus ins-

gelijks beveftight, welckzegt : dat het

volck, aenMaes . Rijn enSchelde,de

de naem van Frefones hebben gehad :

zoo zijn ook Tiel, Utrecht, Flaerdin-

gen
,
Reinsburg in oude fchriften voor

Vaefchenlaetzen bekent: oock Nim-

wegenzelfjdaer de VrieiTche Koning

W i T s e n s

op de poort dede zetten : Huc ufque

regnum Stauritc, dat is : tothier toe het

rijck van Staveren.

De Latijnfche woorden van den

fchrijver^^w ,die om de vreemdig-

heitvan ftijl doe invloeyen, zijn als

volgt

:

ltemretulit nobis beata memoria

Tontifex Adalbertus m diebus ante-

cejforu fui , quofdam nobiles de Frifla

v/ros , caufa pervagandi maris inBo-

reamvela tetendifje^eo quodab incolis e-

jmpopuli diciturJ'Fitrahafluminis dfr

reéo cttrfu in aqutlonem nullam terram

occurrere ,prater illud mare quodLi-

berca dicitur. Cujus rei novitate

pervefiiganda conjuratifodales d litore

brefonum lato celeumatefunt progref-

fi. "Deinde relinquentes hinc
cDaniami

inde Britanmam pervenei tint ad Or-

chadas. Qtabus d lava demijjis , cum
Nordmanniam in dextrvs haberent

,

longo tratlu glacialem Island college-

runt. kSIquo loco maria Sulcantes in

ultimum feptentrioms axem ,
po/}-

quam retrofeomnes de quibus fupra di-

Üum ejl mfulas-viderunt , omnipotentï

T>eo& SancJo confejjort , Willebrado

fuam commendantes audaciam , &
viam

, fubito colapfifunt m illam tene-

brofam, rigentu oceani caliginem, qiae

vix oculis penetrari valeret. Et ecct

inflabilü Oceani Euripm , ad mitia,

qurcdam fontis fui arcana recurrens,

mfelices nautasjam defperatos , imo de

mortefola cog itant us , vel. ementijjlmo ,*

impetu traxit ad chaos. Hanc dicunt

i

ejje voraginem abyffi, illud profundum,

inquofamaefi omnes maru recurfus

,

;

qui de crefcere videntur abforberi , &
! denuo revomi, quodjlucluatto dicifokt.

\
Tune iüu folam Vei mifericordiam

|

implorantibus, tit animas eorumfufcU
' peret ,

impetus ille recurrentü Telagi

I

quasdam fociorum naves abripuit ,

\
aeteras autem revomens , excurfu

longo ,
ab\alterü poft terga repuïit.

Ita lüi ab injlanti periculo , quod

oculis viderant opportuno Dei au-

xilio liberati , toto nifu remorum
.

fluBusadjuvarunt. i_/lt jam pericn-

lum caliginü evadentes , & provin-

ciamfrigorü,adquandam infnlam al-

tiffimvsïncircuitu fcopults rituoppidi

tmmitam,mfperate appulerunt. Quant

vijendo-
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vifendorum gratia locorum aggreffi ,

repererunt homines in antrü Jubter-

raneis meridiano temforelatitantespra!

quorum foribus infinita jacebat copia

vaforum aureorum,& ejmmodt metal-

lorum
,
qu<e rara mortalibus &pr£tio-

fa putantur. Itaquejumpta farte ga-

zar'um ,quamfublevare poterant , lati

remiges ,fejiive remeant ad naves.

Cum fubito retrofe venimtes contem-

plati funt homines mira altitudims ,

quos noftri cyclopes appellant : quos an- \
als hy ebt , in fchiet , en waer van hy by

tecedebant canes magnitudinem folt- \
hetvloeien, weder uitgefpoogen werr.

tamexcedentcs. Quorum ineurfuunus
\

ToenbadenzyGodsallcenbarmhertig-

++3

die rrien naeuwlijk door konde zien.

En ziet ! denonftadigen zee flind- kolk,

fEuripus) herlopende na ftille verho-

lentheden zijns oorfpronx , treckt tot

zich met een ftereken drift in den ver-

warden poel C Chaos) de ongelucki-

ge en fteets wanhoopende matroozen

,

die om de doodt alleenig dachten.

Dit zeght men , dat den grondloozert

kuil des afgronts is. Dit zy het diepe
hol daer van werdt gezeght , dat de zee

deficits raptus eft,& in momentoco^

ram ets laniatus ;
rehqui vcrofufcept

i

,

ad naves evafirunt ,
gigantibus (nt fe-

rebant)pone in altum vociferandofe-

quenl ihtis . Talifort ttna comitati Fre-

fones Bremam perveniunt , ubi t_Ak-

brando Tontifici ex ordine cunfta nar-

rantes Chnfio & pio confeffori ejm

JVillebrado reverjïoms, &jalutisfua

hofiias immolarunt.

Dat is

:

Van gelijken heeft ons verhaelt de

Priefter Adalbert faliger geheugenis,

dat in de dagen van zijn voorganger

zekere Edele Vriefche mannen, het zeil

ophaelderi , om de zee nae 't Noorden

te doorloopen , daerom dat van de in-

woonders wierdt gezeght , dat recht

uitten Noorden van de rivier Wirraha

geenlant (in zee) te ontmoeten was

,

behalven de zee, die Liberca wierdt ge-

heten: om welcke nieuwigheit te on-

derzoeken, eenigegezwoorene metge-

zellen met bly gefchal van de Vrieffche

ffranden zijn vertrocken. Daer na aen

deze kant Denemarken ,enaen die En-

gelant laetende leggen, zijn zy byde
Orchades gekomen , welcke zy ter

lincker zijde lieten leggen , en Noor-

wegen ter rechter. Maer na een lange

ftreekvaerens qnamen zy inYsland aen:

van welcke plaets zy na den uiterften

Noorder As zeilden: en als zy nu alle
\
voIgende,Iuidkeelsgeweldigfchreeuw-

heit aen , op dathy hare zielen wilde
ontfangen : en de kracht van het te rug
loopende water nam eenige fcheepeii

der metgezellen wegh, andere doch
wierden verre uitgefpoogen , die zich

met alle kracht tegen de drift van 't wa-
ter roeiende, hielpen: en zoo wierden-
ze van het tegenwoordige gevaer , 't

geen zy met hare oogen zagen , door
Godcs hulp verloft. Maer nu het ge-
vaer des duifternis en de plaets der kou-
de ontkomende , zijn zy onverdacht
aen een eilant gekomen, 't geen ronts-

om methooge klippen , als de fteden

,

was bebolwerckt. Hier landen zy , om
de geweften te bezien , en vonden daer

menfehen in onderaertfche kolken
, op

de middag zich verfchuilende
:, voor

welker deuren vele guldeen metalle va-

ten , die de menfehen koftlijck houden

,

gevonden wierden. Derhalven een ge-
deelte van den fchat , zoo veel zy drae-

gen konden, de roeiers mede namen,
en voeren aen de fchepen. Tc rug zien-

de (in 't weg-gaen) zagen zy menfehen
Van wonderlijke hoogte , die men by
ons Reuzen noemt, voor welcke hon-
den

,
grooterals gemeen , liepen. Een

van demaets wierthiér van gevat , en
aenftonts , in'tgezichtvandereft, ver-

flonden , de andere in de fchepen geno-
men zijnde, onrquament.' De Reuzen
(zoOzy zeiden) hun dicht op dehielen

deze genoemde eilanden r chter zich

zagen , haren weg en koenheitaen den

almogendcn Godt , en den heiligen

Biegt- vader Wdlebradus bevelende,

zijn zyfchielijk vervallen in de donke-

re duifternis van den kouden Oceaen

,

den, ennaerdees bejegening, quamen
zy te Bremen weder aen, daer zy alles

den Priefter AUbrandm verhaelden,

offer gevende voor haren weder-komft

,

en behoudenis aen Chriftus en den god-

zaligen Biegt-vader Wilkbradus.
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Wel klaerlijck uit dit verhael

(Tchoon met eenigh verdichtzel is
j

vermengt , gelijck meelt alle hiflorien

van dien• rijdt) te befluiten is , dat de

Vriefen, voor by Yslant , de zee, naer

Groenlandttoe , ver op zijn gezeik,

en daer onbekende landen onder-

zogt hebben. Draienenmaelftromen

te worden gevonden , by Groenlant

,

en Noorwegen , onze hedendaegfche

Schippers eenhelligh zeggen. Het
blijekt insgehjeks, dat de fchepen ,

op deze tocht gebruickt, roei-en zeil-

vaerdigh waren.

De vliet JVirraha,daer deze Schrij-

vergewag van maeckt, vermeine dat

by Noorwegen ofLaplandt, inde

Noortzee uit heeft geftort ; welcke

Noortzee oulinks by noorder volken,

met de naem van de Zee Wirraha,be-

kent is geweeft , gelijck uit zekere

brief blijekt : waer van het af-fchrift

my aen'thof van zijnZaerze Maje-

fteit Alexei Michailowits , aller Ruf-

zen zelfs Erhouder , &c. uit de gehei-

me landtfehriften mede is gedeelt.

Welcken brief de Moskoviten drij-

ven , dat by Alexander de Groot aen

Slavonifche Rufzen, in't jaerdeswe-

reldts 3727 gefchreven zoude zijn
,

daer aen, om de tael £want in't Slavo-

nifch is gefchreven^en de fchrijftrant

,

die meer na een Tarterfche als Mace-
donifche handt zwijmt, twijfele.

Dit is zeker echter , dat de brief

out is , en by hun tot bewijs van oude

Heerfchappy werdt bewaert , 't geen

ons genoeg tot het vereifchte bewijs

is. De brief, fchoonze hier een wey-

nigbuitenfporigkomt, laet,om zijn

vreemdigheidt, vertaelt volgen.

Alexander,Konmg der Koningen

,

Heerfcher boven de Koningen , die-

naer van de hooghfte Godt , Beftier-

der van de gehele wereldt , de mach-

tichfte Heer van allen onder de Zon

,

den ongehoorzamen tot een wenck

,

haeftigh zwaert , en fchrick.

De Aldergeèerile boven degeéer-

den op de geheele werelt.

Ick biede U E.eeuwigh heilover

velevokken, afgelegen, en onbe-

kende van onze Majefteyt , eere ,

vrede , en guuft zy u lieden , en U E.

W 1 t s e n s

krijghshaftige Slavonifche Natie ,

gloor-rijkeRufTcheftam, Princenen
Beftierders van de IVirrahafche tot

de Cafpifche zee , onze vette en be-

minde Arabanus IVelikofuno , en de
voorzichtige, HaJJaniaen de gelucki-

ge Havefanus.
Door dien ick U E. in 't by zijn

,

niet omhelze, op dat ickU E. ontfan-

ge gelijck als vrienden , volgens mijn

hert , uit een edelmoedige dapper-

heit van mijn ziel , zegge ick U E.

heerfchappy e deze gunft toe , dat alle

de volckeren , en af-komfte die van
de IVirrahafche zee tot de Cafpifche

zee de aerde vanUE. Prinsdom be-

woonen,zijnU E.enUE. Nazaten

,

met een geduyrige dienft onderda-

nig ; nochte zy zullen mogen gehaelc

worden van jemant uit of buyten die

lantpalen.

Dit prijzelijck werek maken wy
U E. bekent , met een brief, onder-

fchreven van onze Konincklijckj

hoogh gehevene hantvan gerechtig-

heit , en beveiligt met het zegel van
onlès geflachts Heerfchappye,gebon-

den met een gouden bant. Gegeven
UE. tot een gedurige eer , in groot

Alexandria, de Stadt van ons ge-

bouwt, door wil van de Goden Mars
en Jupiter, en de Godinnen Venus
en Pallas, in de maent Prinioffi

, op
den eerften dag.

V Offchrift in goude letteren luyt dus.

Ick Alexander , Koning der Ko-
ningen,en boven de Koningen,Soon
van de hemelfche grooteGoden Ju-
piter en Venus , maer voort aertfche

van Philippus,die machtige koningh,

en van de koningin Olympias, hebbe

dit verzekert in eeuwigheidt , met

mijn hoog opgehevene handt van ge-

rechtigheidt.

Dat dan de zee Wirraha de Noort

zee betekent , hieruit klaerhjk blijkt

om dat der Rufzen gebiedt van de

Cafpifche tot de Noort zeeisftrec-

kende, en by gevolg dat de vliet Wir-

raha in deze Noort zee uit heeft ge-

loopen.

Met fchepen wy ons lant veilen,

en voor uytheemfche Vyanden be-

fchermen,devryheidt, ons zoo dier

ge-
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gekocht,bewaren,gelijck zulks dick-

mael heeft gebleken.

Wat loftuitingen men de Neder-
ig landeren ten tijde der Romeinen toe

igt.

nda-

lig Plutarchus, Ammianus Marcell.
Zozimus en andere. Carolus M-
fchonck de Vriezen hare vryheitom
dies wille , dat zy zich zoo dapper

heeft gevoegt , uitoorzaeckvanhen in den oorlogh ter zee hadden geque
groote ervarentheit ter zee , en konft

j
ten , noemtze dappere mannen , en van

't zwemmen , ziet by Martinus \ een wonderbareftoutbeidt :'tgeenge-
Scbokius in't brede. Claudius Civilis,

een oprechten Hollander,nam de wa-
pens in de vuyft, tegen 't woeden der 'tjaer MCCXVII, driehondertfche

bijl.

Romeinen : voor d'algemeyne vry
heit ; die wel t'zcdert verdruckt,doch
echter nimmer onderdruckt is ge-

worden.

Hy drijft de Romers dan te lande
uit, en verovert 24 hunner fchepen.
Onder Keizer Klaudius, is zeker Ga-
«*z/a£f,Noorthollander, te water zeer

gevreeft geweeft. Want hy fchuym-
de de gehele Franfche kuft. Wan-
neer Vefpafianus heerfchte , hebben
de Nederlanders , een Britze vloot

,

die op haer kuften zworf , overval-

len , genomen , en te gront doen
gaen. Civilis trotften den Romein,
aen de mont van de Maes, meteen
aental overwonnen vaertuigen

5 daer
hy zeilen van Roomfche paltrocken

,

die veel verwig waren, opzetteden:
en het hielp niet, fchoon Cerealis met
grooter fchepen , zijne watermacht
meinde te vernielen. Tot verwon-
dering is by Tacitrn verhack, hoe on-
ze Batavieren, het eihndtMona, nu
Mon , of Anglefei geheten , in En^e-
landt hebben overwonnen , daer zy
meteen fcheepsmacht voor ten anker
lagen , zwemmende alle aen lant

,

met de zwaerden in de vuyft.

Als Ottho heerfchte , de Romei-
nen insgelijcks te water van de Hol-
landers zeer dapper zijn geflagen.

Onder Keizer Vrobw in het jaer

CCLXXX. zijn zes-thien-duizent

mannen te fcheep uit deze landen ge-
flapt , en gevaren na de Zwarte zee,
daer zy 't alles hebben omgekeert,ge-
plundert en gerooft. 't Geen zy insge-

lijks in Grieken, en Sicilien,hebbége-

daen , vol bmts en lofs, te rug kerende.
Ammianus mek , hoe de Hollanders
immer de zee over geftoken , Londen
en geheel Britten hebben overmant.
Van de dapperheidt onzer oude

voorvaderen, getuigen zeereenhel-

PUntrei.

in Otbone

I. 16. & 10.

fchagin 'tjaer 802.

Mattham Tarifienfis zegt, dat op

pen ten oorlog uit deze landen wier-

den gemant
; om voor 't geloof ten

ftrijde uit te trecken , onder JVillem
,

GraefFlonsjonger Zoon, deze vloot
te Vlaerdingen toe wiert geruft.

T>e woorden van Matthauis Parifien-

fis aldus tuiden.

Circa dies iftos , fatfa eft motio ma-
xima, ex Culomenjium , & Frifónum
(id eft Batavorum) Trovinciis , viro-
rum, & bellatorum

, qui dprincipio
pradicativnü crucü poft generale con-
ciltum trecentas naves magno ftudio
tngrejji funt , ut vota Jute peregrina-
twnts exjolverent crucifixo.

GodefridMonmck van S.Tantaleo*,

die te diertijdt leefde, fpreecktvan
deze vloot aldus.

Wilhelmus , Comes Hoilandite, &
Georgius, Comes de Wede , cumaliü
crucejignatis Teutonia,adterram San-
bi'am navigioprofieifci defiderantibus

fuper unum de nobilwribus terra flu-

viüfluvium Ciïiofam congregatijunt

,

apiid Flerdinga.

Dat is :

Wilhelm , Graef van Hollandt , en
yöW,Graefvan Wiede , met andere
kruis, getekende van Hollant, bege-

rende te fcheep naer het heylige lande

te reizen, zijn vergadert opeen der

edelfte vlieten vandeaerdbodem, op
de rivier de Maes , by Vlaerdingen.

In't jaer 1370 zeker verbont van
handel op is gerecht , tuflehen het
rijck Denemarcken en dé Hanzefte-

den, waer Amfterdam en andere Hol-

landze fteden onder begrepen zijn ge-

weeft , gelijk uit het af-fchrift der bri-

ven,daer over ter neergeftelt byBox-
hornius is te zien . Hier uit te befluiten

ftaet , dat den koophandel overzee
en fcheepsbouw te dier tijden al , in

Kkk 3 deze
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deze geweften geweldigh heeft ge-

wackert.
^

Groore lantftreken gaf de Koning

van Denemarken tot verzegeling van

dit verbont aendeverknogteHanze-

fteden tepande voor 15 jaren: deze by

hun naer eigen lands wijs wierden be-

ftiert, zich zelfs Rechters , uit hunne

lantshuden ftellende , die gefchillen

richteden , welke zoo te lande , als te

water , 't zy onder de Haring- van-
\

gers ,
(want toen den haringh onder

Schonen wiert gevangen) of andere

Reden :jdeze Rechters de naem van

Voogden droeghen, alsblijcktuithet

volgende Voor - recht.

Jelkecht, by Godts genaden Pals-

grave op den Rhijn ,
Hertoge in Bei-

eren, Grave van Henegouwen, van

Hollandt , van Zeelandt , ende Heere

van Vrieflandt ; doen kond , allen

luiden , dat wy gegeven hebben , en-

de geven , met dezen open brief

,

voor ons en onze nakomelingen, en-

de Rade onzer ftede van Amftelre-

damme , dat zy tot eeuwige dagen

jaerlijks eenen Voogt zetten mogen

,

ende zullen , op den lande te Scho-

nen op haren vitten ende landt, dat

zy nudaer hebben , of namaelsdaer

verkrijgen mogen, van denKoninck

van Denemarken , alle zaken ende

recht van onzer Stede wegen te be-

drijven, ende te bewaren, alszy daer

te doen hebben. In oorkonde de-

zen brief bezegelt met onzen zegele,

gegeven op den zeftcn dag in Aprille,

ïn't jaer onzes Heeren duizent drie

hondert een-en-tnegentigh , na den

loopevanonzenhove.

Op'c jaer 1295 dryghden de Vla-

mingen den Hollanders en Zeeuwen

,

t'huis te willen komen vinden, doch

deze toefden niet, deden een inval

in Vlaenderen, verwoeden 't landt

,

wonnen Steden , en verfloegen de

Vlaemfche t' eenemael ; zonden de

gevangenen, naeckt naer huis : waer

van te zien by Jhyfïm en andere. Dit

gefchagh onder 't geley van Fiom ,

Graef van Hollandt.

Mejerm melt,hoe dat TVdkm, Heer

vanÖeftervant,zoonvanjWBvanHe-

negouwen, de tweede Graefvan Hól-

landzeen zeergtooten zegen tegen de

W I T S E N S

Vlamingen te water behaelden , op't

jaer 1304. op S. Laurens dag, in't ont-

zetten der Stadt Zirikzee. 1 hien dui-

zent Vlamingen wierden in den eer-

ften flag verflagen , behalven dat hy
veroverde een ontelbaer aental fche-

pé,'tgeen zommige tot op elfhondert

brengen,waer onder de Chronijk met
zijne divizien , daer zonder twijffel

veel klein vaertuig by is geweefhende
oude Chronijke, Fafciculus temporum

geheten , voegt 'er by , dat 'er 90 Pa-

viljoenen , behalven deze fcheepen,

wierden vero vert/t geen ik gelovega-

leyen geweeftte zijn.Naerden eerften

flagh viel een tweede voor , die ge-

heele twee dagen duerden , behalven

dat de nacht het gevecht dede

ibken. Met yzere weerhaken floeg

Willem zijne fchepen aen elkaer: op
dat zy van de ftroomniet wechqua-
mente drijven, of in wanfèhick ge-

raken : maer de Vlamingen bonden
hare fchepen met touwen flechts aen

een, die by nacht van de Hollande-

j

ren aen ftucken wierden gefn eden,

zoo , dat hun vloot , op het wafzen

van de Zee, borften tegenseen , en

|

dreefzonder behouw, waerdoorzy
tenemaelin Willcms handen quam te

vallen ; ja de Vloot-voogt Guido of

Geje , Biflchop tot Uytrecht , wiert in

Hollandt zelf gevanckelijck opge-

bracht. In dit gevecht quam het de
Hollanders veel te baet , dat zy de
maften , en de touwen , daer de maft-

korven aen vaft waren , zeeraerdigh

wiften te vernielen , waer door hec

krijgsvolck dan, 'tgeen op de ma-
ften ftont, ofin Zee, ofop't verdek

te pletteren quam te vallen. Men
wierp brandende houten over 't boort

van elkanders fcheepen , op dat het

vuer , en den roock de krijgers ver-

hinderen mocht : met nat leder wi-

ften zy toen het vuer,uit devyantlijke

fchepen geworpen , afteweeren.

De Vlamingen hadden een zeer

groot brant-fchip toegeftelt , 't geen

by hun ontftooken , en op de Hollan-

dersafwiertgezonden ,doch de windt

dreef het te rug, en 't vernielde veel van

hun eigen fcheepen. Zoo men de oude

Nederlantfche Chronijk , die by zijne

divizien ofafdelingen is bekent , geloof

mach
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machgeven, zijnindeze tweede flach l,,Dathy van denCaftele fpranc

duizent Vlamingen gebleven , zoover-
j
„In den watte, cndeeerietlanc

,

droncken als gevelt : doch de Vlaem- „ Viel 't Koket altemale

fche Chronijck maeckt dit getal zeer „ Van den fcepc neder te dale.

klein.

447

T)e Rijm-chronijk (preekt, in't out Hol-

lants , van dezen Jlach op onder-

Jcheide plaetzen aldus :

„ Sowaret fekerlikc al"ufé

„ Die Scepe groet als hufe.

Vier Cogghen namen 's Graven -

dranc.

3 , Si namen daer ten felvenmale,

„ Vor Bridorp dat weet men wule,

„ In enen fcepe, vive min

,, Dan hondert vate bier wafler in

:

„Ende fouten falme ende vleuch

„ DieVlaminghe hadden volx fo vele,

„Dat fy 't waendeal te fpele

• „ Metten lopen hebben ghewonnen

,

Hierom was 't dat fijs begonnen.

Bfc „ Want h
fi haddent harde fiene

H , , Jeghen enen man hadden fiere tiene

„ Op ten watre ghereit te ftrijde.

„Ende men fcoet ten felven tide

„Met LX OeftelenendeSpringale,

L
4
„ Die 1 bancArmborften weetmen wale,

'v ,, Scoter twee hondert ofte mee.
*f~

,, Diepile \ loghen aft ware fnee,

m, ,, Hier mede fcoetmen met ''ghenende.

„ Met dufent armborften ofte mere

„ Scoetmen welwt 'sGraven Here.

,,Daerwortgheworpen menigen fteen,

\*- „ Van den ' koketten nederwaert

,

,,InenenCafteelop enen mafte,

Ende intop fo waren gafte

,

„Die'tHollanrfch volk fcrequelden,

„ F ndcmenighen man neder velden.

„ Wantfi worpen menigen fteen

„ Ten lellen male fachmen re een,

„ Si deden maken grote viere ,

„ Van drogen houte die barnden fere

, , Die dat beriet wifte mere

j, Als 't was in den beften brant

„Slogen ft daer an haerhant,

„ Ende worpent d'anderejegen 't hoeft.

In 't jaerM II IC LI een gewel-

digen Water-ftrijt in deze landen op
de Maes voorgevallen is, tuffchen Mar-
griet Keizerin, enGravinne van Hol-
lant, en haer zoon , Hertog Pritterft van

Beieren. Deze flag en bloetftortinge,

was zoo groot (^zegt de Chronijk_) dat

de Mazedrie dagen lang daer na ebden
en vloeiden, root van menfchen-bloet:

daer worde, gaet zy voort , gehoort een

vreezelijk gelnidt in de lucht, van roe-

pen en gekrijt, van barften der armbor-

ften, geklank der zwaerden , breken der

lancien
, werpen der fteenen , fchoeren

der fchilden , want het was een dag des

toornigheits . en des wraeks. De hoof-

den wederzijts in dit gevecht tegen-

woordig zijn geweeft

In'tjaer 1298 hebben de Hollan-

ders de Ooft-vriezen voor Monnikken-

dam in eengroote fcheeps-ftrijdt ver-

flagen, by wienzich de Uitrechtze Bif-

fchop had gevoegt , die het met een

boot te naeuer noot ontquam

.

Cranzius vermeit , dat de Hollan-

ders in 'tjaer 142% met groote fchepen

de Ooft-zee bevoeren : en 1439 krijg

te water voerden , tegen de Oofterfchè

zee-fteden , daer zich de Venetianen

,

en Spanjaertsby hadden gevoegt, om de

Hollanders de zee te doen ruimen, en

haer vryen handel te verhinderen. Eeri

geheele Oofterfchè Zout -vloot , ne-

vens veel andere koftelijk geladen We-
fterfche fchepen en 3 K rajers wiert'er

overwonnen. Hier mede hielt dedap-

perheitderHollanderengeenftant,macr

zy fpatte uit, met hare zee-machten op
den Oceaen en Middellantfche - zee

,

waer zy de Havens haerer vyanden be-

floot, en alle lier vaertuig binnen hielt.

Naer
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Naer het dempen dezer vyanden

,

zuiveren van rovers, en 'tvry-maeken

van d'onheerbareZee,ftaken en voerden

toen de Hollanders den bezem op de

maft, wacr van my tekeningen na de '

wezentlijke fcheepen met de bezems

dieuitdemarffenftaken , ofin manden

aen de toppen hongen, afgemaelt, te

voor gekomen zijn.

In het jaer 14,71 bracht Karei,de

Stoute, een vloot van xx 1 v. fchepen

ter zee, om een Franfchen Roof-vloot

het hooft te bieden , dien hy zoo een

fchrikdaer mee aenjoeg, dat de Fran-

fen t'zee niet dorften kiezen , maer zich

lieten trotzen voor haer havens , en

hun meefter blijven van de zee.

In 'tjaer 1 47 5 • zoo Baacker ,
Engels

fchrijver,verhaelt , wierden Konmgh

Eduardt van Engelandt ,vijf hondert

fchepen uit Hollandt en Zeelandt toe-

gezonden , om volck in Vrancknjck

over te voeren.

Dat in de fteden Dordregt en Am-

fterdam,de koop-handel , en by gevolg

de fcheep-bouw van voor lange heeft

oe\vackert,nitde vaerzen van zeker on-

bekende Poeèt,diein*t jaer 14.50 heeft

geleeft, blijckt , welcke fchoon na den

beften trant niet zijn gemaeckt, echter

zaeks-halven,laete volgen. Dordrecht

befchrijvende zegt hy

:

Congrua vendenti es varias res &
tmenti

Non longe falfis namque jaces ab

aquü,

Ad te mille rates veniunt, variüone-

rat£

Mercibus, innumeris rebus , & inge-

nuis.

Dat is

:

Ghy koopt en verkoopt alles,want

ghy leght niet verre van de zee , tot

ü komen duizent fcheepen , die met

velerhande ontelbaere en brave wae-

ren geladen zijn:

Van Amfterdamfprekende,zegthy:

Oppida mercando fuperare propmqiia

viderü.

Unde tibigaf£ copia multafluit.

EJl maris ingenuw portus tibi, nam-

que feruntur

In te diverfis quo bona multa locis.

W I T S E N S

Dat is :

Ghy fchijnt , met koophandel té

drijven, alle na by gelegen Steden te

overtreffen , waer van 11 veel fchatten

toevloejen: gy hebt een goeden zee-

haven , tot u worden veele waren van

verfcheide plaetzen gebracht.

In het jaer 1604. was'er zulcken

grooten vaert van Amfterdam op
Ooften.dat men daer4oo Ooftervaer-

ders gelijckelijck voor de palen in een

vloot, heeft zien ankeren , welcke
alle binnen 14. dagen geloft, geladen 3

en weer zeil- ree lagen.

Vrouw Jacoba , Gravinne van

Hollandt , hadde in't jaer 1427 een

groote fcheeps-vloot op de Zuider-

zee toe doen ruften , om zich mee
geweldt meefterfche over't geheele

landt te maken; die van d'Amfter-

dammers en d' andere Hollandtze

Zee-fteden
,
by het eilandt Wirin-

gen wiert verdelgt. Dit gevecht ge-

fchag uit fcheepen , die door Zee
wierden ,geroeit,gelijck uit de oude
Hollantze Chronijk te befluiten is.

Niet voorby behoorehiertegaen >

hoe die van Amfterdam, in het jaer

14.77 tlen fchepen ten oorlogh uir-

ruften , daer zy een geheele oorlogs-

vloot , binnen de Franfche havens

mede hielden , welcke het op deze

landen had gemunt. In het jaer 1543,
wanneer Carolus quintus over deze

landen heerfchte , verftouten zich

twaelf Zeeawfche en Hollandtfche

fchepen van oorlogh, de haven van

Bordeaux in te zeilen, en daer een ge-

heele vloot koopvaerdyfehepen te

vernielen.

In het jaer 1 555, is'er een geweldig

zee -gevecht voorgevallen tuffchen

een vloot van 24 Hollandtze Vracht-

fchepen, en 26 Franfche Oorlogs-

fchepen, op de hoogte van Diepe. De
Franfche beter op den ftrijt voorzien

,

als de Neerlanders , welcker fchepen

jeder met x5 Mannen Hechts bevolkt

waren ,
klampten hunnen vyant met

Enterdreggen aen. Dus vocht men
twijfelachtigh , een langen tijdt; tot

dat deNederlandtfcheKoopvaerdy-

fcheepen , zorgende dat zy te kort

mochten fchieten , het vuur in het

bus-
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buskruit wierpen ,
enzoogelijkelijck

met haren vyant te gronde gongen.
j

Verhalens waerdigh is 't gevecht :

in den jare 1571 tuffchen Chnften

Bondtgenoten, en den Turck voor-

gevallen , 't geen nietontijdigh hier

mach worden ingelad: alzoeenSoon I

van 'thuis , 'tgeen deze lande toen

beftuerde , Opperde der vloote zy

geweed , en de Nederlanders een

groot deel der Vlootehngen uitmaek-

ten. Uit plicht dan van 't verbondt

,

'c welck de naem van Heil ig gegeven

wierdt , maeckte de Paus twaelfGa-

leien toe , onder CWafc ijlntomo

Colonna , de Venetianen hondert

veertien Galeien , met zes Galeafzen ,

en twee Hulken, onder Sebaftiaen

Vmiero. De Koningh van Spanjen

een-en-tachtentigh Galeien , en twin-

tighjgroote Schepen, onderDonJo-
han van Oolienrijck, zijnen Badaert

Broeder , dien de ftaet van Hoogh-

Admirael werdt op -gedragen. De
Grootmeefter van Malta , en andere

Vorden , deeden'er elck naer zijn

vermogen het hunne toe: der wijze,

dat'er twee hondert negen Galeien,

zes Galeafzen , vijf-en-twintig Kog-

gen ,
veertigh Jachten , nood-druft

van mont-en oorlog voerende, in Zee

gebracht wierden. Boven de Schip-

pers, Boots-luiden, en zwermen der

Riem-flaven , waren zy verzien met

twaelf duizent Italiaenfche , acht

duyzent Spaenfche , drie duizendr

Duitze Soldaten. Hier hadden zich

noch bygevoegt, drie duizent goet-

willige, van verfcheide Lant-aerd:

daer onder veele Nederlanders, zoo

Edel als on eedel, die't leven , hun
anderzins vruchteloos,mits d'ellende

des Vaderlandts , zochten tot wel-

ftant des gemeenen Chridenheidt te

belleden: niet-te-min, gelijck zoo-

danige t'zamenfpanningen , mits de

verfcheidenheit der bezondere inzig^

ten, traeghjek voltrocken worden,
en de zware toeruftingen , veeltijdts

boven gillingh aendragen , wad, eer

alles te hoop quam , met Famagufta

om gekomen-daerdeChriftenen van !

gedult en beltendigheidt, de Turken
van mcin-eedr en wreetheidt, d'uiter-

de proeve bewezen. Om echter, met
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het ledig laten van alzulcke krachten .

zich tot geen fpot te maecken , ver-

zaemdemenze in 't laetft van Herfd-

maent,by 'teilant Corfu. DeTurken
daer en tegen lagen by Lepanto , met
twee hondert zedig Galeyen ; maer
hadden niet half zoo veel vechters als

de Chridencn. Oock waren zy naer

htingebruick licht gewapent op 'tbe-

fchadigen, niet altoos op 't befchutten

:

De Galeyen zonder bord-weeren, om
invryheit de booge te handelen , daer

de onzen meedgehelmt en geharnad,

hooge dijve boorden te baet hadden

,

om teffens 't lijf te bergen, endebuf-

zen te onderdeunen , die in toenjken

enwisheitvan wonden, de pijlen verre

te boven gaen. Hun Ammirael was

HalyBaffa, zijn Stede-houder Ochta-

lioiVlufaly , een Italiaen ,die 'tChri-

dendom verloochent had. Porthou

Baffa, geboot over 'tkrijgs-volck. Het
ancker gelicht hebbende, quamen zy

op den zevenden van Wijn-maentden
Chridenen, die hen zochten , by 't Ey-

landt Cufelay in 'toog. Deze derhal-

ven , 't zelve verlatende , winnen de

ruimte, en verdeden zich aen vijven.

Terrcchter zijde hadJan Andrea Va-

ria , van Genua 't gezach : tct flincke

Augitflino Barbarigo van Vencedje.

Don hielt het midden; Don Al-

varezBaffari, de achter hoede. d'Eer-

de praelde met groene , de tweede met

geluwe, de derde met blaeuwe, de vier-

de met witte vlaggen.Aen de waerdig-

de zeide , had Donjohans Hooft-ga-

ley den Roomfchen Ammirael, aen de

flinke den Veneedfchen, en vervolgens

den Genueefchen , daer de Prins van

Parma,en den Savoyfchen,daerdievan

Urbinopwas. Den ladder voor-tocht

hadden de zes VeneetfcheGaleaden,

dieeenweldig gefchut voerden. Het
achterde was gegort , met de Hooft-

galey van Malta ter rechte, de Lome-
liner ter flincke, inhebbende 'Pauk Jor-

daan Urfin. De Jachten werden van

der handt gezonden,om ieder de hoope

van vlucht te benemen. Don Johan

in een boot getreeden, deed zich van

boort tot boort roeien, om degemoe-

deren ten drijde te wecken •, 'twelck

daer en tuflehen van de andere hop -

luiden niet verzuimt wiert; eindelijk in

Lil zijn



* Jn iVeene

jiont een&e-

huift»

Chift,in

tl'aniUr» een

Mirten
leelt, in lïe

derde de wa-
penen der

bmtgenuen.

4,50 NlCOLAE'S
zijn Galei gekeert , en raemden den

vyant goelijk binnen fcheuts , doet hy

een der groötfte ftucken afbernen,trom-

petren op klinken, en de vecht-vanen

opfteken.* Daer op volgde het krijgs-

gefchrey,'t wélk gedommeltonder 'tge-

druis van 'twoelent boots en oorlogs-

volk in de lucht fteeg.

De Turken over den andren kant,

rechtenhunne fpits inde breete, recht

uit , buiten hunne gewoonte , zonder

vorm van halve maen. Porthan had het

befticr van't midde, Halyvm de rech-

te, Ochialivm de flinke zijde. In't eerft

was hun de wint mede, daernagingh

hy leggen, en weder verheffende, liep

hun tegen. Als de dag ontrent ten hal-

ve was, raekten de vlooten aen elkan-

dere. Den eerften aenftoot leedt Barbo-

ngo , die drie Galeien verloor, en zijn

oog aen een flits , zulx hy 't 's anderen

daegs beftorf Maer een yflelijke ope-

ning maeckten de zes Galeaffen , doen-

de krijgs-volkjbankén enflaven,door de

kracht huns gefchuts , overhoop tuime-

len. Al de merale buyzen gaven , tot

vijfwerfs toe vuur, en weinig fcheuten

,

diemistaften : daer die van den vyant,

mits de hooghte hunner Galeien,

doorgaens, zonder treffen, over d'on-

zeheen droegen. 'Donjohan , op heb-

bende vier hondert uitgeleze zoldaten

,

klampte zelf den Turkzen Admirael

Haly aen boort , die met drie hondert

Janitzers , en hondert boog-fchutters

gemantwas. Met een verhiefzich 't ge-

vecht, aen verfcheide kanten -,-daer veel

doorluchtige mannen zich met onge-

looflijke vromigheit queten: voorne-

melijk zJMatwin vznl'Efcut, Rome-

<ras, een Franfch Ridder van Malta •,

die derwijze den fchrick in 't ganfeh

oort had , dat noch heden de Turck-

fche moeders, om hunnen kinderen een
'

verveertheit aen te jagen, niet dan zij-

nen naem in den mont nemen. Voorts

de zoldaten, niet alleen, maeroock de

flaven
,
op hoop van vryheidt te ver-

dienen ,
floegenhant aen 't geweer, en

toonden groote dapperheit. Het bul-

deren van't gefchut , en het dreunen

der kielen, deroock, de vlam ten He-

mel wellende, deden ieder hoorenen

zien vergaen. Haly ten laetften werdt

verflagen, zijnGaley bemachtigt) ande-
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re verbrant of in de gront gefchooten

,

ettelijke op ftrant gejaegt , het over-

fchot in de vlucht : waer onderoock die

van Ochati ren niet dan vijftig in alles,

zoomen meent , die't ontquamen. Vijf
en dertig duizentmannen zijn'erdoor't

water, vuur, ofte fcherp verflonden:

Chriftenen tien duizent, Turken vijfen

twintig duizent, drie duizent vijf hon*
dert gevangen , hondert dertig Galeien

genomen, wel 1 2 duizent flaven verloft.

Niet weinigh heeft de Hollantfche

dapperheit te water uitgeblonken, in

de wrede flagh die op de Zuider-zee

,

tegensBoffuis voorgevallen , in't jaer

1 > 73 . Het vyantsAdmiraelfchip,d'In-

quilitie hadde een dubbelde kiel , en
twee bodemen

,
op dat het niet in de

grondt gefchooten konde werden.

'TDees vermoerde flagby den Hoogh-ge-

leerden Heer , P. CJ. Hooft, aldus

wordt verhaelt.

De Graefnu fterek ontrent dertigh

zeilen, zoo kleine als groote , en zijn-

de met hof-ftaet en twee hondert Sol-

daten , ;n zijn Admiraelfchap gefte-

gen , dat den haethjeken naem van
Inquifitie , en twee-en-dertigh me
tale ftucken voerde , lichre den der-

den van wijn-maent , het anker van

voor Amfterdam ;
dan kon mits 't

weldigh wajen , niet voor den vijf-

den , over Pampus raecken. Toen
ftreeft hy na de Noorthollanders toe

;

in opzet evenwel van hant-gemeen-

fchap te fchuwen , en 't voordeel van
zijn fchepen en fchut , bet bezeilt en
toelangende , niet te verwaerlozen.

d' Anderen daer-en-tegen wel zoo
kloeck in getal , fielden al de kunfl

der Boots-en Stuurluiden te werek ,

om tot aenklampen en enteren te ko-

men. Met dit toe en ontleggen , en

dwers door elkandre zwieren
,

liep

die halveen de gehele volgende dagh

tenavondt; zonder dat 'er meer dan

twee vande zijne achterhaelt enaen-

geranft wierden.Op 't eene voer Hop-
man Schuilenbnrgb , zwager van

Boshuizen. Dien viel Hopman Ja-
cob Til tot driemaels toe aen boort

,

en overweldight hem ten laetften.

Schuilenburgh met noch zes , werd

na Hoorn gezonden , d'anderen on-

trent vijftigh , doorfteken , ofin Zee
gewor-



aen den grondt klemde. Een Koninx
fchip daer en tuffchen van honden:
twintig laft, dat onder Willem Vejl, van
Enckhuizen (lont, vvert doordebont-
genooten bemachtigt. Maer'twaszoo
leek gefchooten , dat men 't volck en
fchut , te weten vier metale , vier yzere

gootelingen , en eenige boffen , daer

qualijkkon uitlichten, eer't weg zonk.

Vijf klcener , aen zekere zanden ver-

zeik, werden benoodigt zich op te ge-

ven , Jan Simonfzoon Rol , met het

overfchot , nam de vlucht , tot over

Pampus. Daer hielt men 's avonts
|
de gratie,
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geworpen. Til verloor boven twee
'mannen niet , maer alzoo hy zelf en
noch twintig van de zijnen gewont wa-
ren , wert hem 't veroverde fchip weder
ontnomen. Hopman Taams Geit-

zak van Medenblick ranfde het twee-
de fchip aen

; dan kon des geen
meefter worden. Zedert droeg zich
niet byzonders toe , tot op den elfden

dermaent. Toen quam men elkande-
re weder onder 'tgefchut, 'twelck van
de BoiTufche zijde zoo vreeffelijck

donderden, dat het voor de bontgenoo-
ten onmogelijk om verduuren fcheen.

Zyjoegen'er echter op aen , trachtende

door alle wegen aen den vyant vaft te

raecken , die hun t'elken male ontwor-
ftelde, en zijn oude gangen ginck.Maer
hun Admirael Cornelis Dirxzoon ,

van Monnickcndam,inhebbende Hop-
man Ruich-haver, met een deel zolda-

ten, pijnt het zoo lang, dat hem endtlijk

gelukte, 't fchip van Boffu in te zeilen,

en 'tzijnedaeraentehechten. Hy had
in de mars leggen etlijcke rapfche ga-

ften, die potten met ongelefchtekalk,

en verfcheide vuer-wereken van bo-

ven neder in 't gezicht der Spaenfchen

dedeftuiven. Met een quam Hopman
'Pieter Back van Hooren , zich aen 't

ander boort werpen : Jacob Trijntjes,

van Enkhuizen voorde boeg ; Hopman
-SwrvanSchellinck-woudt, aend'ach-

terfteven. Doch dees , ftaende mits

zijnlaegte te zeer aen de vuur-potten ,

)

uit Boffuus fchip ten doel, werdt ge-
'

dwongen te deizen, en't roervan Boffu
met vreden tc laten. Kleen voordeel

nochtans was dit den Grave , die al

vechtende , met de drie andere neder

dreef, ende achter de Nek by Wijnes

II. D E E L. 44 r
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knjgs-raet , en befloot des volgenden

|

morgens Boffu te gaen ontzetten, of het
Ievendaerintefchieten. Endewas^»
Simonjzoon , met het krieken van den
dag, onder zeil : de relt insgelijx wa-
nende, dat het den vyand gold. Maer
hy zette zijn loop recht toe naer Am-
Wam. Aen d'andren, die verwon-
dert waren wat het bedieden mochte,
nochtans gehouden zijn vlagge te vol-

gen , gafhy thans te vetftaen , dat hem
de Spaenfche knechten gedwongen
hadden dien wech te nemen. Zooiiet
men Boffu in de ly : doch dezelve daer-
om niet zich ridderlijk te weeren

; maer
beide Zoldaets Cn Hooft- mans plicht

betrachtende, ftont geplant by de maft*
in vollen roer-fcheutvry Harnafch,met
de Rondas aen den arm, het zwaertin
de vuift. Ende duerde 't gevecht de
gantfche nacht deur , of fchoon de
Nooit- hollanders 't behulp hadden,
van verfcheide water-fchepen. Diegc-
ftad igafen aen voeren , metdoodenen
gequetften , met voorraet eh verfcli

volck. Wacr onder zich veele Bur-
gersvan Hooren mengden , uitbran-

denden yver, voor vryheit , en Vader-
landt. Ende ftaet hier niet te verzwij-
gen , de ruftige koenheit van hun-
nen Jan Harinck, die 's morgens met
de twee-licht , by de takels van Boffuus
fchip opklauterde

;
de vlag van dc fteng

mekte: endaermeenederdaelde: hoe-
wel het hem 't leven kofte, mits hy door
een luick in zijnborft gefchooten wiert.

Entlijk als 't nu aen den middag ginck

,

na acht en twintigh uuren ftrijdens
,

en 't verlies van al zijn krijgs-volck,

op veertien ofvijftien mannen na, tradt

Boffu, geen ander uitkomft ziende, in

handeling , en gafzich over , enz.

Niet ongenjmt zal't hier zijn het
dubbelt van zeekeren brief in te laf-

fchen,gefchreven aen den Prince Wil.
lem -van Oranje by de ftaet en regerin-

ge in Noort- holland, tot Hoorn, over
dezen zegen

; my ter handt geftelt

van den Hoog-geleerden Heer {JU.
AdriaenWeftphalen , als volgt.

Den 14. October 1 573.
Deurluchtige Hoog geboren Vorft

,

en G. Heere , wy gebieden ons in al-

len onderdanigheidtin U. F. G.goe-

Lll Wy
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Wy mogen niet laten U- F. G. te

adverteren die groote wonderlijcke

viftorie die ons den almogen Godt

nu den 12 dezes maendts verleent

heeft , by welckeons niet alleen vi&o-

ne van aenwinninge van een fchip ofte

twee gebeurt is , maer hebben U. F.

G. Hooft-vyant , en bederver onzes

Vaderlandts , den Grave van BoJJ'u

met zijne Familie, en denHeerevan

Croningen , met anderen Adel, als

IVeldarn uyt ten Hage , Jooft van Wer-

ven uyt ten Briele , Gerrit Tinzen ,

Gherebont van Wartvuijcke in Vlaen-

deren, RomeryvanQuefnoi-, Numan
uyt ten Hage, Blyenburgh van Dor-

drecht , hans van fiolen van Lu-

beck Camerlink, en Corquera een Ka-

pitein van de Spangjaerts, dieindes

Graven fchip waren, alhier tot Hoorn

gevangen uyt den Albanifchen Ad-

miraels-fchip ingekregen , daer wy
Godt almachtigh hooglijcken zon-

der ophouden loven en danken , en

U. F. G. zonderlinge te gratuleren

hebben, daer by hebbende noch groo-

te menighte van Zoldaten , zoo Duit-

fchen , Walfchen en Spangjaerden

,

in gevanckenifze , tot omtrent twee

honderttoe, dan zijn eenige van de

zelve onder Savemente van haer lijf
j

en le\'enbyden Admiraelontfangen,

alzoo zyluiden hen onder in den fche-

pe begeven hadden , en in meninge

waren tot den lellen man toe te vech-

ten , 't welck niet zonder groote

bloedtftortinge van den onzegefchiet

zoude hebben, dan die Vice-Admi-

rael Bofch-huyzen met de andere ar-

made ziende de animofiteit van onzen

Admirael en andere fchepen, enden

bezettingen van hen-luiden Admi-
rael-fchip, gaven den vlucht , zon-

der eenigzints te pogen heuren Grave

ajjiftentie te doen , ende zijn noch

drie ofte vier van degrootfte fchepen

omtrent Pampus die door die droogte

niet wech konnen komen , daer na

eenige van onze kleine fcheepen ge-

zeiltzijn, op hope, die mede in han-

den te krijgen, zulex dat zy opgiite-

ren zeer tegens den anderen gefchoo-

ten hebben , niet wetende hoe dat het

vergaen mach zijn , ende zoo zon-

der groot perijckele die bewaringe
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van den Grave en zijne Familie niet ge-

daen mach worden, bidden en bcgee-

renwyootmoedelijk , dat U FG. ge-

lieven zal, ons te overfchrijven U FG.
goedenwille en gelieven , den wekken
wy in dezen ,en allen anderen zaken als

getrouwe onderdanige onderfaten be-

reitzijnnate komen en te volbrengen,

dan zoo die laften en onkoften van de-

zen Armade te water en te lande zoo
exceffive groot en zwaer Vallen , en 't

platte landt by den vyant overal bedor-

ven is, en langer niet en vermag eenige

contributie te doen, en ons by U F G.
een hoope gegeven is , van fubfidie van
penningen uit het zuider quartier, bid-

den dat toch U F G. gelieven zal, ons

metten eerften fupfidie van gelr te

doen, want het onmogelijk is , ons de
laften voorfchreven zonder hulp te mo-
gen fupporteren , aengezien hetlantjen

klein , en de armade ter zee , behalven té

lande , zoo groot is als oit by Keizers

ofte Koningen gehouden en gefuften-

teert mach zijn.

In de Boekerye Van den geleerden

Heer M*. Floris Floriffen, Scheepen
tot Enckhuizen,ruft een oorfpronkelijk

fchrift en lijfte van 't metalen Gefchut
op den vyant onder Bojju den 12 van
Wijn-maent if73- verovert, 't geen
door zijn E. D. byzonderc gunfte hier

late volgen.

Een Slang genaemt Hopman onver-
zaegt , met het wapen van Gelderlant.

Een halfCartouw, genaemtdeVuy 1,

met het wapen van Biffchop David van
Utrecht.

Een halve Slang , met een Vuil , en
wapen alsvooren.

Noch een halve Slang met een Vuil,

en wapen als vooren.

Een half Cartouw, met het wapen
van Naflbu.

Een halve Slang metde Hollantfche

tuin, en 'twapen van Dort.

Een Quartier-flang , met het wapen
des Koninx van Spangien

.

Noch drie Quartier-flangen
, met

het wapen van Spanjen als vooren.

Drie Quartier-flangen gekomen vari

'thuis te Bueren, met het Keizers wa-
pen.

Vier Quartier-flangen met hetwa*
pen van Rotterdam.

Drie
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Drie Valckenettcn met des Keizers

wapen van eenre kloot.

Twee dubbelde Valkenetten met

het wapen van Leyden.

Twee dubbelde Valckenetten met

des Keizers wapen.

Drie dubbelde Valckenetten met

het wapen van Amersfoort.

Een achtkantig Valckenet met een

Wapen daer een kruis in ftaet.

Een Valkenet met een Draex-kop,

met een ledig Schilt.

Twee Valkenetten met des Keizers

wapen.

Twee Valkenetten met het wapen

van Delft.

Een Quartier-flang met een Draex-

hooft aen't achter-einde,met hetwapen

van Amfterdam.

Een dubbelt Valkenet , daer op St.

Joris ftaet , met een Voet-boogh en

Schilt, daer in een kruis ftaet.

Noch een dubbelt Valckenet met

een fcharpe rugge ten halve na voiren

,

met eenfehilt zonder wapen.

De vloot der Neerlantfche Bontge-

nooten,die de SpaenfcheArmade onder

Boffu verfloeg,beftontuit 28 hooft-oor-

log-fchepen, behalven het kleine vaer-

tuig in groot getal. Drie maendenfolds

voor des Admiraels fcheeps-volk , be-

liep twee duizent twee hondertacht en

veertig guldens vijftien ftuivers.

Voor het fchecps volckvanden Vi-

ce-Admirael Piet Back , moeite in den

zeiven tijdt zijn duizent vier-hondert

een en dertig gulden vijftien ftuivers

,

voor de volgende fchepen , alzoo min-

der gemant waren, liep de zoldye niet

zoohoog , alzoo dat deze acht en twin-

tig fchepen al tezamen in ieder drie

maenden , voor zoldye hoodig hadde

,

de zomme van vier en dertig duizent

zes hondert dertig gulden , twee ftui-

vers, en 4. penningen, gelijckmyuitde

oorfpronckelijke Monfter-rolle ,
gêtee-

kent den 7 December 1 5 7 3 , by de hant

van den Admirael Reimer Feints , en

de mereken van Symonde Gent, Heyn
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mael verfloegcn, zeer helder heeft ge-

bloncken. Toen ter tijdt ftaeken die

van Hoorn enEnchuizen niett'onrecht

weder den bezem op de maft.

Wel hartelijck heeft Spanjen het

zee-gewelt gevoelt , wanneer men in

het jaer 1596 Cadix overrompelde ,

uit pionderde, en te vuere ftelde.

In 't jaer 1 5-99 rufteden de vcree-

nigdeStateneen vlootvan LXX Sche-

pen toe , die met acht duizent mannen

wasbevolckt: dees bracht denSpanjaer-

den zulken fchnck aen , dat alle die ge-

ne , welcke na aen zee woonden , hun

met het naderen van deze Vloot, op dé

vluchtgavcn.

Indenjare 1 605 heeft insgelijxSpan-

jen , de Nederlantfche dapperheit te

water, kracht- dadel ijck beproeft , als

een kleine Scheeps-vloot , daer den

Edelen HaultainOpper, en Hayman
Corneltfz. Opjie ,

mijn Over-groot-va-

ders broeder, van mijn Moeders-vaders

zijde , onder Vloot - voogt over was >

veele ingehuerde Spaenfche Schepen,

met krijgs-volck geladen, om in deze

Landen te lofzen , verwoefte. Dees

tocht den Spanjaert duur ftont ; want

van 1 2 bende krijgs-volk , geen zeven

hondert man te lande quam. Men
fpoelde al de Spanjaerts toen de voeten,

in weer-wraeck van zoo menigh over-

hoort geworpen onnozele Viffcher en

Koopvaerdy-man. Weinig Hollan-

ders quamen tefneuvelen , waer onder

Opfie een was, die tot Ports-mmden

denlaetften Bloei-maent van zijne Vlo-

telingen (by toeftaen van de Engelzen)
zeer zeeg-haftig, na krijghs-gebruik

j

wiert begraven.

De Onder -zeevoogt van Noordt-

hollandt ,
Johan Gerbrantz. met

Lambert Hendrickfz. anders Moy
Lambert ,

leggende voor Duinker-

ken, om op d'uitloopende fchepen te

paffen , zoo zijn in Slacht-maent drie

fchepen uitgekomen , den Zee- vooght

JdriaenDirckfz., ophebbende hon-

dert en twintigh koppen , nevens den
de mercKen van oymun ac , *-"/" ,

^ 1 1 .
-

r ,

de Bef, enComeltsJanfz.Neeldoe, ft Onder-zeevoogt Jan KM* op Het

gebleken

De moet en dapperheit der Zeeu-

wen in 'tjaer 1 5 7+, by Romerswael, als

zy de vloot der Spaenfchen , die Wal-

cheren meenden af te loopen , t'eene-

fchip de Parrel , met noch twee andere

fchepen , de Hollanders in meening die

te befpringen ,
zijnze den geheelert

nacht gevolgt, daer twee uit hun ge-

zicht ontquamen : Hopman Afoy Lam-

Lll 2 bert
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bert heeft den zeevoogt in 't gezicht

gehouJen , en tegen den avondt , den
elfden van Slacht-maent aengeranft

en befchoten , het zelve dede ook den
Duyn kerker. Met Sonnen ondergang,
heeft Lambert denZeevoogt aen ftier-

boort aengcklampt,en zoo heeft men
met elkander yflelijck gevochten
binnen fcheeps -boort , met alder-

hande kort geweer. JanGerbrantz.
quam hem oock van achteren aen
boort , (liet zoo hert tegen des zee-

voogts bezaens maft aen, dat die over-

hoort bonsde.Lang wiert'ermet fpief-

zen en dolken
, op den anderen ge-

dout , waer van Adriam Dirckfz.
met zijn behoutzoon, getreft, voor
doodc ncdcrviclcn. Hier mede be-

gon deSpangiaertsgemoet te verflau-

wen, en zy om genade re roepen , heb-
bende alredc drie-en-dertig dooden

,

en veele gequetfte , en hebben haer

aen de Hollanders overgegeven, die

negen- en -tachtigh perzoonen in
;

beide hun fchepen hebben overgeno-

'

men , waer van te Rotterdam veer-

j

tigh , en re Enckhuizen een-en-twin-

1

tigh gehangen zijn : de reft wierden
j

verbeden. Veel fchoone ftucken

gefchuts , daer onder acht metale
,

;

met andere oorlogsbehoeften, nevens
j

vier-en-twinrigh ronnen Bus-kruyt,

is met dit fchip , groot twee hondert
vaten , tot den oorlogh bekomen.
Hier bleeclc de moedigheit van Hop-
man Lamber t , maerop hebbende 8x
Mannen , dat hy daer mede den zee-

voogt met hondert zes-en-twintigh

Mannen , dorfde aen boort leggen :

hy verloor maer drie Mannen ,en had
thien of twaelf gequetften.

Te langh zouw het vallen,op te ha-

len , wat de Water-Geuzen (dus ge-

naemt} manhaftigh uit hebben ge-

richt , en al de bloedige zee-flagen
,

met groote zegen tegen Spanjen uit-

gevoert, zoo wel in Europa, als ver,

in afgelegen IndiaenfcheZeen.

In het jaer 1600 verftouwte zich

een Hollants-Schip tot voor Antwer-
pen te zeilen , tufichen alle vyandts
flerkten heen , en den Admirael daer

te beftrijden , wekken hy oock in Ze-
landt binnen bracht, in weerwil van
veel duizenden,dieaen landt Honden,
en hetaenzagen.

W 1 t s $ n s

In 't jaer 1607 hebben onze Lants-
Uuden den rijken Spaenfchen Viooc
onder Gibralter vernielt : en in 't jaer
1 6 2 9,verfloeg en verjoeg PietHem al-
leen den Duinkercktihen Admirael en
Vice-Admirael. In'tjaer itfi^floegen
8 Nederlandtfche fchepen, die naer
Indien voeren , tegen 17 groote
Spaenfche Galjoenen, daer zy'cr 13
van namen,en te gronde deden gaen.
Hoe heldadig de Manhafte Tromp,

met 13 fchepen, een Spaenfche vloot,
van 67 groote fchepen, daer 25000
Mannen op waren , aentaften , is noch
in geheugenis vanMenfchen. Waer
van zeker Schrijver onzijdigh aldus
fpreeckt.

De Koninck van Spanjen, achten-
de dat de oorlogh te lande in Neder.
Jandt, langdurig zoude wezen, en dat
't verlies van d'eeneStadt,metde win-
fte van d'andere geboet wierde , en
ziende dat de geheele macht der alge-
meyne Staten , beflont 111 den handel
cn zeevaert

:
zoo heeft hygoetgevon-

den, de koften van oorloge, te landt

,

te verminderen
, en liever gewilt

t' oorlogen over 't gebiedt ter zee,
dan te landt. Daer in geftijft zijnde,
door de voorbeelden van de oudeen
hedensdaegfehe volckeren , die door
het gebiedt der Zee, de heerfchappy
te landt bekomen hebben. Hy ge-
loofde, dat menmetVlooten, verr*
gelegen landen kon veroveren en be-
waren , en de nageburen voor by

1
gaende

, zijn Regeerfhet , elders
-
onzichtbaer, en aenzienhjck maken.

)

Hy wift , dat die van Argos, met hun

j

fchepen, verre van Gnekenlandt het
' gulde Vlies bekomen hadden, en zeer
machtige Koningen hun gouten rijk-
dom ontrooft. Hy hadde door het
voorbeeldt van zijn Voorouderen ge-
leert

, dat door de fcheeps- vaert

,

nieuwe Werelden zijn ontdeckt ge-
worden : en dat den Godrs-dienft,
Rijckdommen , Wetten , Zeden , ja
de beleefthcidt zelve , overgevoert
worden tot volcken, die ondereen
andere hemel wonen. Hyhaddege-
hoort

, dat Nederlandt omringt worc
van de Zee, of dat de zelve daer te-

gen aenfpoelt ; dat zy binnen 's lants

,

van alle noodtzaeckhjekheden on-

voor-



Scheeps-bouw en beftier,

voorzien zijn , en die van buiten met
groote koften moeten halen : dat zy
oock , door de Zee-vaert , niet al-

leen rijck geworden zijn , maeroock
hun ouden Heer laftigh vielen. Am-
brofius Spnola , de ernftighfte en ge-

trouwfte Dienaer , die de Kroon
Spanjen oyt gehadt heeft , riedt dit

zijn Meefter geftadelijck. Daerom
heeft hy oock, gedurende de tijdt van
zijn be\vindt,in de havens van Vlaen-
deren meer fchepen doen bouwen ,

dan zy plachten te houden ; hebben-

de met geldt en beloonin^h ••eelvan

't rseerlants Scheeps-volck dervvaerts

aengelockt , en inkorten tijdrdoor

den roof, groote rijckdom vei kree-

gen
;
waer door hun geluk ter Zee zoo

hoogh fteygerde , dat zy , die eertijdts

maer met weynigh Roof-jachjens de
Zee ontfeilden, naderhant metgant-
fche Vlooten

;
aen d'eene zy de En-

gelfche en aen d'ander zydeNeder-
landtfche Zee, als door ftormenen

onweder geflooten hielden : dat zy,

die op degalgh, en op haer halzen

ro .fden , daer na tegen Neerlandt-
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fche gevangene geloft wierden.

Tot dezen eynde heeft hy in Span-

jen , Portugael, Galhcien en Bifcajen

,

een zeer machtigeV :oot , doord'in-

gefpannen zeenuwen, en 'r fweed van
alle de Spaenfche Koninckrijcken

uit-geruft, om zijn geluck noch een-

mael te beproeven. Na een geruime

tijdt met uit-redengefpilt te hebben ,

ftack de Vloot eindelijck, in't begin

vanHerfft-maentuyt haer vergader

'twelcke het hooghfte gefagh hadde
deZee-vooght van Portugael

, Lopes
Docias , voerde acht-en-rzeihg ftuc-

ken gefchut, zwaer duizent en twee
hondert laft. De gantfche Vloot be-

ftontinzeven-en-t'zeftigh, zoo Gal-
joenen als andere machtige fcheepen

,

bemandt met vijf-en-twintig duizent
zielen. Daer onder de puyck benden
derZoldaten van .Spanjen en i'ortu-

gael. De fcheepen hadden meeft na-

men van Heiligen , oock van den Za-
ligmaker; om te doen ge'ooven , dat
die gene , die deze Vloot zouden
commanderen, Godt en zij i. Heili-

gen zouden (chijnen te willen bevech-

ten. De bloem der Spaenfche jeught
hadde zich binnen deze boorden ge-

voegt. Hartogen, Graven, Bander-
heeren, Ridders van St Jacob , elck

yverighft, om iets groots te beftaen,

ten dienfte van haren Koningh. Veel-

hdelen , verlatende hun huyzen , gin-

gen vrywilligh, op hun eigen Beur-
zen mede, achtende eersgenoegh van
hunnen Koningh verkregen te heb-
ben, dat zy mede mochten gaen, op
zoo een vermaerden en doorluchti-

gen tocht.

Den nederlandtfchen Zeevooght
Tromp, onthieldt hem niet verre van
Bevelier met derthien lchepen

; wan-
neer haer den vijfthienden van herfft-

maendt, deze Vloot, meteen weft-

noordt-weften windt van verren in

het weften opdeed. Geen moediger
dapperheidt , dan die aen haer zeiven
het eenighfte fteunzel vindt, zonder

plaets, de haven van Corunna inGal-
!
overltagh te maken , op de macht van

licien , na de Engelfche hoofden af.

Het opperfte bewindt was toever-

trouwt aen Don Ar.toniod'Oquendo,

(Vermaert door een zee-flagh , ge-

daen met den dapperen Zee-helt Ta-
ter , in de Bahia de Todos los Sanclos,)

op ten fchip Santjago, groot acht

hondert laft , voerende zesentzeftig

zwarebufzen. De Zeevoogden , An-
drea de Cajlro van Caftilien , en Petro

de Quaderon , van Napels , hadden
yder een fchip van zes hondert laft ,

en 66 ftucken. Hondert laften min-

der was dat van den Zee-voogt van
Gallicien , Francifco Fayo de Sotto

major. Doch Mater
\
Terejd , over

haer tegenparty. Zoo veel betrouw-

den de Hollanders haer zei ven -toe

:

datze met zoo weinigh zeilen , die al-

dervreefielijckfte Vloot dorften aen-

ranzen , op hoop , van geftijft te wor-
den. EnophetgedonderderBufzen,
ruckte den Onder- zeevoogt Witte

Wtltenfzoon , van de Cingels, met vijf

fchepen derwaerts. Metde uchtenr-

ftondt, kreegh hy Tromp in het oog

,

die nu ruym een uur fchut- gevecht

met de Spaenfche Vloot gehouden
hadde. De Statifche door de Onder-
zeevoogt gefterekt , konden nu uir-

maecken achthien zeilen. Het luft

my , de beruchte namen der onver-

fchrikte
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fchrickce Knjghs- helden , tot de

geheugenis der Nakomelingen o^r
te geven, die zonder inzicht op haer

fwackheidt, den vyandt ziedende

van overmoet, aengetaft hebben, zy

Zijn ge\veeft,de Zee~voogt Tromp, de

Onder-zeevoogt IVitte JVntenfzoon

,

de Hopmannen , Colfler , Ham , Palf-

hooren, Rijngels, Vlieger, Pofi , Jan
Gerbrandtsxom, Pieterpieterszoon,

de Windt ,
Kamp, Foran , Isbrandt

JVdterdrinck.tr , Brederode. De Schip-

pers Lanrens Pieterfo Back , Frede-

rick Ho veüngh, en Adriaen Thomas,

zoon.

De Spaenfche vloot lach wintwaert

vanTromp, die zijn groote zeil opgei-

de , en den indruck inwacht. Moedi-

ger was Oque?ido , in het aenvallen , als

uitharden. Hy zette recht op onze

Zeevoogt aen, meenende de Vloot , die

zich in malkanderen hieldt,te fcheiden.

Dan wierde door Tromp zeer rauwelijk

onthaclt,verflaeuwde te mets , en week

om de Noort, na dehoeck der Cingels.

Met zulck een voorfpoet ,
liep deze eer-

fte fchermutzelingniet af> voor de Hol-

landers , of het fchip de Groote Chri-

ftoffel van Fredrick Hoveling ,
fprong

zeer ongeluckig door zijn eigen Bus-

poeder , in de lucht , dat niet meer als

een menfeh gebergt wierdt. Den zeven-

tienden van Herfft-maendt, des mor-

gens, verfpreide zich zoo dicken nevel

over het water , datdevlooten malkan-

der uit het gezicht verlooren. Doch de

mift opgcklaert, ontdeckte den vyandt

dicht onder de Engelfche kiift, omtrent

de fterekte Yda en Foickfton , gewee-

ken. Flux wenden de Hollanders de

(tevens derwaerts : doch de windt op

middag verflappende, waren genoot-

zaekt te zetten. By flot-vonnis der

Scheeps-raet , wierdt als doen binnen

des Zee-voogts fchip vaft gefteldt, de

Spanjaert , niet tegenftaende de veel-

voudige zwarigheden van het nacht-

gevecht, met opgaender Maen,enver-

loop der Ebbe, aen te taften. Om mal-

kander inde duifternis t'onderkennen

,

zou de Zee-voogt twee vuuren op de

Spiegel, een in de groote Mars , en ach-

ter over't Schip een Bonnet voeren :

doch d'andere zeylen , alleenlijck een

vuer,enover deCompanje een Bonet.

W I T S E N S

Metcenklein koeltjen,uit den zuidoo^-

ften , zettenze in dicht gefloten gelede-

ren,des midder-nachts na de Spaenfche

Vloot , die doenmaels oock onder zeil

,

na Douvres liep. Het treffen ginck ten

twee uuren aen. In deze hevigheit, dre-

venze gelijk na de Hoofden. De gol-

ven hadden haer verbolgentheit neder-

geleit, maernietde menfehen. De da-

geraet ontdeckt Douvres : en twaelf

fcheepen uit de Braeke tot hulp van

Tromp, door de Bevel-hebber Ban-
kert aengevoert. Ondertuffchen liep

de Spanjaert geduurig voor uit, en on-

der de Slooten van Duins ten ancker
;

fchendig genepen door het Hollarït-

fche gefchut. Ja zoo vinnig hadden

de bufzen der Staetfche fchepen haer

mont op gedaen , dat het Bus - poeder

begon te ontbreken. Dit mangel dwong
de Vloot afte wijken naCales, om uit

die Stadt voorzien te mogen worden.

En alhier veertig duizent ponden Pul-

ver , vier duizent Kogels , en andere

krijgs-behoeftigheden bekomen heb-

bende, zet weder te rug na Duins. De
Engelfchentwifteden by geval met de
Spaenfche, over hetftnjkender Vlag-

gen: dochdezede aenkomft der Hol-
landers bemerkende,weccken van haer,

recht en dicht onder de fterekten in

Duins, alwaer ten zuiden der zelve, de

Staetfche Vloot, fterek acht en twin-

tig zeilen, insgelijcx ten ancker liep.

De vyandt aldus bezet , maeckte het

vereenigde Landt wacker ,om niet zoo

een toelachende gelegentheit te laten

ontfnappen. En met zulk een yver in

dit werek voort gedreven , dat de we-

relt als noch niet genoeg verwondert

,

hoe een Punt des Aert-bodems geduch-

ter macht in zee brengen kan binnen een

! maent , dan de machtigfte Koninck in

ettelijkejaren? Wat is'er vreemder, als

j

dat inde genoemde tijdt, by de hondert

!

fchepenvoorde Engelfche Kuft, door

Hollandt en Zeelandt uitgeruft, gezien

zijn ? laet deftroopers en dwing landen

der volckeren , de Romeinen van haer

Zee- macht by aciuim fpreecken? doen-

ze haer eigen handen een rechtvaerdi-

ge wraek , over het ongel ijck en de

moort, van onnozele Landtfchappen,

aen haer zeiven namen. De zon heeft

een anderwondergezien in onzedagen,

over



Scheeps-bouw en

over het welcke zy zelfs verbaeft ftaen

,

die het uitgerecht hebben. Wie zal

zeggen , wat aenmerkens waerdiger is

,

ofde tijdt , waer in de heerlijckfte zee-

gen des werelts toegeftelt is , ofde mee-

nigte van fchepen, het boots-volck, zol-

daten en gefchut ; of de korte omtreck,

binnen welcke de uitrufters beflooten

leggen ; of de macht van dit geringe

landt, dat noch een zoogrooten macht
in zee gebracht zoude hebben : indien

het nietgeoordeelt had, datdoor de te-

genwoordige de vernieling der Spaen-

fche kon uitgewerckt worden ? De
Kayen , Havens , en Scheeps-timmer-

werven , van Hollandt en Zeelandt,

woelden en grimmelden van nieuwe

toeruftingen te water en te landt. Het
fcheen niet, dat men van alle kanten

fchepen timmerde, maerofzevan zelfs

groefden , men zach geen opbodt van

Macroozen , maer haer van zelfs in de
fchepen vallen. Een iegelijk acht, dat-

men op niemands bevel behoorde te

wachten nu de gemeene haet tot Span-

je,endevierigeliefde,tot her Vaderlant

hem aenvoerde. Elck docht daer zij-

nen Hopman te vinden , daer Tromp
was,ordre om te vechten te ontfangen,

daer Tromp was : buit te halen daer

Tromp was: zoo groot een aenzien had

deze Zee-helt, dat elck zich de zeegen

toefchreef, daer hyflechts tegenwoor-

dig was.

De Hollanders dan dagelijcx aen-

groeyende, bezetten met dichter wach-

ten den vyandt in Duins. Doch de

toeverzicht kon zoo naeuw'niet gehou-

den worden , of dcrthien Duinkerkers

ontfnapten het des nachts in een duifte-

re lucht , met een groot gedeelte der

voet-knechten , in Spanje nieu gewor-

ven , en geen klein getal gequetften.

Tot dit vervoeren , holpen zeer yverig

deEngelfche, by doncker weder in de

nacht, met klein vaertuig, dicht onder

de wal af en aen roeiende. Maer om
den vyandt die gelegentheit af te fnij-

den , liep Bunkert tegen het Noorden
derzelve , ten ancker In 'sGravenha-

gemaecktende algemeine Staten geen

kletnezwarigheden ,over het aentaften

der Spaenfche Vloot. Van de heime-

lijke toegenegentheit des Engelfchen

Koninks , tot deze landt - aerdt fche-
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nen duidelijke tekenen gerioegzaem te

zijn, datze met alle krijgs en lijfs be-

hoeftigheden door hem voorzien wiert-

Doch niet tegenftaende Kareide eerfte>

fich , door aenhoudender Franfche en
Staetfche Gezanten, on-zijdigh vcr-

klaerde , en Ocquendo laft had te ver-

trecken ; zoo heeft evenwel de Hol-
lantfcheZee-vooght, den Onder-zee-
voogt , Witte Wittenfzoon , en Bevel-

hebber Banckert met acht en twintig

zeylen en vier Branders , tegen d' En-
fche fchepen, vieren dertig fterck , ge-

leidt. Te meer , alzoo de geruchten

zich verfpreiden van groote toerufting

ter zee in Engelandt : en de opperfte

Bevel-hebber Tenmngton genoegzaem
aen de Spaenfche zijde fcheen re hellen:

opverfcheiden reizen had hy Marten
Harpertjz. Tromp laten weten , laft te

hebben, namentlijck, met die te zamen
te fpannen, den welken de eerfte vyant-
fchap aengedaen wierdt. En daer de
Spanjaertdie baniereopftack, tottvvee-

mael met fchroot los brandende , zoo
kreund' hy dit zich weynigh ; hoewel
hem een doodt lichaem door des vyants

Buffen getroffen , vertoont wiert.

Den dertienden dergezeide maentj

lichten d' Engelfche haer ankers , en
zetten te loefwaert van deStatifche.

Over dit verplaetzen leide Tromp we-
derom krijgs-raedt : by welckers flor-

vonnis, de Vloot in zes flagh ordens

verdeelt is. d'Eerfte beftun ruit acht

zeilen , onder het beleidt des Hop.
mansDenifs. De tweede uitachthien ,

aengevoert door de Zee-vooght: de
derde uyt negen-en-twintigh , door

d'Onder-zeevoogt de Witte : de vier-

de uit derthien , door d'Onder-zee-

vooght Jan Evertfz. de vijfde uit

thien , door de Schout by nacht

,

Jonckheer Kats : de zefte uit even zo
veel , door de Bevelhebber Houte-

been , vier fchepen waren gefchickt,

om't volck te bergen ; drie, om alle

behoeftigheden aen te voeren. Tromp
zoude Oquendo , Jan Evertfz. den
Zeevoogt van Portugael Lofes 'Do-

aas, Kats den Duinkerckfchen Zee-

voogt MichielDoorn , T>enifs het zui-

der deel der Spaenfche Vloot, en Hou-
tebeen het noorder aentaften. Sy ver-

hoopten doenmaels over de ftroom

M m m def
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der Engelfche kuft na't Noord-oo-

ftente drijven, om haer opzet uit te

voeren : wanneer , behalven zeven

andere, twee fcheepen'taldaer aen-

brachten, en volle laft, vandealge-

meine Staten , om den vyandt , indien

hy niet uit quam, in Duynsacn te ta-

ften.

In middels ontloock den morgen-

ftont , in welcke de toebereidingen

gemaeckt zijn, waerdoorSpanjenop

Zee zoo een neep gekregen heeft

;

datze haer vermincktheit in geen drie

eeuwen verwafzen zal : een weinigh

buiten de middel-linie des Hemels

rees de Son, volgens de gezette loop

der natuur, den 21 van wijn-maent,

uit de kimmen der wereldt : als Tromp

juift voor het begin der fiagh , aen

Tenninghton een briefafvaerdighde

,

van inhout. Dat de Spangiaert d''En-

gelfche rede onvry gemaeckt heeft , is

zeker : want door u aenkundingen , is

ons bekent gemaeckt : dat ghy vyandt

zoudt wezen , van die de eerjie vyandt-

fchap aen den ander betoonde. Wy ver-

trouwende op de veyligheidt des Ko-

nincklijcke Haven en u woordt > zijn

met ons Jachtgezeildt door de Spaen-

fche Vloot : doch van de zelve met een

Kogel rauwelijck onthaelt. Het dei-

nen der golven heeft het loot krachte-

loos gemaeckt : daer 't op onze harten

was aengeleit, mifte't de ftreeck , en

trof aüeenlijck het zeil. De boosheidt

is hervat met een ander fchelrnjluck

,

op'tfchip van Hopman Balck wierdt

een Man door de Spanjaerden doodtge

-

fchooten , en de baniere des oorlogs op-

geftoken : Indien de beloftenfchuldt ma-
kken, wy verzoeken ,

volgens beloften,

u byftant. En zooghy te mildergeweejl

zyt in 't toezeggen , als (lantvaftigh

int nakomen : ten minflen zullen de En-

gelfche zich onzijdigh houden: ofan-

derzins was ons reden gegeven ,
t

om

over zulck een ongeljjck , aen alle Ko-

ningen en Vorjlen te klagen. Wy zijn

met een onvoorzettehjckvoornemen in-

genomen, den vyandt alhier aente ta-

ften , en't recht der wapenen, en des

Konincks btwilligingh , door 't onvrij-

den der rede, te gebruicken : verkiezen-

de de doodt voor d'ongehoorzaemheyt

:

want geen andere keur overgelaten is :
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te weten, ofte vechten als Zoldal'en j

ofde laf der algemeine Staten niet na te

komen , als wederfpannige. Doch die

vafle inbeeldinge ts by ons alle van de

Dooriucktigjlen Kareide eerfte: voor-

namentlijck , dat dit werck van zijn

oordeelvoorgoetgekeurt , ofvan zijn

beleeftheidt en zachtzimiigheidt , ten

minflen, ten beften gehouden zalwor-
den.

De briefwas aen T'enninehton over-o
gelevert , doen Tromp , by na met
deze woorden, zijn Matroozcn een
hart in't lijffprack : mijn trouwe Maets
en Spitsbroeders , ickverzoeckop uhet

geen , daer alle onzer eer aenhangt, het

welck is , dat ghy niet wilt -verlaten

my , die een groot engedenckwaerdigh

ftuckwilbeftaen. Ick en begeer niet , dat

ghy u zonder my in gevaer geeft. Ick

ben bereidt met u te vechten , zelfs

voor aen tegaen. Gedoogt niet , dat mij.

ne en uwe handen ontweldigt werde

,

den prijs , dJe ons zalfeilen in 'tgetal

der veroude Overften en Dapperfle

Krijgs-helden. Deze Zee zyu als een

veldt, om eerlijck f overwinnen ofte
jlerven. Gy hebt op andere tijden elck

hooft voor hooft , brave dingen beflaen

,

en uitgevoert , nu zal ick beproeven s

watghy beftaen derft onder my 11 nieuw

gekoren Zee-voogt. Dus langh heb ick

op meerfchepen gewacht , niet om u
den moedt te benemen , maer om diewat
uit te (lellen , op datze u nu met een be-

teregelegentheit , totgrootereere mocht

ftrecken. Laet degeweldigegevaert en

van Galjoenen u met verbluffen. De
vermeulheidt van't menfchelijckver-

nuft , fteygerde noyt zoo hoogh , ofeen

rechtschapen Krijgsmans hardt , kan

''er tegens op klauteren. Het beflaen al-

leen maeckt onsmachtigh , over V geen

anderen deden wanhopen. Het zal ook

't eerjie niet zijn , dat zulcke houte Ey-

landen en trotze Zee-gebouwen , voor

de lage Hollandtfche kielen ,
devlagge

moetenflrijeken. Gaet heen , vliegt by

die Kafteelen , by de Merfzenop , , en

haelfer Vlaggen en Witnpels af, en

houdt u verzekert , dat ick 't treffelijk

zalbeloonen. Wie d'eerfte opklimt , zal
den eerflen, deiweede dentweeden , en

voort elck zijnen prij s flrijeken , na dat

hy verdient. Gy zult u bedrogen vin-



Scheeps-bouw en beftier

den, indienghy ujlaphertigh , dragen-
de, eer enprijs meent inte leggen. Ick

houde my verzekert , dat ghy niet zoo
zeer door mijne mildadigheidt en bevel

,

als doorn eigengoetwiüigheidtgezindt
zijt aen de Man tegaen. Het voordeel

overtreft hier verre hetgevaer : want
ick voer u niet alleen aen om onfterffe-

lijcke eer , maer oock om buit te halen.

U paft het, die bergen , dezefterek-
ten, en toorens te vernielen, entejloo-

pen. Upaft het , die kielen welcke onze
Noordt-zee , onze wateren niet dra-
gen konnen, tot een noitgezien getui-
genis der Spaenfche CHogentheidt , in

't Vaderiandt te brengen. U paft het

,

die zonder vreeze alles wagen derft.

Wat wy met metale Bufzen niet konnen
teweegh brengen, dat zullen wymet
Vuur-werken , Granaden, enBrand-
fchepen overweldigen. Het woordt dat
ick ugeef, is , brandt , houdt

, kerft

,

dompelt. Valt aen met my
, ghy alle die

de behoudenis van u zeiven, van"t Ge-
mene befte , van u goedt en bloedt , van
«vrouwen en kinders zoeckt. Na deze
reden wende hy na't noorder deel der
Spaenfche Vloot : het welcke d'an-
kers los kappende , onaengezien de
waerfchouwingh van Francifco Feio,

te dicht na de wal zette , en aldaer

aen de grondt. De Miftopgeklaert,
ontdeckte de vaft-zittende kielen,

a?n de Hollanders : die zoo vinnigh
een buy van kogels tegen de zelve in

joegen, dat de Matroozen en Solda-
ten plotzelijck in de boten vielen :

doch de meefte in 't water : om zich te
bergen aen ftrandt. Een groote ver-
baeftheidt floegh onder de Spangiaer-
den

: dieuytermatenaen-nam, wan-
neer de brandt in zeventhien van de
fchepen geraeckte. Uit hare fterek-

ten
, fchootend'Engelfcheettelijcke

reizen op de Staetfche , die te zeer na-
derden.

Ondertuffchen d'overige der Spaen-
fche Vloot, verdeelt in ettelijke flag-or-

den , wendende Stevens zeewaerts : en
'Tromp haer achter aen. De Zee-voogt

II. Deel. 259

HopvaznMafch was met de boeg- fpricc
vaftgeraekt, aendeGaldery van 'tgro-
teGaljoen, MaterTereza: hetwelcke
ondertuffchen door Jan Ever[zoon en
ettelijke van zijn flag-orden dapperaen
getaft wierdt. Doch dit wonderlijke

1 Water-Hot, tévaftgebouwt, om met
kogels doornaeit, te fterek bezet, om
overvallen teworden, gaf fchrickelijk

vuurvan alle kanten. Tromp en van
Galen bezeffende d'onmogelijckheidt,
om fuik een fterekte te overweldigen,
zenden twee Branders derwaerts , die
beide misliepen. Metdrieandere wiert
het werek geluckiger hervat: want zoo
gewis dreven deze den Portugees aeri

boordt, en namen hemin'er brandende
armen

: dat de vlam hem niet alleen

,

maer oock Mufch aen ftack. Het
Schou-fpel was immers zoo yffelijk,

als wonderlijck. Van duizentman ont-
quamen naeulijx twee hondert : d'ove-
rige verbranden of verdroncken , of
wierden half gezengt in de lucht op-
gejaegt, ofaen Aarzen gefmeten , door
deflag des Buspoeders. Noit kraeckte
de Hemel vreezelijkcr , als toen de
Kruit-kamer van dit wanfehapen li-

cham aenging. Door debarft dreunde
de ftrandt der zee, en in deduifternis
flickerde de vlam niet anders , dan ofde
hel haer mondt had opgefpert. Sulck
een geweldt gebruickte 't pulver : dat
een geheel Cartouw gloeiende na de
wokken opgelicht wierdt, en zooyve-
ng poogden Oqtiendo en Francifco
Fajo den Portugees t'ontzetten : dat
hy naulijx in 'tdoncker ontfnapte, ert

deze,tevolftandig Lopes Docias met
klein zeil in wachtende , van Tromp
en Witte omringt en bemachtigt wiert.

Behalven vijf andere fcheepen, vero-
verde HopmanJaersvelt den Grooten
Alexander. DeZee-voogtvan Napels
verging met zijn volck op de Goying.
De mift, en nacht , en harde windt , be-
hielden Oquendo^lichielvan Doornt
en andere.

Ick fchrick te verhalen , hoe bloedig

,

hoe wreeden fchrickelijck, dit gevecht1 ~~ ~— wii.tucuiuiuLhciiji.R, ungcvecni
van Bilcaien

, met de zeilen in eenan^
|
met onze openbare vyanden toeeinc

der Galjoen verwart, bracht de Noor-
der-vleugel in geen geringe wanfehick.
De Hollanders namen die" gelegentheit

waer, en in korten tijdt al de fchepen.

Men vochter in een naeuw perek , tiif-

fchen zandt , bancken en plaeten , en
elck binnens boords , als met een afge-
heint perek beflooten, had'er zijn dood-

M m m 2 kift
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kift ter eere of ter orjeere. Vcele facht-
f

achtigeenterzee onervaren, liepen de
j

zee-luiden in de weg. Die ftonden viè-
;

len als met eenflag ter neer , niet weten-
j

de wie hun quetfte of ter neer velde,
j

Balken ,
planken cn fplinters brachten

|

meer menfchen om hals, dan de yzere

kogels. Terwijl iemant mickt om op 1

's vyants fchip los te branden , wordt hy
j

door de zelve venfter , waer uit hy

fchoot , zelfs gefchooten. Een ander !

ftreckt zijn kooy en bulfter voor een

doodt-baer,enruftin der eeuwigheit,

daerhy's nachts gewoon waste ruften:

die bezich zijn , met het zeil in of op te

halen ,1-aecken al werkende de handen

quijt. De dooden leggen over de over-

loopen overhoop , verminckt en ver-

leemt , en die nu niet meer vermach ,

wreekt zich noch over zijnvyandt , mef

vloecken en qualijk fpreeken. d' Een

verfmoortin't water, d'ander wort le-

vendig in de lucht gevoert: een ander

van peck , zwavel en vuer , als op de ra-

fter van ^Etna gebrandt en gebraden

,

geeftlangzaem dengeeft Hetdreimen

en donderen der Cartouwen klonck

zoo vreczelijk, dat het fcheen of Godt

voorgenomen had de werelt te vernie-

len Geen menfehen hebben in voorle-

den tijden diergelijke gehoon, toen de

kracht des Bus-poeders noch verborgen

was : noch de laetfte tijden hoorden oit

yan eenigen fcheeps-ftrijdt , daer zoo

veel grpove Buflen , zoo meenigmael

achter den anderen geloft werden. Ghy
zoudt gemeent hebben , dat al de lucht

tuilche Zandwijk en Dpeveren , Vul-

kaens Harnas- winkel waer geweeft.

KoitftondtLemnosnoch Liparanoch

Cihcien zoo in de brandt. Voncken

met roock, dicke domige lucht met

afch vermengt , verdonkerden den He-

mel en den vyandt voor d'oogen der

Hollanders, zoo eindigde dien dach

't gevecht.

Des volgenden daghs was d'Hol-

landrfche Vloot t'enemael verftroeit

,

en de Spaenfche uyt't gezicht ; behal-

ven een ichip,dat door de Zee-voogts

floep, bemant met negen Matroozen

tot gehoorzaemheidt wiert gedwon-

gen. Op de tweede dag na't gevecht

,

onrdeckte Traw-p by de Cmgelsette-

lijcke Spaenfche zeilen. Derwaerts

W I T S E N S

dan wendt hy de Stevens; doch het
water gingh te hol , prn haer byte ko-
men. Hy zet dan met klein zetl langs

d'Engelfche Kuft , en wordt onder
ftrandt een Spaenlch Galjoen gewaer.

Sonder bot van tegenweer, geeft dit

zich zeiven over. In de hoofden be-

machtigden van Galen en HettorTk-
terfz noch een ander: enbydeCin-
gels , is noch een tot Prijs gemaeckt.
Niet verre van Caies joegen 't drie

Spaenfche tegen de Strand : en noch
een geluckiger de Teems in. Doch
de Vloot in Duins geloopen , deed'

aen Tennmghton , en de bezettelin-

gen in de fterekten behoorlijcke eer-

ichoten , zonder antwoordt te ont-

fangen. Van de drie-en-twintigh ge-

ftrande Schepen
, in de eerfte torn,

hadden d'lingellche wederom zes

vlot gemaeckt : dieze met volck be-

zettende jvoor haer behielden, .'waer

Tromp aen Hopman Colftn het be winc
latende over vier-en-twintigh zezien

,

om op de vyandt te pafzen •, zet de
ftreeck na't Vaderlandt : in het wel-

ke een ongemeene blijdfehap bedre-
ven wiert,overzoo heerlijke zegen.
En alzoo heeft die machtige Vloot

door on waerdeerl ij ke koften en 't fpil-

len van een geruime tijdt, toegeruft,

of tegen de ftranden derFranfcheen
EngelfcheKoninkrijcken

, gefcheurr
de dennen , gekneusde baicken en
broeken, bedorven fchatten , gequet-
fte ,

hjeken, met een fchandelijcke

Schip- breuck op geworpen : of is van
d'Overwinnaer nazijn ftroomen, en
havens met flepende Vlaggen wech
gevoert. Soo langh als de Nederlan-
den geregeert hebben , en is 'er geen
grooter daghaen den Hemel verfche-

nen, als deze, op welken deZee-heldc
der Nederlanders aen d'eene zijde,

en der Spangiaerdts aen d'ander zijde,

zoo dicht hun Scheeps-legers by mal-
kander geflagen , en in flagh-orden

geftelt hebben , met zulk een geluck

,

dat het fchijnt dat ons de Koningh,
als door onderhandelingh , die wy
met deZeecn windt hebben ,overge-

ievert is. De fchade voor ons in de
flagh geleden , was klein, by zoogroo-
ten zegen , daer wordt maer een l'chip

I

van onze Vloot vernuft, en van ons

krijgs-



honderr. , daer van de Vyanden wel

duizenden verflagen , verdroncken

en gevangen zijn, en veertigh fche^

pen , zoo gezoncken , verbrandt als

genomen. Wy hebben noit zoo een

zegen gehadt, die ons zoo weynigh

bloedts gekoft heeft. En dat door de

byzondere zorge van onzen Zee-

voogt,_ die niet en wilde dat men der

vyanden fchepen aen boort klampen

en enteren zoude, maer alle de zelve

reddeloos en fchadeloosfchieten, op

dat zijn volck van de menighte, die

op der Vyanden Zee-vooghden wa-

ren , niet en zoude vermeeftert en

overrompelt worden. Hierom heeft

hy die met dickwils wenden , of en

aen , en dapper fchieten , af-geflouft

en vernielt. Op deze zegen mogen

de Batavieren roemen tegen de Ko-

ningen , Vorfh-n en Printen deswe-

reldrs, als hebbende de machtighfte

Koninck des Chriftenrijcks , naeft

Godt , overwonnen engedwongen

,

door hun Scheeps-macht.

Wei hoogh blinckt oock uit Galens dap-

perheidt ter Zee, als bitjekt uit het

volgende.

Langh genoegh had Galen zesEn*

gelfche fchepen onder <^4ppelton bin-

nen Livorne bezet gehouden : Der-

waerts verzeild om Buddy leggende

in Porto Longonomtte locken. Deze,

na langh marren , vindt eindelijk ge-

raadtzaem Afpelton van zijn toelegh

te verwittigen : en gelijckehjck een

kans opdeHollanderste wagen. Te
meer, alzoo Galen hem gedreigt had

binnen Porto Longono aen te taften.

DeVlooten, te zamen gevoegt, wa-

ren ten vollen beftendigh den indruk

des vyandts te fchorten. ^Appelton

bereedts tot de punt der vuur-baeck

uit geboegzeert , zagh met verlan-

gen d'hulp-lchepen van Bodcley te ge-

moedt, den 14 van Lentemaendt na-

derden acht fchepen en een Brander .

na de klip Meliora : vier ftaecken voor

uit, vijf mijlen byd'andere achterin

gevolgt. Gefwindt ont 'eckteze Ga-

len, die van fchip tot fchip gevaren .

den Hopmannen en Matroozenmet

Scheeps-boww en befiier. II. De Et. q&X

iernghs- en Boodts-volck naeu wlijcks klem van woorden een moedt in boe-

zemde. Zijn eigen volck voor de
groote Maft ontboden

,
fpreeckt hy

van de Campanje aldus aen. Wie kent

d'onrechtvaerdtge wapenen niet , die

degoddelooze Dwingelanden in Enge-
landt , gewendt hebben Komncklijck

bloedt , tot eengruwel der Aerdbodem,

in te drincken ; op datze met minder

/chroom , wreedt door gewoonte , de

moorden van de vreedzame naburen
verwoeder bedrijven mochten. Dront -

ken door zegenen ; nu haer Eilandt ten

ejnde des adems , of eigen bodem een

binnenlandtfchevyant verlooren heeft j

hebbenze zoo voor bedachtelijck een

ander gezocht en gemaeckt : tot een

voorwerpzel om haer wreedtheidt te

oeffnen t tot een voorbeeldt om haer mo-
gentheidt by de wereldtgeducht tema-
ken. De lijdtzaemhetdt fiaet den Hol-

lander duur genoegh. 'tls tijdt dat'er

wraeckgenomen wordt , van dieze met
een meer als heidenfche ongebondeutheit

tot zee -fchuimen mübruickt hebben,

Tegen deze voert ons heden 'tgevalaen.
Voorwacr , indien de liefde des Vader-

landts met de verwiffelmgh des lucht

s

verandert u ,
'tgevaer zal dtnflauw-

hertighfien een fiereke fpoor wezen tot

dapperheidt. Godt verhoede de neder-

laeg , anderzins wy zijn bereed ver-

kocht tot Slaven , om in de Barbados
Taback te planten. En zeker heeft Ne-
derlandt de vryheidt zoo duur be zegelt

met bloedt', op datze zoo veilvan Ko-

ningsmoorders met de voet gelchopt

zouden werden f Oordeelt zelf : is 't

niet beter voor 't Vaderlandt het leven

te wagen : dan een dienjlbaren adem ter

befcheidenheit van een ondracgeltyck

Landtaerdt te halen ?

De reden was geeindigt, flux ftuift

Gaten xaBodeley toe. Ruimte vondt

Appelton :dewelcke ziedende vanover-

moedt te feller involgt : benootzaeckt

voorden veerthiende der Lentemacnt,

denhaven van Livornote ruimen, in-

dien hy't Fregat Fcenix te vooren ge-

nomen, en daer mede de Rede ontveilf,

niet hcrftelde. Met groot gedommet

dan uitgefpat ,
vergde Galen te vee!

:

want deze om gewent , giert den Bona-

vontuurop zijde,eerd'Engelfche zich in

flach-ordens fchaerden. Acht Schepen

Mmmj palten
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paften op Bodeky : met d'andere acht

valthy Jfpeltonop *tlijf. Hevig ver-

hief fich aen dit hooft-gedeelte den

ftrijdt. Men vocht hier voor d'oogen

van Italien,omde Zee-kroon. Zidde-

rende zach Livorno de vlooten onder

een vermengt: en deftoutfte water-zie-

len vinnig met malkander. Door de

donder der Cartouwen beefde de zee

,

en de flach,tegen de rotzen aengekaetft,

balderde tefcheller met een weerftuyt.

Uit een dicke roock flickerden t'elle-

ken reis yffelijke blixemen. 't Snorren

van de kogels , verdoofde 't gefchreeuw

der Matroozen. Hier vloogen de zei-

len aen flenters : daer borften de ribben

,

en plotften de maften van boven neder.

Ses-en-veertig metale Buffen , voerde

Steven Laü op de Bonaventuer. Voor

uitgefpat, krijgt Galen aen de zijde

,

den vollen laeg, en een kogel in de Bus-

poeder kamer, die hem fchip en volk

in de luchtopjoeg. Van ruim twee hon-

den man wierden alleen vijf gebergt.

Door die toeval verzwackte de moedt

der Engelfche. Voordeelig inmiddels

voor de Hollanders wackerde handt

overhandt de windt uit 't ooften. Sy

verzagen oock dat geluk niet : onder't

voordeel van Cornelis Tromps gefchut

Ieyde een Brander Edmond Zee-man

op den Samfon aen boordt. De vlam

floeg door 't verdek en zeilen, zijn fchip

in een uur aen Aarzen, 't Volck wierdt

door de Hollandtfche Sloepen meeft I

gebergt.

Dezegeluckige beginzelen moedigh-

den niet weinig Galen aen. Hy fteekt

dan zeeghaftignaiWe/^, en zoo ge-

wis de buffen op een naderende Bran-

der aen ; dat hy terftont te gronde ging.

Doch vervallen tuffchen twee Fregat-

ten , onthaeltze beide met geen minder

moedt als beleydt : want boven windt

geraeckt
,
genoot niet weinig voordeel.

Afpelton verlaten van Bodeky , ver-

liet hem zelf niet. Door de Hopman-
nen Boga ert en Rooker aen geklampt,

beet zoo vinnig van zich , datze beyde

afweken. Doch deze , door de Boer

geftijft, hervatten de torn. ^Appelton

te mets afgemat, zach geen kans, om
den dans t'ontfpringen. Met een dap-

pere wanhoop valt hy na beneden ,

in opzet , 't Bus-poeder aen te fteec-
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ken : maer wederhouden van de Ma-
troozen, vondt fich binnen vier uu-
ren genootzaeckt , verzwackt door
tachentigh dooden , en ruim zeftigh

gequetften, den Luypaerd over te ge-

ven.

Tegen Harman Form, op Cïïladon-

na della Vignia , verdeedigt hem hart-

neckig de Levantfche Koopman. Zoo
gewis wierdt d'aenvaller onder water

getroffen, dat hy 't leek niet ftopte. Na
de wal dieshalven gewent , geraeckt op
de droogte Mars Secho, in de grondt.

'tGoet en volck wiert gebergt. De Le-

vantfche Koopman verwiffelde flechts

den vyandt: want door Hopman Ham
aengetaft, kreuckte eerlang , afgeflooft

inde voorige kans-waging. De Pelle-

grim, metde Bezaens maft aen deBoeg-

fpriet van de Vries op Sufanna ver-

wart, had veel voordeel, dewijl zijn

vyandtgeen tegenweer, als uit de boeg

doen konde. Soo geluckigh echter

lofte deze 't voorfte gefchut , dat de

groote maft en 't Rae-zeil van de Pelle-

grim in zee neder ftorten. Om hem op
de zijde te drijven, hadhy bereets een

ancker uitgebracht. De toelegh mis-

luckte ; doch Botter voor de Vries van

zijn wederparty afgeflingert,over gelo-

pen fmijtdenPellegrim aen boordt, en

gezwindt volck opd'overloop. Hy in

onmacht , ftelt zich zonder bodt van

tegenweer , ter befcheidenheit des aen-

vallers.

Van de zes Engelfchen , was 't Schip

Maria alleen over gebleven : en 't getal

eamoette gelijck vermindert. Na Bo-

deky dan deinft het te rug : en deze

,

ziende zijn mackers zoo byfter af ge-

fmeert, op de vlucht. Met acht fchee-

pen , had hy geduurende de (lach tegen

d'Hopmannen Sybrant Mol, Joan R*~

chewijn , Cornelis Slort , Meindert

Oq/lwoud, Adriaen Roodhaes , Jan
Govertszoon, en Jan Uitenhoven, bo-

ven windt fchut-gevaerdt gehouden.

Thans verfchrickt door Afpeltons ne-

derlaeg, ruckt de zeilen by, en verftuift.

Ten zy de nacht op handen was ge-

weeft, hy had buiten twij ffel in de kaers

gevloogen.

Maer Galen in d'eerfte torn hetbeen

boven de enkel afgefchooten ,
verbergt

een geruime tijdt de wondt, d' Onder-

ftucr-
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ftuer-manbemerckt het t'eerft,en waer-

fchouwthem voor dootbloeden .
Licht

antwoorde hy , is zulk een ongeluck

voor't Vaderlant tejler-ven, in't midden

der zegen. Op deballaft neder gelaten,

wierdt het been afgezet onder de knie.

Tot verftercking nuttigde hy een glas

wijn : en zonder teecken van pijn , uit-

gedroncken , wierp het ter aerden met

die woorden : d'Engelfche Konings-

moorders , moeten 't doch al betalen.

Naeuwlijx verbonden , ftondternftigh

aen , om boven te wezen. Doch ver-

zwakt, door 'tuitgudzen des bloedts,

wierdt belet. Hy boezemde dan van

onder zijn volck t'elkens met een luyde

femme, moedt in ; en verftaende de

vlucht der Engelfche , geboodt alle zei-

len by tehaelen: om d'overwinning te

vervolgen. Maer deze te verre voor uit

gefpat, keert weder op de rede van Li-

vorno. De flach ftondt den vyandtop

zes fchepen, twee verbrandt, een ge-

zonken , drie verovert , drie hondert

zesentachentigh dooden,twee hondert

drie en tnegentig gequetften , en ver-

fcheide gevangen : den Hollanders op

'tverliesVan Madonna della Vignia,

hondert drieën twintiglijken, en ruim

zoo veel verwonden. Indien zes Staet-

fche zeilen, nevens d'andere hetwerck

beyvert hadden , dien dag was fchric-

kelijkeraen Bodeley geweeft

.

Zulck een vrucht beleefde Galen,

van zijn bevochte zegen, dat hytot
|

den Raedts-Heer Tieter van der

Straten , tuflchen de toejuychingen

der Livornoizen, ingebracht, den

x3derLentemaent, de quetzuur be-

ftierf , in't negen-en-veertighfte jaer

des ouderdoms. Het Lijck uit de

Middclandtfche Zee na Amfterdam

gevoert , is in Wintermaent , aldaer

zeer heerlijck ter aerde beitelt. Na
de nieuwe Kerk quam de Stazie langs

d'oudeTurf-marckr,enKalverfl:raet.

Voor de dood-bus, aengeroert aen

de flippen des Rouw-kleedts, door

zeftien Zee-hopmannen , wierdt een

Wapen-rock, Bevelhebbers Stock,

en Wimpel gedragen : in gevolgt by

een gcharnaft Man, en ros van eer.

Achter de Bloet-verwanten , quamen
d' Admiraliteyts-Heeren en Raets-

Perzoonen; beflooten door een groo-
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te toevloeyingh van Burgers > een
Vaendel met fleepcnde Geweer

,

maeckte de voorfte troep uit. 't Hooft
gebouw der machtighfte Koop-ftadt

,

bromt met een kortbegrijp van zijn

doorluchtige daden in fteenen inge-

bickt : doch duurzamer te vinden in

de geheugenis der vrye Batavifche

Romeynen.
Van de Neerlandtfche dapperheit,

en macht ter zee, zal in't Noorden
gewis noch zijn gedacht ,voornaeme-
lijck hetZee-krijgsmans

Helden-Jlitck van Opdam en TVitte , be

-

dreven in de Sond.

DeNederlantfcheScheeps-macht,
onder 't gezach van den dapperen
Zee-voogt Opdam, de Onder-zee-

vooghden de IVit en Pieter Florifz.

met vijf-en-veertig tamelijck groote

oorlogs-fchepen , zes Branders en zes

Galjoots,allekloeckelijck bemant, na

de Sond, tot ondei (lant van de Deen-

fche Koninck Frederttk, gezeik zijn-

de,zeildendenz8 van Wijnmaentdes
jaers 1659 van Schagen, konnende
door tegenftrevende winde, eerft den

8 van Slachtmaentde Sond pafleren,

hebbende een dagh oftwee geanckerc

gelegen achter de Lap , der waerts de

Sweden hun gefchut hadden doen
brengen , om de zelve van daer te be-

fchieten. Hier lagh der Sweden
fcheeps-macht , beflaende in acht hien

kloecke , zefthien middelbare, en

veerthien mindere fchepen , allernet

het uytgelefenfte volck, bemant. De
Zee-voogt Opdam , meteen Noorder

wint'smorgcns ten 8 uuren lichte het

anker, en nadatde voorzeide Vloot

in drie troepen verdeelt was , zoo lie-

pen zy tuflchen de Kafleelen door
,

die alreedts vuur gaven , dochwey-

nigh uitrechte , de Hollanders gre-

pen de windt van de Sweden , enge-

raeckten tuflchen j> aio uuren in'tge-

vecht, Ofdam en de Zowaren in't

begin by een : /^«^/kreegheenge-

heele laegh van Ofdam, die hem wil-

lendeenteren, zoo drzcyde IPrange/

zijn gat om , en liep ten ancker onder

Elseneur, want hy had van achteren

verfcheide fchooten gekregen , wer-

den de
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dende door eenfplinterinhetaenge-

zicht gequetft : de ftroom dreef de

Wttte van het gros af, hy haddede

eerfte laegh van Wrangel ontfan-

gen , die hem voorts fcheen te wil-

len enteren , doch wierdtals gezeidt

is , van Opdam zoo begroet , dat

Wrangel , hoewel zijn fchip Victo-

ria genoemt was , de ftrijdt ver-

liet.

Hier na quam Bilckenftern by de

Wit, hem gevende twee lagen , en

enterde toen , maer hy vocht treffe-

lijck , tot hy met gezeide Bilckenftern,

en noch een ander Sweets fchip op

vier vademen aen landt , by den Zie-

gelfcheun dreef, en alle drie te gron-

de gingen, hy had over de 60 dooden ,

zijnde zelfs met twee musquetkogels

doodelijck gewont , daer hy ander-

half uur daer naaf ftorf , zijn fchip

zinckende, zat hy op zijn knien met

den Sabel in de vuyft , hem vroom

werende , zulcks dat tweemusquet-

tiers , hem niet dervende naderen

,

hem toeriepenom zijn degen afte leg-

gen, maer hy noch vertrouwende op

de zijne , hoewel die te wijt afwaren,

riep de Sweden aldus toe: 'Dewijlick

zoo veeljaren mijnen degen voor Hol-

landt hebbe gevoert , zoo wille ick die

aen geene geringe Soldaten overgeven.

Eindelijck , liet hy zich van twee

Sweetfche Hopmannen te lande

brengen , maer is volgens der Swe-

den zeggen ,
in'tBootgeftorven, en

op het Stadt-huis te Elzeneur ge-

bracht; doch de Maets zeggen , hy

met zijn fchip alree gezoncken zijn-

de, dooreen Veerman van Elzeneur,

doodt acn landt is gebracht, die van

de Sweetfche Majefteit , daer over

met een goude Keten en Medaille is

vereert. Opdam geraeckte tuffchen

zeven Sweetze fchepen , de Morgen-

fier la'gh hem aen de fpiegel , deJonas

bezijden , onder den Zee-voogt Hen-

druk Gerdlon, voort hadt , hy'er noch

een voor deboegh, die'tvoorftedes

fchips in brandt bracht , noch 6 a 7

andere, of en aengaende, gaven el-

kander de lage ; dit duurde wel 2 uu-

ren dat Opdam alleen vocht , en al-

hoewel gichtigh , had zich getrooft

op een zetel , voor de groote maft
doen (lellen , daer hem Godt won-
derlijck voor de hagelende kogels be-

waerde, die met honderden en duy-
zenden om zijn ooren vloogen :

fVrangelhzd.de opzijnkakeoockeen
musquet-kogel gekregen , liet hem
op Kronen burgh aen landt zetten ,

van waer de Sweedtfche Majefteyc

deze Batalie aenzagh , die ten 1 1 uu-

ren 'er zoo bitter verhief, ofhemel en
aerde fcheen te vergaen , en weder in

haren eerfte Chaos zoude verkeeren

:

want het blickzemde van ruim 3000
de alderfchoonfte Bufzen die oyt

Chriftenrijck in twee ftrijden t'za-

men zagh.

In 't midden zagh men na lange

roock de Eendracht , van de Zee-
voogtOpdamzls verrijzen, en deOn-
der - zeevooght Hendrick Gerdlon

,

zwaerlijck in zijn fchouder gequetft,

hem voor aen gelegen hebbende

,

droop krengende door : de Morgen-
ftar achter aen Opdams fpiegel vero-

vert , die zijn Luytenant met zom-
migh volck daer op zettende, is ge-
zeide Morgen-ftar, voor de boeg van
Hopman de Liefde, gefoncken : Die
45" Sweeden , en des Zee-vooghts
volck op zijn fchip bergde. Den twe-
den Onder- zeevooght den jongen
Wrangel, op dePellikaen, wiertop
zijde van Opdam, plots in de grondt
gefchooten. De gezeide VVrangel
d'eer aen zijn Overwinnaer misgun-
nende , en wilde toen hy al in het wa-
ter lagh , geen quartier , enisalzoo

met zijn meefte volck gebleven : de
naefte van de Nederlanders by den
Zeevoogt was Janvan Kampen, die

neffens Aert van Nes , Opdam in't

hevigfte onderfchraegden , want van
Kampen raeckten zijn twee maften
quijt , en meinende tot Opdam door
te dringen , komt hem een Engels

Fregat met 42 ftucken op zy , mey-
nende van Kampen in de grondt te

zeilen, die dit ziende, hemfchickte,

en brande met fchroot daer luftigh in,

zoo dat'er veel vielen , en zijn Luite-

nant Hoogenhoeck, daer op meteenig
volck over (pringende , veroverden

het bovenfchip , de Steerten weken
na



HopmanJan de Liefde, by naom
hals, redde hem wonderlijck. Op de

Nederlandtfche Vloor beyondtmen

400 dooden en veel gequetfte.. De
verdroncken en gefchoocen Swecden
quamen , 's nachts aen de wal drijven,

daer onder oockeenige van Wittens

fchip , die daer begraven zijn. Den
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na beneden, hebbende hun kardoe-

zen op den overloop geftroeyt, ftuc-

ken getreden en aen brandt gefteken,

waer door zommige in hun gezicht

verbrandt zijn
;
hier door meenden

de Engelfchen onder uit de poorten
te ontfnappen , maer de Hollanders
hackten daer luftigh onder , want
zommige van hun hadden geroepen
no quarter , no quarter , haer Bus-

fèhieter zich alzoo in de ly ziende, liep

van fpijtmetde lontllocknade kruit-

kamer , om hun allelevendigh na den
Hemel te zenden , maer hy wierdt

onderweegh , met een achtienpondcr
de kop af-gefchoten , en de Hollan-

ders wierden meefter van het fchip,

doende de Engelfche dat met pom-
pen boven water houden , en na Kop-
penhaven brengen : Jan van Campens
fchip raeckten hier zijn groote maft

over boordt, het pavillioen , touw-
werck en boorden wegh gefchooten

,

de Cajuyt ontredder als een fchuer,

en alzo hy weidrie uuren de brandt in

zijn fchip had, moft men geduurigh

pompen; alzoo dat dezen Heldt het

reddeloofte fchip had naeftden Zee-

voogtOpdam, den Onder-zeevoogt
Tieter Florifz. had oock verfcheide

Sweeden om hem , en zy fcheenen

nergens meer om bezightezijn, dan
de hoofden te vermeefteren , wetende
dan te gemackelijcker met de reft om
tefpringen

;
twintighvande Hollan-

ders vochten mannelijck , zoo , dat

oock de zegen aen hun zijde bleef,

want's namiddaegs liepen de Sweden
onder Kronenburgh , endeHollant-

fche Vloot dreef met de ftroom na

Ween , en anckerden by't bofch
,

mifzende niemandt als het fchip

Brederode , van de Sweden daer

en tegens zijn verovert of gezonc-

ken , 14. fchepen , en doodt geble-

ven omtrent 2200 man , en 450 ge-
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Zee-voogt Opdam 5 a 6 voet water in
zijn fchip hebbende , deede dat ka-
lefateren , en liet zich , wegens de
gicht in een ftoel overhijzen in een
Galjoot , en zoo in het fchip van Hop-
man Snoeck, quam den lodagh van
Slacht-maendt met groote eere bin-
nen Coppenhaven , daer de Zolda-
ten en Koopvaerders al aengeko-
men waren. Men hielt te Koppen-
haven, te Berlijn, Dantzick, en an-
dere plaetzen, eendanck-dagh over
deze zegen , en alzindts wierdt
groote vreugde over dezelve ge-
toont.

Geen kleine Paerel is het aen de
Eerenkroon der Nederlantfche bont-
genooten , de foiiijck bevochtene
zegen, opdenjare 1666. in een vier-

daegfch bloedig zee-gevegt, tegen het
machtig Rijk van Engelandt, behaelt.

Welck onzijdig aldus werdt befchre-

ven.

Onzijdig verhael van de bevochtene
zegen der vereenighde Nederlande-
ren tegen de machtige vloot des Ko-
ninx van Engelandt , in een vier^

daegfche flach , fijn begin nemende
den 1 Juni 1666.

OndertufTchen had zich 's Lands
Voorfpreker de JVit , Cornelü JFnfen
out Burgemeefter te Amfterdam , en

gecommitteerde ter Generaliteit , met
eenige andere afgezondene uit dalge-

meene Staten na de Helder begeven,

en de Vloot vier en tachentig fchepen

van oorlog fterek , want eenige kleine

,

bicven by fchaersheid van volk leggen,

elfbranders, en twaelfjachten, op den
eerften van Wiede-maent vol moedig-

heit afgevaerdigt , om den vyandt op
haer eigen ftranden te trotzen. In drie

flachordenswaszy gefchaert. d' Eerfte

uit Zeeuwen en Vriezen , onder Corne-

lis Evertfz. en Jjerck Hiddes, de twe-

de uit de Maze en Amfterdammers, on-

der den Opper-zeevoogt de Ruiter en

van Nes: de derde mede uit Amfter-

dammers en Noord-hollanders onder

Tromp en tJHteppelen : op welkers laet-

ftens fchip twee vrouwen voor Matro-

zen om vijftien gulden termaent haer

Nnn ver-
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verhuert, ontdeckt, en te mg gezon-

den wierden.

Om Gods zegen over d'uitgeloope

Vloot af te fmeken , vvierdt ter alge-

meenerVergadering befloten deSchrift-

geleerde aiomine te gelaften, haer alge-

meene gebeden hier over tot Godt uit

te ftorten , op dat door d'overwinning

van redelijke menfchen een reedelijke

vrede mocht bekomenwerden.

De Nederl antfche Vloot dan dus

verdeelt , cn eenige dagen met tegen-

ftrevende windt geworftelt , is einde-

lijk zeven mijlen voor 't Noord-voor-

landt van Engelandt ten anker geko-

men. d'Engelfche dit befpeurende, zijn

met tachtig zeilen af, en na de Neder-

landers toe gezeik. Ordregafde Rui-

ter om d'ankers te kappen , en de ge-

wenfte gelegentheit niet voor by te la-

ten glippen. En boezemde te gelijck

met deze woorden zijn volckeen moet

in: Wj flr
y
'den, zcide hy : voor de

vryheit van't Vaderlandt ,en behou-

denis onzer lievepanden, tegens d'on-

redelijkheit dier •volkeren, die den on-

dergang van den Staet tegen alle reden-

kaveling ?ia trachten. Ieder pas op

zijn fhcht , en gedenck , dut deze

firijdt of verheeve hoofden
, of ge-

doken halzen onder 't jok zal ver-

fchaffen. Op d'' uitkomft loert de

•wijde werelt
, of de fchantvlek des

voorledenjaers niet uitgewift zal wer-
den. Die daer mede bevlakt zijn ver-

beteren haer fchuldt , en d^onbevlakte

fpiegelen zich aen de geflrafte. Voor

dapperheitftaet eer-belooning , en voor

lafheitftrafopen. Men quijte dan zijn

eedt, en volge mijn voorbeelt.

Dus geèindigtging 't treffen, op den

elfden van Wiede-maent , even na de

middag met een weft-zuid-weftewint,

voordeeligh voor d'Engelfe , aen. Doch
een uur voor de kans-waging wiert het

fchip va.nvanGe?it ("want deze alsOp-
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water. Aenftonts raekten den Opper-
zee-voogt de Ruiter van Nes met
haer flag - orden den vyandt op 'tlijf,

en een Engels-man mét Vijftig ftucken

,

van de Ruiter begroet, in de grondt.

Slach over flag wenden de Vlooten te-

gens malkander , en d'Engelfche ein-

delijk Noord-weft over. d'Onder-zeei

voogt de Witte Vlagge Wtlliam Berklei,

op 't fchip Swiftzure met zeventig

metale ftucken , en noch eenige andere

niet te gezwind in 't volgen , wierderi

afgefneden ,en hy van Hendrick Adri-
aen/z.nz't verlies van fijn leven,bemach-

tigt, en op Hellevoet-fluis met Tromps

enJan van Nes maftelooze fchepenin

gefleept, die zichop andere begaven.

Geen beter geluck betrof het fchip

Loyal George met 44, Hukken : want
dcor Hopman Jacob Adriaenfz.
Zwart geklampt, wiert van acht over-
gefpronge Matrozen tot overgeven ge-

dwongen. Hy fleepte dan oock zijn

roofna Hellevoet-fluis. Terwijl Hop-
man van der Zaan 't fchip de Seven-

wolden met zeftig ftukken ,ons 'tvoor-

lede jaer ontrooft, nu den Engelfchen
ontweldigde, zoo tobbelen de kanffen

over en weder, dat de wihft van d'eenë

kanswaging de andere tot verlies ftrekt.

Maer't fchip Duivenvoorde van Hop-
man Otto van Treflon

, dooreen onge-
luckige prop van een fterke wind te rug

gedreven,aengefteken,vloogin de lugt:

ontrent 7o,waeronder denPrins deMo-
naco enden GravevanG««£>e , wierden

gebergt:'tzelve ongeval quam'tHofvan
ZeelandvoerendeHopman Simon Blok

over. Zy dan Noord-weft overgewendj

geraekten ook met deZeeufche enVrie-

fche flag-orden in een hevig gevecht, en
ontrent den avont een Engels fchip, van
in de zeftig ftucken van de Ruiter ge-

troffen, een musket-fchoot achter hem,
in de grondt. Den Engelfchen Opper-
zee-voogtMonk reddeloos gefchooten

,

per-hooft van't Zee-regiment, wasook j

moeft ten anker, tot hy zich gered had.

een fchip toe vertroud) door ' t ftampen

der zee, mafteloos, en naGoereege-

fleept. Hevig was der Engelfchen in

Maer den Schout by Nacht van de wit-

te Vlagge door de Ruiter afgehavent

,

ontworftelde noch drie Branders , en

ómckopTromps en CMeppelens flag-
j

driehondert der zijne door fchrik over

orden , welke in ley haer onder - fchut boordt gefprongen , gaf voor 't laetfte

beter als d'Engelfche wiften te gebrui-

ken, want haer vluchtige klooten fcho-

tehdoel 3 en d' Engelfchedoor 'thellen,

het moord-lodt aen den manhaften
Cornelis Evertfz. Of hy te gronde
gegaen is, is onwis, dathy nooit weer

by
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byde Vloot gezien is, is zeker. De dui-

fterheit van de nacht fcheide ondertuf-

fchen 't gevecht , en gaftijdt , om't ver-

verbroke wandt te herftellen.

Volgens daegs de Ruiter zijn Hop-
mannen te zamen geroepen hebbende

,

moedigde haer weder ten ftrijde acn :

Zy hadden met dappere mannen te

worjielen, doch haer moedigheit kon

dit alles overftappen, indien zy dezen

dach alsgifteren haer plicht betoonden,

hy zoude haer te gelijk als Soldaet en

Opperhooft voorgaen. Hier mede ge-

eindigt , zette zich ieder fchrap , en na

den vyandt toe.

Deftrijdt verhiefzich in demorgen-

ftondt weder met gelijcke hevigheit.

Tweemael gaven deVlooten malkan-

der in 't algemeen de laeg. Doch door

kalmte van een gefcheiden , fplitften en

knoopten weder haer wandt. Ten elf

uurenwackerde weder de windt, en te

gelijk het gevecht. Tromp op Jacob
Cornelijz. Zwart over geftapt , zie-

dende van overmoet , zet nevens van

der Huift, Haan gieter Salomonfz.

cn van Amjlel diep in den vyand in

:

en nu reddeloos van de vyanden om-
cingelt, zou geen klein gevaervan vuur

of water geloopen hebben , ten waer

d'Opper- zeevoogd de Ruiter , het

twijffelachtigh gevecht befpeurende ,

met zijn gantfcheflagh-orden daer op

ingevallen was. Hier verhief zich een

fel gekamp. d'Engelfche trotsheit

ftreed met de Nederlandfche volfbn-

digheit , ieder betoonde van de uiterfte

dapperheit niet verbaftert te zijn.

't Schip van Pieter Salomonfz. ge-

raektein de vlam, en hy met zijn volk

op 't fchip van Hopman Schey , daer

hy eindelijk van een kogel getroffen

,

op 't eer-bedde zijn leven eindighde.

Meer verlies gaf den beroemden On-
der-zeevoogd van der Huift in 't mid-

den der vyanden moedig worftelende

,

doorfchooten. d' Opper-zeevoogd de
Ruiter verloor zijn groote fteng , des

hy de wimpel i^AeftvanNes , metlaft

om den vyandt weder aen te grijpen
,

toe zond, terwijl hy zich in ly hertakel-

de : en 'twierd zoo ter uitvoering ge-

ftelt,datde fchadevry geboet wierdt

:

want geen gering getal der Engelfche

fchepen geraeckte zoo te grond, alsin

beftier
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de brandt. Die nïen bequaem door den
dicken nevel des buspoeders heeft kon-

nen optellen, waren dezé

:

Een van de roode Vlagge met ze-

ftig ftucken , ontrent de middag gezon-

ken.

Een van deblaeuwemetin de vijftig

Hukken van de Ruiter, ten drie uureri

te gronde gedompelt.

Een van de witte Vlagge met vijftig

Hukken, door de Liefde onder de gol-

ven bedeckt.

Een van de witte Vlagge met vijftig

ftucken door van Cïïleeuwen , een half

uur na 't voorige te gronde gejaegt.

't Schip den zwarten Arent, 't voor-

ledenjaer den Nederlanderen ontrooft,

nu van Marrevelt , door zijn gehecle

laeg na den afgrond gezonden.

Noch een ander , te vergeefs een

nood-teecken op geileken , heeft meri

zien zincken.

Verfcheiden wierdenverb randt, die

door 't geflikker der Nederlandfche

Branders niet konden getelt werden.

Een alleen, wy willen op geen loffe

waan roemen, heeft zijn vlam befchei-

delijk aen een ieder vertoont , genaemt

de Sr. Paul.

Driemael dan wenden de Vloot tel-

kens tegen malkander, doch ten vicr-

demael , haer getal nu tot op acht en

dartig vermindert , namen met volle

Zeilen na de Londife Rivier de vlucht

,

en de Nederlanders haer achter aen.

De duifterheit van de nacht gaf de

vluchtelingen voordeel. Volgens daegs

op den dertienden, ging 't vluchten en

vervolgen voort. Zydoor verfcheiden

!

rcddeloozefchepen belemmert, ftaken-

der zelfs den brand in : van drie (wy
! willen boven haer eigen bekentenis

niet roemen ) belijden zy zelfs. Askuè

Opper-zeevoogt van de witte Vlag, op

j

'tichip Royale Prins , met tnegentigh

! metale ftucken , raeckte óp deGalper

|

aen grondt. De verbaeftheit dede de

vluchtelingen hnerZee-voogt vergeten.

Tromp op 't fchip van Zweers over-

geftapt,zethem met twee Branders na,

en ten zy hy zich had over gegeven

,

[

hy waer inde lucht gevlogen. Nu had

;

de. Ruiter zijn fteng en ftandaers weder

1 opgefteken, en op dat het ontredderde

I fchip van i^lsktte tot geen beletzel

N n n t. zoü
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zou ftrecken,, ordre tot verbranden

gegeven.
|

Onderwijl quam Prins Robbert de

Vluchtelingen met vijf- en-tw.intigh

verfche fchepen onderfchragen. Hier

door tot een-en-tzeftigh aengegroeit

fchenen met deze nieuwe hulp, oock

nieuwe moedt op te vatten. Zy hiel-

den dan volgens daegs op den veer-

thienden ftand. Den Hollandtfchen

Zee-voogt, om de gemoederen zij-

ner Hopmannen ten ftrijdeaen te hit-

zen , als de welcke door drie dagen

vechtens afgeflooft , licht voor een

verfchen vyandt mochten kreuken,

roept haer aen boort , en fpreekt haer

in dier voegen aen. Hier zietgy , zei-

de hy, At Engelfche, hier Ae NeAer-

UnAtfche Zee-machten. Hoe veel zy

tegens ons vermogen , hebben Ae vorige

dagengeleert. Eenen AaghflrijAtftaet

u noch met myuitte houden , aen wek-

ken des VaAèrlanAts welofqualijck va-

ren hangt, Ae macht om't zelve te ver-

AeAigen ps u ter hanAtgeftelt. T>e V0-

deren Aes VaderlanAts ;
ons bloedtver-

wanten , en lieve panden haken na den

geluckigen uitjlagh. Wdt 11 Aoch nu de

lauwerkrans niet laten ontroven , die

gy gifleren zoo manhaftigh hebt wech

gejleept. 't Is den zeiven vyandt Aien

ghy gifteren voor onze macht hebt doen

vluchten. Toont u dan als Zoldaten

:

beter is V voor 't Vaderlandt tefterven

,

als fchelmachtigh looiende 't zelve ten

proye Aer vyanden te laten. Indienghy

malkander trouwelijck byftaet , d'over-

winningh ts, Aoor Godts zegen , in on-

ze handt.

Dus gehard,voegt zich yder na zijn

eigen boordt , en zette zich fchrap

om op des Ruiters winck zijn vyandt

onder d'oogen te zien. Ontrent ten

acht uuren in den morgenftondt ver-

hief zich met een zuid zuid-ooften

windt, en wederzijdfchehartneckig-

heidt , den ftrijd. Uit vier-en-tzeftig

befchadigde fchepen beftondt noch

de Nederlandtfche Vloot, want drie

waren verbrandt , en d'andere mafte-

loos, of met de maftelooze, ofmet

haer Prijzen na Hollandt. Fel was

echter der Nederlanderen indruck

tegens een verfchen vyandt : welkers

dappeiheidt te hooger uitftack , wijl

W 1 t ,s e n s

zy door een driedaegfche ftrijdt af-ge-

flopft, haer onvermoeiden vyandt on-
befchroomt onder d'oogen zagen :

maer daer de volftandigheidt,de ver-

moeitheidt onderfchraagt , krijght dc

fierheidt vpedtzel.

De Ruiter dan den zijnen het tei-

ken gevende , floegh met zijn drie

flagordens driemael door den vyandt

heen. Hier wiert dien gantfchen dag

zoo hartneckigh gevochten dat den

hemel benevelt, de aerde bewogen

,

en de zee met bloedt geverft wierdt.

't Schip van Hopman Uitenhoutge-

raeckte in de vlam,en vervolgens in de

gront. De Liefde met zijn afgefchoten

ree ontworftelde noch een Brander.

Doch Trins Robbert dapper getrof-

fen , zoude den Nederlandtfchen

Brander niet ontweken zijn , ten zy

den zijnen die op hem paften , hem
waer voorgekomen , beide dan in

een gewart in de vlam , en een an-

der Engels fchip op 't lijf raken.

Tromp met eenige der zijne reddeloos

gefchoten ontworftelde noch den he-

vigen indruck der vyanden , om zich

te herftellen. Dus hardeholde men
lang, opeenonzekeren uitkomft, en

't geval fcheen twijfelachtighaen wie

het d'ovetwinningh wilde gunnen.

De Ruiter dan het dalen der Son be-

fpeurende , gaf zonder aenzien van

voordeel des vriendts, het beroemde

teiken , om met alle flagordens gelijck

inden vyandt in te breken. Sommige

der Nederlanderen waren boven ,

zommige beneden windt : den gelijc-

ken aen val beklemde d'Engelfchetuf-

fchen beide. Zy hier door omringt

,

deden noch anderhalf uur groot bod

van tegenweer , maer temets ver-

flauwt, voor'taenklampen der Ne-

derlanderen bevreeft , en in fcheuring

gebracht , wenden alle haer ftevens

en zetten 't ten twedemael met alle

zeilen by op de vlucht : acht ofthien

van de witte Vlagh voor windt : de

roode en blauwe met den haren by de

windt nad'EngelfcheKuft: enyder,

na de vrees 'tgemoet ontftelt , zocht

een goed heen komen. De Nederlan-

ders haer achter na, paften vaft op 't

aenklampen. Den Schout by nacht

BrunsvelAt dwongh te gelijck twee

|

Engel-
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JEngelfchefchepen, den BulenEflèx,
iinec acht-en-vijfrigh ftucken tot over-

gevingh, dochniecgenoegh metvolk
bezet, maeckten haerweer Meefter,
maer ten tweedemael van Hopman
Pauw aengerant, moeften kreucken.

Den Onder-zeevoogt Koenders fleep-

:ten de Nagelboom met twee-en-tze-

•ftigh ftucken met zich. Rut Maximi-
liaen de Convertine met vier-en-vijf-

tigh. Noch twee zagen zy omtrent
den avondt te gronde gaen. 't Is wis
dat het zelve ongeval meer andere
getroffen heeft, die tot kenniffeder

Nederlanderen niet zijn gekomen.
En ten zy Godt Almachtigh dooreen
fchielijcke dicke mirt de oogen der O-
verwinners benevelt had , weinige
zouden de tijdingh gebracht hebben.
Maer daer was voor die tijdtgenoegh

Ghriften bloedt geplengr. 't Scheen
dat de Godtheidt den Overwinners
een pael ftelde , enhaergeboodtmet
ilagenop te houden. En 't wierd van
haergehoorzaemt : want de vluchte-

lingen door de nevel onduiftert, om
niet blindelingh verleid te werden

,

hielden zich geftooten , en volgens

daegs den vyandt t'eenemael uit het

gezicht, wenden, na een vierdaeg-

fche ftrijdt , haer ftevens met lauwer-
kranzen bevIochten,na de Nederlant-
fèhe ftranden , na dat zy drie-en-twin-

tigh der vyanden fchepen verbrandt

,

vcrdroncken , en genomen had-

den. Zeven fleepten zy ten roof
met haer , als de Nagelboom , de Ze-
venwolde,ElTex, Convertine, Swift-

fure , Loyal George , en den Bul \

welck laetfte haer , te grondewaart
begaf.

Deze overwinning quam den Ne-
derlanderen op vier fchepen te ftaen,

als dat van Trcflon , van Simon Block,

van Pieter Salomonfe , en van Uiten-

hout , alle door vlam verteert, geen in

vyanden handen vervallen. Met zeftig

quamen zy in de Wielingen , tien in

Texel, en tien op Hellevoetfluis. Wei-
nig Nederlanderen waren gefneuvelt,

en onder deze den Zeeufchen Zee-
voogt Corndis Evertjz. den Onder-
zeevoogtvanderi/»//?, Hopman Otto
van Treflon , Simon Block , Pieter Sa-

lomon/z. en Hautijn. Maer d'Engel-

±69
fche hadden een grooter moordt gele-
den, die'tgetalharerdoodenmeer, als

harer gevangenen wiften te bedekken

:

'teerftewiertgefchat op zes duizend,
waer onder Chrifloffel Cfrlings , Wil.
Ham Berklei, en verfcheide Hopman-
nen

: het tweede ons zybygetelt op drie
duizent , onder welcke Askue, Zee-
voogt van de witte Vlagge, met eenige
Hopmannen. Verfcheide fchepen ont-
zonken haer noch in 't vluchten. Die
zyt' huis fleepten waren byna onbruik-
baer.

Nooit had d' Oceaen vinniger ge-
balder, nok feldergevecht, noit wree-
dergemoort gezien. Vier dagen wier-
den met ftrijden doorgebracht, eer't

Moord-tonneel met een nevelige gor-
dijn wierdtbefchooven. d'Opper-zee-
voogt de Ruiter,munten in dapperheit,
voorzichtigheit , en beleidt uit: want
telkens met zijn Vloot den Vyandt ge-
boort , joeg zelfs verfcheiden der vyan-
den ten afgrondt, ontzette zijne benar-
de, oflietze van andere onderfchragen

,

en zijn Vloot telkens weder in dag-or-
den herftelt , maekten zich vcrfchrikke-
lijk voor zijn vyandt. Tromp als een
brullende Leeu, drong onverzaeght in
't midden der dickfte drommen der
vyanden in, en van bloed en mergbe-
fpat verfcheide malen van fchip veran-
dert , bleef zelfs onveranderlijk van
inborft. Ieder dede onberifpelijk zijn
plicht , zelfs die in de voorige ftrijdt

van lafheidt befchuldigt waren , toon-
den haer ontzacchelijk voor haer vyan-
den.

En de dapperheidt bleef niet flechts

onder de Mannen. Een Vrouw, hoe
naeuw uitgezift, wiertnochop't fchip

van Hopman Houtijn na deflag gevon-

den, welcke haer voor Soldaet daerop
begeven had. 't Schijnt dat dat teer ge-

flacht hier te lande een Amazonifche
dapperheit heeft ingezogen, en zoo'er

ergens van gevonden werden, 't zal in

onsNederlandt zijn.

Dus is den moedt van dien Land-
aert , een weinig beteugelt, die haer vo-

rige geluk meer haer fierheit als 'tGod-
delijk beftier toe -eigende. Doch het

rechtvaerdigh. oog Gods blijft nietge-

Nnn 3 floten.
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floten. Die den twift zonder oorzaak

'

begint , en door geen reden wil ein-

1

digen , hoe kan die anders als voor't
j

boos opzet beloont werden. Moetwil

werdt zelfs in 't kleine , waeromniet

in't groote geftraft. Die oorzaeck van

't bloedt vergieten zijn , zouden die

zelfs gefpaart werden ? Wie met het

fwaert Üaet , 't is billik dat hy'er door

vergaet. Zy hebben dan fchaamroot
J

de ruggekeerc. DiesdeNederlande-
\

ren over den zegenprael Godt Al-

machtigh , dooreen danck-enjuigh-

dag op denlaetftenvanVViedemaent

gelooft en gevuurt hebben.

Maer d'Engelfche hadden oock

vreugde vuuren aengefteken : want

voorbarig op eenlosgerucht,geboodt

A'an'/allejuigtcikenenaenterechren,
J

die hy , te laet van de nederlaegh on-

1

derrecht , niet fluiten kon. 't Schijnt

dat zy haer zei fs in 't uiterfte gevaer

,

noch door overmoet kittelden. Of zy

meer door hartneckigheidt in tegen-

fpoet , of trotsheidt in voorfpoedt

wierden aengehitft , is onwis. Doch

't flreckte haer voor dees' tijdtmeer

tot fchimpals roem.

Want de gevangens wierden

vaft ter gevanckenis wech gefleept:

Askue met eenige Hopmannen en

zijn Schrift -geleerde op Loeve-

ftein , en d'andere elders , die haer

over't goed onthael verwonderende

,

van haer eigen wreedtheidttegens de

Nederlandtfche gevangenen in En-

gelandt overtuigt bleven, 't Doode
lichaem van Wïïïiam Berklei wierdt

gebalzemt , met een fluweel kleedt

over de kift behangen , ter Kapelle

der groote Kerck in 'sGravenhage,

tot nader ordregefteldt. En door een

Trompetter denEngelfchen Koning

aengeboden. Zoo handelen de Ne-

derlanderen met haer gevangenen

,

zoo met haer doode vyanden , dat

zy.haer in't weldoen verbijfteren.

Maer vznócr Huift wiertoockmet

ongemeeneloftot Amfterdam teraer-

debeftelt, en 't grafmet een opgehe-

ven ftacy-beeld ter eeuwiger gedach-

tenis verciert. Zijn plaets wierdt met

Sweers vervult. Cornelis Evertjz.

raeckte oock met lofteraerde,enzijn

Broeder JanEvertzen , wederin zijn
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plaets. Dus wiflelden die Broeders té

mets haer ftaet dan in 't leven , dan
door de doodt.

Tot vergeldingh derHeldenftuo
ken , wierden drie tonnen gouts ver-

fchaft , en nevens de veroverde fche-

pen aen de beft verdiendeuitgedeelr.

Men ftelde oock ter vergadenngeert

aenbouw van twaelf der grootfte

fchepen vaft , om by ramp noit verle-

gen te zijn. Hier toe wierden twintig

tonnen gouts verfchaft.

Alle uitheemfche Vorften wierdt

door haer Afgezanten , dezen zegen-

prael verkondigt. Aitfma fpreeckt

aldus van dezen flagh.

In deze Batalje is aen te mereken

,

dat den Lt. Admirael Generael de

Ruiter , in zijn beleidt hier zoo goe-

de ordre hielt
,
datdeEngelfchenoit

eenige kans kregen , om de Neder-

landtfche Vloot van een tefcheuren :

Oock niet min remarcabel zijnde ,dac

den Luitenant AdmiraelTromp , zich

tot meer als gemeen wonder, van'c

een tot't ander, en diverfe fchepen

begevende, dezelvezooaenvoerde,
dat eens van 280 Man , zijnPerzoon

maer met 40 daer af quam : En zoo
yverden hy als een Heldt , in deze
geheele Battalje , volbrengende de

zoo menighmael wenfehingen by hem
gedaen , van zijn Vaders doodt noch
eenmael aen de Engelfche te wreeken.

Hy was oock een weinig in zijn been ge-

raekt: aenmerkelijk was 'tdat de Vice-

Admirael Barckley 4.0 dooden hebben-

de,en zich tot overgeven , gedwongen
ziende, noch wilde nederfmijten 2 of

3 van zijn verwinners , en geen quartier

begeerende, wierdt in de keel door-

fchooten ,loopt eenflaegs na zijn Hut,
en die hem volgden, vonden hem ftrax

bebloeten doodt op de Tafel, met de

armen van malkanderen geftreckt, leg-

gen : zijn doode lichaem wiert mede in

den Haeg gebracht , ten huize van Do-
ftor Ruys , daer men hem zag , bal-

zemde en bewaerde , om, gelijck hy

een goeden Mignon van den Koning
vanEngelandtwas, aen zijn Majefteit

te vereeren, hebbende maer twee maen-

denaeneen Engelfche Lady getrouwt

geweeft. Cxpilém Zweers , op 't ver-

overde fchip van \ylftue komende, gaf

die
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die de handt, cnhcmdefleutel van zijn

Servis, met reverentie, als verwonnen

:

Van dit fchip zijn 500 Engelfche op

de Nederlandfche Schepen gebergt, en
J
t fchip verbrandt , tot beneden ; het

fprongden i4junij , 's nachts byelf

uuren, als de brandt aen de Kruit-ka-

mer quam ; het voerde 92 ftucken

,

waer van de onderfte lage waeren 36

ponders , dacr onder 8,fchietende48

pont : 't Schip was van Yzer en Hout

zoo vaft , als 't befte der Engelfche

Vloot , had op 6 2o man , en was 't zel-

ve, daeropdenKoningh Anno 1 660,

uit Hollandt mede van Schevelingen

ha Engelandt, als hy herftelt wiert,

voer. In 't flaen zijn mede diverfche

vreemde voorvallen gebeurt , want de

Nederlanders hier oock niet misgaen-

de,verlooren dien braven Helt Corne-

4f Evertfz. van goet beleidt , en de

kroon van dat geflacht : alsmede Abra-

ham van der Huift , mede van goet be-

leit,enhoewel zoo heerlijkvan poftuur,

is in degezondelinckerborft, tot rouw

. vanveele,met een Mufquet-fchoot ge-

troffen : Capiteinj^Wüfe Haenhzdje-

remias Smit , Vice- admirael van de

blaeuwe Vlag, met 76 ftucken , weleen

üur op zy , maer de Engelfman geen

lufttot aborderen hebbende, fchaveeh,

den van malkander : daer zijn 2 of 3

fchepengeweeft,die24>,ja 3<5ponders

hadden zitten in de bakken en de

grote Maft. Seker Conftapel achter uit

de gefchut - poort willende zien door 't

klaren van de roock, waer , en hoe na

den Vyandtwas, wiert het hooft even

buiten ' t gat afgefchoten , de maets hem
dus ziende , fmeten de reft het gat uit,

in zee: een ander doorfplinters de rug

Weg, wilde na bovenom revengie, dan

raeckte onderweegmiddel deur, en zoo

vergat die het boven gaen : een ander

zijn vader ziende by hem ftaen , en de

borft te pletteren gefchoten , zeide zijn

vader adieu, die alzoo ftervende , hy

hielp (óm ruimte in 't fchip te maken )
buiten boort zetten. ChrtjloffelMtngs

door de ftrotgefchooten , ftont weleen

halfuur achter op zijn Companje, hou-

dende zijn keel,om het bloet te ftelpen;

met zijn vingeren toe, maer een twee-

de fchoot hem door den hals treffende

,

was met hem het leven uit.

Het getal van fchepen, mannen , en

gefchut , nevens de namen der Hoof.

den, waer door deze Zee-flag dus man-

haftig wiert volvoert , kan uit de vol-

gende lijfte werden befpeurt.

LMevande Schepen, compoferendede Vloot e van den ftaet der Vereenigde Ne-

derlanden, zoo als de zelve op den 1 Junij, endede volgende dagen, Anne

1666. zijn in zee geloopen.

Wegens de Admiraliteit van Rotterdam.

T Uit. Adm.de Ruiter.
*-> L. Admirael van Nes.

V. Admirael de Liefde.

S. by Nacht, van Nes.

Colonel van Gent.

Laurens Davidfz.

Maximiliaen.

Evert van Gelder.

Fransvan Nydeck.

ElandtduBoys.

Huibert jacobfz. Huyg,
JeuriaenTeuriaenfz.Poel.

N icolaesN aelhout.

. TweeFre
Willem van Dijk.

Jacob Zwart.

Soldaten.

Seven Provintien. 80 425 5°

d' Eendracht. 76 35° 50

Ridderfchapvan Hollant. 66 305- +f
Delft. 62 260 40
Gelderlant. 66 305 4f
Groot Hollandia. 64. 260 4°
Waffenaer. 56 22b 30

Klein Hollandia. 46 '175 *ï

Louis. 46 J75 2 5

Utrecht. 36 130 20

Gornicheni. 3<5 130 20

De Vrede. 40 175

Harderwijck. 36 132 10

gatten,

Nimmegen. 34- IIO 20

Schiedam. 22 70 IO

Twee
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Suu\m UatttKen Satdatah

— Twee Advijs-jachten.

Pieter Wijnbergen. Swol. 16 40 49

Dirck de Munnick. 'tHart. 8 20 0

Twee Branders.

Jan van Braeckel Rotterdam.

Jan Broerfz. Vermeulen. Gouden Ruiter.

18 838 4500 505

Wegens''tCoUegie ter Admiraliteit tot Amfterdam.

Luit. Admirael Tromp.
Vice-Adm. van der Huift.

Schout byNacht Sweers

.

Cap. Hendrick Adriaenz.

Pieter Salomonfz.

Nicolaes Marreveldt.

JandeHaen.
Jacob Andriefz. Swart.

Jacob Cornelifz. Swart.

Hendrick Gotskens.

Hugo van Nieuwen-hof

.

Jan van Amftel.

Thomas Fabricius.

Corn. van Hoogen-hoeck.

Jacob Willcmfz. Broeder.

Jan Uittenhout.

JanduBois.

OtthovanTreflong.

JandeJongh.
Michicl Huis.

Hendrick Vollenhoof.

Hendrick Boom.
FlorisFlorifz. Bloem.

Wouter Wijngaerden.

Jan Bon.

Jacob Dirckfz. Boom.

ArentSimonfz.

Janvan Lier.

Hollandia.

De Spiegel.

Gouda.
DeReyger.

De Liefde.

't Geloof.

Kalants-ooge.

Deventer.

Provintie Uitrecht.

'tWapen vanU itrecht.

Stadten Landen.

DeVryheit.

Tijdt-verdrijf.

Suyer-huis.

Dom van Uitrecht.

Landtman.

De Vrede.

Duyvenvooorde.

't Raethuis van Haerlem.

Kampen.
De Tromp.
De Wakende Boey.

De Son.

Haerlem.

De Haen.

Ylft.

Overyflel.

Afperen.

Voor d'Oofi-Indifche Compagnie

Corn . Wil. vander Zaen.

Enno Doedes.

Thomas Tobiafz.

Jacob Paeuw.

'L.CollonelPalm.

Dirck Schey.

Jacob van Meeuwen,
'jooft Verfchuer.

DeBefchermer.

Goude Leeuw.

Harderwijk.

Staveren.

Kruyningen.

Stadt Gouda.

Amfterdam,

Jaersvelt.

36

Matronen ftW/rf**.

82" 40O 5°

/ T 35° 5°
72 4?
IO
1

300 45
66 275 45
66 2 75 45
66 27? 45
60

/
40

60
/

40
60 250 40
60 250 40
6a 250 40
60 xfo 40

50 215 30
46 200 30

46 200 30

46 200 30
4.6T 200 3°
4.6 ZOO 30
4.6 200 30

4.6 200 30

46 200 30

44 "5 30

44 i8f 30

30 120 20

30 120 20

30 120 20

30 120 20

ie.

Siucktn Uatrszin SoUatin.

54 250 30

5° 225 30

46 200 30

46 200 30

60 250 40

46 250 4°

60 250 40

46 200 30

1820 814O 1235

Wegens
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Wegens 't Collegie ter Admimüteytirit Noorder-Quartier.

Weft-Vrieflant. 80 286

Pacificatie. 72 242

't Wapen van Enckhuizen. j i 246'

Prins van Oranje. 66 231

Hollandtfche Thuin. 56 206

Gelderlandt. 62 232

Jofua. f4 178

^Noordef-Quartier. 60 254
Caleb. 4Ö 202

't Wapen van Naflbuw. 60 213

De drie Helden Davids. 46 202

Luit. Admirael Meppelen.

Vice-Admirael Schram.

S. by Nacht Stachhouwer.
Cap. Houttuyn.

Croock.

GraefJan van Hoorn.

Thoen.

Wijnbergen.

Fiaol.

Vlug.

Berck-hout.

Ancker

DeBoer.
Hen.
Mauw.
Poft-hoom.

11

Blijven leggen.

d' Eendracht.

Hollandt.

't Wapen van Medenblik.

'tCafteel Medenblik

't Wapen van Hoorn

674 2493

44
46
46
30
3°

5 1 96

Wegens't Colligieter Adrmraltteyt vanXeelandt.

Lt Admirael Cornelis Evertfz

Vice-Admirael Banckert.

CornelisEvertfz. de J onge.

Jacob Penze.

Simon Block.

Andries de Hofc.

Adriaen van Cmyningen.

Jan Tant.

Jan Matthijfz.

Willem Manjnfz.

Dirck Jopfz.

Adriaen Bruinen.

JanCrijnfz.

Jan Blanckert.

Willem Hendrickfz.

Met Advijs-jachten.

Wegens 't Colle

L. Admirael Tjerck Hiddes.

Vice-Adm. Koerders.

S.by Nacht Brunsveldt.

Commandeur Runftil.

Cap. Vyzelaer.

WijtfeByma.
Bar. Hid.de Vries.

Jooft Hermanfz.

Joolt Michielz.

Chnftiaen Elbertfz.

Corn. Vinckebos.

47

SnUattn

78

78

49
5i

35

40

34
40

35

40
_z6
506

Stuiken c uiOlilutlTl.

280 IOO

60 2.3 0 1 OO
60 220 80

148 60

58 188 60
50 168 50
50 !53 57
50 116 60

5° 150 50
36 118 40
36 122 45
36 100 55
30 105 30
26 90 2 5
J4 40

gk ter Admirditeyt 1nVrieJlandt

.

Sruc^en Matrozen Soldaten.

Weft-Vrieflandt 7* 3ÓO 55
Groenineen. 7° 306

Prins HendrickCafimier. jz 320 5°

Pvie vanSneeck. 66 246

Ooftergo. 64 246 40
Weftergo. 56 2Ó5 3°

De Steden. 5* 200 3°

Stadt en Lande. 5 2 227

PrincefleAlbertine. 5° 294 30

Ommelanden. 48 189

Fnfia. 36 i55 25

ggen.

5. Ó38 2748 260

Ooo Mein-
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Meindert Soetjens.

RoelofJanfz.

NlCOLAES WlTSENS
De Groene Ridder.

DcRob.

1 Wenns't Coll. ter Admird. van Rotterdam.

2 Wegens't Coll. ter ^Admiral.vanKsimfordam.

3
Wegens''t Coll. ter Admiral. van't Noord quartier.

± Wegens 't Coll. ter Admiral. van Zeelandt.

e We»ens't Coll. ter <_Admiral. van Vriejlandt.
7 £>

Sihefm Siuc\en Maironn Seliatin.

18 838 3500 505-

36 1890 8140 12^5-

11 674 24,9? 506

15 676 2i68 807
11 638 2748 260

91 4,716 19149 3313

Dezebovenftaendegi foo SchepenalsJachten ,zijngemonteert , met47i6 (Kic-

ken, is 75 op de hoop meer als 5 1 Stncken voor elck fchip: En 19149 Ma-

troozenen 33 13 Soldaten, isvoordeken fchip 246 man, en fchiet noch over

76 man, behalveneenigeBrandersenGaljoots.

Geen klei ne lofverdienen , insge-

lijcks de Heldendaden die de Zee-

macht derN eerlandtfche Bontgenoo-

ten ,
op de Rivier van Londen in

den jare [666, uit heeft gerecht; waer

van een korten waerachtigh verhael

hier in werdt gelaft.

Vittorie der Hollanderen op en omtrent

Chattam.

De Hollandtfche Zee-macht zeil-

vaerdigh , was negen - en -vijftigh

fchepen van oorlogh,behalven Jach-

ten , en Branders , fterek : want

Zeeuwen , en Vriezen waren noch

onklaer.

Met deze geraeckte Cornelü de

Wit , Ruwaart van Putten , als Ge-

vollemachtigde op den zeften van

Wiedemaent met dertighLijf-fchut-

ten voorzien , in Zee. Behalven het

Zee-volck , en Zee-Soldaten , wierden

hem noch acht-en-twintigh Benden

Voetknechten , met fchop en fpa

voorzien 3
eninFleuiten ingefcheept,

toegezonden.

Èenige dagen met tegenftrevende

windt getobt , wierdt op den veer-

tienden en vijfthienden van een zwa-

ren ftormbeloopen. De meefte fcha-

de leed de Vloot aan anckers en tou-

wen.

Op den zeventienden geraeckten

zy voor Harwits , en 's Konings Diep.

De Wit , d'Opperhoofden by een ge-

roepen , hield haer't befluit op den

zetten van Bloeimaendt genomen ,

van des vyandts Rivieren , waer men

kon , in te vallen , met een dappere

manhaftigheidt voor.

De zwaerhoufdigheden der Op-
perhoofden , hier over gevallen ,

byhem wederleidt, wierdt den Am-
fterdamfchen Zee-vooght van Gent

,

den MaafzenOnder-zeevoogt^»^
Liefde, enT)avid Vlug, als schout

by nacht , met zeventhien der lichfte

fchi pen, vier Branders, en vierJach-

ten,gehft't Konings diep in te lopen.

De Wit zelfs , om den zijnen aen te

moedigen , ftapt nevens.van Gent,

op't fchip de Agathaover,enzetdoor

't Konings diep de Teems in , terwijl

den Opper-zeevooght de Ruiter met

de zwaerfte fchepen den ingang van

achteren bezet hieldt.

Den negentienden wierdt eenigh

volck ontrent St.Jewfies Walton ge-

landt , die ten fchrick der vyanden

eenige huizen vernielden , en Vee
wech fleepten. Doch men zette ech-

ter fterek, tot ontrent Gravezant, de

Rivier met uitnemende fierheidt

,

maer zonder groot voordeel , op, wijl

de vrees der Engelfchen alles fcheen

geberght te hebben. Maer volgens

daegs weder te rug gedreven tot voor

't Eilandt Scapey , beftormdenaldacr

de fterekte Shirenaffe ,
op den hoeck

van de Rochefterfe Rivier, 't Hol-

lantdtfcheGefchutdreef'erdeEngel-

fcheaf, en een Boot, den Zee-hop-

man Cornelü Vos , met acht Man op

,

die'er de Engelfche Vaan af, en de

Hollandtfche op plante, en vanDo/-

man met Landt-volck onderfchraegt

wierdt.
Vijf-
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Vijfthicn yzere ftucken wierden

bekomen , en ontallijk veel rondhout

vernielt.

Op orden van den Ruart fpat Hop-
man Jan Laucourt met veertig Man
te lande , die Quinenburgh , en de

by gelege plaetzen brandfchat.

Maer men had tot noch toe te ver-

geefs des Konings fchepen gezocht

,

die op deze Rivier, omtrentUpnor
Kafteel , haer onthielden. Soo eng

was hier het water , dat'er maer een

fchip gelijck, meteen voorwind kon
door geftout werden.

Men liet het dan 's avondts , op den

een-en-twintighften , door drie oor-

logfchepen , eneenige Jachten , onder

Hopman Thomas Tobiafz. ontdec-

ken
| die den Ruwaert , van Gent , en

Jan de Liefde , met haer byhebbende

fchepen, Volgens daegs, meteen koe-

le Ooft Noord Ooftewind , volgden.

Vier mijlen hoog waren zyopge-

loopen, als wanner zy de Rivier met

vier gezoncke Branders geflopt, en

haer voor uit gezonde fchepen hier

voor by , in een bocht , met zes En-

gelfche Schut-gevecht zagen houden

,

die door twee gezoncken fcheepen

,

met gefpannen Kettings over Vlot-

ten, bebolwerckr waren.

Orden gafden Ruwaart , om hier

op in te vallen , en degevaerlijckheit

door dapperheit te verachten. Maer

't werck fcheen een weinig te horten

,

wijl't geval eenige der zwaerfte fche-

pen had aen grondt gebracht.

Hopman Brakel, opeenderlicht-

fte , biet zijn fierheidt aen , en zet op

ontfangen orden de Jennithe , met

vier- en- veertig ftucken , en hondert

vijftigh Man , met zoo een ongeme-

ne dapperheidt aen boordt, dat hy't

ineen ommezien had vermeeftert ; na

dat hy de Kettingh , door't uitzeilen

der Vlotten , had doen zincken.

Hem volgde Jan Danielfz. van
Rijn,met een Brander, die , den voor-

den van debebolwerckte, Mattheus

genaemt j met twee-en- vijftigh Stuc-

ken , door zijn vlam vernielde. De
verbaeftheit heeft d'Engelfche herten

door deze fierheidt zoo bevangen
,

dat zy van de vier andere fchepen af

ftooven, en de zeiveter befcheiden-

heidt der Hollanders lieten.

Twee der zélver , onder welcke
't Slot van Honingen , met zeventigh

Scucken, geraakten door Branders in

de vlam , en de Carolus Quintus in der

Hollanderen handen , doch nader-

handt door een medegedeelde vlam
van twee flickerende Branders , by
hem gezoncken, aengefteken , ftrek-

te de Hollanders vooreen Vreugde-
vuur.

Den Onder- zeevoogt, Jan de Lief-

de, veroverde met zijn Boot den Ko-
ninglijcken Karei. Doch de wreedt-

heidt toen der Engelfchen moeft in

haer nederlaegh noch opvleuifteren:

Want een Bevelhebber eenes Bran-

ders , in haer handen vervallen , kap-

ten zy, na gegeven lijft-genade, en
hooft , en mannelijckheidt af. Soo
handelen geen Hollanders, wekkers
woordt haer zegel is , die haer zelfs

vernoegen met haer vyandt verwon-
nen te zien.

Deze kans-wagingh dan dus vol-

bracht , quameh de Ruyter , van Nes
,

en Aloisua , wekkers fchepen , door
orden des Ruwaards , 't Koninghs
diep bezet hielden, deKrijgs-raden,

met haer vernuften , tot verder dap-
perheit onderfchragen.

Eenige der grootfteEngelfche fche-

pen lagen noch boven het Kafteel Up-
nor, tot voor Chattam : deze aen te ta-

ften, was een heet hang-yzer , om aen te

gaen , wijlde Rivier naeuw , gebocht,

en ondiep , de fchepen geen bequame
doortocht verleende , die van 't En-
gelfch gefchut licht konden verfpaen-

dert worden. Doch men vergde 'tge-

luck noch verder : 'tSchijntdat hetwil

waer genomen zijn , wanneer 't zich be-

fcheiden aen ftelt.

Niet licht moet men een voorfpoe-

digen ren fluiten , ofmen beklaegt zich

telaet.

Rontis 'tgeluck, wanneer 't ontrolt

is,grjiptm'ervergeefsachter na. Maer
die 't wel waer neemt, fteigert met het

zelve ten top.

Men vondt dan goed , oock deze 3

waer 't mogelijk te vernielen. Dies

ftaptevan Gent op den Befchermer , en

Jan de Liefde opGorkom over: maer

't verlopen Gety brocht haer aen gront

,

Ooo 2 en
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en dede het werck die avondt (lakens

volgens daegs zet m'er na toe.

Drie lichte Oorlog-fchepen wierden

gelaft,vijf Branders tot hetKafteel te b&-
j

leiden, maer zelfs niet voorby te zeilen.
|

Ongemeen was de dapperheit der

Branders, noch Kafteel, noch Beukery,

aen d'overzijde der Rivier opgeftelt ,
j

noch Chattamfe-brug met gefchut be-

plant, konhaer wederhouden , fchoon

't grofGefchut donderde , en de Hand-

huifen hagelden.

Zy vallenze dan alle drie, den Ko-

ninglijken Boom , 't Getrouwe Lon-

den, en denKonincklijken jacob, ie-

der met tachtigh ftucken gefchut aen

,

en ftakenze,haer Dreggen gehecht zijn-

de, in 't gezicht van Karei, Jorck en

Monck, inden brandt.

Dit waren haer grootfte vreugde-

vueren , waer mede zy in 't hert van En-

gclandt , hare herten ophadden .
W el-

kers roock-damp , tot Londen overge-

vlogen , zoo een bedwelmtheit in de

gemoederen veroorzaekte,dat zy 'tal-

les fchenen op te zullen geven , had'er

maer vyant ontrent geweeft. Andere

jammerden door mismoedigheidt , en

hakende na een gewende Vrede , be-

klaegdendeverwoedheidt des oorlogs.

Andere wierden door vertwijfeltheit

zoo verre verruckt, dat zydes Cance-

liers huis fchier ten puin -hoop ge-

maekt, en hem om 't leven zouden ge-

bracht hebben , had hy zich niet daer

buiten verfchoolen , en berften te gelijck

met veel fcheld-woorden uit : Hy had

d'aengeboden Vrede verworpen, ach-

tien hondert duizentfondfterlings , tot

toetakeling der Vloot , de gemeente af

geperji, en m 's Konings Schat -kamer

gebracht, zonder eenzeilte doenhijf-

zen. Dit was de vrucht van zijn on-

verzadelijk gemoedt , dat het landt

den vyanden ten projegegeven, en haer

grootfte Zee-kafteelen verbrandt wier-

pen, na dat het merg der gemeente was

uitgeput. Men had nu de Vollemach-

tigde te Breda , waerom met de Vrede
j

gefammelt ? waerom door onredehjeke

etfehen de vyanden geterght, die men
\

dochgeentegenftandt kon doen > En de

fchrick ftee'gzoo op , dat ieder voor 't

zijne bekommert , des Konings Wifie-

laers , die zy geldt verftreckt hadden

,

W x t s e k s

overvielen, om,met by een gefchraep-

te penningen haer op de vlucht te voor-

zien. Dit woeden zoud' verder gegaen

hebben, zoo den Koning door zijn acht-

baerheit en bewegelijken indruck, zulx

niet had gefluit.

Onderwijl wierdt de Hollandfche

Vloot met elf Vriefche fchepen ver-

fterekt. Doch het werck nu voltooit

,

zakten zy ingoede orden weder de Ri-

vier af, met haer flepende twee verover-

de fchepen , den Konincklijken Karei

by Monck met t'negentigh ftucken ge-

voert ,ende Jennithe by Brakel geno-

men, na dat'er behalven deze , noch ze-

ven in kolen gezet , en twee tot flop-

ping der Rivier by d'Engelfche zelfs

gezonken waren.

Geen vijftig mammen , wierden by
de Hollanders gemift , zonder aen eeni-

ge fchepen , als Branders , die zy den

Engelfchen duurverkocht hadden, dc

minfte fchade geleden te hebben .

' tG e -

tal derEngelfchedooden bleefons be-

deckt, doch zeker is 't, datter veelegc-

fneuvelt zijn.

Maer menhielt echter deRiviernoch

bezet , en de vloot met twaelfZeeufche

fchepen vermeerdert , nu tot twee en

tachtig aengegroeit , in drie deelen ge-

fchaert , na dat zy een vlootelijcken

Dank-dag gehouden hadden.

Een deel wiert onder den Zee-voogt

van Gent , om in 't Noorden alles wat

Engels of Schots was , op te fchuimen ,

afgevaerdigt : het andere onderde Rui-

ter bleefvoor de Rivier : en 't derde on-

der Evertfz. hield af,en aen. Maer de
fchrick had Jeremias Smit , met zijn

onderhebbende Vloot, voorby alle En-

gelfcheen Schotze Havenen, als voor

den zeiven niets te veilig , te Kinfaal in

Ierlandt gejaegt: hier na toe vloden ook

eenige Koninghs-fchepen van Ports-

muyden, die de veiligheitharerHaven

niet veel vertrouden. Dus wierdt de

opgeblazentheidt der Engelfen beteu-

gelt,dus wierden zy betemt : na dat haer

landtbeftroopt , haerRivieren onbruik-

baer , en haer fchepen vernield waren

,

moeften zy noch de Hollandfche Vlag-

gen om haer Koninkrijk zien zwieren

,

fchoon zy haer zelfs tevergeefs de heer-

fchappy der Zee hadde toegefchre-

ven.
I Een
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Een onbegrijpelijkefpijt in zotrotze

gemoederen : dat een drievoudig Ko-

ningrijk, machtig inrijkdom, krachtig

in wapenen , fchrickelijk ter Zee, van

zooeen klem klompje Lands befpron-

gen , en gebrcidelt wiert.

Wie zal de loftuiting hiervan gege-

ven werden, de Beleggers , die door een

rijp overleg , en uitnemende voorzich-

tigheid! allés overwogen , en bchen-

digh beflooten hebben , of d' uitvoer-

ders, die door een mannelijke dapper-

heit, en ongehoorde fierheit den op-

tochtgeblazen, en haer zeiven in 't fpits

geftelt hebben ? Zeker is 't, dat Holland

deze voor haer uitvoeringh , en geene

voor haer raetpleging geen kleine dank-

baerheit fchuldig is Want hier door

was d' F ngeltche macht zoo verbrijzelt,

dat zy in lang niet beftand kon zijn haer

tegens 't Hollants geweldt te kanten:

wijl haer Zee-kafteelen, die de Hol-

landtfche flag- orden t'elkens braken,

zo genomen als vernielt waren.'tGroot-

lie geraeckte op Hellevoet fluis , daer

'tten toon van duizend kijkers geleidt

wierdt , terwijl Brakel het zijne ter

Maes infleepte : met twaelf duizent

gulden boven 't veroverde fchip , en

eengoude Ketting, wierdthy vereert,

en op een der grootfte fchepen, om door

zijn dappere moedt meer fchrick den

vyandenaen te jagen , geftelt.

Wel hoo^h onlangs ter Zee mede
de Hollandtiche dapperheit is geble-

ken. Wanneer opden 27 van Ooghft-

maent, 's jaers 1670. d'Amfterdam-

fcheAdmirael van Gent, zeven Algier-

fcheroof-fchepen , vol moedts, aen-

ransden, dien hy met zijn drie fche-

pen het fcherp bood , dede vluchten :

en eindelijk terwijl zijn overige fche-

pen vaft naderden , zoo teifterde , dat

zes van hun de ftrandt kozen , en de

fchepen met al den laft d'Overwin-

naers ten beften gaven. Hier onder

vondt men de drie eerfte Vlootvoog-

den van het Turcks roof-neft Algiers.

Als AJJanRais Bifcain, Admirael

Brayhim Rais Vice-Admirael, enA-
routchy Schout by nacht. Denamen
van twee andere Capiteinen zijn, A-
ly raüen Acbj Caffa. Het fchip van

den Admirael waslangh 152I voet, 8

duim, breet 36 voet. Het fchip van

Ml
den Vice-Admirael was langh 150
voet, 8 duim, breet 35 voet. Het
fchip van de Schout by nacht was lang

ifovoet, óduim, breet 35 voet. De
twee volgende zijn lang geweeft

1 36
voet, breet 31 voet. Het kleinfte

was langh 130 voet, breet 30 voet.

Alle zeer net toegetakelt op z jn

Turcks, ronts om met fchans-kleden

bezet. Hadden op al te zaem 1 5 hon-
dert en 90 Moorcn, nevens x84. Chri-

ften-Slaven, voerden 28 bafzen , en

204. ftucken grof gefchut.

Texel Haven-bouw.

Het gebeurt zomtijts, dat binnens
duins , en in de-Haven van onsLand
het Texel, fchepen,hoe hecht zy zijn,

te gronde gaen , by grote ftorm. Om
zulks te beletten , een bcfloten Have
met ondienftigh gebouwt zoude zijn ,

die , naer het gevoelen des Piloots,

MartenZwaen,het zlderbeRc gemaekt
konde werden

,
by het nieuwe fchilt:

om dat daer een vlackte bevonden
wort, over de zes-en-tzeftig morgen
begrijpende , tuffchen de 10 en 15

voeten, overal diep
;
bequaemomon-

trent de 1000 fchepen in te leggen :

ten anderen om de weinige ftromen

die daer gaen , want de ftromen die

tuffchen Texel en de Helder inlopen

worden vernietigt, door de ftromen

die tuffchen Texel en Eyerlandt inlo-

pen, zoo dat de ftromen daer zwacker

zijn , als op eenige plaet.*. daer om-
trent : als mede om de harde en vafte

gront, die 'tgezeide vlack heeft : ook
ftaet aen te merken , dat deze vlakten

aen een hoger wal is uit den Noort-

weften, en uit het Zuid-wcft ofZuid-

Zuid-weften : met drooge zanden

verzien , benoorden en beooften :

in't Noord-ooften met vlacke gron-

den daer weinig ftroom gaet : deze

vlackte dan moeften rondt om afge-

paeltzijn , om de ftromen noch zwac-

ker te maken, en om de ysgangente

wederftaen. Als hier een bequame
haven wasgemaeckt, zouden de fche-

pen t'allen tijden in en uit konnen lo-

pen, en zich tegen't harde weerver-

zorgen , 'c welck duidelijcker aldus

wert vertoont.

Ooo 3 Laet
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Laec by voorbeeltH de haven zijn

,

voor 'c nieuwe fchilt , deze haven dan

,

diende rontom wel vaft met palen ver-

zorgt , en daer de meefteftromen op

aenkomen, het meefte verzien te zijn

:

by A op de nevenftaendeplaetzal't

genoeg zijn een regel palen te zetten

:

by B twee regels,om dat daer meerder

droom tegen flaet, en om de zelve

reden zoude men by C drie regel , en

by D vier regels palen moeten zetten,

met wier en andere aerd-ftofte wel

voorzien : voor de gaten zou men
Crap-hoofden maken , om de ftroom

en ysgangh te beletten, die daeran-

dersin zoude loopen, van buiten zou-

de men de zelve met vier regels palen

en wier voorzien , en van binnen met

een regel palen , en over al met palen

verzorgen, daer 't nodig zal zijn be-

vonden, gehjck aen't af-beeldtzel,

hiernevens is te zien. Men behoort 12

palen in een roede langte op een regel

te zetten, en de zelve boven met gor-

dings te fluiten, omze vaft te maken,

deze gordings,offluit-balken behoren

twee roeden langhtezijn. Binnenin

de haven , zal men insgelijcks palen

flaen , drie in een roede langte , om de

fchepen vaft aen te maken.

Tot dit werck zoude men omtrent

van noden hebben 3oduizentpalen,

en fluit-balken. Staetaen temercken

dat men ter plaetze daer't meeft op

aen komt , als oock daer de fterckfte

palen van noden zullen zijn, eycke

palen nemen zal; envoorderszalmen

alle mogelijcke middelen aenwenden ,

om wel verzekert te zijn , dan alles

fterck, enbeftendighzy.

Volgt hier, tot meer verlichtingh

van het werck , driederhand geftel

van paelwerck ,
gelijck in de plaet

ooghblijckelijck is te zien: indeeer-

ftefigueris AB een dichte regel palen,

langh 22 voet , C D zijn langh 3Z

voeten , van welcke om de tweede

een moet ftaen , en EF 36 voeten

langh , ftaende om de derde of vierde

een , om de wier tuflchen te zetten,

indien men 't zonder wier niet fterck

genoeg en oordeelt , hoe wel het an-

ders zeer fterck en vaft is.

In de tweede figuer , zijn A C en

B D , twee regels palen } en van de

W 1 t s e n s

pael EF, moet men 'er om de drie

palen een zetten , deze palen zullen

langh zijn , yder 36 voeten , tuflchen

A C en B D , zal men onder aerd en
daer boven op wier werpen ; en aldus

zal men met de tijt vaftigheit van wier

bekomen , zonder welk dit model niet

beftaenkan. Indederdefiguer,isGH
een dichte regel palen , langh 36 voe-
ten , desgelijcks oock E F , hier tuf"

fchen werde onder't water aerde in

gedaen, en daerboven op wier, om
de palen meer ftant te geven: AB zijn

eecken palen langh 40 voeten , waer
van om de drie een ftaen , IK zijn

fchoren , of ftutten langh 25 voet,

oock om de drie een , zoo maecken
deze drie te weten AB , IK , en IK

,

'tzamen een dichte regel: CD is een

dichte regel palen, lang 36 voet,wiens

entC , twee voet boven 't water is.

En dit laetftepaelwerckishet vaftfte

en dienftighft tegen harde ftromen en
ysgangen.

Behalven dees opgehaelde vondt
van Texel haven-bouw , willen an*

dere , dat men niet wijt van het fchilt 3

na buiten toe , een haven zeer be-

quaem zoude konnen maken , mits

men de Pierre-velden , welcke daer

leggen , en ieder zes uuren droogh
loopen , groot zijnde zes hondert

morgen
, wederzijdts tot aen de groo-

te Kil, bedijkte. Enin dien Dijck een
goct aental fchot-deuren ofte fluizen

leide , die met wafzent water moften

geopent,en met vallent water gefloo-

tenzijn ,als wanneer de deuren in de

Dijck die tegen de Kil aen quamen

,

geopent moefte werden , zo, dat al het

water , 't geen met vloet op de vel-

den was gezet , deur de Kil in Zee
zoude moeten loopen , 't welck een

geftadige fchuringh zoude houden ,

welcke de Kil niet alleen diep , maer
hoe langer hoe dieper, enwijderzou-

de maken. De diepte in de Kil heeft

reets bequaemheidtom vry diep gaen-

de fchepen te zetten , zijn breete is als

in de Kaert hier nevens werdt ver-

toont , volgens de maet die by Ja-
cob Bos , VernuftelingenLandtmee-

ter daer van genomen is. De weinige

droogten die daer in zijn, zeer licht

wech zijn te nemen.
Dc
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Dedijkkoftbinnewaerts van aerde, en I winden wayen, en ofde fcheepen onder
buitenvan wiergemaekt worden. Het

\

hoog gebergte ofte hoofden te^en de

s me-en zoude niet nodig zijn , dat dees dijk ' zelve winden konnen fchuilen : a],

boven zwaerwiertgemaeckt, alzoo het ' de flaetmen acht op de drift van'tty
vafte landt wederzijts legt , en daer wei-

'

nig aenloop van water te verwachten

is. Voor droogte tegen den dijk aen,

is 't niet noodig dat men zorgt , om dat

en ftroom , en ziet of de fchepen drif-

tig zijnde geraeckt, door 'tfpillen van
Ancker of anderzins , tegen gevaer-
lijcke rotzen ofte drooghten ""zoude

dezeeinhetgat vallende, dezelve dijk
j

konnen afvallen, en fchade lijden. Kly-
zoude ftrijcken, daer by langs fchie-

ten, en weinigh aenftoot doen leiden.

Met kleine koften zoude zy konnen
werden onderhouden. Gelijk alles uit

de kaerteblijkt.

In 't Nieuwe-diep insgelijx, enmif-

fchien met veel minder koften een beflo-

ten , een veilige haven te maken zoude
zijn ; met het wéch-nemen van den
drumpel, en anderzins.

De Oever die de natuer gelegt heeft

tegen 't Pierc-velt voor het Schilt, zou-

de ftrecken tot bewaring van den dijk

,

en wering van den grooten aenloop des

waters. By E zoude een Sluis konnen

werden geleght , daer door by winter -

dag , het klein vaertuig na de Kaeg-
haven varen konde. De Dijk B na aen de
duinen, behoefde van weinig fterkte te

zijn , alzoo het daer vry ondiep is, en

op't Piere- veldt zelden veel water ftaet.

De DijckC D , zoude wel tot aen het

fchilt konnen werden gelegt , maer , om
dat het Piere- velt tuffchen letter S en E
zeer diep is , zoude dat een geduurige

kom vol waeter maecken , 't geen on-

nodig. Deze haven diende met een

bequame fterekte te zijn voorzien,voor
een vyantlijke aenloop, gelijk men te-

gen 't Mars-diep aen , zeer dienftig ins-

gelijx een fterekte zoude konnen zet-

ten
,
diehetgeheele gat bewaerde.

Byde Galge-duinen, zeecker leege

plaets en openinge is , welcke aenge-

vult diende te werden, 'tzydooraen-

ftuivingofanderzins.

Wat vorders Havens in 't algemeen
betreft, men maektzeofvintze; dezul-

ke zijn de befte , waer in de fchepen vei-

lig zijn van vyant : weer en wint : wiens

toegang niet te eng, oftegevaerhjck,

door droogten en klippen , kunnen we-
derftaen,daer men met vele winden kan

in en uitkomen , en daer vafte Anker-

grontzy . In't verkiezen der zeiven,ftaet

dan te letten, van waer de gevaerlijxfte

grondt is de keurigfte, men let mede, of
de flag van ' t water dat in de gaten valt

,

uit een openbaren zee hinderlijck kan
zijn : mede, of men bequamelijck lan-

den kan, zonder van eenige barning ge-
hindert te konnen werden. Ofte oock

,

dat platte ftranden , en een ondiepen
wal verhinderen kleine vaertuigen te-

gen 't droogh te meeren , en of men
droogs voetsop d aerde kan fpringen

,

en waren xu'rfchepen : oock ofmen zich
des noots, kan verweren teghens lant-

vyandt, enofmenfchielijck overvallen
kan werden. Plat landt, ofzoo, datmen
van zich kan zien , kieft voor heuvels
of bergen.

Rivier - havens behooren ruim te

zijn , zoo , dat de fcheepen bequaem
keren en wenden konnen. In alle enge
Vlieten leggen geen fcheepen veil •, te-

gen uiterlijkgewelt van uit het landt.

Havens gemaeckt met voorbedachten
zinne , fluit men , des mogelijk , met ke-

tings , 't zy dat die geheel overgaen , of
datze wederzijts aen eenig pael-werck,

ofdam, te midden in de mont, vaft ge-

maeckt zijn : 't geen de ketingen korter,

en by gevolgh fteviger doet zijn , wel-
ke Dam oock dienen kan omdeflag van
't invallende water te breken. Menftelt
mede wel een Krijgs-tooren , aerde of
fteene fterkte wederzijts.Men flaet hou-
te Hoofden te midden in de grondt, en
ringen ofpalen aen de wal, om de fche-

pen aen te vertuien , ende vafttemae-

ken. Beftelt alomme Schilt- wacht-
huisjens , en daer mannen in , om de
fchepen gae te flaen , brant en ongemak
te weeren. Op iederaenkomft te lande,

zet een krijgs-maetig aerd-offteene Bol-

werek , na de kunft , tot befchermingh

voor de wal. Hoofden dienen om de
fchepé te vervangen,en te fluiten: om de
havens mont- veilig te doen zijn,zy kon-

nen onderfcheidelijk werden gebouwt,

zoo van geftaltealsftoffe, nadeneifch

des
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des»e\vefts; 't^y van ingcfiagen palen

|

kracht, en tegen fchuins opgaendc

alleen ,en die ofrecht neer,'tzy enkel of
j

hoogten klimmende [geef allcnghs-

dubbelt, ofte overdwars, met boutsaen
j

kens iets over van zijne bewegingh,

een gekloncken, en met dwars balken l
ofte verheft allengskens zijngewelt,

zonder dat fchade ofte inbreeck kan
doen, waer en regen, water flaende

tegen een loot lijnig fchuizel , befteec

al zijn geweldt te gehjck , en tegen

eene plaets , waerom zulcke dijken,

gefloten, met klei , wier, zant Schel-

pen en rijs-bofzen gevult , of ongevult

:

enoulinx oockwelmet gebrant hout,

ofte kooien, dieze meenden waeter te

wederftaen. Wier wederftaet beft het

waters perzing, en takken deflachvan
|

dammen of hoofden dickmael wer

't water. Men vint deze Hoofden ge

bogen, recht of kring-ftuckig, alles na

gelegentheit van de plaetzen daerze

zijn gebouwt : men maektze mede van

enkel fteen, klei, mortel en puin ; 'tzy

voor met een borft- weering opgehaelt

of niet-, geheel van fteen, eener aerd , of

fkchts meteen foom van vooren, en al-

thans met een drumpel onder aen de

voet, tegen 't waeter aen, nevens zwa-

re fluit en deck-fteenen boven op.

'tGantfchewerck oock wel van gefla-

gen bogen , of uit loutere fteen is ge-

maeckt , waer van het laetft het fterckft,

om dat hetgewelt van ter zijden, en niet

van om hoog komt.Van outswift men

t'zaem teklenzen van zeker hars, zul-

pher en aluin , een pap , 't geen de fteen

onderwater zoot'zamen hielt, dat de

ftucken onaffcheidelijck van elkander

fcheenentezijn, 't welkhun tot haven-

bouw voor kalck ftreckte. In 't dam-

leggen , en grondt-flaen , van Hoof-

den, werden onder palen ingeflagen,

zoo de gront weeck is , van Maft, of E 1-

zen-hout, indien 't werk niet zwaer is •,

dees verduuren 't water en de aerde beft.

Men bekringt met hout werk het geene

dat uit het water op te halen ftaet. Maer

zo de gront vaft is, laet men flegts fteen-

klompen zinken ofzant en vafte aerde

in zacken genaeit , en gebriezeldepuin

en back- fteen in korven ; oock kan men

natte klei daer toe gebruicken , doch

dan dient de plaets afgeftoocken, en

bezet, op dat de klei niet weg cn vliete.

Deze Hoofden dan of Moeljes wor-

den recht offchuins opgehaelt; de laet-

fte breken den anval van 't water meeft,

voornaem als zy 'gedeckt zijn , zoo

verre als het water op loopt, met tac-

ke en rijs -boffen, dewelcke in een ge-

gort , en vaft met pennen in de grondt

geftoocken moeten zijn. Water door

los hout fpeelende , verheft al zijne

den verbroken , en van een geruckt.

d'Inkomft van Havens, waer het

water fterek vloeit, of daer men een
uit Zee komende wint vreeft , zy
dienftigh voorzien van een dam, tc

midden in den mondt. Waer het

landt fchadelijck af-fpoelt , fteeckt

men kribben , ofte dwars hoofden

dwars uit , waterwaerts in de gront*

van enckel of dubbelt pael - werek,
en die zullen 't landt daer doenaen-
groeyen. Van vuurbaken by nacht,
moet geen Haven zijn ontbloot: 't zy
dat men kaerfeninlantaerensdaertoe

gebruickt, of dat men yuuren en aerd-

koolen brandt, op verhevene plaet-

zen , in wippen , of op toorens.

De ondiepten moeten ftecdts wel
afgehaakt werden : en de diepte be-

paelt, met dnjftonnen ofietsdierge-
lijcks.

Men laet oock merektekens uit het
water opfteken , daer de grondt tot

anckeren goet of quaedt is. Wat de
groote van havens betreft , daer en
bepale niets van , die moet zijn,

na men veel fchepen daer in wil ber-

gen, en elck (chip moet ten minften
zoo veel plaets hebben , dat omzway-
ende den ander niet en rake : gelrjck

mede geen havens in 't byzonderaen-
roere,kortheits wille, zoo meenigh
Haven, zoo menig onderfcheidehjk

geftalte, zoowelaengaendedefterk-
ten die men tot haer verweringh aen
de wallen rondtom de zelve zet, als

wat de hoofden en moeljes betreft:

Ook de pael en dijek-wereken ,welke
dingen alle na de gedachten van de
Meefteren, en gelegentheit van plaets

gemaeckt moeten werden
, zonder

dat men daer toe vafte Wetten kan
geven, drie voorbeelden alleen, van
havens in gedachte, ftelle ten toon , in

de nevenftaende verbeeldingh onder

letter



Scheepsbouw eh beflier. II. Deel.

ïetterY, met hunne bolwerken en graf-, de zee eertijdts hadden,

ten die beter nat als droogh zijn, tot

befchuttingh voorde fchepen , wek-
kers gelijcken en ongelijcke, veel zou-

de konnen Werden verzonnen :'t geen

onnodigh achte. Hier op doch ftaet

in 't algemein te letten , dat de Havens

zoo gebouwt werden , dat men be-

quaemlijckhulp ,en behoeftigheden

,

van verre zonder gevaer kan toebren-

gen.

Havens, die diep landt- waert in

ftrecken , hebben zelden fterckten

van node , om dat , eer men tot de

zelve komt , men gemeinhjck veele

beuckeryen voor b.y moet , en geen

vyandt zich lichtehjck verre landt-

waert in derf begeven. Havens, die

aen de mondt van den Rivier, welck

in Zee loopt, leggen, ofaen eenigh an-

der zee boezem , welck eennauwen

uitgangh heeft, zeer lichtelijck vaft

te maken zijn , met kafteelen , too-

rens, kettinghs, Vnefche Paerden,

'r geen lange houten met yzere pen-

nen zijn, &c.

De Haven van Conftantinopolen

,

wordt zeer geprezen , om haer diep-

te, en welgelegentheit-, ja men zegt

dat de fchepen daer zoo veiligh zijn,

dat bykans niet nodigh is 't anckerte

werpen. Zy is wijt omtrent een mijle ,

ft reckende van Conftantinopolen tot

Galata, en wort met zeer licht vaer-

tuigh, den Venetiaenfchen Gondole

niet ongelijck , Termes geheten in

korten rijdt overgevaren.

De Haven vmjoppe oulincks zeer

roem ruchtbaer is geweeft , gelijck

oock die , welcke deJ oden aen deRo-

te weten

t^/Lilath enAjïongaber, van welke drie

in de Heilige Schrift fteets gewag wert
gemaeckt.

Herodes fchepte luft, om een Zee-

haven aen de ftadt Cefarea, Sebafte ge-

naemt, metgroote koften op te doen
bouwen , doch om dat dees meer door
konft als uit aengebooren bequaem-
heidt was gefticht, is zy vervallen,

en vergaen. De Haven van Alexan-

drie, in bequaemheidtenkoftelrjck-

heit van gebouw , alle Havens ter we-

reldt voormaels overtrof; gelijck

méde de Haven van Athenen , daer

meer als vier hondert fchepen veiligh

in koften leggen , zeer vermaert is ge-

weeft.

üe Haven, eertijts Luna, nu Specia

geheten, niet wijt van Genua gelegen

,

dieik tweemael heb bezichtigt, in be-

quaemheit vele andere te boven gaet

,

waer van Strabo aldus fpreeckt.

Luna portus maxïmm juxta aepd-
vherrimus , plnres mcludens fortus \

omnes prope littus profundos, qualeom-

nino convenit tffe receptacutum homi-

numquitantimarü, tantotempore do-

minium obtinuerunt.

Dat is

:

Luna is een zeer groot enfehoone

Haven , die in zich veel andere bevat

,

alle zeer diep , tot dicht aen de ftrant

,

en zoo als behoorde een fchuilplaets

der gener te zijn , die van zulcken

grooteZee, zoo langen tijdt de heer-

fchappy gevoert hebben.

Het VieS.de Höoftstuck.
Verklaringen vanfcheeps Spreeck-woorden, en verfcheiden eigen benamingen.

A
Chter-fchip. Het gedeelte

van hetfehip, vanachter

de Bezaen tot het ent toe.

Ac"htêr~of voor , voor een eeken zit-

ten. Gezeght als een fchip achter

of voor vaft zit.

Achter uit zeilen, Jemant laten ftaen,

en achter laten , 't zy aen landt of

op eenigh fchip, 't geen achter

blijft.

Achter-eb. Het laetfte van de Eb, of-

te van het vallend water.

Achter dwers-touuv. Een touw , waer

mede het fchip van achteren vaft

gemaeckt wert , ter poorten uit.

Achter-zeilen. De zeilen, die tot de

groote en bezaens maft hooren :

Ppp deze
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deze houden het fchip teloefwaert:

waerom het bezwaerlijckvalt, de

fchepen met deze zeilen alleen te

bellieren , als het voorde wint is,

of een back-ftaghs windt Waeit: in

voorwint geit men het fchover-

zeilendebezaenop. Als het fchip

voorlaftigh is , doen de voorzei-

len , en als het achterlaftigh is,

de achterzeilen de meefte nut. De
voorzeilen doen het fchip een ze-

digen loop nemen, en men zeilt

daergemackelijck mede.

^denberen. Met alle Zeilen zeilen

:

en zijn beft doen om voort te ko-

men.
Aendiefen. Met een fchip naer landt

toe zeilen, zoo dat men fteets de

diepten meet.

Aennemende koelte. Een windt, die

toeneemt, en vermeerdert.

Aengangh maken. Voort zeilen.

Aen leger walzijn. Oneigentl: 'ton-

der leggen, iets verloren hebben.

Aenboorden. Een fcheeps Timmer-

mans woordt , en gezeght , van

het maken der bovenfte deelen,

aen de fcheeps zijde.

Aenhalen. Harder wayen als voor

heen, nemen in wint aen.

Aenzetter. Een ftock daer men kruit

en loot in de ftucken mede aenperft

:

hier op fteeckt men de WhTchers.

Aen lant wayen. Dit woordt wordt

gebruickt, wanneer iets te ondeeg

is gefchiet , daer ftraffe op volgen

zal. Ofte wanneermen iets aen zal

vangen te doen, daergevaer, on-

luft , en moeyte van te verwach-

ten is
:

't heeft zijn oorfpronck van

dat,als de wintfterk naerlant waeit,

de fchepen dickmael komen te ver-

ongelucken.

inbonden. Na landt of naeenigh

fchip zeilen.

Aen het touw houden. Wert gezegt,

wanneer men ten anker komt , en

touwsgenoegh geviert is : hout aen

het touw , zegt men dan, viert niet

meer.

Aenrijgen. Het Bonnet aen't zeil vaft

maken.

Aen grondt zetten. De fcheepen op

droogh vaeren ,zetten , of halen
;

dit gefchiedtmetdevoorfteven na
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landt toe, ofte oock met de zijden $

het eerft aen de zwackft e en zmalfte

fchepen , het tweede aen de brede

en ftevighfte: Met half ty gefchiet

het; wanneer men de fchepen wil

fchoon maecken
}
waer toe zant-

gront de bequaemfte is.

Aenjlaen. De zeilen aen de rondt-

houtenof rees vaft maken.

Aengaen. Het gaet ooft of weftaen:

wert gezegt van de ftreeck des com-

pas , waer langhs het fchip zijn

voortgangh neemt.

Aen't zorren. Aen den arbeidt:of lie-

ver aen den arbeidt , om iets ge-

heel vaft te maken.

Aen ly , lywaerts. Na die zijde, daer

de wint na toe wait : hier van daen

komt het woort,wacht u voordely.

Aenboort leggen. Het eene fchips zij-

de tegen het andere fchips zijde

aenleggen.

Aen Zee wenden. 'tZeewaertsin wen-
den.

*y[en Zee laten ftaen. t' Zeewaerts in

zeilen zonder wenden.

Afvallen. Ter zijden afwech zeilen,

en niet zoo dicht by de wint hou-

den, als doenlijck:'t geen met wil

en oock tegen wil gefchiedt.

Afen aen leggen, ofhouden. Afen aen

zeilen , tot verfcheide malen toe.

Afwerpen. Schielijck en onverdacht,

ergens van afzeilen,ten aenzien van

een ander. Oock wort in 't enteren

gezeght , afgeworpen werden • als

men niet aen boort van den vyant

komen kan.

Aflopen. Afzeilen.

Afhouden. Wanneer het anker in-

gewonden wert , het zelve van de

boeghaf-keren ,
opdat geen fchade

aen het fchip gefchiede. Anders

ruimwindts zeilen. Oock van lant

zeilen. Als het touw over een braet-

fpit gewonden wert , is daer een

Man, die het touw, dat gewonden

is,af-hout, en te rughhaelt.

Afgieren. Schielijck afzeilen.

Affchaken. Botgeven , vieren.

Alles komt af, behahenpompen. Een

ifpreeckwoordt te fcheep , als men

wil fpreecken van iets, dat altijdt

duert.

Antwoorden in eigenfpraeck. Schie-

ten
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ten op jemandt, die eerft gefcho-

ten heeft.

Ancktr opzetten. Hetanker voor vaft

maken , als het gewonden is , na dat

het voor de kraen geheiftis; met

anker-talien, en portuer-lijnen.

Ankeren.HetAnker in de gront werpen.

Anker voor de boeg vieren. Als men an-

keren wil, het Anker reddenen gereet

ftellen, meteen weinig tedoenzac-

ken.

Anker V huis halen. Het Anker op-

winden, en innemen.

Anker-gront. Gront,diebequam isom

't anker te vatten , en te houden

.

Anker-oog ofNeut. Het gat in de A n-

ker-fteel,al\vaer de ring deur komt.

i_Ankera(ïe. Gelt.dat betaek wort, voor

het recht van 't ankerwerpen.

Anker vangen. Het anker 't geen bui-

ten tegen het fchip aenhangt , met

yzerè ketingsoftouwen vaftmaeken.

Arbeiden in zee. Een fchip arbeit in

zee , als het veel flingert, en rolt,'t zy

doorftilte ofhol water, of oock als

men recht tegen de zee aenzeilt by de

wint,ofte als men legt,daer een fterke

ftroom tegen de wint op gaet.

T) Aertze. Een foort van fcheepen

eertijtsin Hollant gebruikehjek

,

die men ten krijge toerufteden , zoo

binnen als buitens duins. In den

Gelderfchen krijg, An. 15 18, wiert

by die van Hoorn , en d'omleggende

dorpen een geweldig groote oorlogs

baertze gebouwt , om de kuft te vei-

len,'t geen zeer hoog op was vertuint,

zeilende boven alkandere fchepen,

van die tijdt. Koft met riemen by

ftilte werden geroeit,waslicht na zijn

groote, en voerde veel zeils.

Balien.Met tobbens water uit het fchip

gieten.

Balie. Een tobbe ofback.

Bakenen. Sietzeinen.

Baer. Een groote vloet water , die uit

zee in rivieren ofbaeyen loopt.

Bakboort. De fiïncker zijde van het

fchip , als men met het gezicht na

vooren ftaet

Backfiags-wint. Een tamelijck harde

wint,zoo,dat het touw deBack-ftag,

daer het zeil tegen komt, ftijf ftaet,

en niet en labbert.
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Bak. Het verblijfvan 't fchip, voor op
den overloop. Deze zijn open of
geflooten : het wulf van de gefloo-

tene , komt tot aende fteven toe , en

is gelijk van hoogte, en plat ; ofdaelt

voor met een tree weinigh neder :

de opene hebben voor een Schilt

,

waer men door op 't Galjoen gaet.

Ballaften. Zwaerten in de fchepen la-

den, om het fchips zwaerheits mid-

del-punt naer omlaeg te krijgen :

defchcpenftevigenbequaem om te

zeilen te maecken.

Bekaeit komen. Wert gezegt van 't een

of ander hout , dat zich niet wel en

fluitofvoegt aen het fchip.

Baüaflfchiet. De ballaft verfchokt,

en valt van d'eene plaets tot d'an-

dere.

Beweeren , beweert zijn. Ergens zijn,

daer men om het quaet weder niet

vandaenkan.

Bezet zijn aen lagerwal. Na aen 't

landt zijn, daer dewindt heen waeit}

zoo , dat men daer niet afzeilen

kan.

Beloopen. Ziet oploopen.

Befttllen. Stil werden.

Beruifelt. Bcflommert te fcheep met
veel ongewoone beletzelen, zoo dat

men zich niet redden kan.

Beloopen zijn van een wint offlortn.

Wert gezeght , als men onverdacht

van het quaet weer overvallen werdt.

Benarren, denvyandt bezetten. Wert
mede gezegt als men op een laeger-

wal verzeilt is, aldus dat'er weinigh

kans om op te komen is.

Benden. Het zeil met bantzels vaft

maeken.

Beitels. Zeker aerdt van fchepen.

Beflag-lein. Een touw om iets te be-

flaen,gelijk'er een aen de nock van de

bezaen is , om hem te beflaen , of te

bewinden.

Beloop van 'f fchip. Het fatzoen en

geftalte des zelfs.

Beneden wint zijn. Aldacr zijn , waer

de wint na toe waeit.

Benepenzijn. "Wert van een fchip ge-

zegt, wanneerhet niet vlotten kan,

of over drooghten geraecken , om
fchaersheit van water.

Beflooten Ree. Een baei of ree , daer

men geen volle zee kan zien.
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Beckm. Het Galjoen van het fchip te-

gen dc baren zetten. Oock wel op

de windt leggen,en niet veel afvallen.

Bevryen een fchip. Een fchip met de

pomp dfoogh maecken. Of oock

een fchip van den vyant verlofzen.

Begijne ree. Deze ree komt onder de

Bezaens mars,heeft geen val ofdraei-

reep; maer is vaft gemaeckt aen de

zalen met een ftrop, omdefchooten

van het kruiszeil daerby uit te halen.

Bekleden. Het buiten • werk van 't fchip

met lichte plancken bedecken , zoo

langealshet fchip noch nietten vol-

len gemaektis , op dat het zelve niet

wende gequetft : gelijk mendekrom-

neboeg plancken bekleet ,
terwijl zy

gebogen worden. Als men om het

dick touw, dun touw rontom windt,

werdt zulx mede bekleden of woelen

geheten. Gelijk het kabel in de kluis

met dun touw mede wert bekleet, of
(

omwonden. Als de maften of raes
j

omwoelt werden, dan flaet men veel-

tijts hoepen met fpijkersin het hout,

daer het woelen ophout,om het touw

van affchieten te weerhouden : insge-

lijcx is de anke-ring bekleet.

Beddingen. Zijnhouten , die onder de

Bufzen en Rampaerden gelegt wer-

den, als dezelvigeniet wel in de poor-

ten gefchickt zijn.

Betmg-bouts. Zijn korte yzereftaven,
j

welke in de Beting-balck geftoocken

werden , tegen 't afwippen, en ont-

flippen van het touw.

Betmg en Boeg-fpriet (hitten. Zijn hou- !

ten, die tot meerder vaftigheit , tegen

É onderfte en bovenfte verdeck vaft

aen geftelt werden. De Beting, is een

zwaere dwars -balck , die dwars- I

fcheepsftaet: hier men de kabels aen

belegt : zy ftact in 't gemeen on-

der het verdeck , doch op zommige

laft dragers gelijk oock de fpil, bo-

ven op, om onder plaets te winnen

,

en dan moeten de kluizen , daer het

touw door gaet, mede rijzen. De
Boeg-fpriet is geflooten met yzere

beugels , die door den overloop fte-

ken en geflooten werden.

Berghouten. Zijn de groote houtezo

men , d ie langs-fcheeps in de fcheeps-

zijdeftaen: deze werden van drie of

vier ftucken gemaeckt met haeken
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aen een gcvoeght. Men ziet'er

veeltijts twee onder en twee boven

'tgefchut: of oock wel alleen twee

onder, zonder eenige boven. Berck-

houten die dicht aen een ftaen , wor-

den uit een ftuck zomtijts gemaekt.

Dat de berg-houten buiten doen,

doen de lijf- houten binnen in het

fchip : beide binden zy het fchip.

Hoog opgetimmerde fchepen voe-

ren de meefte berg-houten, en zulx

op dat het boven-werck niet te veel

uit zal fchijnen te lteken.

Benzels. Touwetjens daer men iets

mede bindt.

Bejagen. Achterhalen.

Bejlaen. De zeilen beflaen ,
ofte aen

haere ronthouten binden. Schepen

bejlaen. Scheepen arrefteren , of in

's lants dienft nemen,tegen wilder ei-

genaers , doch voor een redelijk loon.

Beleggen. Een touw acn het een of an-

der hout ofyzer vaft maelcen.

Beursvaetjen. Een tonnetje , daer bo-

ven eenlederen zack aen is, om bus-

kruit in te doen.

Byjleken. Het fchip met de neus eeniger

mate in de wint zetten , om het zijn

loop te doen vertragen

.

Byleggen. Niet vorderen in den loop.

Bylegger. Een tegen-wint , ofdusdani-

gen harden wint, dat men geen zeil

voeren kan : als dan maeckt men het

roer aen ly vaft , en aldus zal de zee

op de boegh en breede zijde van't

fchip breeken.

Byhaelen, byzetten. De zeilen bybren-

gen, enter wint-vanck-ftellen.

By devüindt over zeilen. Zoo fcherp

zeilen, als 't doenlijck is, mits de zei-

len niet leuteren.

Bysiaen. De zeilenbyhaelen en uitzet-

ten , waer van het zeggen :
laet by^

flaen.

By laten komen. Meerder dat heen

zeilen ,daer de windt van daen komt.

Bitter-enden , ftucken kabels binnen

boort , die onnut zijn, en afgehackt

werden, als men een fchip toemaekt,

gelijk als enden , achter een knoop

,

ofdiergelijke: anders , Honde-enden.

By de wal langs vaert .men zekerjl.

Is oneigentlijkgefproké, en wil zeg-

gen , zijn ftaet niet te hoog voeren.

Byvoet. Een tou\y buiten om derac-
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ken, dienende om de zelve toe te

zorren.

Bit. De fcherpte van 't fchip voor

aen : anders Het Sne. Het hout,

't geen voor onder
,
tegen de Ste-

ven gezet wort , buite waerts, wert

mede bit of/oef-hout genaemt. Van
de fcherpte achter, werdt gezegt

het fchip iswelof"qualijck gefchprt.

By de windt[mijten. De neus van het

fchip na de windt toeftellen.

Blanck zeil by maken. Gezegt, wech

zeilen.

Blazenofopblazen. De fchepen opzy

halen , om te kalefaten offchoon te

maken. Van outs wierden blaes-

balcken gebruickt , daer men wint

mede in de fchepen blies ( de zel-

ve boven dicht gemaeckt zijndej

om te zien ofzy dicht waren : waer

van dit woordt zijn ooripronck

heeft.

Blaesbalck. Vullingh van hout , het

geen van de knie , die buiten te-

gen fteven en barrig-hout leit, af

gaet, tot op de huit van 't fchip. Dit

wert tegen de flagh van het water

gemaeckt.

Blaeuw in zetten. Yzerin het fchip

zetten, of flaen.

Blanck fchip. Nat fchip.

Blafteren. Gezegt, als het fchip met

de neus in de windt ftaet , en de

zeilen los leggen of flaen.

B/aken. Het fchips-huit buiten om

,

met aengeftoken riet , branden , tot

zwert wordens toe, 't geen tegen
'
t doorbooren der wormen wert ge-

daen.

Blieken of blickvieren. Een of ander

vuerigh of brandend teiken, open

neder halen, ofoock met kruit ha-

ftige vueren maken.

Blijven. Eenfchip blijft: vergaé inZee.

Boven wint zijn. Aldaer zijn , waer

de wint van daen komt.

Bocks-oor. Een yzere kram aen de

rampaerden.

Bo/makenlets ront en breet te fcheep

uit zetten.

Boeg- De Borft van het fchip: deze

wert rondtachtigh ,
ja wel kringh-

ftuckigh gemaeckt , waer toe het

hout met hevels gebogen wert : de

hevels moeten met yzere ringen in
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de in-houten vaft gemaeckt zijn ,

welcke gaten namaels geftopt wer-

den: hoe meerder het hout gebo-

gen werdt , hoe dichter de hevels

moeten ftaen.

Boeglegger. Een fchip , dat het eerfte

is , dat varen zal , na de Beurtman,

op geftelde veeren.

Boegen. Zeilen.

Bovenhalen. Te boven zeilen.

Bouts. Touwen, die men gebruickt

om het wandt te voorzien , als het

verbroken is.

Bolwater. Hol water.

Bollen , de bezaen bollen. De bezaen

korten , en minder zeil ter windt-

vanckdoenftellen.

Bordige zeilen. Zeilen die plat ftaen

,

als zy ter windt-vanck ftaen: deze

zeilen beft by de windt.

Boeten, gefcheurde netten heiftellen.

Bovenet. Het hooghfte verdeck in 't

(chip achter.

Boevenet. Traliewerk, 't zy van hout

,

ofgefchoren touwen , over de ope-

ningvan het fchip , 't geen den ge-

nen, die enteren willen, afweert.

Boeg-kruizen. Siet laveeren.

Boeken. Niet wel rijzen tegen de gol-

ven.

Bolfler. Een klos, daer de boegfpriet

op leit, nevens de voorftcven, op
dat hy niet over flingere , aen dees

geene zijde.

Bolwerckcn een fchip in Zee. De goe-

deren of laft ineen fchip verleggen.

Siet mede een andere betekenis on-

der JVerken.

Bock. Tweeftutten, die wederzijdts

in de ruften geftelt worden , en bo-

ven te zamen gewoelt zijn , om
maften in de fchepen te zetten, en.

groote zwaerten in te heizen , of

oock om het fchip te kielen.

Boelijn. Een touw, 'cwelck gebruikt

wert, om de mars-zeils vallen , en

de groote kardeelen , klaer van

malkandre te houden , en dat zoo

lange als de zelve nieuw zijn : want

als zy gereckt zijn , werden deze

nietgebruickc.

Bofzen. De gaetkens in de fchijven
,

daer de fpilletjens doorftcken.

Boef. Eenlangwerpigh block/tgeen

menlact drijven met een touw, aen

Pppj 'tan-
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'c anker vaft , op dat de plaets

,

waer't anker in de grondt zit, al-

thansgeweten mach werden : hier

toe worden mede wel dichte ton-

netjens gebruickt. Wanneer geen

boey op het anker drijft, dan moet
men een dreg uit de boot op grondt

laten dalen , om zoo het anker te

vatten.

Boog ofte /peel. Een langh hout , daer

men de fpil mede omdraeit.

Bonnet. Een zeil, 'tgeenaen deonder

zeilen vaft is,'t welckafen aen ge-

regen kan werden , daer dickmael

noch een tweede Bonnet aengezet

wordt.

Boeg-touw. Een touw, daermenhet
anker mede reddet, als'tvoor de
boeghis, zijndeeenpartuerlijn.

Bordmgh. Zeker vaertuigh te Ko-
nincks bergen.

Botloef. Een ftock, daer een gat voor

aen in is , alwaer de focke-hals of

fmijt doorvaert , en rijt.

Bogen. Ronde houtjens met gaten

,

die over de boegfpnet leggen , die-

nende om het touw-werek door te

laten gaen.

Boorden. Aen boort leggen.

Botgevet'. Vieren , ofte meerder leng-

te van touw van zich geven.

Bontjens. Vierkante lappen zeils, die

tegen de lijken aen gezet worden

,

alwaer het zeil , om de aengeflagen

touwen fterekte van noden heeft.

Boegzeren. Met een boot het fchip

voort roeyen, in ftil weder: dit ge-

fchiedt , met een touw voor uit,

ofte wel met booten floep aen we-

derzijrs boort vaft gemaeckt,en dus

roeyendemetdubbelde roeyers.

Boeyen. De hoger fcheeps-zijdel-plan-

ken toezetten , die het boei-zel ge-

naemt werden.

Bregangh. Het hout aen de fcheeps

zijden tuflehen het ree-hout , en

het bovenfte bergh-hout, daer

hetgefchutdeurfteeckt.

Breeuwen. De reetenen voegen, met

werekofmoftftoppen. Moftishet

dienftigft tuflehen plancken inge-

legt , om zijne onverganckelijck-

hcidt , doch werek beter tuflehen

de natenom zijn langdradigheidt.

Met graeuw papier kan men de
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fcheeps-reeten , zeer dicht krijgen
,

'twelck nat zijnde zwelt, en met
peckbefmeert, hart hout. Als de
plancken fchuins naer om hoog ge-

hacktzijn, valt het fchip mackelijk

te breeuwen.

Brö/sra.Touwen,daer men de raes en
zeilen mede omhaelt , welck om
halen aenbrafzengezegtwert.

Britzen. Geezelen , 't geen voor de
maft met een touw gefchiedt , zon-
der dat de klederen uit werden ge-

togen, doch jongens worden ont-

bloot en met dunne touwetjens ge-
kaftijdt.

Breet leggen. Met de zijden tegen een
ander fchip aen leggen.

Branden. De Schepen zengen met
brandent riet , om de worm te we-
derftaen. Anders het flaen, enfpat-

ten van 't zee-water tegen 't landt

aen.

Breet-boegh. Een fchip , dat een bre-

den boegh heeft. Hoe langer fche-

pen, wertgeoordeelt, hoe bieder
de boegh behoorde te zijn , om dat
die de meeftevaert hebben

, enby
gevolgh het water daer harder te-

gen aenflaet , 't geen zwacke boe-

gen zwaerlijckwederftaen.

Bramzeds koelte. Weer, dat men be-

quaemlijck , de hoogfte zeilen voe-
ren kan.

Bram boven bram voeren. Eigentlijck

vier zeilen op een maft boven el-

kandre voeren. Oneigentlijck ge-

zegt zich groots en trots toonen.

Bulckhoofden. Zijn fchotten, die men
dwars fcheeps, in 't hol zet , opdat
de ingeladene waren , of oock wel
de ballaft nietverfchiete.

Braet/pit. Een werektuigh te fcheep
daer men mede wint. Deze werden
mede in de boots gebracht , als men
het anker winden zal.

Bril. Een uirgefneden hout op den
overloop, ter plaetze, alwaer de
kolderftok doorgaet ,ofin de draey

klos ftaet. Anders oock wel de
klofze zelve.

Brie. Kleine koelte, die ongefta-

dighis.

Buddingen , ofte Beddingen. Zijn de
plancken , welke over de kiel , door
'tkolzen gearbeit zijn, alwaer het

fchip
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Buikvan V zeil. De holte weinig be-

neden het midden van 't zeil.

Buick-gordingen. Zijn touwen om de

zeilen voort te gorden.

Buifch weder. Dampig, nat, en donker
weer.

Buiten. Tot buit maecken.
Burg. Zietruft-lijn.

C.
/"^ Enten. Latten, die gefpannen wer-

den om 't fchips beloop na te

voegen.

Combaers. Scheeps-bedt.

Combuü. De Keuken te fcheep. Óp
koopvaerdy-fcheepen , fteeckt de
Schouw by de billen van het fchip

veeltij ts uit.

D.
TT\ Aelen. Buizen, daerhct water tuf-

fchen d' overloop deur, uit de

pomp in zee loopt : dees zijn van

binnen met loot beflagen.

Daerflaet water in het Jlach. Daer is

water te ly , of aen de laeghfte zijde

in het fchip.

Dagh. Een kort dick ent touws, daer

mendefchepelingen medekaftijdt.

"Dat men beflevent bezeilt men. Daer

de voor-ftevennatoeftreckt, als het

fchip met uitgefpannen zeilen vlot

is, daer kan men met de zelfde wint

na toe zeilen ; te verftaen by goet

weer, en geen groote zee.

Dam. Een ftuk-houts , 't geen ergens

ingezet wordt , om iets te (hitten

,

't welck namaels weder wech geno-

men wert.

'De Son tot Godegaet. De Son gaet on-

der: dit is een out Hollants Vilfchers

woort, oorfpronkelijk, mijns bedun-

kens, uitd'oudeonwetenheit ,en on-

kunde van de plaets , daer de Son in

onder gaet.

'Deloefiemant affleken. Eigentlijkde

wint iemantafwinnen,boven iemant

zeilen , of aen die zijde van iemandt

heen zeilen, daer de wint van daen

komt. Oneig. iemant een voordeel

afzien.

Den roden haen in 't kruit-jleken. Het
kruit in de brant fteecken.

De Stuerman zeilt van de plecht af.

Oneigentlijk gezeght als iemant, die

meefter is , t'onderraeckt.

Dennen. Hetdack, verdek, of wulf-
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zei des fchips, op binnelants-vaer-

ders , oockdebuick.
De looze. Een bocht touws , dat los-

hangt.

De greep vanUfchip. De ruimte en

fcherptevande fteven onderwaerts,

wiens goede geftalte veel tot de zei.

lazie doet.

Deinzen. Het ftortenvande zee-gol-

ven, omtrent het lant.

Deiningen. Zee-golven.

Defteeck. Het ent van 't kabel -touw,
daerde ring komt.

Deck , Verdeck. Welfzels te fcheep

,

daermen overloopt. Men zegt me-
de Half-verdeck, Vierde-deck.

Defock uit-houden. Oneigentlijck ie-

mant verdueren.

Dezeeis zonder water. Oneigentlijk,
daer overvloedt plachte wezen , is

niets.

Demp-gordings. Touwen , die de zei-
len gorden, om dezelve gemacklijk
te beflaen

:
dees zijn aen demarszeils

van groote fchepen.
De zeilen leggen blint. De zeilen vat-

ten geen wint, belet zijnde door an-
dere zeilen, die dezelve voorvangen.

De wint verzeifl. De wint verfchiet,

'tzy hy goet ofquaet wert.

Dewintüwieuw. De wint is quaet.
De wint iswaeuw. De wint is goet.
De wint waeit met zengen. De wint
waeitmetbuyen.

Deizen. Soetjes terug zeilen, vlieden,

ofte rug dreiven. Wanneer het fchip

went, en dan komt te deizen,leitmen
het roerover, ofte op de verkeerde

zijde, op dat het fchip dies te beter

overftaegraecke.

Het deifi op zijn gat , zeght dan da
Zeeman.

De voor-voet hebben. Vooruit zijn.

De wintü op en neer. Daer is geen wint.

De windt hout met het landt in. De
wint is na lant.

De wint hout met het landt af.De wint

is van landt.

De wint op knijpen. De wint winnen, of

boven wint komen.

De wint kruipt naer dit ofgeengewejl.

De wint verandert langzaemlijk.

De wint viert. Wert gezegt, wanneer

het roode zich aen den Hemel ver-

toont, daer de wint dreigt van daen
1

te
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te zullen komen ; 't geen de zee-lui-
;

den voor een gewis teken houden.
j

Ueutelen. Kleine pennetjens in de

houte nagels flaen , vaftigheits wil.
j

Deizigweer. Dicke lucht.

Diep-loot. Een ftuck loot, 'tgeenaen

een touw gebonden , overhoort wert

geworpen , om de diepten des zces

te peilen, 't heeft onder een gat, al-

Waer men ongel in doet ,op dat door

het aengekleefde ftof , men oordeele

vandegcftalte desgronts.

Dicht Jlach voor en achter hebben.

Wert gczegt van een fchip, dat dicht

gefchoorenis met een Vinkenét.

Dïè zeilt boven windt , ziet wat hj \

<yint. Hier mede wert verftaeri , dat

te hoog zeilen ongeniack baert.

Diep gaende fchip. Is Oneigentlijck

een perzoon.die veel verquift,en veel

noodig heeft : en genomen van den

arbijt, die diepgaende fchepen na

zichfleepen, omtebeheeren.

'Drift hebben. Diep genoeg zijnom te

bevaeren.

Doot aenjlaen. Dicht aen flaen.

Dokig weer. Donker weer, betrocken
:

lucht.

Doften. Roei-banken.

Door laetenjlaen. Zonderzeil te min-

deren , voort zeilen, by harde wint,

ofte oock in plaets van iemandt te

wachten, voort zeilen.

Doofen. Iemant van de nock van de

Ree laten loopen , voor dusdanige

plaetzen , alwaer dc doopeling nooit

te vooren heeft geweeft , welcke

plaetzen van outs her, onder de zee-

luiden, daer toeverkooren zijn
; zelfs

fchepen, die nooit dusdanige doop-

plaetzen voorby zijn gezeik , zijn het

recht van dopen onderworpen : en de

Schipper is gehouden by dezen voor-

val de maets met een drinck-penning

te vereeren , zoo hy niet wil lijden,

dat de fnuyt ftilzwijgens van het

fchip afgezaeght werdt , of eenigh

fch'ceps-deel verduiftert. Met geit

koopèn het die gene insgelijx af, die

het niet en lufUn zee te vallen. De
jongens worden in ftee van doopen,

onder een mande gezet , wien men
dan tobbens vol water over 't lichaem

giet.

Dolboort. De bovenfte bandt van het

fchip.
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Dollen. Houte pennen, daer de riemen

tegen aen komen.
Dompen. De ftucken achter op halen

om laegh te fchieten , 'tgeen ge-

fchiedt, wanneer men zijn vyant na
de grondt wil jagen, ofdat het fchip

hoger legt , als dat van de vyandt.

Doodefiroom. Stroom tuffchen volle

en nieuwe Maen , als het Water

minft wafr. Oock een ftille ftroom

tu ffchen Eb en Vloet.

Door windt douwen. Zoo fcherp zei-

len, dat men gelijck als tegen wint

opzeilt.

Doodt loopen. Voor by zeilen , harder

zeilen als een ander.

Doeken. Zeilen aenflaen op kleyne

Zee-fchepen. Opdoeken de zeilen

t'zamen vouwen en wech-leggen.

Doen ofzwaien. Een fchip ergens

doen afwenden, met eenigh anker
te laten vallen , 't zy als men een
enge Rivier opzeilt , en dat de boot
voor uit roeit, met een werp anker

'tgeen vaft aen't fchip is, oftewel

flechs met het anker uit het fchip te

doen vallen. Wanneer een fchip te

na aen de grondt of wal komt , en
de windt het daer niet afkan bren-

gen , laet men het ancker uit de
boot vallen , en dus wind tmen daer

by, het fchip af. Eb en Vloet ver-

loopen zijnde, zwait het fchip van.

zelve op.

Doen opwerpen, 't Zelve als boven.

Dog-Schuit. Kleine fchuitjens, die de
Dog boots volgen.

Dok. Een kom ofte afgeflotene plaets

daer men fchepen in maeckt , of

herftelt: deze zijn twederlye, mee
fchot-deuren, die geheel droogh
gemaeckt konnen werden , ofte

wel open : welcke laetfte zaghte en
modderige grondt hebben , en met
de vloeden droogh ofte vol lopen.

Doeken. In een Dok het fchip vaft

aen grondt zetten.

Doppen. De fchepen merken van wat

inhout zy zijn.

Doppen. Voor een eygen naerri geno-

men , zijn ronde houte ringen , dié

op den overloop, oftegen 't boort

om zekere gaten geleght werden ,

daer touwen deur varen.

'Doodtrnansoogh. Siet hanepooten.
Boodt-
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Doodtwater. Het dray-water ,'tgeen I Druil. Een zeer klein zeiltjen,'tgeen

achter 't roeropkomt , als her fchip

vaert heeft, dusgenaemt, omdat
het fchijnt fhl te ftaen, ten aenzien
van het water , 't geen voor by het

fchip gaet: anders zeüingh.

Doorgaende koelte. Een harde gefta-

dige windt, zonder ftorm.

Dragende houden. Het fchip daer heen
zetten, alwaerde windt heen wair,

gezeit van dat de zeilen dan vol-

itaen , ca het fchip fchijnen te dra-

gen : als dan haelt men de halzen

na achteren toe , tegen de voorde
Hooft-touwen, ofte men haelt de
halzen Itijf neder, totaen hetdol-

boort , met een loef-haek. Onei-
gentlijck , zich in den zeiven ftaet

houden, daer men mis, doch zoo
dat men zijn middelen eerder

vermindert , als vermeerdert.

Draeien op de Ly. Dit gefchiedt als

men de Steven na die zijde toezet,

daer de windt van daen komt , om
het fchip zijnfnellen voortgang te

benemen , en te toeven.

"Drillen eenfchip. Een fchip voort win-

den door een touw,dat aen een pael

valt is, en op een Lichter.die voor't

fchip legt, voortgewonden wort.

Drijven. Met moftofwerek, dena-
den en fpleeten aen een fchip vul-

len.

'Drijf. zeil. Een zeil , dat onder water

uitgeftreckt werdt , wederzijdts

fcheeps , valt aen zijne fchooten ,

om het fchip by ftilte voort te doen
drijven , daer heen waer de vloet

gaet. Dit gefchiedt mede in groote

Storm , om , als het fchip zeer flin-

gert , het zelve recht te doen leg-

gen , op zijne Stevens : noch werdt
dit mede gepleegt om een anker uit

te drijven.

Driftigh zijn. Werdt gezegtalshet

anker niet vat ofte hout, maerna-
fleept.

Dreg. Een anker met vier ofte drie

handen.

Dreggen. Aen Drcg-ankers vaft leg-

gen.

Draey-reepcn. Touwen, daer de rees

inhangen. Hier komt het kardeel

op ; om de Rees te heizen , ofop te

zetten.

achter aen 't ftuer by de vlagge-fpil

gezet , en ter wintvanck gedelt

wert, als het fchipaen anker legt,

om het zelve op de windt te hou-
den , en te minder te doen flinge-

ren. Ofwel als men het fchip wil
doen kenteren. Het wort met een
hals, die tegen de Bczaens-<VJars

aen komt, opgehaelt. Dirzeiltjen

wert mede onder aen deBezaens-
Matl opgeheift.

Met een druil iets doen. Jetweslang-
zaemdoen.

Druypen. Het anker ofde Dreg laten

vallen, tot voor de Boeg.

Duckdalf. Een hooft van zware pa-

len in't water geflagen , daer men
fchepen aen belegt, en valt maekt,
'tgeen zijn naem bchout van den
Hertogh van Al-va , wel eer Gou-
verneur wegens Spanjen in deze
landen , die insgelijcks hart en on-
verzettelijckwas, als dit paelwerk.

Dwars in't water. Zy eigentlijck, uls

het eene fchip dwars tegen 'tander

aen komt. Oneigentlijck : jemanc
in de weegen hinderlijckzijn.

Durefchepen blijven aen landt. Onei-
genthjk koftelijke dingen fchroomt
men te koopen,

Durk. Deplaets, daer het vuyl water
inloopt, anders de Zoo.

Dwars vertnyen. Het eeneanker leg-

genten d'eene zijde van de ftroom,

en het ander anker aen de andere

zijde, recht tegen elkandere over:

dus dragen de fchepen gelijck, over

Eb en Vloer.

Dwars zees leggen. Met de zijde van

het fchip , tegen de llagh van de

Baren leggen.

Dwars zees zeilen. Tufichen de Ba-

ren zeilen.

Duimlingen. Zijn de yzers op't ach-

terneven , alwaer de roer-haecks

hangen.

Dtijveljagen. Met fteenen over de la-

dinge rolien , om die des te beter

te ftüwen. Oock hetinperzen van

wolzacken in de fchepen, 'tgeen

anders Traven werdt gezegt.

Dwars-ftroom. Ken ftroom, die by

het landt heen gaet.

Q-qq Een
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EEn rag op/leken. Wert gezegt als

de lchepen zich ce veel verhef-

fen in de midden, door oudtheidt:

:

ofvoor zy en achter zacken. Oock
als te hoog gebouwt zijn,en by on-

weer achter te veel lichten.

Een Zee. Een golfwaters.

Eenzeilop dendijck. Een zeil op een

fchip, dat zoo ftevighis, dat niet

wert bewogen.

Een anker toe laten gaen. Een anker

in gront werpen.

Eengroot fchip voeren. Oneigentlijk.

Een zaek van gewicht by de handt

hebben.

Eens loefs dom Iets doen zonder zam-

melen , ten eerflen en zonder be-

raet , 't geen van het woordt loe-

ven zijn oorfpronck heeft.

Eerft in de boot-, keur van riemen. On-
eigentlijck. In alle voorvallen die

ecrft komt Voordeel heeft.

Eint voor eint zijn. Wert gezegt, wan-

neer kabels , en alle het loopende

wandt ten einde toe uitgeloopen

zijn , 't geen gefchiet , omtegemac-

kelijkerte rijden.

Eyzerfiek zijn. Wert van de fc hepen

gezegt , als bonts en fpijkers begin-

nen los te werden , 'tgeen gefchiet,

als de roefthaer verteert heeft, waer

hulp-middel toe is ,
plat loot overde

bouts te flaen, by zoo een geval is niet

ondienftig lange yzere banden om
het fchip te flaen , daer in noot de

yzere hoepen toe ghebruikt konnen

werden.

Elck geneer hem op zijn vaerwaeter.

Oneigentlijck
,
geen zaecken zonder

kennis aen te vangen.

Enteren. Van buitenen over het fchips

boort fpringen/tgeen vyantlijk ach-

ter op de billen,aen de hooft-touwen,

ofvoor de boeg gefchiet.

Enter-luiken. Luiken , die voor in de

Back of achter in dc Kajuit gemaekt

werden, op dat men by noot, als het

boven-fchip overen aenden vyandt

is , daer door op den overloop kan

komen , om den vyandt van onderen

te weeren.

Ezels-hooft. Een half rontblock, bo-

ven op de maft , waerdefteng in ge-

zet werdt 5 hier zijn onder twee yzere
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oogen aen,daer takels door geftoken

werden, om de ftengen op en afte

laten : voor aen 't Ezels - hooft zijn

fluit -houten, die met yzer bekleet

zijn, welkede rees fluiten. Dit is met

Schapen-vacht bekleet, tegen 'tflij-

ten van de zeilen. Te wederzijde is

het Ezels-hooft, vol kleine fpijkers

beflagen, fterckfens halve.

F.

"O tyltzen. Zeilen , die des noots , om
meer wint te vangen onder aen de

groote zeilen , of aen de bonnetten

werden geregen , welcke bonnetten

zelve aen de groote zeilen gehecht

zijn.

Fitten. De diepte peilen , van de ge-

boorde gaeten , daer men nagels in

flaet. In 'tbooren dient de boor vet

gefmeert te werden

.

Fock ü blint. Dit wert gezegt, wanneer

het voor de wint gaet , om dat de fok

dan geen ofweinig wint kan vangen

,

beletdoor de groote zeilen,diedwars

fcheepsftaen.

Focke Kardeel. Een touw 't geen de

Rae ophaelt , 't welck aen een draei-

reepvaftis.

Fok offteven ofboeg. Fock om Iaeg

,

met ree met al, by hart weer.

Fregat. Een fchip 'tgeen lang en laeg

gebout is , met een fpiegel, weinig

hout voor fcheen hebbende , veeltijts

zonder back, niet hoog achter opge-

bocit ,
zeilaedjes halve.

Fuftafie. Vat-werck.

G.
Aende raecken. Werdt gezegt als

de fchepen van haer ankers fpil-

len, ofals by onweer de loffe goede-

ren in het fchip om ver gefmeeten

werden.

Gamieren. Het fchip binnewaerts ,

van onderen en ter zijden met plan-

ken befchieten , tot bewaring derin-

gelaede goederen , welck dexel een

Garnier genaemt wert.

Gaerboort. De eerfte planck die aen

het fchip gebracht wert, naeft de kiel.

Gaer zijn. Gebrant ofte gezenght na

den eifch,'t geen men deplancken

doet , op dat zy buigen , hier by aen

te merken is , dat men de planken die

geboogen moeten werden , langer

neemt alsde maet rechtuit ,uitwijft

,

om
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om dat het gebogen hout verkort

binnewaerts. Het gebrande werdt

binnewaerts gezet. Want het hout

buigt daer heen , waer het gebrant is.

Gaings. Dus wierden eertijts de Fluit-

fchepen in Hollandt genoemt , die

Veltw zeght , dat Anno 1595- tot

Hoorn eerft derwijze zijn gebouwt,

als menze heden ziet. Men maeckte-

ze, zeit hy , vier, vijf, ofzes mael zoo

lang als wijt.

Galderye. Het gene men achter ter zij-

de aen de fchepen ziet uit fteken. Aen
Engelfche fcheepen ziet men die

groot en prachtig: aen Hollanders,

klein en onkoftlijk: aen Oofterlingen

ziet men'er geen.

Ganze Vleugel. Een boom , waer me-

de mende fchoot- hoorn van de Be-

zaen uit hout.

Gang, eengang. Zoo veel zees , als een

laverend fchip overeen zijde zeilt.

Gaende houden. Voortgaen op dezel-

vewijze,als men begon,'t zy in 't zei-

lenofaen anker te rijden.

Gelde zee. Een zee zonder fcheepen.

Gezackt zijn. Wertvan de fpiegel ge-

zegt, als zijn ronte laeg komt.

Gemaniert zijn. Streeck houden , en

recht door zee gaen , quaüjck gema-

niert , wert van een fchip gezegt , als

het zeerhelt, fpringt, en niet na het

ftuerluiftert.

Geen zoen bieden. Het bietgeen zoen.

De onftuimigheit des luchts en ftilt

niet , het weer en fchijnt noch niet te

willen bedaren.

Geen fcheeps verflaen. Oneigentlijck:

onkundig in een zaeke zijn.

Gebakent zjn. Eigentlijck : met palen,

en tekens, die op gefteken werden,

afgemerekt landt hebben ,
op dat de

voorby varende zeeluiden zien, waer

zy zijn. Oneigentlijck werdt dit ge-

zegt van hoe een zaeck by dees of

geenen opgenomen werdt , en hoe 't

daer mede gefchapen is.

Geen tweegroote maften dienen op een

fchip. Geen twee konnen gelijck

heerfchen. Regering in regeeringh

isondienftig.

Geen zee komt ons te hoog ofte na. On-
eigentlijk, niets kan ons deeren.

Geik. Hout-fpaeck , die men by de

491

rees uit zet, om zeil aen te doen.

Gegert. Stijfvertuit, zoodat hetfehip

niet zwaeien kan. Dit gefchiet op
diepe , en niet op ondiepe wateren

>

want in ondiep water fchueren , by
dezen geval , de touwen te veel tegen

de kiel aen.

Geflootenback- Open back.

Gezont touw. Sterck engaeftouw.
Gezontfchip. Een fchip , dat wel wil

byleggen, ofaen de windt houden

,

en overftaegloopen kan, daer lange

fchepen het bequaemft toe zijn. Een
fchip zonder letzel.

,
Gefprongen zijn. Wert van maften en

rees gezeit , als zy gefcheurt ofte ge-

•borften zijn.

Gevlogen fchoot. Cftlet een gevloogen

fchoot zeilen. Als men zeilt voor dé
windt , tuffchen twee fchooten in

,

en als alle zeilen dragen.

Gefprongenfchoot. Hetzelve.

Geer ofTong. Stucken zeil-dock , dié

men aen de zeilen zet , 'om haer on-
der breder te maken, als boven: oock
een ftrook plancks op de fant-ftrook,

dienendeom te vullen.

Gevelingen. Binnen Garniringh.

Gewoffenhout. Hout, dat niet gezaegt

is, maer zoo aen de fchepen gezet

wordt, als't ge wollen is, 't welck
het fterckfte is.

Getey. ToeftantvanEb ofVloet.

Geck. Een werektuigh in de pomp.
Men vindt driederley pompen te

fcheep , een meceengeckenmickj
en flag-pompen,die met een ftock

recht op en neer gaen : beneffens

ketenpompen, die met een rat , ofte

wiel om gedraeit werden : deze het
meefte water opgeven.

Geflreken zjn. Met planckcn gedekt;

Geuzen. T>e wintgeitft. De wint werc
goet,welk zeggen van't hervormen
des Godts-dienfts in deze landen
her fchijnt te komen.

Geipen. Het overflaen van zeilen op
de andere zijde , onvoorziens en
by vlagen.

Geif. De houte roede,die de Bezaen-

zeilen uit-hout.

Gelijt zijn onder Zee. Werdt van een
fchip gezegt , dat met een vaft ge-

maekt ftuer in ftorm drijft, ofzeilt.
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Getuigt zijn. Voorzien zijn van touw, I

zeil, en maft, men zegt hoog , laeg

,

flechtof wel getuygt zijn.

Geyen. Opheizen.

Gy moet onderftreken zijn. Oneigentl.

dat yemant behoore ftil te zwijgen.

Gijken , Ofte Spieren. Stocken daer i

men de ly-zeils mede uitvoert.

Gierjlagh. Een draey of kink dat in

het kabel door ' t z vvayen van' t fchip

komt.

Gieren. Schielijk heen en weder wen-

den met het fchip, ofzwayen.

Gierighgemaeckt. Te klein gemaekt.

Geynofjeyn. Een blok met drie fchij-

ven , daer iets mede overgehaelt

ofte gewonden wert.

Giüingh. Eenigh houtdatfchuinsna

om laeghaf-gezaegtis. Halfronde

neergebogen ftijltjens. Het Gil-

lingh-hout. Komt achter boven

't ftuer , wijdt, nae het fpringen

der fchepen : dientom het fpiegel-

wulp op te houden , op dat de roer-

pen bewegen kan
;
wert cieraets hal-

ve belheden.

Gotelingen. Kleine Schietbuflen.

Gorden. Berk-houten. Mede touwen,

dienende om de windt uit de zei-

len te krijgen, aen fpriet of gaffel

zeilen.

Goede loof hebben. Gladde vaert loofen.

Wertgezeght,als het fchip wel na

het ftuer luiftert.

Gront fchoot kragen. Eigentlijckeen

fchoot onder water krijgen , onei-

gentlijck iets verliezen : ofte t'on-

dergebracht werden.

Grontfchootgeven. Oneigentlijk3 met

redenjemant doen Twijgen.

Greepvan't/chip. De fcherpte van't

fchip vooronder by defteven.

Gront-inhouten. De fcheepsinhouten

naeftaendekiel.

Grontbreken, t' Zeil gaen of ancker

lichten.

Grof-zee. Een zee, als de Baren hoog

aenfchieten.

Groter Zee overgevaren zijn. Onei-

gentlijck , in meer gevaer geweeft

te hebben.

Gril. Het af-fcheitzel in het hout

,

tuffchen 't pit en buytenfte hout.

H.
Ï*T t As tkhètten . hals opgeven. De
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hals , ofte de tip van het zeil

ftellen en vaft maken , 't geen ge-

fchiedt in zijdel winden , om de zei-

len te beter te doen dragen.

Halzen op. Werdt gezegt als 't fchip

voor windt zeilt.

Hang-mack. Eenlap-zeils, lakens of

geweven fcheer-touw, 'tgeen tegen

de zolderingh van het fchip hangt,

dienende den Schepelingen voor

flaep-plaetzen : die met twee en-

den zijn , werden de bequaemftc

geoordeelt , want met vier enden

fchudden zy te zeer.

Hanen. Vierkante ftuckskens koper

,

of metael, dewelcke midden in de

fchijven komen , daer een gat in

komt, en een nagel doorgaet, waer

de fchijfover loopt.

Hanepoten. Zes, acht,ofthienfmal-

le touwetjens , die van elkandre

gefcheiden, endoor blocksgefto-

ken werden, genaemtdoodtmans

oogen-, dit gefchiedt tot pronckj

men voeghtze aen de bram-zeils-

ftengen en bezaens-ftagh , oock op

de bezaens-roc, en onder de mars.

Handen- Iets over-njeken, anders

aenmannen.

Hant-fpaeck. Een hout, niet ongelijck

aen een yzere koevoet, daer men
iets mede omzet, wint ofce verzet.

Halstalie. Een talie om in het zeil te

zetten , tot een burgh van de fmijt

,

by de hals, als het ftijf waeit, en

oock als men de hals niet wel toe-

krijgen kan, of als men de fchoot

beter in binden wil.

Haken. Scheve enden van plancken,

gehackt om beter te voegen , met

de keelen.

Halver Zee. Half weghtuflehenhet

eene en het andere landt, te mid-

den in de Zee.

Hang-plegt. De plaets daer de Man
te roerftaet, ineenige Fluit-fche-

pen.

Handt over handt. Meerder en meer-

der , of minder en minder, men

zeght het ftormt hart, handt over

handt meerder, ofte het weer be-

daert handt over handt.

Handtzaemweer. Weder ,dat zeil en

touw wel ce handelen zijn.

Haverye. Een verdeilingh over'tbe-

hou-
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houden goet , wanneer geworpen is

,

offchip-breuke geleden.
Hals-klamp. Een klamp buiten boort

daer de hals deur vaert , deze is zom -

tijts verciert en befneden.
Hart van 't (chip. Het middelfte van

'tfchip , hier zijn de planken het al-

der dickft. Doch achter aen het

fchip zijn de planken hetalderdunft,

om dat het fchip daer het minft te lij-

den heeft.

Harpuü. Werck om de fcheeps reten

mede te vullen , dit werdt van out en
verfleeten touw veeltijdts berijdt,

'tgeen ontwonden , geklopt, en ge-

kookt werdt, waer na het in de zon
gedroogtmoet zijn,bolenlos omge-
fponnen tot de dickte van een men-
fchen arm.

Hengsl. Een touw onder de Marszeils

Ree,dienende voor de boots-gezel-

lenom op te ftaen, alszy 't Mars-zeil
beflaen.

Heeftgefcheept, daer mede voort moet.

Oneigentlijk , is beladen met iets

,

daer niet van ontflagen kan worden.
Hevels. Houten ofhant-fpaeken,waer

door de planken ter zijde mede aen
het fchip gebracht werden, als men
timmert.

Heyen in zee. Zeer diep in 't water
zacken methet fchip, als het rijt.

Hennegat. Het gat , daer de roer-pen

door in 't fchip gaet : hieris een kraeg

van zeildoek omgefpijkert, om het

water te weeren.

Het anker flipt. Het anker raecktlos,

ofgaet deur. Het kabel de kluis uit

loopt, en het anker is niet te houden.
Het zeilintrecken. Oneigentlijk , zij

n

ftaet verminderen.

Het[chip leit in zwijm. Als heffchip
van water overftolpt, dreight te zin-

ken.

Het ty ii'aemt. De ftroom doet demod-
der of het zant van de gront boven
komen.

Hettywaelt. Het ty keert.

Het is'er een doodeftroom. Oneigent-

lijck, daer valt niets te doen

.

Het Compasront waeien. Vervolgens
uitalle hoecken waeien.

Heet fchip. Een fchip dat wel voor-

zien is van mannen en oorlogs-tuig.

Heen leggen met iemant. Een ftreeck

met lemant zeilen.
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Hetty breekt den hals. Het water be-

gint op te houden van ebben ofte

vloeien.

Het ty vergaft. Het is ftil water, ebt
noch vloeit.

Hefop de vulling. Neemt maet van de
volling-planken.

Helling. Timmer- werf.

Het mach'er in, als 't maer wel ge.

flouwt is. Oneigentlijk, men vermag
veel als men zijn beft doet

.

Hetfchipleit kael. Het fchip legt zon-
dermaftentouw.

Het anker kentert in zijn zelling om.
Het anker keert in de gront.

Het fchip giert onderzee. Het fchip
wort door 't anker-touw of ftroom
gins en weer getrocken , onder water.

Het zeilfcheurt. Oneigenthjk,dezak
is bedorven.

Het lantugeleidt. Buiten het gezicht
van 't landt zijn.

Hellen. Overeen zijde leggen. Zo het
fchip , wanneer men leef- tocht in-

neemt, na ftuer-boort helt, waenen
overgeloovige zee-luiden, de reis

zal lang-wijlig zijn, dog zoo 'thek
na bak-boort , betekenthet een goede
en voorfpoedige rijze. Scheeps-la-

ften worden gemeenlijck aen back-
boort ingenomen.

Henne-fchot. Het fchot in de bak dat
fcheep-waert in ftaet : Hier zijn

poort - openingen in , om ftucken
langs-fcheeps in te leggen : die op de
hoeck komen te ftaen , worden bui-

ten-boortgerockt ; desnoots.

Hengelen. Ofen aen zeilen met voor-
dacht.

Heffen. Een wij ze van planken te me-
ten by het fcheeps-timmeren.

He/ anker u blint. Het anker leght

zonderboei.

Hiel. Het ondergedeelte van de maften:

de hielen van ftengenzijn vierkant. s

'

Hielen. Het achter te veel neer zak-
ken van de fchepen.

Hooger-boort. H et boort da t het hoog-
fte is, wanneer het fchip op zy legt.

Hooger-boort houden. Oneigentlijck,

zich aen zaeken, ofte perzonen be-
trouwen, die machtig zijn,en helpen
konnen : oock moedig zijn , en zich
groots toonen.

Hoos. Iets dat zich in zee vertoont

,

Q.qq 3 op-
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opgaende na bovcnen in degeftal-
|

te van een zeer lange fmalle rijs-bus, I

mee fijne tacken , breet onder en

boven : ofte als een boom mee wor-

tel en tacken: dit is water, 'tgeen

fchijnc als of uit de Zee van een

pompopgetrockenwiert; valtdik-

mael plotzelijck ter neder.

Hooft-zeilen. De zeilen behoorende

tot de fockemaft , en boegfpriet

,

deze houden de fcheepen uit de
wint, endoenzeaf-vallen.

Honden huys. Een houte kap, dat te-

gen de luik-gaten op de buizen ge-

zet wert, opdatdeZeedaernietin

en loopt.

Hoogh oflaeg uithalen, ofuitgehaelt

zijn. Wert gezegt van de waerdye 1

en geldingh eens fchips, als het ge-

bouwt is.

Hombergaten. Gaten inde toppen van

de ftengen , daer dedraey-reepen

door-loopen : anders tuin-gaten.

Hooft enfleert leggen. Al verloren ge.

ven.

Honde-pnten. Dubbele enden van

touwen , om te zeizen , ofte iets vaft

te maken, waer toe daer zwijpings

aen-komen. Voordegroote beting

ziet men veekijdts wederzijdts ,

4. ftevige honde-pinten ftaen , om
het kabel aen te flaen : zy zijn onder

en boven aen ringen vaft.

Hooftzee. Een zee, die tegen de wint
aen komt, 'c geen dikmael gebeurt

nagrooteftorm, als de wintfehie-

lijck verandert.

Hof(lede. Een zwaer anker, 't geen in

de gront legt,daereen houten dob-

ber opdrijft, alwaer fchepen by uit

of op gewonden werden.

Huydichten. Plancken in het fchips

huit zetten.

Huiken. Al willens niet zoo veel voor

windt af-zeilen , als men kan , maer

allengskens de fchoot ruimen, of

de zeilen oock wel te laten zacken.

Hier van het zeggen komr-,met hui-

kende zeilen loopen , (Jdat is met
geftreken zeilen^ 't geen oock ge-

zegt wert als men het niet derft in

top zetten.

Huyzingh. Het bovenfte getimmer

aen een fchip, gelijck als het bo-

venfte bergh-hout : het ree-hout,
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de kajuit 5cc. A ls de fchepen te rank

zijn en te zeerflingeren , wert het

boven-werek zomtijts afgenomen,
doch zulcks beneemt veel ruimte

in het fchip , en men kan de halzen

zoo wel niet toezetten. Schepen
worden mede wel boven breet uit

gezet, die onder aen't water inge-

trocken zijn , en zulcks om flag- •

vaerdiger te zijn. Gelijck de fche-

pen , onder water oock wel gebro-
ken werden , en uitgezet ftevig'-

heitshalven. Doch dit hindert den
loop. Huizingh is mede 't zelfde

als Marlingh , daer men touwen
mede bekleedt.

Huiken enguiten. Het krijten en razen

van de windt.

Hut. Het achterfte en bovenfte ver-

blijf te fcheep , 't geen zijn naem
behout van dat men eertijdts zeil-

doeke hutten oftenten fpande op't
verdeck van de fchepen, om onder
tefchuilen.

Huiberts leggen.D'it wert van planken
ofbakken gezegt, dieaen het fchip

ftaen , en fchuins na om hoogh lo-

pen , en dan weder weinigh dalen:

ofook vaneen fchip, dat overdwars
van u leght , het leght huiberts af,

wert dan gezegt.

Hulk. Een fchip van oudts in deze lan-

den gebruikelijck, en weldegroot*
fte van die genen , welcke na verre

landen voeren : daer zijnder ge-

weeft die omtrent 200 laft voer-

den.

I
T Agen ofte jacht maken. Een ander
* fchip vervolgen.

Inbreken. Vernauwen.
Intzog varen , ofin iemants water va*

ren. Wanneer het eene fchip , het
ander kort op de hielen volgt, en
vaert , en dat in de lange water-

ftreek , die alle fcheepen volgt ; het

zog genaemt.

Jhhouten. Scheeps-ribben , die van el.

kandre ftaen na welgevallen
, vol-

gens befpreck van den Bouw-heer.

voor aenzijnzyhetdigtfte, moe-
ten gebogen werden , na het be-
loop van 't fchip.

Inkaken. Op klein zee-vaertuigh de
zeilen inpalmen, en over de andere

zijde
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zijde zetten , wanneer het fchip

wenden moer.
Inkalmteleggen.Wertgezegtwanncez

het fchip ftil legt, by groote ftilte.

In klampen zetten. Een of ander

fcheeps los werektuigh aen't fchip

vaftflaen, met houtjens , vooreen

tijdt, om niet te waggelen ofte be-

wegen.

Inlyzijn. Oneig.in't onderfpit zijn.

Ingetrockenzyn. Wordt van fchepen

gezegt als zy voor of achter boven

fraai zijn.

Inboegen. Inzeilen.

Inwaen houden. Eenigh timmerwerk

te fcheep na den eifch houden , zoo

dat het niet verzet.

Inzwaluwm. Planken ineenvoegen.

In't wolhacken. In de gezengde plan-

ken hacken , die om te beter te bui-

gen , op't vuer gelegt zijn.

Inklampen. In een klamp zetten: met

houte klampen werdt het anker

opdeboegleggende, vaftgemaekt.

In of uit de wint zetten. Een zeil ter

wint-vanck zetren , ofte in-nemen.

In rak en dak metjemandtgaende hou-

den, Metallezeilenvol,by, achter,

of voorjemandt te gelijck heen zei-

len.

In top trecken. Eigentl. het zeil zoo

hoogh ophalen als het doenlijck is

,

oneigentl. zich gedragen bovenzijn

ftaet.

Inkomen rooken. Inkomen zeilen met

een harde wint.

In en uit krijten. Gezegt als de wint

met buyen hartwait.

Iemandt in 't vaerwater zijn. Oneig:

jemandt in de wegen hinderlijck

zijn , 't zy met woorden of ander-

zins , om dat wanneer het eene

fchip het ander volgt in zijn zog, of

water, zulckshem hindere.

Jok op't fluer zetten. Taliën op de

roer pen zetten , in de Conftapels

kamer, of oock wel een touw al-

leenigh aen het einde van de pen

maken, waer mede de Man te roer

geholpen wert , by hart weder.

Jufers. Zijn blockszonderfchijven,

met yzer heilagen , daer men de

hoofc-touwenen daggen mede aen-

zet , hier zijn hanepooten door ge-

fchoren.
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K.
T£* Abelom. Wint het anker.

Kabel'aringh. Een kabel -touw
binnen fcheeps -boort , daer men
het ancker- touw mede wint. Die

gaet voortegen ftevenbinnewaerts

over drie rollen heen

.

Kabel korten. Het kabel thuis halen,

of om fpil winden , als men'c anker

van zins is te lichten.

Kaek. Een opkomende harde windt.

Kat. Een block daer een jein , of

een looper doorvaert,om zwaer
werektedoen.

Kalefaten. Het veroude aen een fchip

herftellen, waer van daen het woorc

kalefatingh.

Kardoes. Een bundelken papier of

leder, gevult met bus-kruyt, de
maet tot dit ofgeen gefchut zijnde.

Kam. Een fmal ftuckhouts, dat on-

der aen den Uytlegger komt, daer

twee gaten in zijn , die het zelve

gebruick geven , als de hals klam-

pen, 't geen is de groote hals toe te

zetten : gelijck mede de focke-hals

toegezet werdt.

Kammen. Twee lange houten daer

ronde gaten in zijn , onder de rees

vafl: gelpij kert , waer de zeilen aen-

geregen werden.

Kardoes-flok. Een vorm daermen dc

kardoezen opnaeit, 'tzy van linnen,

papier, ofperkement.

Kalken. Scheepen onder water met

kalck befmeeren, tegen de worm,
't welk veel om de weft gedaen wort.

Kaeien de rees. De rees fcheef ftellen,

envaft maecken , wanneer het fchip

in de haven legt , 't geen gefchiet, op

datzynier tezeeren flingeren, of te

veel windt vangen , en de touwen

krenken.

Katte-fpoor. Balck banden die op den

fcheeps-bodem leggen , fterektens

halve.

Kaidraeien. Met klein vaertuigh aen

groote fchepen vaeren , om waren te

venten.

Kabel infieken. Het babel aen de an-

ker-ring vafl: maeken.

Kabel uttfieken. Het kabel bot ge-

ven.

Kardoes-fcherf. Veelderhande klein

yzerwerek 't geen in kardoezen ge-

daen
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daen wert , cn zoo in de ftucken ge-

ftoocken.

Kardeel. Een touw , daer men de zei-

len mede opheift.

Kabel largo. Een zwaer touw , zeer

hecht geflagen , 't geen om fpil en

maften gaet , dienende om 't kabel

in te winden ,'t welck daer aen gezeift

wert : alsdangaetditomdefpil,en

wert weder los gemaeckt , als het tot I

de fpil ( omgewonden werdende )
gekomen is : daer na b.nt men'tby

het kluis weder aen , enzulx, omdat

men met dit touw beter winden kan.

Kabel-gat. Een affchutzel ofte kamer
|

voorin't fchipopzommigein'thol,
j

op andere in 't vei deck, ofop de koe-

brugge, daer de touwen in bewaert

worden. Op fchepen naer Indien

,

dienen zytot flaep-plaets der Sol-
j

daten : de kooyen, welcke boven el- l

kandre in 't rondt ftaen , zijn zeer

eng en naeuw.

Kaepen. Hoog op getimmerde gevaer-

ten van houte palen, diede zee-lui-

den voor baken en kentekens dienen.

Kaelen-boeg. Een boeg , daer geen an-

kers op leggen , ofte een fchip , dat
j

zijn ankers quijt is.

Kaelen-Jieng. Een fteng zonder mars

,

als op Katten.

.Kan zeilen noch dl ijven. Het fchip is I

. loom, en wil niet voort.

Karviel fchip. Zijn van outs fchepen
j

geweeft , die met dubbelde nagels

waren gemaeckt , een groote met
[

een kleine op malkanderen geflagen

hebbende , met fmalle boegen, en

brede achterenden , der geftalte als

een bijtel. Van Karviel -fcheepen
I

zegt "D. Velius , in zijn befchrijving

van Hoorn het volgende In 't jaer i

i kéoWéfden hier (te Hoorn) de eer-
j

. (ie Carviel-fthepen gemaeckt, daer
j

men te vooren niet hadde dan Hul-

ken, Razeilenen Krajers , en die al-

temael gewracht Crap-fchwts wij-
)

ze met de planken op malkander,
j

Deze Karviel-fchepen hebben haer
j

naemvaii Carabus, 't geen van outs

by de Latijnen zeker aerdvan fche-

pen is geweeft.
i

Karviel-vuerck, hout-werk , daer van

de planken of balken, met haer kan-

ten over elkandre fchieten.
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Kat. Ecnwerp-anker.

Katten. By hart weer als men vreeft ,

dat het anker niet houden zal , een

lichtanker met een wel gefmeert oog
van touw, om 't kabel ftaen , en dat

na de grontop 't groot anker zenden,

'tgeenhem helpt houden.

Katten op lant ofJh ant. palen flaen

voorde Anker ftock, op dat zy niet

los en g'ippe.

Keggen. Wiggen te fcheep.

Keelen. Smalle enden van breede plan-

ken, dus gehackt , om te bequamer
te voegen

Kerven. Het Anker- touw afhacken ,

in tijdt van noot, oock touwen berei-

den , wanneer men een fchip toeta-

kelt.

Kenteren. Het fchip op zy halen , om
fchoon te maecken

,
tegen droog aen :

oock keeren , en wenden. Ah de

fchepen lange in zee zijn , zonder
fchoon gemaeckt te werden , groeit

daer gras acn, 't welck de vaert ver-

hindert : en my gedenckt gras aen

Engelfche fcheepen gezien te heb-

ben, 'tgeen de lengte van 18 duim
hadde

Keerti.g. Het gat of kooker , daer dc
maft inftaet , op Haring-buizen.

Kiel-hahn Het fchip over een zijde

by de maft neerhalen, om fchoon te

matken.

Kimmen De planken , daer het fchip

onder zijn bocht krijgt, buitewaerts

aenzetten : welcke kimgangen wer-

den genaemt.

Kim-bedden Zijn de planken er^bal-

ken , daer de kimmen ofte het fchips

eerfterondigheitop ruft.

Kiel hangt. De kiel komt een weinig

iaeger , als gewoonlijk.

K/mffock. Een tweede fock op bin-

nenlants-vaerders.

Klinrk-werck. Hout-werck , daervan

de planken of ba leken op elkandre

leggen , met hun kant.

Klmck. Het krom omgeflagenentvan

een fpijkerofbout.

Klaver. Zijn drie kringen , die men
achter boven op het roer trekt, wan-

neer het gemaeckt zal wetden , om
het zelve daer na uit te houwen.

Klaes. Ken rjijp-tangh, daer mende

planken medebuigt en dwingt.

Kluizen.
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Klutzen. Iets te fcheep herftellen aen

'thout-werck.

Kloeten, Een klein vaertuigh , meteen

boom voort douwen.

Klinken. Stucken hout aen een flaen.

Hoofden van fpijkersom flaen. Iets

buiten boort toe drijven.

Kluizen. Stormen.

Kluis . Het gat, daer 't kabel door gaet,

deeszijntweeofvier in 'tgetal, hoe

naderzyaen ftevcn ftaen, hoe min-

der het fchip flingert.

Kluvs-zackcn. Langwerpige zacken,

gevu't met werk,die men in de klüis-

gaetenfteeckt,by hart weer, om het

water te keeren. Het Kluis -hout,

is het hout , daerde gaten in komen

,

waer het kabel-touw door fchiet. Dit

hout wert nu zoo dick genomen als

het geheele boort is , om dat her wa-

ter niet tuflehen de plancken en in-

houteninen zijpe.

Kleden. Het zwaere wandt omwin-

den en woelen, alsftaggen en hooft-

touwen , om des te ftereker te zijn.

Wanneer het fchip aen ancker leght

,

wert het touw inde kluis insgehjex

bekleet, op dat het niet ftucke rijde.

Klauwen. Oude fchepen herftellen.

Kmtsof Knitzels. Touwen van twee

kabel-garens gemaeckt.

Knechts. Dwars overent ftaende hou-

ten , daer men de groote en focke

Kardeelen aen belegt.

Knie. Een krom hout, gelijckeen knie:

deze (tutten alle de verdekken , en

leggen aen de balken.

Knie-hals. Dcbogt, dieinde knie is.

Knik-Jlag. De blinde ftag : die aldus

werdt benaemt , om dat het fchip, als

het floot, daer gelijk als tegen knikt.

Klim-ftag. Pen touw , daer de maets

by voor op langhs de boegh-fpriet

klimmen.

Knapen. Klampjens in 't timmeren ge-

bruickhjkjom by voorraet iets vafl te

flaen.

Koe-brug. Een tweede verdek op zom-

migefchepen, 'tgeen zeerondiep is

,

tot berging van plunjen , en flaep-

plaetzenderfchepelingen. Dit ver

bint de fchepen , en maecktze vaft:

gaet over 't geheele fchip , ofwel ten

'halve alleen . Koe-brug betekentook

eentralie-werck, 'tgeen bovenover
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het fchip gefpannen werdt, daer Sol-

daeten op ftaen als men flaet , van een

Vinkenct daer in verfchillende, dat

dit alleen het midden van ' t fchip be-

deckt, en het Vinkenet het geheele

fchip.

Korte zeilen Ingebonde zeilen.

Kolzem. Ofte ko/s'wyn, en zaet-hout.

Een tegen kiel, die binnen het fchip

komt :dees wert verdubbelt, daer

de maft ftaet.

Kompagne. Dus wertdeplaetsachter

op het fchip genaemt.

Kopten. Zijn korte ftucken houts

,

voor fcherp, welckemen te fcheep

tuflehen vaten legt , om die vaftig-

heidtte geven.

Koot. De Kajuit ofStiermanskamer,

op haringbuizen.

Kogel-backen.Backen tegen boortaen,

tuflehen 't fchut,om fcherp in te leg-

gen : doch meeftendeels legt men
het zelve op het boort neder , in

touwekranzen, om te min fchade

te doen , zoo wanneer een vyandc-

lijcke kogel daer in quam.

Kombuis. De kooken : op oorloghs-

fchepen, ftaet die in 't ruim, dwars

fcheeps : op koopvaerdy-fchepen

onder 't verdek , en achter , ofwel

midde fcheeps , met de haert na

achteren toe , en oock wel boven

in de bak , ter zijden of in de mid-

den , tegen 't fchot aen : jeder

plaets zijn byzondere nuttigheide

heeft.

Koordafie. Alle zoorten van touw,

zoo kabel -touw als poort-touw t

puts-touw , en zwabber-touw ,gie-

touw, entzor-touw, plicht-touw,

en racke-touwj haeckc-touw, en

boots-touw.

Kont-wachter. Een .
langhwerpigé

klamp , daer de blinde fchinkel

doorgaet , om defchootklaer van

de ankers te houden, ofte welde

fchinkel zelve.

Korten, in-korten^ afkorten. Nader

aen komen met het fchip, 'tzy door

de wint, of boegzerende.

Krengen. Het fchip op zy , en aen

een zy halen , om iets te herftellen

,

'tgeen in Zee kan gelchieden mee

de bufzen aen een zy te halen , 't zy

om een gat te floppen , of wel om
B-rr een
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een of ander ront hout op te zet-
|

ten. 1

Krap-geftagen-touw. Touw, dat ftijf

gedraeit is.
|

Kraenofkraenbalck. Een voor uitfte-
j

kent hout , ter zijden de fteven,
\

daer een fchijf voor aen is , waer

overmen het anker ophaelt, enret
j

als 't op en neer is. Dit is binnen

boort ,
gelij ck een knie gemaeckt.

Kroeg. Een dick touw ofprezenning

,

om de fteven, en om de top van de

grootemaft, oock om de ftag , die

de maft hout : anders houte latten,

om de VhTchers , tegen de maft aen.

Kromfteven. Oneigentlijk, een onbe-

houwen menfch, eigentlijck een

geflacht van fcheepen op de Maes

gebruickelijck ,
zijnde breet-ach-

tigh , voor hoogh , en hout voor

fcheen hebbende , wiens maft bo-

ven krom, het roer vry breedt :
niet

als telangh : zijn ftijfop het water.

De Steven isgeboggelt , en wan-

fchapen gemaeckr.

Kruishouten. Houten , daer men hal-

zen, fchooten en brafzen mede be-

leght.

Kruüpoorten. Poorten in de Confta-

pels kamer.

Krimpen. Werdt van de wint gezegt

alszy af-neemt, oock als het meer-

der tegen windt wert. Dan neemt

men blinden in , en zet halzen toe.

Kruisfcherp. Kogels, daer bouts over-

dwars doorgaen , die veel bewon-

den werden , om niet te fchampen

ofde ftuckenzelvetequetzen.deze

werden mede knuppels en tangen

genaemt.
,

K rickemick. Een werktuigh van drie

palen , dieop de grondt gezet wer-

den , onder wijt van elkandere
,

doch boven te zamen lopende

,

daer men blocken in hangt, om
zware bakken op te winden , en

te heffen.

Kromwulf. "Het gebogen wulf achter

aen het fchip, boven defpiegelen

onder het vierkant wulf: achter uit

dehutwort zomtijts doch zelden,

een tweede krom-wulf gemaekt,

daer een wandel dreefop uit getim-

mert werdr, die boven met yzere

hoepen vaft is.

W I T S E N S

L.

T Aerzen. De fchepelingen kaftij-

*-* den met een dag of touw.

Lager wal. Het landt , daer de windt

na toe waeit. Oneig. van jemandt

gezegt werdt die in ongelegcntheic

is. Aen lager wal zijn.

Labberkoelte. Stilachtige windt.

Lapzalven. Een fchip herftellen en

fchoon maken.

Lantzicht. Eenftuckzees , zoo lange

dat men even uit ter Zee landt kan

zien : waerom gezegt wert , binnen

ofbuiten landt- zicht.

Landtpeilen. Afzien na wat ftreeck

,

eemgh landt afgelegen is.

Loet vallen. Dusfpreecktmenalshet

fchoverzeil , de Fock en blinde

los gemaeckt werdt, enderees om
hoogftaen. Maer van de top zeilen

wert gezegt ftoot uit u top zeilen •

en van bezaen , haelt de bezaen by i

dat is, ftelthemterwintvangh.

Laet vliegen defchoten. De fchooten

laten loopen, 'tgeen by hart weer

en onverdachte buyen gefchiedt

,

uit vrees dat men de zeilen mochte

verliezen
;
of oock als het fchip te

zeer heldt en de bregangh onder

water ftaet.

Laveren. Over dwars heen en weer

zeilen , om wech te fpoeden , wan-

neer men in de windt heeft.

LandtvaUingh. Landt -opdoeningh.

Indien men landt op doet na eigen

giflingh en meyningh,dan wert ge-

zegt een goede landtvallingh , en

wanneer men onbekent landt, of

bekent landt buiten vermoeden

,

opdoet, danzeghtmenhetiseen

quade landtvallingh.

Landtwindt. Een wint, die op gezette

tijden, uit het landt in zee waeit.

Landt-Jlot. Een beflooten Haven of

Ree, van omleggende bergen.

Langs flroom vertujen. Een ancker

recht voor uit leggen, en een ander

rechtachter uit ;
'tgeen gefchiedt,

wanneer men vreeft aen landt te

drijven.

Lafih aen fteven. Een ftuck houts

,

't geen veeltijdts buytewaerts , on-

der tegen de fteven gezet werdt :

daer de ftevens veeltijdts met koper

beflagen zijn.&
Laetz-e
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Laetzepompen, die kouw hebben. On-
eigencl. hy arbeide of verricht dit

ofdat, wie wil , ick niet.

Landt met yemandt bezeilen. Oneig.

metjemandt over wegh komen , en

omgaen.

Laftadie. Een Werf , of plaets daer

men fchepen bouwt.

Leuvérs. Oogen in het lijck , om de

einden of fpruiten van deboelijns

vaft aen temaken.
Leggers. Water-vaten, die dienftigh

gepiekt zijn, en met yzere hoepen
omfiagen.

Legt u roer aen
fy.

Ditwertgezegtals

het fchip wenden moet , tegen de
windt om.

Lengen. Touwen uit-vieren en bot

geven : anders touwen , daer men
iets mede overneemt.

Legger. Een planck , die men uit het

Ichipaen landt legt, om daer over

te gaen , of wel een vaertuigh, of

vlot, 'tgeen nevenseen ander fchip

legt, om het zelve om te halen, op
dat het vernieuwt werde,en fchoon

gemaeckt.

Leggen.Wert gezegt van een fèhips af-

ftant, ten aenzien van een ander,

fchoon het zeilt.

Lens zijn. Wert van de pomp gezegt,

als hy geen meer water ophaelt , en

't fchip droog is: doch een weinigh

water onder in het fchip is niet

fchadelijck: want het beneemt de
ftanck.

Lens. Leeg.

Lichtingh. De kringh ofdraying van

't touw rondt omdefpil.

Lijft-lijnen. Touwen, daer men de

Bonnetten aen de zeilë mede rijgt.

Lijck. Hettouw,dat rondtom aen het

zeil vaft is.

Iyzeil. Een zeil ,dat ter zijden aen de

andere zeilen vaft werdt gemaeckt,

om meerder te vertieren. Turckze
lyzeils zijn van de befte geftalte,

onder breet en wel gegilt, boven
fmal toegaende, met lange tippen

Nederlandtfche fchieten boven te

veel achter de groote zeilé. Van ka-

toen maken deTurken mede zeilé.

Loeven. Het fchip daer heen laeten

lopen , waer de wint van daen wait

,

ofte dicht byde windt houden. Die

een (chip wil doen loeven , haelt de
bezaen by, die het wil doen af- val-

len, de blinde.

Log zyn. Gezeght van een fchip, dat

traegh in't zeilen is.

Loopen laten. Werdt gezegt , in een
harde ftorm,met klein zeil, het fchip

laten loopen.

Ter lens gaen. Als men de zeilen ter

wintvank ftelt, met loslating ofrui-
ming van de touwen, die haer hou-
den.

Lywaertsty. Als windt en ftroom een
zeiven wech gaen, 't geen ftil water

geeft.

Lijfhouten. Plancken , dieopdever-
decken het naeft aen boort leggen.

Loóze foorten. Borden waer mede
men de fchut-gaten vult als de buf-

zen te boort ftaen, en men des niet

nodig heeft, om wint en water uit

de openingen te weerem
Log-gaten. Gaten op den fcheepsbo-

dem , tuflehen de inhouten deur,

daer het vuyl water door loopt.

Loef-gïerig. Als een fchip te zeer ge-

negen is, tegen't roer aen, in de wint
op te loeven , ofte de voorfteven

wintwaerts heen te fteken. Daer de
oorzaek van is, wanneer een fchip

,

te voorlaftigh is. Hoe meer achter-

waerts de zeilen ftaen,hoe meereen
fchip loeven zal , hoe meer voor-

waerts hoe meer afvallen.

Losfcherp. Kettingh kogels.

Loot lijn. Het touw daer men de diep-

te der Zee mede peilt , niet boven
200 vadem langh : want dieper in

zee zelden gront te werp en ïSj

met een gemeene lijn : dees is, op de
twee vaem met een zwart leerge-

merekt ,alsookaen dederde vaem 5

met dit onderfcheit dat het leer ge-

fcheurtis,- aen de vijfvadem , is het

touw met een wit lapjen gemerekt ,

aen de zeven vadem met een rooc

leertjen , aen de vijftien vaem met
een witleertjen. Die het loot fmijt

daer dit touw aen vaft is, ftaetinde

groote ruft, en als hy werpt draeic

men het fchip een weinigh op de ly

.

Looze kiel. Een kiel die onder de an-

dere kiel gelegt werdt, om dat het

fchip minder zal afdrijven, en beter

aen de wint zeilen, hier toe zet men
Rrrj mede
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mede wel alleen klonen aen de kiel

,

't zy voor ofachter , om te loeven of

afte vallen.

Looze y'oor-fleven. Een fteven buiten

tegen de andere fteven aen , 't geen

gcdaen wertombeterzeete fnijden

,

'by de wint te houden, en minder af

te vallen.

Looze ^Achter-fteven. EenAchter-

fteven, tegen de andere Achter-fte-

ven aen, 't geen gefchiet, als het fchip

kort en onder dick is ; zoo dat het

water niet vaert genoegh heeft te-

gen 't roer ,om het fchip wel te be-

llieren.

Looper aen een takel. Een touw , dat
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men in handen heeft

overgeheiftwert.

als het goet

Lcoden. Het loot uit werpen , om te

zien hoe diep het is.

Loefhonden. Werdt van de fcheepen

gezegt , wanneerze wel by de windt

zeilen, en niet zeer afvallen : hierom

gebruickt men zwaerden,en werden

de breede voorftevens gemaeckt,

't zy van onderen , tot bovenen , of

wel ondermet een bocht alleen.

Lucht-gaten. Vierkante gaten van 3

duim benevens het kolzem , door

de zitters en buick-ftucken , waer

het pomp - water doorgaet. In de

buick denningen wetden mede

lucht gaten gemaeckt , om het wa-

ter te doen fchieten , dat daer op

ftaet.

Luiii'aegen. Een dwars-hout of yzer

op groote fchepen , daerde roer-pen

overloopt. OpBoejers, het hout,

waer over de zeilen over en weer

gaen.

Luchje. Een klijne koelte of wint.

Lumieren. Daege raeden.

Luien. Touwen op en neerhalen.

Luy zijn: Niet genoeg gebogen zijn.

M.
MAntels. Takels , die in 't focke

en groote wandt vaeren , om
zwaer werek mede in te zetten.

CM-ans-kop. Zeker blok voor in't fchip,

om ietste beleggen.

Marszeils-val. Een touw, daer men
het mars-zeil mede opheift.

^Mars-vellen. Zijn vellen , daer men

Cïïlager water. Ondiep water.

Mars boven mars. Twee marflen bo-

ven elkandre op een maft : mars bo-

ven mars voeren. Oneigentlijck ge-

zegt , van iemant , die zich trots en

grootmoedigh gedraegt.

Mannen. De fchepen met fchepelin-

gen voorzien.

Maft-fpooren. De gaten maeken, daer

de voet van de maft in komt.

Mars-zeils op de rant. De mars zeils

om laeg hebben , op de mars boven

't Ezels - hooft.

Mars-zeils ter halver (leng. De mars-

zeilen half-wegh opgeheift, 't geen

gefchiet, om iemandt in te wachten

,

ofuit vrees voor te harden wint.

Cïïlallen. Dun gefneden planken , na

de geftalte vanfcheeps-deelen, om
voor vormen te dienen.

Marling. Dun fterek touw gebruike-

lijk, om kleine blocken mede te bin-

den , en de einden van zwaere tou-

wen te takelen.

Marlen. Touwetjes aen de zeilen

hechten , waer mede men dezelve

in bint. De lijeken worden om de
zeilen gemarrelt.

O^larl-reep. Eenduntouwetjen, daer

men het onderfte lijck van de zeilen

mede ophout , als men recht voor

wint zeilt : dit gefchiet mede met een
hane-poot.

^Matten. Zijn t'zamen geweven kle-

den van platting, en einden van dun-

ne touwen: dezeworden op de groote

en focke-ree geleght, en op draei- ree-

pen
,
op dat zy tegen de maften niet

aen ftucken wrijven , als oock op
de boeg-fpriet , en dolboort van het

Schip , by de groote halzen , op dat

de zeilen niet aen ftucken vrijven

,

oock om de fchoot - horenen te be-

reiden.

Melken. Ziet luien.

Met delaet/te fchepen f'zeilgaen. On-
eigentlijck: te laet komen , en tezeer

zemmelen.

Met een opgerecht zeil iemandt aen

boort komen. Oneigentlijck : met

haeft en tootn iemandt aen komen.

|
Met open halzen zeilen. Voor windt

zeilen.

de marflen mede bekleedt, voorhet \ Meegaen. Doordrijven , aen komen

fchuuren. verdrijven of naefleepen. 't Ancker

gaet
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gaet mee, ofgaetdeur.

Men bezeilt aitijdt niet , dat men be-

Jievent. Oneig. 'tluckt altijdtniet.

Meer-touwen. Touwen, om de fchee-

peri aen landt mede vaft te maeken

Mieren ofmaren. Een fchip binnens-

havensvaft maeken.

Midfcheeps het roer. Is gezeght, ftiert

zoo, dat de roer-pen, ofkolder- ftok

,

met de lieven in een ftreeck zijn.

MinutJijn. Een dunne lijn, daermen

zomtijts een planckjen acn 't einde

valt maeckt , met een weinig loot

:

hier van is 't gebruik gilling te ma-

ken, hoe veel men gezeik heeft, doch

alzoo zelden gebruickt werdt , late

achter't zelve te verklaren.

Moeten. Zachjens opduuwen. Moet
het roer : dat 's duuw zacht.

Misverflant vanflreek. Dit zegt men

te zijn , wanneer men niet Weet , hoé

het landt van zich leit.

Mot-vertg hout. Hout, daer hier en daer

plecken in zijn, na de gedaente en

verw, als de vederen van motten. Dit

is onbequaem onder water , doch

goet boven water.

Monnicken. De beting- ltutten,die recht

op llaen, anders Speenen.

Mouzon. Een windt, die een gezet-

ten tijdt uit eene hoeck waeit , en

een gezetten tijdt uit een andere

hoeck'

Morkn. In het Ichips ruim arbeiden by

donkeren den talt.

Muizen. Toegedraeide touwen op de

kabelaring en elders.

N.

"^J i_Acht-huü. Een klein huisken

,

* 'tgeen voor de man te roer ftaet

,

zonder yzer t'zaem gezet , alwaer

hetcompas mitsgaders een lampein-

hangen.

Naei - prezennig. Lange fmalle zeil-

doeks zomen , die men gepikt en ge-

teert , gebruikt om de fcheeps voege

te decken.

gagelen Het fchip onder met kleine

fpijkers beflaeri.

Neute. Eén kruisjen op het ent van de

anker-fchaft, daer de ftock zijn va-

(ligheit aen heeft. Zietoogh.

Neus-kijker. Een man, die voor op het

fchip uit ziet na klippen en ilranden.

Nebben. De- boven- enden van de

II. Deel.
knies, tegen dc balken aen.

Niet hoger zeilt. En zeilt niet nader

aen de windt , of daer heen, waer de
wint van daenkomt.

Niet lager. Zeilt niet meerder daer

heen , waer de wint heen waeit , en

laethet fchip niet afvallen

.

Niet nader het roer. Laet het fchip

Weinig afvallen , daer de wint heen

waeit , ofnaley, en nadert niet meer-

der met de lieven na het geweft , daer

de wintvan daen komt.
Nocken. De zeilen by de Nock vaft

binden.

Nok-ooren. Sietfchoot-hoornen.

Nok-gordings. Reepen of touwen ,

om de nok te beheeren, en te be-

llieren : de ly nock-gordings wer-

den eerft ingehaelt, op dat de loef

nock- gordinghs te gemacklijcker

volgen.

Noort-wefteringh en Noortoofteringh.

Werdt van de compas-naelde ge-

zegt, als zy na die geweften afwijkt

van 't Noorden.
O.

f~\ Mbrajfen. De zeilen van het fchip

om halen , met bras-touwen ,

als men wendt.

Omflojen. Omzvvicken.

Omboxen. Ietwes zwaers met koe-

voeten, of hantfpaken om zetten,

anders boxen.

Omhalzen. Met de halzen de zeileri

omhalen in't wenden.
Onder eenftaenden zeil is goet roeyen.

Oneig. wanneer jemandt vaft inko-

men heeft, en dan totgek-winning

zich daeren boven nochbevlijtigt.

Onder de windt laten loopen. Hetgal-

joen in de windt zetten wachten.

Onderfcheut zijn. Zoo na zijn dat men
befchieten kan.

Onder ofoverJlrijcken. Met plancken

decken , of befchieten.

Onder''t zeilgaen. Beginnen te zeilen.

Ontflaen. Los maken.

Ongezont (chip. Een fchip, dat niet ge-

macklijck wendt, ofte overltaegh

wil; oock dat niet wel by de windt

zeilt. Van welk laetfte korte fche-

pen demeeftenoot hebben.

Ontracken de bczaens roe. De bezaens

Roe van zijn maft los maken, en

overdwars zetten , 'tgeen gefchier.

Rrr 3 by
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by voorwint, ofte als alle dezei-

len trecken konnen ; om fpoet te

maken : met een rack is de roeaen

de maft vaft, anders deurfteecken.

Staet te weten dat de bezaen by zoo
een geval zonder dezen toeftel

wéiriign dienft doetv
Onder deur rijden. Als men in ftorm

aen ancker legt, en tommelt, en

dat de fchoffels of zee-baren over

't fchip vliegen.

Onder zee gelegt zijn. Wanneer men
in ftorm een bylegger heeft, en zon-

der zeil drijft, zoo dat de golven,

opdeftcvenen zijden breken: dan

wert het roer vaft gebonden , of

wel met .veel mannen gehouden
;

't geen het zekerfte is : anders by leg-

gen.

Onder een goet lygoet zeilen. Met rui-

me windt zeilt men fnel.

Onklaer zijn. Zegt men van touwen,

die warren, ofte met flagen zijn.

Ongemaniert zijn. Wert gezegt van

fchepen , die niet wel na haerroer

luifteren,en niet vaerdigh in 't wen-

den zijn, ofongefchicktelijck door

zeegaen.

Ongemaniert in Zee leggen. Seer

fchudden en bewegen.

Ontjlaen. 't Een of ander zeil , als het

anker geligt is , los doen. De bezaen

wert gemeinlijck eerft ontflagen.

Oogh. Hctgatindeanckerfchafr, an-

ders de Neut. Opdenoverloopzjjn
yzereoogen, daer de boots aen ge-

tuit werden.

Oogh in
y

t zeilhouden. Oneig. wel op-

pafzen, en op alles achtflaen.

Oor -yzers . Yzers ter zijden aen de

rampaerden, om die te beftieren en

te bedwingen : anders Bockshorens.

Op eenfpringleggen. Aen ancker leg-

gen met een touw voor en achter

uit, dus gezegt, om dat als het voor-

fte of achterfte touw gekapt of ge-

wonden wert, het (chip aen een zij-

de drijft of fpringt.

Oplangers. Plancken,die buiten tegen

het fchip op cn neer zijn gefpijkert

,

om laften daer by over in 't fchip te

trecken.

Op toehouden. Na toehouden.

Opzetten. Werdt van het rijzen der

fchepen gezegt zoo voor als ach.

W i T s e n s

ter, oockvandebarrighouten.
Op zijn groot fcheeps iets doen. Iets

groots cn koftehjek maken.
Opharden. Een touwflagers woordt

»

en gezegt eenigh touw by het wiel
opdrajen.

Oplopen. Inzeilen , ofte verrafzen.
Op zijngat zetten. Iets achter op zet"

ten.

"De bezaen op zijn gat zetten. De be-

zaen ophalen.

Opzijn buick zeilen- Op zy leggende
voort zeilen.

Opgyen. Byhalen. Ophijzen.
Opdroog varen. Oneigentl. zich ver-

derven, enfehadeaendoen, oock
zich in gevaer (lellen.

Op't zeil gaen. Eigentl. naergenome
hoogte, kundtfehap van geweeft,
zee , en ftreeck , het fchip onbe-
zorgt doen voort-zeilen. Oneig.
ergens op betrouwen , en zich ver-
laten.

Ophalen. Als men te laeg vervallen is,

met het fchip te rug zeilen.

Opdouwen. Tegen wint ofte inftilte

langzaem opzeilen, met laveren,

werpen: ofte drijven, anders een
haven zoeken gevaers wil, en zich
uit zee begeven.

Opwaertaen. Na die plaets toe, waer
men heen wezen wil.

Op de loogh het hout leggen. Het hout
over 't vuer leggen en zengen, op
dat het buygzaem werde.

Op water fchoot vertuien. Vcrtujen
tufichen beide , niet langs ftroom
ofte dwarsftroom . Op een open ree,

wort beft vertuit , dat heen, waer de
windt van daen wait : zomtijts ver-

tuit men met vier ankers,twee voor
en twee achter uit, ofte oock met
een ancker voor en achter uit, ofte

oock met uitgebrachte touwen
om palen , ofaen landt geilagen.

Op de hals rijden. Aen ankerleggen
in groot gevaer.

Opgnappen. Schoon en klaer makerf.

Op keepjens nemen. Op fchouder dra-

gen.

Opheffen. Een wijs en benaming van
meten by de fcheepsTimmerluiden.

Op hoogh zijn. Op droog vaft zitten.

Op en neer zijn. Zeght men van de
fcheepen , als hare zijde recht op

gaen.
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Offer-vaal

Vandaen komt.

gaen. Ook van het anker als het by

't fchip hangt.

Opfchorting. De verenging en fnijding

' van het achter onder-fchip.

Opfchieten. Het touw binnen fcheeps-

boort fchicken.

Oproedep. Wert van debufzen gezegt

,

als men haerlaedt-gaeten redderten

klaermaeckt.

Opengaets zijn. Zoo geplaetft zijn,

dat men een zeegat bezeilen kan.

Op ly leggen , fmtjten, of draeien. In-

wachten, het fchip met de neus in de

wint zetten : Oneigentlijk zich lui

en moedeom te ruften ter neder leg-

gen.

Opgearmd. Wert gezegt, van bezaen

ofte fock ; wanneer zy op een

zonderlijcke wijze ter vvint-vanck

ftaen , van 't eerfte als men bylijdt,

van 't andere, als men voor wint zeilt.

Opdreg leggen. Uit de boot een dreg-

ankertje werpen , en daer aen drij-

ven, 't geen gefchiet, als men het an-

ker zoeckt, wanneer daer geen boei

op is, en anderzins.

Opboeien. Iets tefcheep hoog op tim-

meren. Als Ca/ar met Cleopatra

ftreet, waren harefchepen te hoog

opgeboeit , en daerom onbruickbaer

en te log, zoo Florus getuigt.

Opdoen. Zich van verre vertoonen.

Opwerpen. Het ancker met de boot

voorwaerts brengen en laten vallen

,

en dan daer by het fchip voort tree-

ken ofwinden.

Op en neergaende tyen. Vloeden , die

van buiten af, in de binnen-wateren

komen en weder terug gaen.

Oplangen. De hooger inhouten ofte

fcheeps-ribben.

Opflntten. De ftutten in het fchip aen-

zetten.

Op flapelftaen. "Wert van fchepen ge-

zegt, die op de werfftaen , en getim-

mert werden. InEngelandtzetmen

Deel. $"0;

l Het landt , daer de windt

Opzetten. Scheeps verdecken voor of
achter doen rijzen,waer van het zeg-

gen: hoog oflaegopgezet.
Orkaen. Een zeer harde ftorm-windt

,

die zoo geweldig aen komt, dat het

ganfche water daer van bewoogen
werdt, en opftuift , drijft het compas
ront

, werpt fchepen om verre , en
doet het water over landt vloeien.

Overgeworpen zijn. Werdt van een
fchip gezegt , dat aen gront gebracht

is,om fchoon tc maecken,en het over

een zijde valt.

Overhoort. Oneigentlijck verlooren ,

verdurven of teniet.

O-veroor bouwen. Het fchip boven wijt

uit bouwen, 'tgeen bequaemte geeft,

in 't ftaen, doch maeckt rancke fche-

pen.

Over ty zijlen. Met een goet ty zeilen :

daer heen zeilen, waer het water heen

loopt.

Overflaeghloopen. Van de genomen
ftreeck tegen wint aenloopen

.

Overfteven hangen. Werdt van het

voor uitfteken des fchips gezegt.

Overnagelfchieten. Wert van het voor-

uitfteecken der ftevengezeght, het

fchip fchiet veel ofweinig over na-

gel-, hoe langer de fchepen voor uit

fteken , hoe beter zy water fnijden ,

en fnelder vaeren , doch korte fche-

pen wenden beft, en zijn bequaemer

te beheeren . Anders weg fpoeden.

Over landt zeilen. Werdt gezegt, als

men in zee buiten gifzingh ver van

't landt af is , daer men gemeint
had, landt te moeten zijn.

Overleggen. Het fchip naer een ande-

re zijde wenden.

Overtijden. Het fchip met de dien-

ftigfte ftroomen voort laren drij-

en, en in het tegen-ty floppen , ofte

anker laren vallen.

de fchepen het achterfte nae 't water Overzeilen. Als het eene fchip het

toe op flapel, en haer lager als voor of

aendelandt-zijde.

Open windt. Voor windt of zoo goet

als voor windt.

Openhouden, een fchip open honden.

Dit wert gezegt, wanneer men te loe-

vert, ofboven de wint van een ander

fchip is, en zoo blijft,om hem althans

tekonnen bezeilen.

ander zoo op het lijf zeilt, dat het

zinckt.

Overdwars drijven. Eigentl. als het

eene fchips fteven tegen de zijde

van een ander fchip drijft. Oneig.

jemandt in den wegh zijn , ofte ook
jemandt beknorren en bekijven.

Over Eb en Vloet leggen. Een anker

Eb
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Eb en VI oetwaerts leggen.

Over/lier. Teleur, bedorven, alsof

men zeide, 't is achter af, in zee,

en zoo onthandigh.

Over een en ander boeg gaen. Laveren.

Overloopen. Gezegt als een fchip voor

by de fteven van een ander fchip

heen zeilt.

Over en weer leggen. Wederzijdts

overdwars leggen , om wech te

fpoedigen. Laveeren met korte

gangen.

Over al. Dus roept men als alle het

Scheeps-volck moet boven komen.

Overftaeg [mijten, oflofen. Wenden
tegen windt om , en dan moet het

roeraen ly leggen.

P.

"O Aerde -lijnen. Touwen, om een
* fchipoptekortenofergensheen

te halen.

Pappen. Werck, hayren mofch, te

zaem gemengt,tuflchen defcheeps-

hiüt op vers geteerde planken zet-

ten.

Tal. Zeker yzer of houte ftutzel

van't braetfpitenfpil, dienendeals

men die windt, om ce ftutten,op dat

zy niet te rug en drajen.

Pajen. Het fchip van onderen op tot

aen het eerde berkhout harpuizen.

Papenaet. Een platte naet in de zei-

len.

Platluizen. Een zoort van licht op-

geflagen turf-fchepen, in Vrieflant.

Platvoor't lakenzeilen. Meten voor-

windt zeilen.

Tlatmgh. Dicke kleden van gevloch-

te touw of anderzins , die men op

de rees legt , om het wrijven te be-

letten tegen de maft aen.

Peezing. Dunne touwerjens, en lijnt-

jens.

Penter-haek. Een talie , om 't ancker

achterop te zetten.

<Peilo{Peilmgh. Is het getal der voe-

ten en maet van de diepte, die het

fchip gaet, 't geen wanneer men aen

geen mercken ziet , men befpeurt

met een lange ftock , by het roer

neder te fteecken.

Peilen. Werdt gezegt van het nemen

des Zons hooghte , en't 1'chips af-

gelegentheit van eenig ander fchip

of landt.

W i t s E n s

Peesjes. Touwen aen de haringh net-
ten.

Pata/zen. Een fcheepsnaem in Span-
jen.

Pitziaren. Scheeps Opper-hoofden
vergaren, op het fchip van den Ad-
mirael, ofte oock als een Schipper
zijn volk, dat aen landt is,aen boort
roept , door eenigh teken : anders
t'zamen fpreken.

Plegt-anker. Het zware ancker,'t geen
men niet gebruickt, als by groore
noodt.

Tleg-toitw. Plechtankers kabel

.

Plantzier. Het bovenfte van de gal-

dcrye.

Porren. Die gene wacker maken , wel-

ke te wacht, en boven moeten ko-
men.

Pomp-Jleken. Pomp-ftocks bewegin-
gen.

Pothuis. Ziethang-plegt.
Pompkleden. Kleeden , daermen de
pomp mede bekleedt, ofteom wint,
vaftigheidts halve

, op dat zy te

minder barfte : waer toe zy oock
wel met touw omwonden werdt,
'tgeen men onder aen de maften
mede zomtijts doet, gelijk de rees,

met touwen omfpijekert werden,
tegen 't fplijten : anders Kraegcn.

Poorten. De vierkante gaten , waer
de bufzen uitleggen : dees moeten
met maten in een fchip zijn , want
al te veel verzwackt hetfehip.

Prangen. Als men alle de zeilen voert,

die men kan : om ergens boven te

komen, en het rond-hout te nau-

wer noot blij ft ftaen, danzegtmen
het prangt : of wanneer men ook
zijn uiterlle beft doet om voort te

komen door Zee.

Prejen. Veripreken , 'tgeen achter

afgefchiedt, wanneer de fchepen
elkandre voor by gaen.

Prezenningh. Gereerdt zeit-doeck,

'tgeen om te bekleeden werdt ge-

bruickt.

Preften. Van oudts engen of angen :

\
fchepen, ofMannen door bedwang
in gemeene dienft te Zee brengen.

Priem-yzer. Een lang yzer, 'twelck

men in de laetgaten fteekt, om de

kardoezen te door-booren.

Punter-balck. Een lang-ftuck-houts

,

doch
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doch heden zelden in 't gebruick,
\

die geen ftreeck hout, en tegen el-

kandre loopt.

Recht door zeegaen. Oneigentlijk op-
rechthandelen.

Ree ree. Dus wert te fcheep geroepen ;

't geen dientom het anker teredden

,

uit te voeren , en vaft te maecken.
't Werdt voorby de hooft-touwen

,

uitgevoert. Heden zet men de an-

kers tegen de vullingen , en haeltze

met takels op.

Punteren. Het ancker met zijn armen
en handen, door een punter-haeck op
fchips-boort leggen : anders opzet-

ten.

Puts. Een fcheeps Emmer , om water
uit de zee te fcheppen.

CL
Uartier-roepen. Lijfs genade bid-

den.

Quadc loof hebben. Dit werdt gezegt
alshetfchip nietwel nazijnroer lui
ftert.

Quartier-kogels . Loode kogels in vie-

ren gefnecn.

Quaiijck gezeten zijn. Wanneer een
fchip op droog heeft gezeten, en daer

eenig ongemak van heeft behouden.

Quoinen. Groote houten wiggen , met
hantvatzels aen 't een einde , om die

daerby onder de ftucken te fteecken

,

ofte uit te halen, als mende ftucken

hoog of laeg zet.

R.
Yïjlmmen. Als men een fchip te wa-
A

ter doet gaen ; met lange bakken

,

deftutten en onderlaegcn
, weg-ftoo-

ten, ofte oock wel andere houten on-

der 't achterfte van 't fchip drijven

,

op dat hy zoo rij ze , en van landt

loope.

Rack-klooten. Bolletjens, die kettings-

wijsom de maft zijn,tuflchen de fleen

inkomende , en zulex op dat de ree

te beter ftrijke.

Raketros. Een touw om 't rack toe te

haelen
, gehaekt in de byvoet.

Pack. Een ent zees , ofteweghs tuf-

fchen het eene landt ofte hooft , en

het andere landt.

Raes vangen. LozeKettings oftouwen
omderaes flaen, dieze houden

, by
voorval als degcwoonlijkebegevcn.

Ranck. Dit zegt men als een fchip geen
ballaft in heeft, en al te lichten los is

,

oock wanneer het fchip door te veel

water in 't ruim, en graen ofzout, dat

gaende is , te veel fchut en beweegt.

Raveling en vanftroom . Dwarl-ftroom,

als het fchip wenden zal

Reeden, reiden. Bereiden
, uitruilen,

fchepen toe-ruften.

Ree-houten. De bovenfte zoom of
bantomhetfehip.

Regelingen. Zijn de latten die men bo-
ven achter aen het fchips-boort ver-

heven ziet, daer men met de armen
op leent.

Recht het roer. Hout de helm - ftock
om hoogh , en het roer te midden
fcheeps.

Reefof Rif-gaten. Benaeide gaten in

de zeilen , waer door men ban-
den fteeckt j om de bonnetten en
fatzen aen te rijgen : oock om
de zeilen in te binden, by hart weder.

R'ggen. De maften neerleggen
, op

kleine fchepen.

Reven. Zeil in binden.

Recken. Een mars-ze.il opheizen, waer
van men medezeght, het val recken
langs den overloop : anders het
Marszeilop hopen.

Recht zees zijn. Met de neus van het
fchip tegen degolven fteigeren.

Ree-banden. Touwen , by dewelke de
zeilen aen de rees vaft gemaeckc
werden.

Ree-ringen. Kleine ringetjes , met
krammen op de groote en Focke-ree
geflagen , om de zeizingen daer aeri

vaft te maecken, waer mede men de
zeilen beflaet. Zeizingen zijn ge-

vlochte touwen , gelijk als tuiten.

Rees in't kruis zetten. De rees dwars
over het fchip ftellen, zoo dat men
de zeilen kan aenflaen.

Rijden. Tenankerin ftorm leggen.

Rijden over twee baren. Twee golverl

te gelijk beflaen
, 'tgeen van lange

fchepen gefchiet.

Rij-touim. Een touw daermen de focke-

fchootdicht mede aen haelt, om het

fchip te beter tedoen vallen.

Rijden ttiffchcn windt en ftroom. Aen
anker leggen , als wint en ftroom te-

genelkandrebotzen, en van gelijcke

kracht zijn. 'tGeen de fchepen zeer

doet ftmgeren : doch dit komt niet

S ff veel
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veel op't kabel aen , en dan legt het I

fchip dwars zees.

Rif'den op de hals. Met gevaer rijden.

Rijden dwars. Is wanneer de ftroom

tcgen't fchips-zijde komt, en dus

Ieit het kabel insgelijcks weinig.

Rijden met de rees opgetopt. Dit ge-

fchiedt als men onder veel fchepen

rijdt.

Rijden gekruiji. Dit doet men, als de

groote en focke ree opgezet zijn,

tot de humber- gaten of top toe

recht op getopt en recht opgebraft.

Ry-ttugh. A nckers en touwen daer de
* fchepen in zee oprijden.

Ribben. Kleine balckskens, die tuf-

fchen de dicke balcken in leggen

,

twee ofdrie tnflehenyeder.

Rif. Een gedeelte aen het zeil.

Rogboort. Het bovenfte boort van 't

(chip.

Roer in 't water ho'tden. Oneig. een

zaeckgaende houden.

Roezemoezen. Platen ,die kiel en (le-

ven te zamen houden.

Roerftrop. Een drop door't roer en

lieven vaft gefplitft.

Roerhort. Wert gezegt wanneer een

fchip zich bezwaeriijck laet beftie-

ren : en dan zet men twee taliën op

de roerpen, onderindekonftapels

kamer, ofte men flingert een en-

keltouw om het eynde van de roer-

pen, entrecktzooginsen weder.

Roojïers. Smallelatten kruiswijsdoor

malkandregefpijckert, die men om
lucht te icheppen , als luiken ge-

bruickt.

Rocken. Lappen van prezenningh om
maften ofe pompen.

Roeringh. Hettouw,datomderingh

van 'tanker gewoelt is.

Ruimen. Wanneer men meer voor

windt krijgt, zegt men : het ruimt

en dan breet men de zeilen.

Ruim-[choots zeilen. Met goede wint

zeilen ,de fchoot is een touw,'t geen

het zeil hout, het welk als ruim ofte

lang uit geviert is , ftaet het zeil

dwers over'tfchipen komt byge-

volgh de windt van achteren: hier

van zegt men een ruime windt.

Ruft-lijn of burgh. Een touw, dat de

Ree vaft hout , wanneer dat de an-

dere touwen begeven : puck een

W i T s e n s

korte keten , gehecht onder de
voormaft-ruft, dienende om het
anker vaft tegen de boeg te houden.

Ruim Het hul van 't (chip. Schepen
die op ftuck goederen varen , maekc

. men wijder van ruim als andere, om
dat onderfcheidene zaken niet wel
te (louwen zijn.

Ruft. Het uitftekende hout terzijden

aen de lchepen , alwaer de hooft-

touwen aen vaft zijn
, by welck men

na boven klimt.

S.

OAnt-flroock. De eerfte en onderfte
vJ

zijdel-plank,die achter tegen fte*

venaenkomt.
Schrangen. Schuins leggen.

Schaken. Vieren, Botvieren.

Scbandek. Het hout , dat het boort

deckt.

Schanskleden. Kleden, die boven ront

om de fchepen gefpannen worden

,

in't ilaen , om niet gezien te zijn.

Deze werden ook dickmael fchooc
vry gemaeckt. Men fpantzemede
om de marzen daer men uit fchiet:

voor dezen gebruickte menfehj-
den hier toe.

Schokken. Het hol gaen der Zee : het
fcholckt veel ofweinigh zegt men.

Schocken. Het fchip fchokt: het fchip

verfchuifr.

Schiltknoop. Zeker knoop in touw,ge-

lijckerzooeenaendekraen loopt.

Schans. De (chans van het fchip is

achter voor de ftuer plegt,daermen
desnootsuit vecht.

Schooren Staken,daer men de (levens

in't timmeren mede op, en vaft zet.

Schegge. Eenftuk-houts, 't geen voor
of achter tegen deftevenaengelaft

wort, als hy te fmal is: anders een
/oozejleven.

Schut gevcer hebben. Vechten met
grove bufzen.

Schoverzeils weer: Weder, dat het zo
harr wjeit,dat men niet meer als het

groot zeil kan voeren.

Schretilftaen. Zat men van 't zeil, als

het hoogh ftaer.

Schravehngh. Moeyte, diemenaen-
went in't zeilen om voort te komen,
en wech te fpoeden , 't geen op
veelderleye wijze gefchiedt.

Schrale windt. Scherp en meeft te-

gen windt. Schie-
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Schieten, fiengenfchieten. Dezelve
neder doen zacken , ofte dalen

door de zaelen, naeromlaegh.
Schillipen. Deckzeis op de fchiltban-

ken.

Schiltbancken. Sware plancken, daer

het braecfpit in leit , tegen de zijde

Van heefchip aen.

Schaeckenfchrijven. Perken af-fchrij-

ven , om te breeuwen.

Scheffen- Lange houten , een duim
dick , die men gebruikt , om vvolen

andere balen , in de fcheepen te

perzen, en te traven.

Scherp fchip. Een fchip dat onder

,

voor , en achter , fmal is, 't geen
om'twel Zeilen gedaen wert: doch
altefcherpe fchepen, zijn in deze
landen niergoet, om dat al te diep

gaen, en ongemackelijck op onze
droogten zijn. Van deze fcherpte

kan men qualijck regels of maet
geven: het buigen moetnaheroogh
en wil van den Meefter zijn.

Schipper te voet zijn. Oneig. uit zijn

doen en welvaren zijn.

Schilt-hoofden. Koppen , die weder-
zijdts in het fchilt aen boort ftaen ,

om iets aen te beleggen ; dienende
mede tot cieraet.

Schilt. De borft-weringe achter het
galjoen.

Schenkels. Touwen, dieomdeenden
van de rees vaftgefphtft zijn, daer
debrafzen aenkomen, omtrent een
vaem langh ofoock wel korter.

Srhiemans gaern. Een zoort van dun
touw.

Scheerhaek Eenyzere haek der wijze

als een zeifen , daer men's vyandts
want medefnijc.

Scheerlijnen. Touwen, omdehooft-
touwen ftijf te houden , als het

quaedt weer is , of, oock als 't fchip

in de haven legt,zijnde door blocx-

kens gefehooren.

Schalken. De luicken vaft maecken , op
datzy door hethobbelen niet gaende
raecken, 'tgeen metlooze klampjens

gefchiet. Anders touwen met han-

denvoort halen, doorfchijven.

Schrale windt. Een windt , die niet
|

geheel goet waeit.

Schamp-decken. Decxkens over de
kanten van de poorten.

(

Schrobben. Het fchip op droog zet-

tenen metbezemen fchrapersfehoon
maeken : ook wel af branden met
riet oflicht tacke-bos : \ welk als ge-

daen is, men het fchip met roer be-

fmeert, tot aen het onderfte berg-

hout toe : ofoock wel met roet en
zeep vermengt, doch het befte is,met

traèn , olie , hars en zwavel te zaem
gekookt.

Scooot-hoornen , en Nock-ooren. De
tippen of einden van de zeilen : hier

aen worden fchooten en halzen vaft

gerrtaeckt.

Schoot-water. Is water, dat van rivie-

ren in zeekomt vallen , zoo dat men
het van het zoute of zee-water on-
derfcheiden kan.

Schut-leng. Eeh touw om de bufzen
in te lenzen

Schot-bonts. Zijn yzere bouts , daer
gaten door zijn , welck dienen , om
het hout tot de fchepen acn te zetten-

Schoot. üen touw.dat derees aen haelt.

T>e blindefchoot. Wordtonder aen
de blinde mars vaft gemaekt , als het

zeil niet ter wint-vanck ftaer.

Schoffel. Zee-baer.

Scherpen. Meer in de windt werden :

hiervan zegt men :de wint fcherpt.

Schieten. Het tou- vverek 111 ronde krin-

gen oftefchijvenleggen.

Schavielen. Redden en uit de wech
maecken:anders de zeilen nade win$

zetten.

Schover-zeil. Groot zeil.

Schover-zeils-weer. Weder dat men
deze zeilen voeren kan.

Seizen. De zware touwen vaft maeken,
en beleggen met honde- pinten en
anderzins.

Sijnneus onder halen. Voor diep in't

water zackeil.

Sijnpoos te roer (laen. Eigentlijk , zijn

tijdtaen 't roer uit ftaen . Ieder man
ftaet gemeinlijk een glas of twee te

roer. Oneigentlijk , zijn werek ne-

vens een ander wel en overmaetigh

gedaen hebben
, genoeg en veel ge-

leden te hebben.

Slabbers. Zijn oulinks kleine fcheep-

kensgeweeft, gebruickelijk in deze
landen, om haring mede te vangen.

Sigt- Zoo verre als men een fcheeps-

hol inzce zien mach.

S ff » Sl<K-
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Sloeren. Maet van plancken (tellen,

die men aen het (chip zal voegen

:

anders (lingeren.

Slagbed maken. Den toeftel tot het

flaen ofte wiegen maecken , als de

fchepen af zullen loopen.

Slagh van't fchip. De zijde van het

fchip aen ly.

Slaglijnen. Touwen , om de zeilen te

vangen.

Slaet aen de takels. Maeckt de takels

vaft aen het geen opgeheift moet

werden.

Slabbingh. Bekleetzel ofte omwoe-

lingh derkabels, ftercktens halve

,

'tgecn twee ofte drie vadem langh

gedaen werdt, met zervinghs en

dunne touwen op die plaets, daer

het touw tegen 't fchip meelt

flijr. r , ...

Slagzijde. Een fcheve fcheeps-zi)de,

'tzy by misval in het timmeren,

ofte verruckt in 't laden.

Sloofen. Eenoudt fchip ontdoen en

breken.
. .

,

Slag- wijs zijn, de windt isjlaghs-

wijs. De windt is geltadigh , zoo

dat men daer ftaet opmaecken

mach.
.

Slegtcn. Het fchips-timmerwerck,

elat en effen maken.

Slag over flagh zeilen. Heen en weer

laveren met korte gangen.

Slot-gat. Een gat in de maft boven de

zalen , waer een hout of yzer door

komt , daer de fteng op ftaet , en het

Üot-hout door geftoken wert.

Sloey-knies. Houte knies , die buiten

aen fteven, galjoen en berk-houten

ftaen.

Slaecken. Zeil minderen.

Slacr-boegh. Als men laveert ,
de

ftreeck, die men ter zijden afdoet:

hier van zeght men de {lag-boegh

loopt mee en tegen : 't is een goede

dag-boeg , als de wint ruimt.

Slijter offlut. Een fchip , H geen out-

heits halve genoopt en afgebroken

. werdc.
.

Slijckende koelte. Een windt, die zach-

ties afneemt.

Smeeren. De fchepen met ongel-talck

en andere vettigheden onder be-

ftrijcken, op datze glat door Zee

<raen , en van ongediert meerder be-

\V i t s e n s

vrijt mogen zijn , daer geftoote glas

zeer dienftigh in vermengt werdt.

Dit gefchiedt meeft aen fcheepen

,

die om de weftgaen.

Smijt. Een touw om de zeilen toe te

halen.

Smuickfchip . Voor laeg fchip.

Snywater. Een fchee, die over de

voorfteven getimmert werdt , wan-

neer het fchip voor te breedt van

boegh is , en de (teven te klein, om
het water na den eifch te fnijden.

Dit zal het fchip beter in de wint

doen opdringen, en niet zooftijf

I tegen deZee flaen. Anders een klos.

\
Snoepingh. Eennaet, de welke op de

I hoeck van eenigh hout komt , en

daer een zoomafneemt.

Soot. De koker, die in het ruim om de

pomp komt.

Sondtk. Een verdek voor de hut, daer

men voor zon en regen onder

fchuilt : hier ftaen bancken in , is

meteen fchot of fchans, daer open

deuren in zijn, afgefchut, engaet

tot het endt van 't halfverdeck toe,

of is korter , naer welgevallen van

denBouw-meefter.

Sog-peilen, Suigen. Gifzen en afme-

ten , hoe verre men de ftreeck, en

effenheidt in Zee , achter uit ziet

,

waer by den traegen of fnellen

yoortganck is te, bemercken, ofte

oock wat loop het fchip doet, of

het afdrijft ofte niet. Kort zoch is

een teken van een langzamen loop

,

dus genaemt , om dat het na zich

zuigt, 't gene daer in komt , waerom

niet werdt geleden , dat het eene

fchip in'tanders zog vaert.

Sorlen. Wech-zeilen om'seerft, ge-

lijck men doet in 't vluchten.

SorgHjn. Een ftercktouw achter door

de (teven aen het roer vaft , om het

zelve te houden , by aldiende vin-

gerlingen braken : het komt weder-

zij ts door kleine gaten in het fchip

,

die met doppen omringt zijn ,
ge-

lijck oock het gat, daer het touw

deurfteeckt, 'tgeen de boot hout

:

het dient mede om het roer ter ne-

der te houden, als het op (tuit.

Sflitzen. Touwen ontwinden ,
ver-

knopen , en tot een vereifcht ge-

bruick brengen.
Spant-
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Spant -rechten. De fteven , als men
timmert, recht opzetten , waer na

men in't timmeren, dezant-ftrook

op de loog legt, dat is:deeerftezij-

dcl planeten berijden aen zet.

Spelzen , een[chip (pelzen. Een fchip

inwachten.

Spellen. Dwars-bomen , die men om
ietste houden , fchrap zet, als men
timmert : anders , yzertjens, die

men gebruickt tot het fluiten van
bouts.

Splitshoorn. Een yzer of hout in ge-

ftalte als een kegel , daer de touwen
mede van elkandre gefplitft wor-
den.

Splits hamer. Eenhamer,die,aencen
endt fcherp is , om touw te fpht-

zen.

Spiegaten. De gaten , daer op den
overloop het water door uirgaer.

Sperepen. Tou wen,daer de vlooten of
dobbers in de haringh-netten aen

vaftzijn.

Spreiden,gilleneed doeck/prljden. Dit

gefchiedt wanneer de zeilen onder
wedcrzijdts met lange fchuinzc tip-

pen , die fchoot-horenen genaemt
worden , uitgefneden zijn , omde
zeilen dichter aen boort te halen

,

en meerder windt te doen vangen,
en anderzins.

Sponningh. Een naet ofte uitgefne-

den keep , ineenighout, daer men
een ander ftuck hout om te flui-

ten invoegt, gelijck als inde kiel,

welcke fehuins komt , daer de
plancken in entegen aengezet wer-

den.

Spoorbalck. Een zware dicke planck

,

ofte balck , die midden door het

fchip legt, dus genaemt,om dat het

fpoor daer in , ofdoorgaet.
Sphsgangh. Een gangh ofte planck ,

dieindefcheeps-zijdekomt, doch
niet tot aen de fteven njkt.

Spoor. Het gat , daer de maft in

ftaet. Op kleine jachten vindt men
zomtijdts meerfpooren als maften,

en zulks om de maft te konnen ver-

zetten.

Spaenfcheftag. Een ftag touw , 't geen
de blinde Ree aen de boeg-ipriet

hout, en belet van te veel flingeren.

Spiegel. Het platte gedeelte onder

5-09

achter aen het fchip.

.Splits-tongh. Het endt vaneen wim-
pel of vlagh , daer voor een fnee
aen is.

Sprijzel. Planckwerek dunder,als wa-
genlèhot.

Springen. Dit wordt van de maft ge-
zegt , als hy fcheurt.

Stroocken. Dit werdt van 't beloop en
ronte des fchips gezegt : het ftrookt

wel of qualijck , zegt men.
Stoelen. Zijn lange houten , offtocken

onder breder als boven met een
keep of kant in de bovenfte zael

komende, alwaer devlagge fpilin

ftaet.

Stulnders. Scheeps inhouten ofte rib-

ben , die binnen het wageren , ofte

binnen het befchieten
, tegen de zij-

den aenleggen.

Stamp-fteven. Een fteven, die rechtop

gaet. Oncigcntlijk een onbehouden
menfeh.

Stil-ftaen. Wert gezegt van de fcheeps-

uiterlijke deelen, alsze recht zijn, on-

gebogenofgeen kring-ftucken.

Stinckendeftorm. Een harde ftorm.

Stamp-zee of Klop-zee. Een golf of

fchock water, die voor hartelijck te-

gen het fchip komtaen te flaen.

Stapelen. Een fchip op de werf zetten,

'tzy hoog of laeg.

Stamp-ryen,Stamp-ftooten. Wert van

het fchip gezegt , als 't voor zeer op
en neder fpringt in zee.

Stevenen. Zeilen.

Stouwen. Iets in packen te fcheep , zoo

naeuwals men kan.

. Stuer-laftlg. Achter te veel ingezon-

1 ken.

I

Swermal. Een vorm, waer het roer na

gefneden is: deze neemt men veeltijts

te fcheep mede , om by geval het

roer onklaer raecke , een ander te

maecken.

Staggen. Zijn de zwaere touwen, dié

de maften na voren toehouden : deze

zijn veeltijts gefpleeten , om des te

bequamer vaft gemaekt te konnen

werden.

Stijve koelte. Zooveel wint, dat men
pasdetop-zei'en kan voeren.

Stop. Dit is gezeght ,hout op het an-

ker-touw uit te vieren , en beleght

het.

S ff 3 Stor-
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Storting der zee. Hetnedervalknvan

de boeten.

StïjUn ,
(telt-iijnen. Touwen aen de ha-

St oppen. In ftiltc als het fchip drijft,

ofwanneer het tegen ty gaet , aen an-

ker zetten.

Stout zetten. Iets te fcheep zoo ftel-

Icii , dat liet aenzienlijcker en toon-

baerder is , als naer gewoonte.

. Strijken. Met planken befchieten.

Stapel-blox. Houten , daer men de kiel

S W I T S E N S

SuyerZon. izuuren.

i Swichten. Het wandt met fcheer lij-

nen, en zervings vaft maken, wan-

j
neer men op anker legt inde haren

;

om door minder bewegingh minft

|

teflsjten, en onklaer te werden.

I Swetp offwack. Een touw, dienende

j
om't kabel te beleggen.

T.

j

HFjiltel Een touw, daer men a!ie

goederen mede in en uic heC

fchipheift.

'op 'legt " wanneer men eenfchip zal I

Talie-reep. Een touw ,
daer men de

hooft-touwenmedf " !

timmeren.

Stuer-plegt. Deplaets,daer de man te

roer ftact.

Stoppen. Beleggen.

Stomp. Een nedergeveldc of verbroke-

ne maft.

Stijf vertuit. Dit is als de kabels zoo

ftrack ingewonden werden , dat het

fchip niet wenden kan ; en dan moet

men een weinig vieren.

Simt-wint: Een wint, die terugkomt

gekcert, door eenigh tegen geftelt

lichaem ,enna dieplaetzefchijnt te

waeien van waer hy komt.

Slaef-kogel. Een kogel , daer een ftuck

yzer doorfteeckt : dees rijekt verder

als een ketting, en hender als een ron-

de kogel.

Strijken. Vlaggen of zeilen doen da-

len : 't geen een fcheeps - groet is , of

wel eenteecken vanonderdanigheit.

Iets in het fchip nemen met touwen

inlatende.

Strijken riemen. De riemen ftilin't wa-

ter houden, als defchuit vaert heeft,

om dezelve te ftutten : of averechts

zei. Zeerhardvloeien-
roeien.

Str oom als een

de ftroom.

Sta<r-krae<r. Touwen, die men om dc

endenvan de ftag woelt, vaftigheits

halve.

Stutten de poorten. De poorten met

houten toehouden, omhetwaterte

keeren.

Strecken. Werwaerts de kuften leg-

gen, na dit ofdat geweft.

Sta by zeizen ofzein-repen.fta byzor-

ren. Sta by den arbijt , om zeil of
' touwen te bellieren

.

Stier-boort. De rechter zijde van't

Schip , als men met het gezicht na

voorenftaet.

vaft maeckt

Taliën. Aenhalen.

Taenen. Aen het viswant een verw

geven.

Takelen, en ontakelen. Touwen afen

aen(ken.

Tanden. Overwinnen.

'tBladt. Hetonderfte van de riem.

Te luy zijn. Wert van fcheeps-houC

gezegt, dat niet genoeg gebogen is.

Ter halver Zee. Midden inde Zee,

tuflehen twee landen.

Tegen jemandt aenleggen. Met de fte-

ven na een ander fchip houden en

zoo komen aen zeilen.

Ter dragt ftaen. Werdt van de zeilen

gezegt als zy zoo ftaen , dat alle dra-

gen , en wint vangen.

Tegaatgaen. Gezegt als een fcheur in

eenigh timmerwerek te fcheep van

zelve toe gaet.

Te loever of aen ly-boeg. Vborwaerts

aen dees ofgeene zijde.

Ter lens loopen. Met zeer weinigh

klein en laegh zeil, het fchip laten

loopen ,
'tgeengefchiedtinftorm,

en al te harden weer, wanneer men
het boven zeil niet kan bellieren

,

wintshalve.

Te roergaen. Dehelmftockindehant

hebben, en het fchip ftueren, naer

't compas en voorgeftclde ftreeck.

f Huis halen. Het ancker t'huis ha-

len. Dat is, opwinden.

Ty. Stroom.

Ty wech. Daer de ftroom het hartfte

loopt.

Tykabekn. Acht opVloet en Eb van

water flaen.

Ticht van Zee. Drift van't water in

Zee-

Tillen, het fchip tilt. Isgezeghthet

fchip



Scheeps-bouw en beflier,

fchip rijft fmal en fcherp van onder

na bovenen op. Franfche fchepen,

beginnen van de grootë maft af na

achteren toe te tillen.

Togenaers. Vifch fchepen, oulinx hier

gebruikelijk.

Topzeils koelte. Een windt zoo hart

,

dat men de zeilen pas tot boven toe

uit houden kan, zonder die te ont-

redden.

Tom-touw. Een touw,waermedemen
het fchip vaft hout, wanneer het af-

loopt.

Tollick. Een klein maet ftoexken ge-

bruikelijk tefcheep , ofin't fcheeps-

timmeren.

Top -reepen. Vier dubbelt geftrengde

touwen : deze recken weinig.

Toe zorren. Toerocken , door kracht

van zee of wint.

Toefchaken. Toefteken.

Toppenant's. Touwen : behorig tot de

nocken van de ree , om die te verzet-

ten,verhcgen eh verlagen; mars-zeils

Toppenants, dienen tot Bramzeils-

fchoten.

Touw aenhouden. Touw vaft maec-

ken, als'ergenoeg uit geviertis.

Top-jlander. Een vlag , die boven van

de hoogfte maft waeit.

Touw-bocht. Een kringh touws , zoo
als het in't ront in 't kabel-gat legt.

Toeroeden. De proppen van de bufzen

metroet dicht maeken.

Toegaat. Het uitfehieten van 't touw,

als 't kabel overhoort gezet wort , of 't

anckervalt.

Toerieten
, ofte toereien. Hals-tou-

wen en andere toe haelen.

Tonne-boei. F en ton wel dicht methoe-

pen toe geflagen , dick in 't midden,

onder en boven fmal , welcke op de

ankers gelegt wordt, gelijk de bou-

te boeien, dochmeeft op de zware

ankers: dees zijn prijzelijcker als de

hout boeien, omdat lichter zijn , en

nimmer zinken, gelijk zomtijts den

hout boeien door ingedroncken wa-

ter gebeurt.

Tornen. Tegen houden, vaft houden.

'Toeleggen. Een fchip aenvangen te

bouwen , de kiel toeleggen , dat is

de kiel opzetten.

Touw-werk opfchieten. Het zelve als

'tanker gewonden is in goede fchick

ftellen.

, II. D E E L.

Toppen. De zeilen boven verminderen

:

anders recht ftellen.

Touw-fcheren. Het touw fpannen en
vaft maecken , gelijckmen de hooft- •

touwen doet, als men binnens havens

Trenzmge. Een wóelingh van dunne
touwetjenstuiïchen dedraeyinge in.

Travade. Een ftorm wint, die de fche-

pelingen fchielijck overvalt , doch
niet lang duert.

Traven. Lading in fchepen perzen.

Trenzen. Dun touwtufichen de flageri

vandiktouw in woelen.

TJjouwen. EenVlagineengerolt, een

Tfjouw genaemt , achter af laten

Waeien, 't geen vooreen merek-teken.

ftreckt,omaenboottekomen: oock
wel een teken vannoot, anders fche-

pen toe rakelen.

Tforren . Iets 't geen los i s, me t touwen,
klampen en fpijkers vaft maecken

,

dat het niet en flingert , waer van mert
zegt Tfor-touwen.

'Tjchip ts tujfcken twee halzen. Het
gaetvoor wint, gezegt om dat, als

de halzen of enden der zeilen we-

derzijts even verre van boort uitge-

ftreckt zijn , dan by gevolgh de wint

vlak van achteren in komt.

T' zee-leggen. 'tZeewaert inzeilen.

'Tfchip treckt veelwater. Het fchip

gaet diep.

T zee laten ffringen. Met het fchip

t'zeewaert in fteecken;

'Tfchip laet veel witer vallen. Het
fchip is achter fcherp en in de mid-
den ofvoorbreet.

'Tfchip flrookt wel. Het fchip is van

een goet beloop.

''Tfchip kan tegen zijn lest niet. Het
fchip is bros.

Tufj"chen twee klippen heen vaeren. On-
eigentlijk wanneer men ineen dub-

belt gevaer is en beide ontfnapt.

'T'zeil in de bant houden, 't Zeil niet

laten waeien.

'Tzeilin top halen. Oneigentlijck een

grooten ftaet voeren, zo hoog ofhoo-

ger, als de middelen konnen lijden.

Tuigen, getuigt zijn. Dit wert van het

ftellen der touwen, zeilen en ma-

ften, op de fchepen, gezegt, hoog

oflaeg getuigt, breet offmal getuig:

&c.
Tuimel-
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Tuimelbanck. Een banck die veel in

de kajuits gemaeckt werdt, welck

omgedraei: kan werden

.

luitouw. Een gemeen kabel-touw,

't geen van 'c woordc Ty zijnnaera

herkomt.

Turcken. Ronde-houten gelijck wie-

len , om de ftucken in de rampaer-

den te leggen, ofte uit te nemen, an-

ders (lel -houten.
,
tfVebftheren , ofcenten omzetten. Lat-

ten rondtom het fchip zetten , in't

timmeren, waer men zijn beloop

na vormt.

V.

\J'Aert geven. Het fchip een wei-

nigh met den goeden windt la-

ten loopen , of dezelve van achte-

ren in de zeilen te laten flaen,

fchoon tot nadeel 5 om vaertte be-

komen , en des te beter te konnen

wenden.
Valval. Gezegt , matroozen Hijgt in

de boot , om te roejen.

Valreep. Een touw door wiens hulp

men by het fchip neder klimt.

Van back-boort tot fiierboort jemandt

zenden. Oneigentlijck, de fpot met

jemandt drijven , en hem gins en

weder zenden.

Varkenen. Het fchip in zee tuflchen

water en windt fchoon maeken

,

meteen wercktuigh ,
'tgeen vol be-

zems ftceckt, en een vareken ge*

naemt wert.

Van de wint houden. Ziet dragende

houden.

Varen , opvaren. De fcheeps-touwen

op-fchieten , en ergens in 't fchip ter

neder leggen.

Verkeerde fiat. Een der kromme in-

houten , die achter boven aen het

fchip komen.

Verleken zijn. Op droog zitten.

Verhoren lip. Eenlipofuitftekende

zoom van eenigh hout, datomge-

keert legt , en met de lip oflaegfte

ent na om laeg.

Verteeren, verteert zijn. Werdtvan
maften , en rees gezeit , als zy in

ftorm gebroken zijn.

Verliezen. Ziet afvallen.

Vertojen. Ziet tzorren.

Verlijcken of-verlichtende fchade. Een

woordt onder de Scheeps -reders
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gebruickelijck, en gezegt wanneer
men een fchade, 't zymet werpen,
ofdoorfchipbreucke voorgevallen,

over al't behouden goedtlaetgaen.

Verhandt-rijcken. Overleveren.

Verfcheren. Werdt van het voor by

fchieten , der bakken en plancken

te fcheep gezegt , waer in het bou-

wen acht opgeflagen moet werden

,

om dat hoe meerder de buick ftuc-

ken en knies verfcheren , hoefter-

ker het fchip is.

Verbinden , een fchip verbinden. Het
fchip door het verflouwen , van
eenige ingeladen goederen , ofte

oock wel met verzetten van eenige

vafte fcheeps-leden ; het fchip traeg

zeilende te maken.

Verweiderenmet hetfchip. Ofvallen,

afdrijven tegen wil van de Stuer-

man.

Vervangen. Verlofzen.

Veelzog hebben. Achter breet zijn.

Vellen, de fock vellen. Hemfchrapen
ter wintvanck (tellen.

Veegen , geveegt zijn. Werdt gezeit

vaneen fchip dat onder fcherp is.

Veel water vuyl maken. Oneigcntl:

veel moeiten om eenige zaek doen,

eigentlijck, met fchepen door on-

diepten varen , waer in men zeer

moet arbeiden om voortte komen.

Verleegen weer. Zeer quaedt weer in

Zee.

Verzoecken het fchip. De naden en

openingen bezien,om te herftellen

en te vullen.

Verkens. Scheeps water-vaten.

Verklicker. Ziet boef-lijn.

Verdubbelingh. Een huif, van planc-

ken, die van onderen af, tot aen

het eerftebergh-houttoe, over de

fchepen getrocken wordt ; waer

tuflchen veeltijdts hayr, geflagen

loot, of koper gelecht wert, om
de wormen teweeren, die de fche-

pen doorbooren : de naden werden

bepickt: voor en achter wordende
fchepen mede wel verdubbelt. On-
der de Spaenfche fcheepen die by

d' onzen in Duins verovert wier-

den , vondt men eenige die een

huit van vijf Voeten dick hadden,

om fchoot-vry te zijn. InKoerlandc

is onlangs een fchip gebouwt, daer

men
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men van yzer geflagene platen tuf-

fchen de verdubbeling inzette, doch

is ondienftigh, bevonden om dat de

roeft het houtop eet.

Verlegen weer. Quaet weer.

Ver s'zee zijn. Oneigentlijck : veel in

een zaeck gevoordert hebben : veel

vaneenzaek houden, en die lieven.

Verfche fchoot. Een ftreeck zoet wa-

ter, 'tgeen uit foete rivieren een ent

weegs in zee gedreven wort , zonder

te vermengen.

Verfieken. Gezeght als het eenefchip

het ander verheft , of oock als een

fchipzijn reis niet kan volvoeren.

Verkent raken of zijn. Kenniffe heb-

ben, wacrmenis,als menlantziet.

Vertuyen. Met touwen het fchip vaft

leggen.

Vertuyrtingbladt . Een planck,dieop

het boort,boven het Ree-hout ftaet.

Vertuyen met vier touwen. Vertuyen

met twee touwen aen landt, entwee

't water , of twee voor en ach-ïn

ter.

Vertuyen met water-fchoot. Dit is ver-

tuyen fchuins, niet langs ftroom, of

dwars ftroom , maer tuffchen bei-

den.

Vertieren. Voort gaen in zee , men
vertiert veelof weinig.

Uyl vangen , over /iaeg loopen , door

wint loopen. 't Omflaen of wenden
van een fchip , in weerwil van den

Niet naer het roer

ftuerman.

Uit zijn roer zijn,

huileren.

Vieren. Botgeven,uitpalmen.

Uitleggers hooft. De uitterfte knop,

die vooraen het galjoen komt.

Viff'ingen. Klampen, daer de maft op
den overloop in ftaet.

Vingerlingen. Siet Duimlingen.

Uitbouwer. Een touw , waer mede
men eenig zwaer goet , dat men in

't fchipheizen wil , van boort afhout,

en als 't hoog genoeg is,laet in 't fchip

komen , ook een touw : dat de blinde

reeophaelt, naer boven toe, op dat

hy de ftag nietftucken vyle.

Vijftmgen. Houten die met yzere

bonts doornagelt zijn. Binten om
de maften fteunzel te geven, en recht

in 't fpoor te houden.

Uitwerpen , een vlag nawerpen. Een

vlagtefcheep uitfteken.

Uitloopen. Ontzeilen.

Uitluien. Met een fchijf ofte katrol

graenen en zout uit de fchepen heif-

zen.

Vmke-net. Een lèhering van touwen,
over het fchip , tuffchen backen half

verdeck, 'twelck gefpannen werdt,
als men flaet ,om den vyandt en zijne

werptuigen te weeren , oulincx ge-

bruikelijcker alshedensdaegs, wan-
neer men geheele fchepen van voor
tot achteren dus over weefden.

Vuer-blaes. Een fchip van vueren
hout, die om hen lichte veelgoets

draegen , doch zijn zwack , en de
veelheit van lading doet haervaeck

te gronde gaen,voornaemclijk als zy
graen ofte zout in hebben; want die

waere licht gaende raeckt :zy zijn ge-
lijkzijdig, en zulx , om dat het hout
van dien aert niet wel te buigen is

,

doch tuffchen water en wint zijn zy
zeerbeftendigjen werden min van de
wurm en fpringers door gegeten :om
datvueren-hout volder van hars is,

als eiken.

Viert goet koop. Viert het touw veel

uit.

Uithangen. Wert gezegt, als eenigh
hout over water hangt.

Vierkant wulf. De plaets, daer het wa-
pen achtertegen aen ftaet.

Vlotten. Op't water drijven.

Vlackwater. Stil zee.

Vlagh voeren. Oneigentlijck, meefter

zijn.

Vlooten. Dobbers daerde Haring-net-

ten aendrijven : anders vlot zijn.

Vleet. DeHaring-netten als zy inzee

leggen.

Vlotgaendefchip. Een dicht fchip.

Vlag- heek. Het getraliede houtjen,

daer de vlag aen vaftis.

Volzet. Hoogwater.

Voert. Inham , ofte Zee-boezem.

Voor laftigfchip. Voor te zwaer fchip

,

waerom hetqualijk wenden zal.

Voort lakengaen. Voorwint zeilen.

Voort latenflaen. Geen zeil minderen,

niet wenden , maer met een zelfde

ftreeck het fchip doen zeilen.

Voor en achter dicht. Wel beflooten

met bak en fchans , om tegen-weer

daer uit te konnen bieden. Anders

T 1 1 van
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van beide dicht.

Voor-fchip. Het fchips-gedeelte van

de focke maft af , tot het Galjoen

toe.

Voor hooft roejen. Voor een fchip uit

roejen.

Volfiaen. Als de zeilen geheel uitge-

ipreit en ront opgeblazen van de

windt ftaen.

Voor de Fock hopen. Oneigcntlijk ge-

fchoren , bedrogen ofgecuelt wer-

den.

Voor ftroom en wint zeilen. Oneig.

alles voorfpoedigh gaen.

Voor over loopen. Voor verbybe boeg

van een fchip heen zeilen , 't geen

gefchiedt van fchepen, die het mee-

fte gezagh hebben: minder fchepen

zeilen achter om : en dit gefchiedt

mede door heusheidt dickmael.

Voor optomen , voor' t ancker optornen.

Voor 'tanker blijven ftaen. Oneig.

iets tegen houden.

Voorganger. Het voorfte endt van't

kabel
,

't geen aen 't ancker vaft is.

Voeringe. Kleine koopmanfehap, die

den luiden, welkein fcheeps dienft

zijn, toegelaten wert in het fchip

te laden.

Vol-houden. Siet volftaen.

Voorkgger. Aen anker ofvoor anker

leggen.

Voor een anker opkomen. Op het anker

aenkomen.

Voorfcheen klimmen. Na boven klim-

men, zonder touw-trappen.

Voor dwars touw. Een touw, waer

mede het fchip van vooren vaft ge-

maecktwerdt.

Voor een eeken zijn ofzitten. Gezegt,

als het fchip droog leit , en het wa-

ter wech is geloopen.

Voor vloedt. Als het water begint te

rijzen.

Voor-onder. Een kamerken in't voor-

fte gedeelte van het fchip , onder

'tdeck, op Binnelandts-vaerders

en eenige fluiten.

Voorkomen. Dit werdt van't anker ge-

zegt , als't buiten water voor de

boeg komt.
Voor voet hebben. Voor uit zijn.

Voor zee leggen. In de haven leggen.

Volhandigh weer. Wederdatmenpas
de zeilenen touwen handelen kan,

W i T s e n s

Handighweer.Weder dat men de
zeilen bequamelijck kan handelen-

Vroekojl. HeteerftefchafFen.

Vreetjehepen. Aldus wierden deCon-
voyers eertijdts in Hollandc ge-

naemt.

Vuyl zijn. Werdt van het fchip ge-

zegt, als't buiten om met groente ,

fchclpen en ander tuigh bewof-

zen is.

Vuyl water maken. Dit werr. gezeght,

als een fchip door de modder lleept,

zonder echter gront te raken.

Vuylen. Quade gronden gevaerlijck

om over te zeilen.

Vuer-kleden. Nattehuiden, daer men
de fcheepen zomwijlen mede be-

deckt , in 't flaen om brandt te we-
ren.

Vullingh. Dit komt van hetwoordt
vollen, ofvullen : 't zijn gangen, of

plancken , die men buirewaerts tuf-

fchen de bergh-houten ftelt, oock
binnenin 't ruim, balver hooghte,

daer men een openingh Let , tot

dat het hol vin'tfchipgebouwtis,

om de ftellingen , daer in vaft te

zetten , waer op men timmert : ook
om water tuflehen d'inhouten by in

te fchieten ,
op dat men bezie of het

fchip dicht is. Oock noemt men
vullingh, een planck-ftroock die

opden bodem nevens het kolzem

legt , welck uitgenomen kan wer-

den, om den durek, is'tnodigh, te

zuiveren. De regelingen achter bo-

ven worden mede wel met hout
gevulc, op dat het fchip achter te

meer lijfs Zallchijnen te hebben.

W.
X\J Aacker. Een londt, dat althans

brandende gehouden werdt , in

de back ofvoor 't kafteel.

Wageren. Plancken bmnewaerts te-

gen fcheeps inhoutenaenflaen.

Wangen. Lange uitgefchaefde ftuc-

ken hout, die men op maften,fprie-

ten , en rees legt, als zy te zwack
bevonden werden : zy leggen ge-

meenlijk op de maften na het boort

toe.

JVarlen. Heen en weer fhngeren.

IVaesachtige gront. Kegel gront
3
en

fteenachtige gront.

JVandt zwigten. By hart weder de

hooft-



Scheeps-bouw en bcflier.

hooft-touwen op de hooghte van
de ree , met Setvings vaft aen een

binden, omteminderteflingeren.

Water-vajlfchip. Ee n fchip ftevig, en

niet rank.

Water-berden, halsmaflen. Plancken,

die op het ('chips boort gezet wor-

den en afgenomen konnen werden.

W'ant taliën. Het ftacnde wandt met
lijnen fcheeren.

Wanten. Kleden, daer men 'ttouw-

werck mede deckt.

Wateren een fchip. Water in 't fchip

doen, om re zien of het dicht is,

wert oock van gefchoten kogels ge-

zegt,als zy in en uit het water keilé.

Waterdraght. Even zoveel waterals

het fchip diep giet , zoo dat het

fchip pas daer over kan.

WaterJlaen. Water uit de zee fcheppë.

Waterlijn. De moet van hetwater,die

buiten op het fchip ftaet.

Waermg.d'Overloop op kleine fcliepé.

Water- zeilen. Zeilen , die men achter

tegen 't fchip tot onder aen 't water
toe zet.

Wat maft en kiel lijden mach. Oneig.

zoo veel doen,alsjemants middelen
veelen mogen.

~Waken.Dk wert van de boeye gezegt,

die op het anker drijft : dc boeye

waeckt: dat is, hy drijft boven het

ancker.-

Waentfchip.Dat is waer van daen het

fchip, dus roept men elkandre in

Zee toe.

Waenhout. Hout dat rondt om niet

over al evenveel ftof heeft , maer

II. D IEL

op zomm ige plaetzen ledig is.

Weerftronm. Een ftroom als het water

tegen de gewoonlijcke drift loopt.

Weerwint.ücn wint,dieonbeftendigis.

Wel gtleit zijn. Dus fpreeckt men
van de deught eens kabeltouws.

Wevelingcn. De dwars -touwerjens,
daermen by op en neder klimt.

Weeckback. Een groote back op den
overloop , daer de verzebalie water
indraegt , en zijne fpijze in weekt,
en reinigt : anders den vuylenbras.

Weven. De wevelingen fcheeren.

Wencken. Als een fchip over ftaegh

went : heteerfte wint-vangen van
de zeilen.

Welbjde windt zijn. Zeilen na beho-

ren niet te hoogh oftelaegh.
Wel by zijnlajl zijn. Opzijn pasgela-

den.

Werken. Het open neer fpringen van
een fchip inZee.

Werck. Siet Harpuis of Harpluis:
'tgeenvan 'therpluizen, zijn naem
behout.

Wint overgeven.Lager zeilen:als men
genootzaeckt is , of door de windt
gedwongen werdt.

Winnen. Alsmenvift, het net op halen.

Wiegen. Het fchip heen en weer bewe-
gen, als het afloopen zal , om fchot te

krijgen, 'tgeen met touwen gefchiet,

en lange onder geftocken boomen

,

daer het fchip op (teunt.

Wintwaerts van zijn. Aen die zijde
zijn, daerde wint vandaenkomt.

Willen. Stucken van oude kabels , die-
men buitewaerts tegen de zijde van
het fchip hangt , om quetzinge voor
te komen.

Wintveering. Dat gedeelte des fchips

,

waer de ftucken ftaen, naeft aen de
man te roer , voor de Conftapels
kamer. De poorten, die hier komen

,

zijn wijder als d'andere : gelijk mede
de hals,en boeg-poorten,om het fpe-
len van 'tgefchut. Men zet hier toe
wel loffe borden in de fcheeps- zij-

den, om des noots uitgenomen te
konnen werden, als men de 'ftucken
veel fpeelens geven wil , en bykans
langs fcheeps doen fchieten.

Winkelen. In de winkel-haeck zetten.
Wint volgen. Met het vcrloopen van

de wint zijne ftreeck verzetten.
Wmt loopt uit en in. De wint veran-

dert fchielijkvan ftreek.-is ongeftadig.
Wtrrè. Een zoort van binnelantfche

fchepen inEngelandt.

Wtffen. Debufzenfchoonmaeken.
Wintwaers ty. Een ty , dat tegen dc

wint aenloopt, 'tgeen hol waeter
maekt.

Wtfz.tr
. Een (lock.daer voor een lams- vel om

gebonden is, al waer men de ftucken mede
fclioon maeckt : deze worden oock van
zwaer voor uit gcpluift ton w gemaeckt.

IVmtjlaet of geenjlreeck. De windt is niet be-
ftendigh.

IVtndegeh. Geit, 'tgeen van de Koopluiden
,

aen de Schippers gegeven werdt, voor't (lij-

ten van hare touwen,om de goederen te IoP-
zenen te laden.

Worjien. Oude afgekapte ftucken touw.
T t t t Wrir.
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Wrteken. Met een riem achter uit, jollen en

boots voortdoen gaen.

Wrijfhouten. Ronde langachtige houten, wel-

ke buitewaerts tegen de fcheepen gehan-

gen werden , voor 't aenbotzen en ftooten

van uiterlijck geweldt.

Wrak bout. Bedorven en verrot hout..

Wreeg of wreet zijn. Wert van de fchepen ge-

zegt als zy zwaerlijk op 't water leggen , en

in'onweder zich niet wel op zeeën fchické

,

te veel (lingeren , niet wel rijzen en dalen.

Wrack. Een gebleven fchip , dat op droog of

grontzit, ofin Zee drijft.

Muiten. Houten , daer touwen door gefteken

zijn , om in hart weder het kabel van de

fpil af te houden, als het beflijcktis, of

oock zoodikdathet metgeen handen om-

vat kan werden , dit by bequaem weer met

de kabelaring gefchiedt.

Wuiven. Den ander van heteenetot het an-

der fchip toewenken

.

Wuit. Een werektuigh , daer men té fchecp

fchiemans gaern op fpint.

Z.

ZAlen of malingen. De dwarshouten , die

even beneden de toppen van de maft

wel vaft kruiswijs in elkandere zijn ge-

voegt. Dees houden, mars, hooft-touwen

,

fteng, en ftag,top-reepencn hangers vaft.

Hun geftalt is kring-ftuckig met de holte na

binnen : ftaen dwars en langhs fcheeps. Klei-

nejuffers zijn op de hoeken van de zalen

,

daer kleine hooft-touwen, diefchuins van

de groote hooft-touwen afgaen , aen vaft

zijn.

Zeilen inbreken. Zeilen innemen.

Zet borfl aen. Dit is het woort als men kracht

van noden heeft, om 'tanker te lichten en

fpil te drayen.

Zed torzen. Zeilvoeren.

Zee winnen. Van landt af met het fchip diep

in Zee zeilen.

Zeilenflaen voor de majl. In de wint krijgen

,

ofin ftilte leggen.

Zoo recht. Dus fpreecktdeStuerman , als de

Man te roer wel doet , en den ftreeck volgt

na eyfeh.

Zeilop rant. Zeilen neder.

Zeizingen. Banden, daer de zeilen aen de rees

mede vaft zijn. Ook de touwen, daer twee

kabels aen elkandre mede vaft zijn.

Zeilen op ftootgaern. Met flechte banden de

zeilen gehecht hebben , om die licht loste

rucken.

Zeinfchip. Een aerd van Schepen eertijdts ge-

bruickelijck in deze landen , open , zon-

der vaft roer ofmaft , wekke beyde zy op-

zetteden, alszy in zee gongen ,fmal voor,

zoo wel als achter, fpits toegaende; voer-

den flechts drie Mannen met een jongen

,

zeilden wonder fnel.

W I T S E N S , &C.

Zeeltng zaet ofte zade. De kuil, die een fchip

in de gront gemaeckt heeft , daer het inge-

zeten heeft.

ZeilenfcheppenX>\t wert gezegt als de zeilen op
oftegen de maften leggen , en niet ter wint-

vang ftaen , uitoorzaeck van 't fchip draei-

ing , en dat men dan wint vangt, met het

verleggen van 't roer.

Zeilt zacht. Oneig. Gaet niet haeftig voort.

Zeilen heden. Als de wint ruimt, ofte meer
voordelig wert, de zeilen vieren, ofte meer
dwars fcheeps (feilen.

Zetgang. Een loozegangh, diemenrontom
het fchip zet als men bouwt, opdeboey-
gangh , ofte mede een planck , die rontom
op den overloop tegen boort ftaet.

Zeeën lucht is aen malkanderen. Dat is, het

ftormt en waeithart.

Zeehout, hout voorfcheen. Het boort van '

t

fchip , ofte het hout boven den overloop

aen de fcheeps- zijde.

Zee-fow»£».Tonnen ofvaten, die op ankers met
een arm, vaft in zee gelegt werden,dicht ge-
pekt dat daer geen water in komen kan ,

boven wijt , en onder fmal. Defe dienen
den Zee-luiden voor backen, in het in en
uit zeilen van de Zee-gaten : zy zijn aen
yzere kettingen vaft , die onder aen het an-
ker in de grondt vaft zijn : in't uit-lopen

neemt men die waer , welck aen de rechter

handt leggen, in't inkomen, die aen de lin-

ker handt leggen. Waer droogten zijn en
gevaer is legt men witte tonnen , en daer

goet anker gront is, ziet men eenige tekens

op de tonnen (teken.

Zeemanfchap gebruiken. Geven en nemen,
niet al te vaft op zij nftuck ftaen, nareden
en billigheit iets verrichten , fchoon men
buiten gewoonte , berecht en bevel gaet,

'tgeen te fcheep dickmael gefchieden moet
by voorvallende gclegentheit, van windt,
weer en anderzins, waerom de Zeeinftruc-

tien niet te zeer bepaelt moeten zijn.

Zee-handen en voeten hebben. Een goet Zee-
man té zijn.

Zee-waters. Een Golfen baer.

Zee winnen, 't Zeewaerts in zeilen.

Zeil. Het woort zeil wordt voor een geheel

fchip onder de Zee-luiden gebruickt.

Zeil ergens op maken. Eigentl. ergens na toe zei-

len , oneig. gifzing ergens op maken.
Zervings. Dick gevlochte ftrengen , van out

touw, die t'zamen gezet werden, daer men
kleeden van maeckt , die musquet fchoot

vry gezegt werden te zij n , waerom menze
veel rontom fcheeps-boort hangt , als men
flaet.

Zwaluwen. Een zoort van houte nagels, daer

men bakken en planken mede verbint.

Zog-gat. Een hok achter in 't fchip, onder de

Conftapels kamer , daer fcherp in geberght

wert.

E Y N D E.
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Appendix ] ofte Byvoegfel

,

Tot de

SCHEEPS-BOUW
E N

BESTIER,
BefcbreVen door

NICOLAES WITSEN.
De Letter P. betekent pag. C. colom. en L. linie.

Tot het eerfte Hooftjïuk.

Bochir-

\umlib.l.

af, 33.

Ag.if. C.z. Tur-

Jiones , Zijn van oudts

zeker aerd van Viflchen

geweeft.dcn Delphinen

niet ongelijk ; van wel-

ke het verdichtfel zijn

oorfpronk her fchijnt te hebben , dat,

'jrfeni. namentlijk het volk Tyrfeni , Menfchen
in Delphinen vervormden. Welke Na-
tie ook dezen Vifch voor een teken
aen hare Schepen hadde ftaen.

P. 5. c. 2. /. 14. Schoon Macrobius,

en andere Schrijveren'mèer , met waer-
heyt beveiligen , dat op dces Munt het

hooft van Tanus met het Schip ftaen

verheelt
;
zoo zijn echter andere van

gevoelen , dat deze Penning geflaegen
zy , vooreen zin-becltdesalgemeynen

pxiarttu Watervloets, wanneer Saturnus, die een

,p

l

. \.
zclve mct K?acb is,'alleen met de zijnen
over is gebleven.

P. 4. c. 2
. /. 3 7. Neptuin

, die de zelve

mztlaphet gelooft werttc zijn, isdaer-

om Godt der Zee genoemt, om dat het

gedeelte des Werclts , dat hem te beurte

viel, veel in Eylanden beftont. De vleu-

gels van Merkuer Scheeps-zeylen be-

duyden,zonder welke de Koophandel,
daer hy Godt van werdt gezegt te zijn,

bezwacrlijk kan gedreven werden.
P. 8. c. 1

, /. 5 5. De Phdnicers, en die

'filfi

elig.lib. 1,

f. 1.

van Sidon werden gehouden de eerfte
tczijn gewecft.die de Schip-vaert na de
Stetren ftuerden , en afmaeten , 't geen
hun van Merkuer was gelecrt , zoo
Manlius wil.

P-j.c.t.l.i). Bacchus wert de zelf-

de met Nimrod gelooft te zijn geweeft.
P. 1. c. 2. l.g. Het woordt Gopher, B-

werdtby Fullerus voor CyprefTenhout^MBM*
vertaelt, 'tgeen, zoo Martidis wil, lan-
ge duert, en den worm wederftact. Hier
van maekten de Arhcnienfers kiften,

daer zy de beenderen der gener in be-
waetden

, die in den K'fijgh en voor het
Vaderlandt quamen t'overlijden. De
ftok van bevel, die Iupijn voerde,uyt dit

Hout was gemaekt (zoo de Oudtheydt
verdicht) daer mede zy zijn altijtdurend

gezagh wilden afbeelden.

<_sllexander M. zegt Arifiobulus,dedê
een fcheeps-vloot bouwen.van de neer-
gehakte Cypresboomen in Babylonien.

P. 3 3 c 2. /. 54. De Phtinicers,houd- PU», li».

men
, dat haere Schepen met zeker pek i<K«A"-

van Narycu of BrutU- hebben beftree-

ken
, 'rgeen zeer dcuchtzaem en vaft-

houdende wierf gefchat. Ccdrium is pik
geweeft, dat uit Hout in Syrien droop

,

daermen Schepen infgelijks mede be-

ftreek , 't welk" AVicenna Alkitmn op 't

Arabifch noemt, én Cabab in 't He-
breeus.

P- 7- c.i
. I. 34. Het verdichtfel van

o4" Europa,,
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Europa ,

gefchaekt onder 't wezen van

een Stier, wï\ Bochartus , dat zijn oir-

fpronk heeft van het dubbelzinnig Phx-

niefch woort Alpha , 't geen zoo wel

een Schip als een Os betekent.

P. 10. c. ï.l. 47. Dacr en ontbreken

geen geleerde Mannen , die de mem I

van het Schip Argo uit zijn groote , in

LA. i. de gront-woorden zoeken. Uit Vitru-

"P- »•
yjfis , en Theocrttus wort beflooten , dat

dit Schip vijftigh of zeftigh cubiten

langh is geweeft. Het woort daer het

fprekend hout mede uit wert gedrukt,

dat aen den kiel hongh ,
infgelijks voor

een hout dat het Schip beftuert , geno-

men kan werden : fchoon Apollodortts

dit ftuk houts aen den vootfteven

plaetfte.

Het Schip Argo, zoo men geloofaen

LA. 1 . Rhodii Argor.autica mach geven «voerde

zeil, was binnewaerts met hechte plan-

ken gewapent. Als men 't te water

bracht, wierdt de aerde ten dcele opge-

dolven, in welke opgedolven fleuf rol-

len gezet wierden , daer het Schip over

voort gonk. De riemen wierden om-

gekeett en aen de banken vaft gebon-

den , als men huns niet noodigh had-

de , een vadem langh over boort fchie-

tende. De roejers arbeideden zoo wel

ftaende als zittende , de maft ftont mid-

den in het Schip. Zijne riemen waren

met lecnige tienen aen de dollen vaft

gebonden. Wanneer dit Schip af ftak,

wierden 'et vele Offen ter flacht aen

den Autaer gebracht, en lafon beloofde

aen de Godt te Delphos zoo veel flacht-

Ofien, als 'er Helden van zijn tocht we-

derom zouden komen. Het ingewant

des Vees , wierdt by dit geval in zee ge-

worpen , en de wijn uit fchalen gegoo-

ten , zoo men uit den zelfden Schrijver

mach befpeuren. De Helden hielden

affcheit maeltijden, eer zy te fchcep tra-

den. Het waepentuig wierdt tuflehen

de riemen en onder de roeibanken ge-

plaetft, en ieder wierdt een riem toege-

voeght by 't lot. De voorfteven was

krom. Dc maft zetten zy op , na dat

het Schip uit dc haven , en een goedt

endt voort was geroeit , waer uitte be-

fluiten is , dat hy te bijfter groot niet

moet zijn geweeft. Als men te lande

tradt , wierdt het Schip met touwen en
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eizere ketings vaftgemackt. En om dat RhoJh

dit Schip meer malen , het woort van

Krom toe werdt gevoegt , is het geloof-

baer dat het niet gelijkzijdigh maer

ront van beloop zy geweeft. Met Leeu-

we huiden de Argonautx bekleedt zijn

geweeft. Deachterfteven (welke plaets

voor geheilight wiert gehouden) hoo-

ger was als de voorfteven. De Roejers

zaten twee aen twee , op een bank , als

uit deze woorden van Rhodms is te be-

fluiten, zy nemen bankenpaer aen paer.

P. 6. c. 1. /. 3 3. Seryius vethaelt, dat

Da-dalus een zeil maekte ,
zijn kleedt of

mantel uitfpannende met zijn ermen.

Ifis wert mede vertoont acn oude Mun-

ten , ftaende op een Schip , een zeil uit*

gefpannen in haer handen houdende.

P. y. c. 1. /. 9 4. Het rooven dat Iupi-

ter wort gezeght gedaen te hebben aen

Ganymedes, in fchijn eens Arents, en dat

Phryxus op een Ram over Zee voer,

beide met Schepen dus benaemt , zy te

vetftaen. Infgelijks dat Jfis op eenHont

in /Egypten over Zee quam varen.

P. 7. e.i'. I. 44- Van dit verhael, ziet

by Herodotus in zijn eerftc bock, daer hy

zegt, dat de Dochters die gerooft wiel-

den , op den voorplecht ftonden , en

Waren kochten.Andere doch gevoelen

dat deze Io niet gefchaekt wierdt , maer

datze met den Stuurman van 't Schip

te doen had gehad , en alsze haer zwan-

ger bevont,al willends met de Facnicers

was wegh gevaren, lo was Dochter van

Inachus , en zy wierdt tot Vrouw van

Oztris in /Egypten verkooren ,
Konin-

gin gemaekt, en naderhandt van Iupiter

bezwangert, en in een Koe vervormt.

P. 4. c.2. L46. Van dezen Arion ziet

infgelijks by Herodotus in zijn eerfte

boek, gezegtZC/w.

P. 7. c. \.l.\\. 'Europa, zoo'tver-

dichtzel houdt, wiert van lupijn , onder

de gedaente eens Stiers ,
gefchaekt ,

zy

was de Dochter van Agenor ,
Koning

dcrSidoniers , welcke Jonkvrouw niet

gevonden wordende,de Sidonifche Ve-

nus en Godin wierdt genoemt, waer by

niet anders te verftaen zy , als dat het

Schip daer dezen Iupiter , die Koning

was van Kreten, de Maegt mede fchaek-

te , het teken van een Stier voerde. Dc

Plurniccrs dan te dier tijdt Europa zoe-

kende,



Scheeps boutv

kende , en de Griekfche Zee door va-

rende, (lichten Tharfis , waer van daen

het komt dat die van Tharjis , eeneaerd

van Schepen met de Phxnicers voer-

den.

P. io.c. 1.1.4,7. Daer zijn Schrijvets

die het getal der Helden , welk op het

fchipJrgo voeren, tot op 46 begrooten.

P. 7. c. 2. /. 5 1. Andere zeggen , dat

de eerfte Zcc-vloot gebouwt wierdt in

dcStudt Naupacius, en zulks van de He-

racliden.die Eurifteumdtn aldertrotften

Konink van 't Peloponefus overwonnen,
tevoren een zeer wreeden vyandt van
Hercules, en daer na van deze zijne zoo-
nen. Dit 's doch onwis , maer niet is te

twijfelen , van de groote vloot die uit

Sufa tegen Grieken wierdt gezonden,
noch van de Scheeps-vloot van Mitri-

dates , Konink van Pontus , die uit 400
zwaere gebekte Schepen , en 600 lich-

ter Schepen beftont, noch ook niet van

de vloot van Pompejus die uit 500
machtige twee en drie ordens Schepen
beftont , waer mede hy in 40 dagen , de
Zee-rovers flerk 800 Schepen verwon,
en nam. Deze vloot van Pompejus was
verdeelt in 24 Admiraelfchappen, en in

5 3 afdeelingen gefchaert , om na alle

Oorden heen te varen , en den vyant al-

zins te vervolgen
, Pompejus zelve hielt

60 van de grootfte Schepen by zigh, en
na behaelde zegen , (lachte hy hondert
Stieren aen Neptuin , en hondert aen de
Viciorie.

P. 11. c 2.1. 14. Andere geven de
Samothracers de lof, van de Mafteerft

aen het Schip gemaekt te hebben , en
andere weder den Konink <u£geus.

P.6. c. 1. /. 5. QyEgeus hadaenzijn
Zoon Thezeus een fwart en een wit zeil

mede gegeven
, op de tocht na Creten,

alshy den Minotaurus met lift gong be-

ftooken ( zoo als de verdichtzelen lui-

den ) met bevel , indien hy den Mino-
taurus kon dooden , en weder naer huis

keeren , dat dan de witte Zeilen zoude
aenflaen

; 't geen by hem door verlief-

de vergetenheit , over 't vermaek dat
dien nacht met Phedra had genoten

,

den Stuerman wierdt vergeten te be-
laften.

P. 6.c. 2. /. is. Deze Vanasis , wil

Diomfius , dat het Scheep-bouwen in

en Befiier.
}

/Egypten Van de Phsrnicers had geleert.

Het Schip Vanais naer hem genoemt.in
Grieken

, de naem van Penteconteron

verkreeg, naer het getal zijner Doch-
teren. Andere zeggen

, dat Vanaus
niet met een Schip alleen , maer met
een gehecle Vloot , uit /Egypten in
Grieken over quam.
De Eginetcn

, volgens gevoelen van
Heztodus, zijn de eerfte die Wapenen op
Zee hebben gevoerr. De MHèners en
Trojanen waren 't die den Helles-pont
het eerft bevoeren,

Sefijlris Konink van /Egypten, zegt
Diodorus Siculus

, was d' eerfte die met
een langh Schip d'Erythreifche Zee
heeft bevaren.

P. 1 1. c 2.1. 1. Ofzoo andere zeg-
gen van Konink Eulus , of Hellen.

/• 5- Jollen of Scaphas, anders Te-

ftacea. geheten , welke van Biezen of
Teenen waren geweven

3 men zette-
de daer zomtijts zeilen op, uitbanen
van Boomen gemaekt , waer van by
Lucanus en E. Hifter is te zien , welk
laefte zegt, dat deze Scapha (anders by
d' /Egyptenaren Potfona mede geheten)
met Hars boven op was beftreeken.

P.ó.e.z.l.i. Welk by nacht vaeren,
naer het gefternten is gefchiet

;
daer

Thales Mikfms by zommige vinder van
wert te zijn gelooft.

Doch Callimachus in fijne Dichten ,

zegt , dat den Beer een zeker teken aen
't varen geeft , ervonden by die vafi

Tyrus.

Fabius was de eerfte onder de Ro-
meinen die de Zee-kaerten maekte.

P. 11. c. 2.1. 10. Het Schip dat Cope

wiert genaemt , was een vont van de
Platèènzers,zoo Strabo wil, 'tgeen eerft

alleen flechts zeilen voerden , doch na-

derhandt , dezelve geftalte houdende,
wierden daer Riemen op geleght : dier

gedaente was mede het Schip van ifis ,

'tgeen tot teeken een Ganze-kuiken
voerde.

P.ti. c.%. I. 19. En dit Anker behielt

zijn naem van Angyra, hooftftadt der

Tyrrhenen.

/. 43. Daer zijnder die willen dat

GrjfindiezndeisTriphon wert genaemt,
verfcheide flagh van Neb-fchepen dede
bouwen.

2 P. 9.
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Homerus

'
1 O

p. g. c. z. /. jo. Andere zeggen , dat

dit Schip zijn naem behielt van de wit-

tigheit der zeilen , want het griekfche

woort Argos zoo wel wit als fnel bete-

kent, volgens Hyz,ichius.

P. i. c. 2. 1. 30. De voet by Grieken

en Romeynen weinigh grooter is ge-

weeft , als die gene welk men hier he-

densdaeghs gebruikt.

P. 2. c. 1,1-3,. Sdmajius wil, dat een

CubitofElboogh de groote van twee

voeten heeft gehad.

P. 9. c. i. d 3 5. Andere zeggen dui-

delijk, dat deze Bellerophon een edelen

Griek was , welk den Zee rover chi-

marrus , die de kuft van Lydien be-

ftroopte , overwon , wiens Schip een

Leeuw voerde tot zijn kenteecken , en

droegh een Draek op den fpiegel.

Dees chimarrus wiens Schip Chime-

ra was geheten , Geit gebynaemt wiert,

'tgeen oorzaek tot verdichtzels heeft

gegeven.

Jupiter, wil de verdichtzieke out-

heit , veranderde zich in een Ram, om
tegen Tiphon , een trotzen Reus , Heer

van /Egipten , te ftooten : 't geen te

kennen geeft , dat Jupijn op een Schip

door Rams-hoorens kenbaer.heeft ge-

ftreden.

P. 9. c 2. 1. 50. Homerus fprcekt van

een Pheacidiïch Schip ,
gemaekt door

Konink Pbeacus ; het geen langh was

,

cn wel het eerfte van dien aerd zoude

zijn gewceft -, dit Schip naderhandt aen

Alcinous Konink der Pheacen wierd gc-

Soimui. geven , dien het weder aen U/iffeslcen-
P
J,ZTuf' de • wanDe" hyW geluk op een plank

uit zijne fchipbreuke aen het Hof van

Alcmous was gebracht. Welk Schip

Neptuin eindelijk in een Eylandeken

vervormden , zoo de verdichters zeg-
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vens Voorfteven en Katrollen van Vx-

cLdus daer by zijngedaen.

Eupdemus ervond den twee - tant

,

om het fchip te verdedigen.

P. 3. c 2. 1. 49. Van het heerfchen

ter zee ziet de Commentarien van Ca-

faubonus over Polybtus , in't breede.

<By~Voeg\el tot bet tivecle Hooft-

fiuk.

Jpoll.

Kbodiill

OviJitv.

gen.

Defchepender Trojanen, zegt 0-

vidtus, welke van de Vrouwen aen ko-

len wierden gelegt , in Tiberienfche

Nymphen zijn verandert , en alzo on-

fterfelijk gemaekt ;
't geen VtrgiliuszeQ.

aen Berecynthia Moeder der Goden te

zijn gefchiet.

P 11. c. 2. I. 13. Andere zeggen ,

dat ikarus het driehoekigh Zeil alleen

vont , en dat het vierkantigh Zeil , de

Maft , met de Marfch daer boven , ne-

P.16.C.2./.3. Mifichien moge jemant

voorwerpen , dat op defchepen die de

reien boven elkandre hebben gehad, de

riemen elkandre inde weegh zijn ge-

weeft , datfe buiten boorts, en in't roe-

jen tegens een hebben gebotft , welken

men zoude konnen antwoorden , dat

velicht de riemen tuflehen zware berk-

houten deur , buitens boorts hebben
uytgeftooken , zoo , dat zy noch te

hoog noch te laeg hebben konnen wer-

den bewogen , lchoon de roejers zulks

zelfs wilde.

P.17. c.i. I.30. Jemant mochte zeg-

gen , lchoon alle de roejers die aen een

Riem arbeideden de Riem niet konden
vatten , zoo hebben zy mefchien met
touwen daer aen getrocken , 't geen

niet kan zijn
, terwijl de fchrij vers mel-

den dat de roejers de Riemen met hare

handen vaft hielden.

P. 1 3 . c. 2. £34. De Btremes en Trirc-

mes dat tweeën drie riem-rei-fchepen

zijn , zoo wel open als gedekt zijn ge-

weeft, gelijk uit Poübms is te befluiten.

De gedekte hadden een overloop

boven 't hooft der roejers.

De breete van een fchip met acht reie

Riemen van 22 voet by zommige ge-

houden wert geweeft te zijn , de lang-

tei8ovoet. De kielen van de fchepen

die ten oorlogh wierden bereit , meeft

altijt van eikenhout zijn geweeft.

P. 16. c. 2.1. 40. Men kan ook zeg-

gen , dat de fchepen wierden benaemt,

nacr zy veel verdekken hadden ,
daer

vangeroeit wiert; doch boven 3 of

4

verdccken is het niet wacrfchijnlijk dat

de fchepen op zijn geftegen , om de

groote hoogte te vermeiden. En ook

naer zy op jeder verdek veel mannen

aen een Riem hadden zitten
j
by voor-

heeft dat een bi- oftri-remis dat's twe-

of

Lii. 16.







of drie-riem-rei-fchip twe of drie ver-

dekken hadden , waer op jeder byfon-

dere roejers hadden gezeten. Of, dat

naer het getal der roejers acn de Rie-
men die boven elkandre ftonden , de

Schepen wierden benaemt, by voor-
beelt

: zoo op drie verdekken aen jeder

Riem op elk verdek /Mannen fton-

den , moeft zoo een Schip een twaelif-

ricm-rei-fchip benaemt zijn geweeft.

Dit toegeftaen,deplaetzing van alle de
roejers

, op de fchepen die tot 40 en 5 o

reien opgeftegen hebben
, bequaemlijk

te vinden is , 't geen anderzints be-

zwaerlijk fchijnt.

Het getal der Riemen , 't zy de fche-

pen veel , of weinig , of wel geen ver-

dekken hadden , wiert by de ouden

Scheeps-bouT» en Befiier.
5

wierden met Leeder veeltijts bekleet.

P. 13. c. j.l. 44. Voor het Tfoord dan.

Twee voeten werden de banken in de
drie- en vier-riem rei- fchepen , na de-
zen bouw , daer de onder en boven
roejers op zaten, van boort afgezet,
en de middel-banken twee voeten en
een half. De banken der Thraniten en
Thalamiten ( boven en onder roejers

)

waren vaft aen de boorden van het
Schip , te wederzijts , doch de banken
der middel-roeiers (zygiten) ftonden
op ftutten.welk onder aen den bodem,
ofop eenig verdek van 't Schip vaft ge-
flagen wierden

-, 'tzy dat de ftutten en-
kel ofdubbelt waren , op de einden, of
te midden onder de banken ftaende.

De voet.i->-'" ,- : -

ïcncpcn cue na nem-reien wierden be-

naemt verbijttert is geweeft. Zoo dat,

de fchepen die men vijftigh-riemers

noemden , alleen 50 riemen weder-
zijts aen boort hadden liggen , zonder
tot fo onderfcheiden ordensop te ftij-

gen^ 'tzyzy 2 of 3 mannen aen jeder

riem hadden ftaen, en Bi- of Trircmcs
daer van infgelijks konden werden ge-
naemt, ofniet.

P. 14. c. 2.1. 5 . De banken daer de
roejers op zaten

, gaven vaftigheytaen
't Schip , alzoo zy de beide fcheeps-

boorden t'zamen hielden.

P. ïS.r. 1./. 2. De Riemen zijn, als

de roejers op onderfcheiden hoogte za-

ten , van verfcheide lengte geweeft, die

verft van't water zaten , dengrootften
Riem nodig hadden. De roei-banken

_— ^gciij».c lengte de rie-

men in't water.

De zygiten ofte middc-roejer$ zaten
op banken die fcheepwaert in ftonden,

om placts te winnen , in de hoogte

,

zoo egter , dat zy hare riemen tuffchen

de onder en boven roejers deur , qua-
men in zee te fteeken , welke riemen
onder de zitbank der boven roejers

,

en voorde borftvan de onder roejers

quamen. De riemen der midde-roejers,

alzoo zy verft van 't water zaten , en
diepft binnen 't Schip , de langhftena

deze ftelling zijn geweeft.

En dit alles na de mciningh van den
genoemden Heer M. Meiboom , mach
befpeurt worden , uit de nevensgaende
Plaeten , onder letter A en B. De
bovenfte Figuer by A verbcelt een Tri-

remis
, ofdri-riemrei-fchip, en de twe

A 3 onderfte





Scheeps-boulo en Bejher.

of drie-riem-rei-fchip twe of drie ver-

dekken hadden , waer op jeder byfon-

dere roejers hadden gezeten. Of, dat

naer het getal der roejers acn de Rie-
men die boven elkandre ftonden , de

Schepen wierden benaemt, by voor-
beek : zoo op drie verdekken aen jeder

Riem op elk verdek 4°Mannen fton-

den , moeft zoo een Schip een twaelif-

ricm-rei-fchip benaemt zijn geweeft.

Dit toegeftaen,deplaetzing van alle de
roejers

, op de fchepen die tot 4,0 en e, o

reien opgeftegen hebben
, bequaemlijk

te vinden is , 't geen anderzints be-

zwaerlijk fchijnt.

Het getal der Riemen , 't zy de fche-

pen veel , of weinig , of wel geen ver-

dekken hadden , wiert by de ouden
geftelt na de lengte van het Schip.

De fchepen die maer cenen fpits of

punt aen 't Galjoen uytftaeken, gehou-
den worden voor enkele lange fchepen

met een ry riemen , en die twe punten

hadden, zeggen zommigc, Biremes of
twe-riem ry- fchepen geweeft te zijn,

en daermen drie punten offcherpten

voor aen uit zag ftecken , zouden drie-

riem ry-lchepen zijn geweeft.

Schepen die men de naem van lange

gaf, naer het getal van riemen die op
haer lagen (zoo eenige Schrijvers mee-
nen ) zomtijts benaemt zijn geweeft,

't welk verwarringh in de zommige by
heeft gebraght , en het fchip 't geen na

zijn tal riemen was benaemt , met de
fchepen die na riem-reien wierden be-

naemt verbijftert is geweeft. Zoo dat,

de fchepen die men vijftigh-riemers

noemden , alleen 50 riemen weder-
zijts aen boort hadden liggen , zonder
tot j-o onderfcheiden ordensop te ftij-

gen-, 'tzyzy 2 of 3 mannen aen jeder

riem hadden ftaen , en Bi- ofTriremes
daer van infgelijks konden werden ge-

naemt , ofniet.

P. 14. c. 2.1. 5. De banken daer de
roejers op zaten

, gaven vaftigheytaen
't Schip , alzoo zy de beide fcheeps-

boorden t'zamen hielden.

P. ïi. c. 1.1.2. De Riemen zijn, als

de roejers op onderfcheiden hoogte za-

ten , van verfcheide lengte geweeft, die

verft van't water zaten , dengrootften
Riem nodig hadden. De roei-banken

wierden met Leeder veeltij ts bekleet.

P. 13. c. 1. l. 44. Voor het Tvoord dan.

Twee voeten werden de banken in de
drie- en vier-riem rei-fchepen , na de-
zen bouw

, daer de onder en boven
roejers op zaten , van boort afgezet

,

en de middel-banken twee voetenen
een half. De banken der Thraniten en
Thalamiten ( boven en onder roejers

)

waren vaft aen de boorden van het
Schip , te wederzijts > doch de banken
der middel-roeiers (zygiten) ftonden
op ftutten.welk onder aen den bodem,
of op eenig verdek van 't Schip vaftge-

flagen wierden
;
'tzy dat de ftutten en-

kel ofdubbelt waren , op de einden, of
te midden onder de banken ftaende.

De voet-bankjens daer deze roejers

hunne voeten op zouden zetten, wier-
den een gewoone clboog hoog gezet

,

't geen het vierendeel eens mans lengte
is,menholtze weinig uit, op dat den
voorzittende onder-roejer

, ruggelings

over vallende , te meer ruimte over
blijve , tot beweging.

De zitbank van de onder-roejer
ftaet een voet met een vierendeel of
halfvoet van de zitbank der boven-roe-
jers , en alzoo fchiet de onder-roejer

met zijn hooft.dat hy langer is.tuffchen

de bo ven-roeiers in, en dus flaet een
achter boven roejer zijn riem boven
het hooft van een onder voor roejer,

't welk dienftig om plaets te winnen ,

flaende egter op gelijke lengte de rie-

men in't water.

De zygiten ofte midde-roejerj zaten
op banken die fcheepwaert in ftonden,

om plaets te winnen, inde hoogte,
zoo egter , dat zy hare riemen tuflehen

de onderen boven roejers deur , qua-

men in zee te fteeken , welke riemen
onder de zitbank der boven roejers

,

en voor de borft van de onder roejers

quamen. De riemen der midde-roejers,

alzoo zy verft van 't water zaten , en
diepft binnen 't Schip , de langhftena

deze ftelling zijn geweeft.

En dit alles na de meiningh van den
genoemden Heer M. Meiboom , mach
befpeurt worden , uit de nevensgaende

Plaeten , onder letter A en B. De
bovenftc Figuer by A verbcelt een Tri-

rerms
, ofdri-riemrei-fchip, en de twe

A 3 onderfte
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onderfte JOuntqueremes , ofte vijf-riem

rei-fchepen. Doeh ftaet te letten , dat

deroejers weinig meer in een gcfchikt

behooren te zijn ; dat de boven-roejers

hun riemen boven de hoofden der on-

der-roejers moeten flaen, dat de banken

der midde-roejers , die met de witte

verw verbeeldt worden en fcheepwaert

in ftaen , van ftutten onderfteunt be-

hooren te zijn , dat de voetbankjes der

opper-roejers achter tegen de ruggen

der onder-roejers acn komen te ftaen.

Hier uit volgt, dat de middel-roejers de

aenzienlijkfte roeiplaets hadden , als het

ruimft zittende , en bedekt voor de zee

en wint .daerentegen de bovenfte, die

met hare hoofden boven 't boort uitfta-

ken, wint eti weer fteets moeftcn waer-

nemen. Der onder-roejers, (fchoon zy

de kleinftc riemen hadden) plactswas

verachtelijk, alzoo zy het achterdeel

van de boven-roejers voor 't gezicht

hadden. De bovenfte roejers , wel-

ke met het bovenlijf op onverdekte

Schepen boven 't boort uitftaken , na-

men , als een vyandt naderden , het ge-

weer in de vuift , waer over ook hun

loon mede hooger als der onder-roejers

is geweeft.

P. 17. c. 2. I. 27. De Schepen TV/- en

Jjtuadriremes waeren wel de gebruike-

lijkften in den Krijgh, doch echter heeft

men daer toe mede gebruikt , Schepen

die hooger in rejen op fteegen.

rBjï>oegh?el tot hst derde Hooft-

fluck.

P. 21. c. u 1. 10. Onder de namen

der oude fchepen telt Pollux , Cydari ,

Cyda.lt , Harpof hora. , Tiarmenos , 't welk

drie zeilen voerde. De zommige had-

den in Lybie de naem van Rammen of

Boeken. Lenticulus was te Romen ze-

ker klein (lach van fchuiten.

P. 2 1 . c. 1 . /. 2 2 . In het Boek Addtt.

Lamb. Schafnaburg. wert gewagh ge-

maekt van fchepen , Cocones geheten ,

'tgeen ongetwijfelt grooteZce gevaer-

ten zijn geweeft ,
wanthyzegt, muit*

naves ma.gn<n tam trieres quam cocones in

mari Mediterraneo fubmerfx perierimt,

dat is, daer zijn veel groote Schepen,

zoo wel roei-fchepen (drie roei-rei fche-
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pen) als Cocones in de Midlantfche Zee

vergaen.

Dezezaekwort op een ander plaets

in compilatione chronologica op het ]aer

m cc lxv gezcit voorgevallen te zijn,

en daer zijn dees Schepen Cogkones ge-

noemt , zoo dat het gelooflijk zy , dat

ditflagh van Schepen met d'oude Kog-
gen ,

gelijk in het Amfterdamfche Wa-
pen zijn vertoont, over een komt.

P.%\. c.\. I.17. Rates by Curtius £'M-

voor een byzonder fooit van Schepen

wert genomen , Qwomaekcinfgelijks InVatim

onderfcheit ruffchen het woort Navis,

't geen een Schip flechts betekent
,
op 'c

Latijn, en Ratis, en zulks in deze woor-

den , cum aut nanbus aut ratibus conaren-

tur accedere , dat is , terwijl zy met fche-

pen en rates zoeken te naderen. Ziet

hier van ook by Varro : waerfchijnlijk is
L,i ' 6-

het dat ratis een vaertuigh zy geweeft

licht en los opgebouwt.

P.zs-c.2.1. 27. Het fchip van Philo-

pater , willen eenige , dat voeren konde

12000 vat, jeder vat op 2000 pont ge-

rekent : van 400 mannen wierdt het

voortgeroeit-, de hoogde riemen hout

Caramuel dat 38 cubiten lang zijn ge-

weeft.

P. 19. c. 2- l. 22. De geheele Rijn-

fttoom en de Stranden van het out Ba-

tavia , zijn onder Conftantijn mttftraU

ofte conftrau naves , dat 's gedekte fche-

pen, voorzien geweeft.om den aenloop

van uytheemfche vyanden te weeren,

gelijk by lumus in zijn Batavia klaerlijk Ctp.g.

is te zien.

P. 22. c.2. I.29. Jpollimris fchrijft

zeer duidelijk.dat deze Saxen buiters op

de Zee , tuffchen Engelant en Hollant

zijn geweeft, ftout te water, voeren in

fchepen die met huiden waeren over-

trokken. Der geftalte , na allen fchijn,

als opdePlaet, boven, by de Wapens,

aen N°. 16, is vertoont, 't geen gevolgt

is naer een donker afchgrauwe Steen,

gevonden in de buyten-muer van het

huis te Britten.

De geleerde lunius verhaelt in zijn

Batavia , van zeker Pcrfoon tot Hoorn,

hem in maeghfehap beftaende , die in

een boot van vier planken en drie be-

reide huiden , 't geen hy alleen op zijn

rugh kofte dragen , de Noordt-zee in

voer,
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voer, de Zont door, en tot Dantzikbe- dat grootc laft-vocrende fchepen wa-
lande

j tot groot verwonderingh der , ren , Carchefium , een fchip dat een
aenfchouwers die het vaertuigh uit de

j

groote Mars droegh , den diepe Kroe-
1 zen gelijk , Cope of Copmx

, 'cgeen eenZee op zagen komen.
P. 22. c. 2. I. io. De Schepen der

Francen (fegt Cxzar ) waren platter van
Kiel als het Romeinfche vaertuigh , en
zulks om te gemakkelijker op droogh-
ten te konnen zitten. De voor en ach-

ter Stevens ftonden zeer verheven , ge-

bouwt van eiken hout. De roei-ban-

ken waren van balken gemaekt, een
voet hoogh , met yzere fpijkers aen een

geheght , die een duims dikte hadden.

De Ankers tot deze fchepen , aen yzere

Ketinghs vaft waren , de fchepen zelve

waren zoo hoogh (feght hy voorts) dat

d'onzen dezelve met Pijlen niet wel
befchieten konden.

P. ïS.c. 2. /. 6. Ctzar van dit ge-

flacht van Schepen een goet aental de-

de bouwen , die weinigh lager van
boort waren als de Actuiirtx gemeinlijk

plachten te zijn : behalven ook noch
andere daer hy laften in wilde voeren ,

die weinig wijder waren.

Annoünd wierden zekere fchepen by
de Romeinen genaemt , die leeftocht

voerden.

P. 23 . c. 2. I. 1 8. Als Mius Ge^ar

Brundufwm had belegert , wierden by
hem en Pompejus veel Vlotten en To-
ren-fchepen gebruikt , die aen vier An-
kers , uit vier hoeken in het water vaft

wierden geleght.

P.20. c. i /. 3. Deze Trabarix nayes

anders Littoraru en Caudice nayes wier-
den genaemt.

P.zi.c.i. I. io. Hier by konnen
noch geftelt werden , de fchepen Bare*,

Holkndes , Nuffetid , AphraBx.
, Silpha

,

Heneres , cjiieliacum , <JMedt&
, Satthie,

olormx of Swaen-fchuitjens , die klein

waren , en flechts dienden om zich te

gaen vermeiden door de Zee
, gemaekt

na degeftaltenis van een Zwaen.
Vderius Elaccus fchrijft van zeker

fchip SenlU , dat van Werk en Tecnen
was gemaekr, en onder met linnen

t' zamen genaeit, zoo Pacu-vius vermeit,

dat zommige uitleggen met koorden
en touwen.

Porthinides , Oxia Julopezx, Horiok ,

Gefcoreu , Cilhnes
, CHydium , Hyppo?u,

zesde van zijn lenghte brcet was in

'r ruim. Pegafea, een Hipponifch fchip,

fcherp en fpits. Anüate, een gebekt An-
tiatifch fchip. Arcta, een klein Bofpho-
rifch rover-fcheepje. ^utofchedium ,

Affos een kort gedrongen fchip. Baris-

kos , een fterk groot en zwaer fchip.

Cnidmrgus, Comefirin , Cline , Curinnen
Corinn, dat Iedere fchepen zijn geweeft,

Ceryirus , Dioiris , Velphtnophorx , Epa-
trocle, Epibathrat , Eikoforyga, een groot
fchip,aldus benaemt na de twintigh zei-

len die 't gebruikte. Eufelmus, Fdcata

,

een fchip dat leeftocht voerde, zonder
ofmetToorens. Hiberofa, een fchip ge-

bruikelijk onder de Hebreen. Hippobn-

tros, Hepetres, Itdiota, een gebekt fchip,

van twe ordens riemen, en een Toorn.
Lampfacogos , MttfcuU een Koopmans
fchip. Mnffdiote , een Koopvaerder.
UWylotoparia , (JUyriagogis

, Ocydos
,

Pheredea , een gebekt fchip
, aldus

na zijn bouw-meefter Pheredus be_
naemr. Phi/acide, Pijiris, ('dat zijn

naem van den Zee-vis Pjftris daer het

naer geleek , hadde bekomen
, langh en

fmal
)

Prop/os , (JMagoM , Piffa , een
fchip dat met Pek dicht was beftreken.

Jj)uinqitetoftitria , een roeifchip met vijf-

honderr roejers , Sitaopgis , Siccaria

,

roof - fchepen , Sanddos , Sumpferis ,

Strongylon , Scdmus , by de Pha:nicers

ervonden. Sitdx, laft-fchepen. Ephacx,

volk voerders. Getea, fchepen groor en
zwaer,na den Vis Cata benaemt. Cucur-

bita,een Viflchers fchuit. Circirium,Tri-

ris , Titbrica , Trochelophorn , dit droegh
zijn naem van de Katrollen die het

voerde. Typhis, een fchip aldus na zijn

bouw-meefter benaemr, 't geen anders

den Dolphijn-voerder wiert geheten

,

om dat het voorfte van het fchip ge-

maekt en gefneden was als de kop van

een Dolphijn , met fnuit en oogen ; en

aen de zommige van dezen aerd
, zagh

men degeheele Hiftorie van den Me-
tymnafifchen Amphion, die op zijn

maren fpelende , de rugh van een Dol-

phijn bereedt.

De vracht fchepen , die zeil te mee-

ften
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ften tijde voerden , of ook wel zeil cn

riemen te gelijk , zijn by de Romeinen

drievoudiger proportie geweeft in hare

lenghte ( na de meiningh van zommi-

ge ) zoo , dat zy driemael langer als

wijt waren ,doch de Jachtfchcpen vier-

voudigh cn viermael langer als wijt

,

andere waren flechts eens zoo langh als

hoogh , en feer fmal. De Jacht-fche-

pen waren niet feer diep , licht opge-

bouwt , van dun hout , van onderen

fcherp en fnel , boven twemael breder

als onder , lagen daerom niet vaft op

het water , en moften aen jeder zyde

evenveel geladen werden.

Cdrma was een grof en zwaer fchip ,

bequaemomgroote laften te vervoeren.

De fpitze bekken die aen de fchepen

gebracht wierden , dienden mede om
van vooren wint en water te breeken.

d' /Ègyptenaren bouwden fchepen ,

nnderhalfmael langer als breet , cn de

lenghte wiert altijdt by de breete en de

hooghte na de dikte van de Kiel afge-

meeten. Dc Maffilioten , of die van

Marieiljen, bouwden fchepen van dob-

belc lenghte, fpits enbekkigh, behal-

ven dat hare lichte fchepen twe vierden-

delenen een halflanger waren als breet,

cn dit was na de wijs van Phocis , dacr

zy herkomftigh van zijn.

Plmjlrum, 't geen anderzins een wa-

gen betekent , van den Poëet Oppianus

voor een fchip is genomen , gelijk me-

de de zilvere Wagen van Herttes by Ho-

merus genoemt , voor een fchip te ne-

men is. Dit was een werk van Vulkaen

,

Nerites een Soon zijnde van 7<[ereus ,

en van de fchoone Doride
,
doorfoght

alle de zeen , deze was zoo fchoon , dat

hy Tfjrcijfus te boven gongh , en Venus

op hem verheft zijnde , nam hem in zee

op haren Wagen , en hy haer niet wil-

lende te wille zijn , veranderde zy hem

in een Zee-flak,die als noch Neritawen

genoemt , welk het varen in een fchip,

of'trijden opeen wagen door de Zee

fteets noch na foekt te bootzen, met

zigh aen het waters opper-vlak te bege-

ven, en daer te drijven , voort werden-

dc gejaeght van dc wint , die in zijne

fchelpe , welk hy over ent (êt, flaet.

Samtm, was een ront fchip
,
by die

van Samoscet& ervonden.
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Liuto , een fcheepjen na dc gcftalte

van het fpéel-werk-tuigh een Luite ,

't geen zijn naem van de Lofzangen be-

hout , die daer op gefpeelt wierden >

het heeft een rond en dikbuikigh lijf.

LenimmlurS , een klein Viffchers

fcheepjen.

Fafellus , was een fchip in Campanié
gebotiwt.

RambcrgA een foortvan groote fche-

pen , omtrent het Jaer 1 34.4. in Span-

jen gebruikelijk.

De fchepen Codkarix. geheten , hun

naem erlanghden , om dat van veelc

berderen te fanaal wierden gemaekt

,

want Codex eeri bundel berden of hou-

te planken was gezeght •, doch andere

willen ,dat deze fchepen hun naem van

Codex den vinder of eerfte bouw-mee-
fter der zeiven bequam.

P. zi.c. i.l. 46. Dc fchepen welke

die van Colophon bouwden (een Stad

in Jonie , dacr men hout Homerus van

geboortigh tc zijn) wierden zoo in

waerde om haer bequaemheidt gehou-

den , dat daer een fpreek-woordt uit

fproot , Colophonem adderc , dat is ei-

gentlijk gezeght , Colophon by doen

,

doch dit wiert gebruikt wanneer men
/prak van de uiterfte en de bequaemfte

hulp ofmiddel aen tewenden.

CentAums, Butentaurus , Pri/Hs, Scylk,

zijn fchepen geweeft naer hun gcftalt

aldus benaemt.

Amphirkonzn Ampheïis,7X)n fchepen

geweeft die haer naem hadden van rie-

men twevoudigh uit te fteken.

Parones , waren fchepen die onder de

grootfte wierden getelt.

Polyteles is vaertuig daer in men zigh

gongh verluftigen , cierlijk opgetoeit.

P. 24. c. 1. /. 29. Zeker fchip dacr

Cleopatra zig in voeren l\ct,Thalamegus ,

ofThaUmegon van ecnige wort geheten,

Seneca noemt het Cttbiculata, en andere

Thalamiphora of Navtthalama ; het was

alom met Ivoir bezet, de achterfteven

was vergult , het zeil dat men daer by

zetten koft, was van purper zyde, en

hongh acn gulde touwen , de riemen

van zilver , het tentjen achter , was ver-

guit , zy zelve was gekleet als Venus,

en had naekte kinders als Cupidoos om
haer zitten, jonge Maeghden , diede

Gratiën
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Gratiën enNereiden verbeelden in'tge-

waet , ftuerden 't fchip , en hongen aen

het Want, terwijl andere langhs den

Oever reukwerk maekte.

P. ii. c. h l. 46. Andere fchepen

waren geheel ronr , waer van zy mede

haer naem erlanghden. Ha.lia.dx zet-

fchuiten by de Grieken zijn geweeft.

Strategia en Stratiotidx narees
,
zijn fche-

pen die oorloghs gereetfehap voerden.

Cmdurdes , waren fchepen van de Cni-

diers gebouwt. Dromadi, zijn fchepen,

om haren fncllen loop aldus benaemt.

P. 19. c. i.l. 52. Van de fchepen

der /Egyptenaren , fprcekt dezelve He-

rodotus aldus

:

Hunne (der nyEgyptenaren) vracht-

fchepen "Voorden van eenen Doornboomge-

maekt , die in gefialte met de Pjreneefche

Lotes-boom ( Notens Traen een Gom is

)

over een komt. Uit deze Doorn houTvenzc

blokken van tlue ellengroot , die zy ti'cchels

gclvijzefatfoeneren , en in dezer voegen

t zamen hechten , zy lajfchen deze blok-

ken met veele en lange Nagelen aen mal-

kandere , en alffe die dus t' zamen hebben

gehecht , dan leggende daer roey-banken

over heen. Knies of Ribben gebrttyken zy

niet , maer in de repen en voegenftoppenze

van binnen Btblos. Zy maken maer een

eenig Roer ofStuur-bort , dat door de Kiel

henegaet. Zy gebruiken ook een doornen

CMaJl , en zeilen van Byblos gemaekt.

Deze fchepen kunnen tegen de Jfroom niet

op varen ; 't en zy dat er een jlijve koelt

onder Toacyt , maer zy Tvorden op het landt

voort-zetrocken ; voorfiroom drijvenze al-

dus af jederfchip heeft een horde, dat van

(jMyrika en gefpoumen Riet t' zamen is ge-

hecht , en eenen doorqeboorden Steen, van

omtrent tlve Tdenten zn>aer ,
zodanigh

een Horde latenze , aen een TMTv vttfl ge-

maakt , voor aen het Schip , en den Steen

aen een ander TouTv , achter aen 'tfchip

dryven ; de horde' derhalven , als'er het

ge~tt>elt van't leater komt tegen aen zetten,

gaet van zelf en trekt den Haer voort

:

met de naem van Eaer zijn deze fchepen

aldaer bekent. De Steen die langhs den

gront achter aen fleept , fiuurt het fchip

recht. Ingroote menighte vintmen deze

fchepen in uEgypten , Tvaer onder ^ommi-
ge de zivaerte van eenige duizentTdenten
kannen voeren.
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P. 20. c. 1. 1. 42. Dit vacrtuig Ponto,

hadde anderhalve lengte van zijn bree-

te , diende meer om laften en zwaerte

op binne-wateren te vervoeren , ofom
fchepen uit de Havens , en over droog-
ten te trecken , als de zee te bevaren ,

had ook geen hoog verdek in het mid-

den.

P.2f.c.2.l.2?. Dit fchip wiert van
wegen zijne wonderlijke ruimte Mega-
U geheten.

P.27X.1. I.31. Ptolomeus Philadelphus

deed een fchip maken , lang 400 fchre-

den
, jeder fchrede op ^ voet gerekent,

wijt 30 cubiten , een cubiet op ander-

halfvoet gerekent , hoogh 50 cubiten}

't geen van Pyrrhus Ligorms ( Edelman

van Napels) zeer breedelijk wett ont-

leedt , in zijn Boek Difcorfo della 7{au-

tica degli Antichi , waer van het affchrift

by my door byfondere gunft van den

Edelen , Hoogh-geleerden Heer Carolo

Dativzn Florencen toegezonden, wert

bewaert ; in meiningh t' zijner tijdt het

zelve het licht te doen zien. Dit fchip

dan , ieght hy , was aen de kiel als de

Rivier-fchepen in 't gemeen zijn, plaf-

achtigh van onderen , het hadde twe

voor- en twe achter-ftevens , hoog uit

het water, welke niet by elkandrefton*

den , maer aen jeder eint ftortdt een

voor-ftevert en een achter-fteven , de

voorftevens onder, en de achterftevens

boven, 't geen , namen gift ,wierrge-

daen , om dat dit wonder lange fchip

'tgeen op de Nijl meefttijts voer , welk

op veel plaetzen vry eng is, bezwaerlijk

anderzins zoude hebben konnen wen-

den, maer aldus kon men voor en ach-

terwaerts varen , zonder wenden van

het fchip. De Kabels waren lang 70
cubiten , de zeilen van fijn linnen, pur-

per geverwt, gelijk ook al de touwen

:

het had roei-banken op vele plaetzen ,

alzo het geweldigh diep was.

Aen de plaet hier nevens onder let-

ter X, vertoont A een Toorn-fchipi

|
na de oude wijs, gelijk zulks afis ge-

tekent uit zekere ingefnedene langh-

werpige Medalie , by my beruftendé,

aenmerkelijk is daer aen de Maft, met

het opgebonde zeil aen de ree. Delet-

ter B verbeelt een Biremis, oftwe-riem-

rei- fchip , van Ligorio gevolght na out

B Marmer,
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Marmer , C is een fchip 't geen gefchil-

derdt ftaet, aen't houte wulf van de

Kerk té Diemen , buiten Amfterdam ,

welk wulf is gemaekt in 't ]aer i joo ,

zoodatmen ongetwijffelt te dier tijt de

fchepen hier ter ftedc dus mede heeft

gebout }
aenmerkelijk zijn daeraen de

Maftkorven, de twe Bezaens , het voor

en achter Kafteel, de houten die in ftee

van een Galjoen voor uit (leken , de

kortheitvan de Maften , en het gcnaei

der Zeilen , waer van de kleden dwars

tegen elkandre acnftacn , 'r geen ick ge-

love, fterktens halve is gedaen. De rib-

ben die buitewaerts van boven na be-

neden toe over de Berghouten zijn ge-

leit : de doppen die de buiten balken

vaft houden. Deze Kerk is geweldigh

out , men vint daer in zeker glas onder

een gefchildert Doots-hooft , het Jaer

elfhondert en zes en dartigh ftaen , op

deze wijze cbi3 6. zoo dat deKerk ten

alderminften al van die ti'|dt af heeft ge-

ftaen. De Figure by letter D vinde ik

in een out Spaens Boek , getekent in

den jaerc vierhondert en tnegentigh

,

waer uit befluite.dat men toen in Span-

jen dus heeft gebouwt , E is het fchuit-

jen Monoxylon , 't geen nevens de vol-

gende van Ligorio heb geleent , het is

van tacken t' faem gevlochten , F is een

Swaen-fchuitjen, daer de Ouden mede
uit te verluftigen voeren , G zijn Apltt-

Jlria of^ierfelsdaer de Ouden de fche-

pen mede optooiden , H zijn Roeren.

P. 25. c. 2. /. 26. Behalven dit (chip

(daer vier duizent Roejers , en drie dui-

zent ftrijders op waren) bouwde dezen

Philopater noch een ander fchip , niet

ongelijk dit zelve. Waer Atheneus van

vcrhaelt , dat het lang was 23o cubiten,

had een achter-fchip , hoog 53 cubi-

ten, met vier Roeren , jcder 30 cubi-

ten lank , de grootfte riemen waren

langh 38 cubiten , acn welkers handt-

vatzels een tegenwicht van Loot aen

gehangen was : het had twe voorfte-

vens , en twe achter-hutten , met 7 in-

gangen, dc zijden waren omzet met

vaftgefteldc fchilden , drie duizent Rie-

men konden daer op leggen, doch met

vierhondert koftmcnbequaemlijk roe-

jen , 1 50 mannen hadden toczight op

devoor-raed. Als het uitvoer, zweef-
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den 5 o Booten om hem , jeder met >-

Riemen , waer uit men trompetten, en

reukwerk maekte.

P. 27. c. 2.1. 15. Deze Demetrius

was zeer fcheeprijk en prachtigh in het

bouwen van zijn fchepen : fielden daer

twe ofdrie rejen riemen op, hy beftreec

Ptolomctts met 170 fchepen , en keerden

overwinnaer binnen Cyprus. Met 300

fchepen toogh hy tegen Cajfander Ko-

nink der Macedoniers op , en verdreef

hem uit de Zee, tot aen deThermopy-

len toe.

P. 27. c.Y.M 1. Dit fchip zeggen

andere , voerde voor ballaft wel elf

honderdt mudde Linzen. Men zeght

mede, dat dit fchip de grontflag maekte

aen den Toorn Pharus , die by nacht

buiten Romen , aen de zeevarende ligt

verfchafte , en dat de drie haven-torens

daer nier op wierden geftelr jhet was

van dennen hout gemaekt , en gebruikt

om een fteene naeldt uit /Êgypten na

Romen over te voeren : welk werk af-

gedaen zijnde , wiert het gezonken.

Het fchip dat den obelffcm ofnaclde

ten tijde van Conftantijn ovetbracht

,

met 500 roeyers voort wiert gevoert.

/. 42. Caligula deed een brugh van

fchepen maeken over zee , langh +000 V. D»«-

paffen, van Mifenen tot Puteoli, en reet

daer by nacht over ,
zeggende, dat hy

de zee berydelijk zoo wel by daegh als

by nacht wilde maken. Om lichtte

hebben op dezelve , liet hy aen de Oe-

vers alom groote vueren aen fteeken.

Xerxes dedc infgelijks tuffchen Feftus HenJom.

en ^yibydon in Thracien een Brug.qua-

lijk een mijle langh , leggen
;
daer zijn

volk tegen de Grieken over trok. Deze

Caligula bouwde fchepen daer hy veel-

verwige zeilen op zetten met achter-

hutten van cederen hout.

Tyrms, int dertiende gefprck.fpreekt

van een fchip , Phenïx geheten , 't geen

van Agypten na Trojen voer^ 'twelk

zeer wijt en lang was , hier op een Ko-

ninklijk Paleis ftont, men zagh daer

Bad-ftoven en Worftel - plaetzen in,

om dit fchip te plaetzen was een by-

zonder Dok of Haven gebouwt, daer

het als een vruchtbaer Eilant lagh, want

daer ftonden verfcheide vrucht-bomen

op en wieffen.

P. zo.



P. zo.c. i /. 26. Deze fcheepkens

,

anders VuilU navigia geheten , waeren

met leder overdekt , en rontom ge-

voedert-, men kóftze lichtelijk t' za-

men vouwen. Daer wordt gezeght

van de Poëten , dat het fchip ^yirgo

('t geen doch ongelovelijk is) dusda-

nigh zy geweeft , om dat het van de

fchepelingen op de fchouwders over

landt een groot endeweeghs uit de A-

driatifche tot de Tytrenifchc zee ge-

voert zoude zijn j 't geen, mijns bedun-

kens , te grooten ftreek van geberght

landt is, om een fchip, ofde fchepen

die hfï» by zich hadde ,over te dragen,

voornaem , dewijl dit fchip, daer hy

heldedaden en dappere ftrijden mee
verrichte, van eenige zwaerteen groo-

te geweeft moet zijn: doch, zoo dit

geen verdichtzels zijn: heeft het over-

landt-voeren nergens bequamer (mijns

bedunkens} konrien gefchieden , als ter

plaetze daer ik't hier vooren heb ge-

mek.

Gellius en Varro fchijnen te willen

,

dat deze Naves Sutiles , of genaeide

fchepen, dufdanigh waren gemaekt, dat

een ofander vulzel op dun hout wiett

geleght , daer men dan biezen op naei-

den , en dit, om de fchepen lichaem en

geen zwaerte te geven.

P. 20. c. 2. /. 3 8. Tacims de geftalte

van deze fcheepkens Monoxylon ghc-

naemt, befchrijft, en feght , datze by

de duitzen veel wierden gebruikt , had-

den punten wedeizijts , op dat zy al-

thans fonder wenden , een voorfteven

voor uit mochten fteken : zy wierden

door gene zeilen voortgezet , noch de

riemen zijn niet vaft , maer los aen de

zijden geweeft.

P. 27. e. i. I. 4. Dit fchip van Hiero

wasgebouwt op de wijze (zo de zom-
mige willen ) van een fchip met drie

ordens riemen, en dat van 60 treffelijke

timmer- meefters , de nagels die daer in

ftaken , waren van gehard yzer , daer

la gh een verdek op , 't geen met be-

pikt zeildoek was beleght , en de plan-

ken warén met lode platen overtogen :

hetwierdt met witte touwen toegeta-

kelt, en de zijden buitewaerts waren
met lode platen beleght , 500 konfte-

naren bcreideden de ftoffe. Onder het

Scheefs.bottTv en Bejlier. %%

koftelijk fny-wetk ('t geen dit fchip ver-

cierden ) was een Attai wonder kon-
ftigh gewrocht

,
op de Marfzen koften

Mannen werden geplaeft , om op den
vyant met fteenen en pijlen te woeden.
Als dit fchip eehmael van Siracufen na
Alexandrien in /Egypten voer , koftent

met zijn toeftel 3000 Talenten, en
wierdt verzelt met 1050 Viflchers

fcheepjens. Het was toen geladen met
10000 aerde vaten vol Siciliaenfche ge-

zouten vifch,en vlcefch voor 20000 ta-

lenten
, zoo de oude fchrijvers melden.

Van dit fchip zinght de Poëet Archilo-

cus aldus

:

£uis ratis eximU inventor Mortalis ?

eam quis

InfrxBts traxttfunibus in PeUgum , &c.
't geen geheel vertaelt dus luit.

,,Wie is de fterffclijke vinder van dit

., uitftekende fchip geweeft > wat hak-

,, kende Bylcn hebben ditzwaer werk
„gemaekt? en hoe zijn de Balken aen

ii de Kiel vaft gehecht ? Het magh ver-

,, geleken werden by den top van den
„betg/Etna, of de Cycladifche Eilan-

,,den ; rontom welke de golven van

„ de /Ègeifche zee flaen. Aen beyde

,, de zijden ftacn demuuren even wijt

„van malkander ; hebben de Reuzen
„ dit werk tegen de Goden uitgebragt ?

„ zijne bewolkte hooge toppen raken

„ aen de Sterren , het heeft drievoudi-

ge borftwapens van binnen. HetAn-
,, ker-touw is even als die daer Xerxes

„ de twe ftranden van Sefius en Abydon

„ medet'zaem knoopte. En delette-

,, ren aen die zware zijden ingefneden ,

„verklaren wie dat moejelijk fchip

„ heeft konncn doen voort zetten
;
de-

„zewort Hiero genaemt, waer mede

„ hy de vette vruchten van Gtieken-

„ lant , en alle de gefchenken van Pon-

,, tus Eilant zoude voeren , een Griek,

,, een Siciliaen. O Konink Neptuin .'

„draeght togh zorge, indeblaeuwe

,, Zee-golven , voor dit twijfelachtige

„ fchip.

P. zo.c. z.l. 26. Het woott Cymba.

,

wort mede gebruikt voor allerhande

flagh van fchepen , zoo groot als klein,

van waer het woort Cymbio, een vat om
in te offeren en uit te drinken, herkom-
ftigh is , 't welk een fchuitjen niet on-

B 2 gelijk
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föyyoeghzel tot bet Vierde Hooft-

Jluck.

P.128. e. i. l. r$. Het geberghte daer Eufetiu,.

de Arke zich ter neder zette , wert inf- Btcimua

gelijks het Gordifche of Corcyrefche

Geberghte geheten.

P. 28. c z. 1. 1 2. Van den berg Ara»

rat fpreken de Sybillen ( wiens trouw

doch by velen is verdacht ) aldus

:

Ajfurgit Phrygu mom quidam in finibus

atrx. ,

Arduusalta petens , ^Ararat quem nomi-

ne dicunt , &c.
Dat is

Daer rcift een zekren Bergh in 't zwart

Phrygifche lant

,

Met namen Ararat , welk is van hogen

ftant, &c.

12 Nicolaes
gelijk is , als mede de Cymbale, een ront

fpeel-werk-tuigh.

P. 1 9. c. 2. /. 6. Deze fchepen Came-

ra, waren gedekt, daks-gewijze, met

Berderen.

p. jj.c.2. /. 14. Onder Admirael

Boifot , die de Spanjaerden op de Schel-

de floegh, een (chip toe wiert geftelt

,

het Kafteel van Delft geheten , 't geen

van twe fchepen aen elkandre geheght

,

was gemaekt, dit voer zonder zeil of

riem , doch wiert met een rat , daer 1

2

mannen aen arbeideden voort gebragt.

P.xi.c.Z. I. z. Lucianus melt in ee-

ne zijner zamen-fpraken , van eenffi-

gyptifch Koorn-fchip , langh 120 el-

boogh. De achterfteven rees foetjens

op , naer om hoogh , waer een gulden

Gansken achter aen ftont, omtrent de-

ze achterfteven zagh men onderfchei-

delijke verblijf- plaetzenj men zeght

(zeit hy ) dat dit fchip zoo veel Kooren

voeren mach , als het gehecle lantfehap

Attica in een jaer nodigh heeft ; jaer-

lijx kon deze laftdrager verdienen aen

vraght (zoo de fpotter Lucianus ernftc-

lijk fprcekt J twaelfAttifche Talenten

,

't geen omtrent 22000 gulden na on-

ze munt zoude beloopen. Delengte

van de ^emeenc laftdragers , hout men
mede als vier tot een geweeft te zijn,

Doch oorlogh-fchepen langer zijn ge-

weeft. Zommige fchepen waren van

gemenghder aerd , langer als enkele

vracht-fchepen , en breder als enkele

Oorlog- fchepen , voerden zeil en riem,

welke laetfte de Koopvaerdy- fchepen ,

om de koften ,
veeltijts fchouwden.

P. 25.C. i.l. 15. Andere willen dat

dit fchip langh zy geweeft 5 60 voeten ,

cn andere flechtS42o voeten.

P. 21. c. 1. /.8. Het woonPlcja voor

een Oorlogh-fchip by Jofephus wert

genomen.

P. 27. c.i. I. 4. Hiero ( zoo eenige

Schrijvers willen ) hadde dit fchip tot

een laft- of koorn-drager doen bou-

wen , dat zonder riemen , maer met

zeilen alleen door zee gongh , daer hy

twe duizent Hollandtze laften in koft

laden.

Dit geberghte met de naem van

CeUne by de oude Schrij veren mede
ftaet bekent , daer van zeer veel is ver-

dicht , als te zien is in Onid. Paft. 4.

Virg. lib. 3 . zAZneidos. Ptokmeus zeght,

dat dit een bergh in Galatie zy geweeft, j*
lc

'^
r

anders Taurus geheten. Lhius in zijn

eerfte boek , zegt dat Celane de Hooft-

ftadt zy van Phrygien , gelegen op een

hoogh geberghte.

Het zijn deSchyten , die van outs

hetlandt rontfom 't geberght <^Ararat

hebben bewoont , welke , zoo als by

Juflims ftaet te zien , voorgaven , dat ub. i.

hun landt het oudtfte van alle andere

landtftreeken was, want het nimmer

van water was bedekt , of 't was altijdt

het eerfte dtoogh en ontdekt.

Mela, chryfijlomtts, Aratus en Ijidoms,

tellen 't geberght Ararat onder de Ber-

gen van Armenien.

De fpraek die de oudeinwoonders

des geberghte Ararat of Cordie fpraken ,

hout Strabo dat ten delen Atabiefch is

geweeft. Corcur is op 't Arabiefch een

langh fchip gezeght , waer van deze

Volken hunnen naem van Cordiers

fchijnen behouden te hebben , alzoo de

Arke zich daer eerft ter neder zette.

Het woonBam is op't Arabiefch uit-

gangh gezeght , met welke naem de

bergh Ararat , by vele Schrij veren ftaet

bekent, omdat Noach daer uit de Ar-

ke gongh.
P. 29-
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P.29.C2. I. 12. C&far Oclavianus

,

heeft een geheele Vloot fchepen over

de Peloponnefiafche enghte doen voe-

ren , by winter weer den onftuimigen
zee fchouwende te overvaren, zoo Vion

Cajfius getuight.

P 30. c 1. /. 42. Van de tocht die

Draek dede , ziet by Camdenus Engelfch

Schrijver, in zijn Boek Anndes rerum

Anglicarum.

P. 3 j.c. 2. I. 2. Zeker Koningh van

Denemarken, heeft op'tjaer 1073 c'e

Saxen den oorlog aen gedaen , cn een

groot aental fchepen over lant ten ftrijt

in zeker vliet, doen voeren, welken
zelfden wegh hy met zijn vloot over
landt weder te rug toogh : gelijk Lam-
bert Schafnaburg : in zijn boek de Re-

bus Gcrmxnkis verhaelt.

P. 30. c. z. I. 10. Naderhant (zegt

zeker oude fchrijver waer van de bladen

ongedrukt , in de boekerye dezer Stadt

beruften ) in den jare 1 228 is het Hei-

ligh lant , 't geen weder in handen der

ongelovige was vervallen , met een

zwaer heirtocht beftormt, dacr de Hol-

landers zich wonder wel in droegen.

Om denToorn die aen zee teDamiaten

lag, te winnen, hadden zy twe zware
Koggen opgebouwt , die f aen elkan-

dre vaft wiftente hechten, zo , dat het

een eenig werk , en een zwaer kafteel

of drijvend Blokhuis fcheen te zijn: bo-

ven vier welgewanghde.Maften die daer

op ftonden , was een Stormhuis of ka-

fteel getimmert , vierkant , van dikke

ba!k-p!anken, kruiswijs geleghr, en met
leder over-trokken , om het vyantlijke

vuer , pijl en ftcenen te weerftaen

,

'tgeen, als men vocht, nat wiert ge-

maekt: hier hongh een lange brugh of
leder by neer, die, als men hem oprech-

te en uitftak, 4j- voet over fte ven quam
te fteeken. De Vyant gongh dit werk-
tuigh met het griekze vuer , en de ftor-

mers met ongeblufte Kalk te keer

,

'tgeen de Hollandtfche fchepelingen

met water daer edik en zant onder was
geklenft , verdoofden , en niet tegen-

ftaende het gevaerte eindelijk in den
brant raekte

, zoo lieten fy de leder op
!. den Toorn vallen. Het was een helt van
Leiden die zich 'teerft verftoute daer

over op het Slot te fpringen , die van

en Bejlier. jj

Hajo een Vries, wiert gevolght
j

terwijl

men onder uit het fchip , van waer me-
de een Brugh tegen 't Slot aen was ge-
leght , den onder-deur met Hamers en
Bylen opende. Zo voor als achter uit

,

tegen aen het Slot , waren deze Kogh-
fchepen zeer fterk vertuit. Naderhant,
wiert (mek deze felve Schrijver) in't

winnen van Damiate, een brugh op vier

kleine Koggen geleght , waer over men
alzins de mueren van de Stadt beftorm-
den. De Kettingh die de Haven van
Damiate floot

, zeght men vijf voeten
dik geweeft te zijn. Het Kafteel i_Al-

chacia wiert op deze toght den Saracy-

nen door de Hollanrze fchepen
, infge-

lijks ontnomen.
P. 3 \.c. i.l. 5 5. Voor weinigh tijdt

zeker vaertuigh tot Londen in wezen
is geweeft , 't welk zoo langh was , dat
het de Koningh diende om met de bal
daer in te fpeelen , boven was het plat

,

voor en achter fcherp , had Luft-priee-

len en een open Speel-baen in de mid-
den.

P. 3 2. c. 2. 1. 3 4. Mahomet dede een m
fchip bouwen, zoo Tournier wil , 't geen t»t:

drie duizent Tonnen konde laden.

P. 33. c. z. I. 5 5 . Op het jaer 1400.
wierdt op bevel van den Hertogh van
Borgonjen

, Graef van Hollandt , die

met Uitrecht tediertijt in oorlog was,
een fchip tot Amfterdam gebouwt, Faf.Tim-

't geen de Katte wiert genaemt , dat een
geweldigh en vaft Blok-huis fcheen te

zijn , waer mede hy de Rivier de Eem
befloot. Het was zo afgrijzelijk groot,

en fchrickelijk vanaenzien, dat wan-
neer het voor de Eem lagh , en van de
Ysgangh omgefmeten wiert , zoo , dat

het achterfte voor quam te leggen , dat

de vyanden uit vreze vloden .wanende
dit omkeeren den aerdt des Kats te

zijn.

Op het jaer 1 300 zant Philippus Ko- v. Taf.

ningh van Vranckrijk 300 fchepen, die Tcmf-
Marfzen, en hooge top-kafteelen voer-

den , nevens 5 galeyen , aen Willem

,

Graef van Hollandt , te hulp , in zijn

Vloot , die hy tegen de Vlamingen uit

had geruft. Welke top-kafteelen ick

vermeine dat achter op hebben geftaen,

ten wacre het woordeken en tuffchen

Marffen endc hooge top - kafteclen

B 3 con-
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conjunclive of 't famcnkoppelend te ver-

ftaen waere , en dat de kafteelcn in de

marteen hadde geftaen.

P. H.c.z. I. z. Onder de beftieringh

van Mamtel Comnenus Byzantienfch

Keizer, verhaelt Nicetas , dat zekre Ve-

nctianen met een Schip vluchteden,

't geen drie zeilen voerden , zoo groot,

dat noit zijns gelijken was gezien , en

nagejaegt van 's Keizers fchepen , niet

overwonnen kofte werden , om zijn

hooghte.

P. 29. c. z. I. i 2. Dit viel voor , on-

der Keizer Anaftafus. Eenige zeggen

dat het koper Schip elders inde Stadt

onder de voet van een koperen For-

tuin , die in een Vroulijke Tronie was

verheelt , ftont -, en op dat men zeker

weten mochte dat het ftillen des on-

weers uit het fchenden van dit Schip

ontftont , wiert daer een proef meer-

malen van genomen.

p. zg.c. i.l. 27. In dit Schip, 'tgeen

anders Delwrn Navigium wierdt ge-

naemt
,
zegt Plato, dat Thefeta 14 man-

nen nevens zigh in Creta behouden

over voerde , wacr voor hy aen Apol te

Velos een jaerlijks gefchenk beloofden

te doen. Herodotus wil, dat dit Schip

maet vijfpaer riemen voerden.

/. 4 f . Pardon bequam zijn naem van

den Helt Paralus.

1. 5 2. Het Schip Salamine wiert nim-

mer (zoo men Thucyd.ii.es geloofmach

geven) gebruikt , als om den genen te

halen die voor recht geroepen wierden.

P. 29. c. 2. I- 22. Van dit papiere

Scheepken jaerlijks aen Ifis op een Feeft

geheiligt, ziet by Calcagninus in 't brede.

P. io.cz. 1. 3 3 . Opmerkens waer-

digh alzulcke Schepen zijn gewceft, die

de Oude voor Merkten,Tempelen,Ho-

ven en Wandel-plaetzen hebben ge-

bruikt.

P. 3 1. c z.l. 54. Een ander fpreekt

van dit Nemorenfer Schip aldus.

Dit Schip Tvas -van Eik en yan Cypreffen

hout gemaekt, -verdubbelt rontom metplan-

ken , Teaer een beTaajl en met Grieks pik be-

pikte doek over laas <ieleght , zeer dicht toe

gefineert , en boven dat doek Snaren loode

placten va/} gefpijkert , en t'zaem gefon-

deert. Alle balken, planken,en het loot Tva-

ren met kopere Jpijkers yan yerfcheide

\V I T S E N S

lengte door gejlagen. Het Tvas yry groot,en

in yerfcheide yertrekken afgedeelt. Het lag

yajl en kon niet varen. Was binneTvaerts

verciert met fchildenjcn, en hoflelijke ?nar-

merjleenen va?i yerfcheide verT», en brant*

Toerk. Int midden had het een Fontein van

jpringend Taaier , daer , door loode buizen

van onder d'aerde het Tvater heimelijk in-

gelett Tuiert. JVelcke buizen I 300 voeten

lang zijn bevonden , daer Taas een Wandel-

dreefin, om?et met Pylaren. Vele Kameren

en Schilderijen, diemen daer in zag, Tvaren

ingeleit met vreemde en kofielijkc gefleen-

ten , het hout Taas tufchen de planken yafl'

gebreeuTot, met qeTaafi Tverk , en beleit met

loode platen , Taacr op men deze Ttoorden

ziet.

C. C/ESAR , DlVI AUGUSTI FIL.

AUGUSTUS GERMANICUS
PONT. MAX. TRI. XIIX. PP.

Doch om naekter te doen weren, hoe 't

zich toeftont met dit Schip , 't geen uit

het Nemorenfifche Poel, van outs Dia-

naes Spiegel genoemt.op is gehaelt.ten

tijde van den Card. Colonna. Zal hier

laten volgen een verhael 't geen my van

Florencen is toegezonden door den

vermaerden en hooghgeleerden Heer

Nicolaes Stenonis , Deens Edelman, uit

degefchreve Boek-lade van den Ridder

Francefco Gualdi, naeuwkeurigh Lief-

hebberder Outheittwaer uitlchijnttc

werden bewezen , dat niet Tiberius, als

ik heb verhaelt , maer C. Caligula dich-

ter van dit werk was.

By de Nemorenfifche Poel, dus genoemt

by Suetonius, doch huiden de Poel van

Cafiel Gandolpho -, zeit men, dat C. Ca-far

een Landhuis begon , dat , hy daer na ffer-

vende, voort onvolmaekt bleef. Het Taaier

van deze Poel maekt de rivier Numicius,

die by Adea in de Zee loopt. By deze Poel

is een (luk land Nemore , nu gemeenelijk

Nemi geheetcn. Scrvius zeit , dat niet

Tvijdvan Riccia een Bofchjenis , Nemore

genoemt, Tvaer in een Poel is,de Spiegel van

Diana gezeit, en dicht by Nemi , is de Cin-

tiaenfehen Akker , zoo geheeten na Cin-

fhia , en nu noemt ?nen dien gemeenelijk

Genzano ; die huiden de aengenaemheit

ziet van deplaets, zal zich niet verdonde-

ren , Taaerom deze Poel by de Ouden de

Spiegel yan Diana genoemt is geTnorden i

Taant



Scheeps-bouTv

Tvant zy heeft in 't midden de alderaenge-

naemfte Valeije , die met Tvijder daer om

^Tviert, dm alleen tl/pee mijlen. D'andere

zijde yan de^e Poel
, (Tvaer men %egt , dat

C. Crfar ssifh Landhuis begon te bouTveri)

gelijk men gelooven mach , Tvas doe?imaels

met dan Bofch,Tvaer door dit het LandTvas,

dat Ncmorc geheeten Tvierd , Tvclk niet

anders ml peggen , als Bofch : rnaer nuis't

^oo aerdigh yotfchoone yrucht-boomen, dat

'er geen Poel in Italien te -vinden is die de-

^en te boven gaet. En hoe zeer aengenaem

cnTvaerdigh deze Poel by de Oudengehou-

den is , daer yan heeft men in onze dagen

een groot teeken ontdekt : Taant Profper

Colonna Card. door erfenis Heer zijnde

yan deze tTvee kafleelen , Ncmi , en Cin-

thiano -

y
en hebbende by die yan Nemi

fomTvijlen hooren peggen , dat in dien Poel

tTvee Schepen ycrzonkenTvaren
,

^oo ^eer

niet yerrot , hoeTvel zy met de netten in

Jiukken getrokken Tvierden , die by geval

daer aen ya/l geraekten. Dus Tvierd de

Card. begeer
ig,

genegen zijnde tot de goede

letteren, en oude hiflorien , om te Tveten, en

te Men , tot Tvat einde ^oo groote Schepen

in ^oo kleinen Poel , rontom met zeer hooge

Bergen omcingelt , gemaekt mochten zijn.

lYaerom daer toe Tvierd geroepen Leon
Bjptifta Alberti ,

groot Landmeter yan

onzen tijt,diefchoone Boeken yan de BouTv-

konft gemaekt heeft. Deze deed dan eenige

ledige yaten in yele ordens tfamen binden,

om daer op , als op bruggen , eenige ZTvare

gereedfchappen tekonnen hebben, daer yele

yzere haken aen Tvaren , met lange touTven

yafl gemaekt , en daer na opgetrokken door

het bedrijfder Timmerlieden. Daer ^vier-

den eenige Zeelieden yan Genua gebragt,

die in de grond yan de Poel duikelende , de

grootheit yan die Schepen Tviften te peggen,

en hoe yeel zy noch heel of yerbroken "Sta-

ren ; deze maekten naderhand daer yele

yzere haken aen yafl. Een dan aen de

yoorjlevcn gebonden zijnde , en daer by ge-

trokken Teordende , brak het influkken , en

een deel quam alleen daer yan boven,

't Tvelk defchoonftegeefien yan 't Roomfche

Hofquamen befichtigen , om te Tveten hoe

dat gemaekt mocht zijn. Het Tvas gantfeh

yan planken, drie yingeren dik,getimmert,

uit een hout Larix genoemt , en boven op

Tvas het yan buitengeheel bedekt met een

yemifte korft , yan geele en purpere yerTv
;

en Beftier. 1

5

en daer op Tvaren yele loodeplaten, beflagen

met dichte nagelen , niet yanyfer , maer
yan metael , die hetfchip , en de yemifte

korfl heelbeTvaerden, en yerdedigden tegen

het Tvater , en den regen. Van binnen Tvai

het yoorts zoodanigh gemaekt, dat het niet

alleen yerfekert Tvas tegen het Tvater , maer
ook beTvaert blyven kon yoor het yfer , en

het yyer. Het Tvas yoor eerfl over het hout

gants beflreken met goet krijt, dat een yin-

ger dik daer opfat • en daer na haddenfy
op dat pleiflsr foo gegoten yfer geflagen, dat

het een placfler maekte, Tveinigh dikker als

het Schip Tvas yan hout , en opfommige

plaetfenTvas die een yinqer dik, op andere

tTvee en boven hetyfer Tvas noch een an-

dere pleiflcr yan krijt 5 en menfchijnt te

fien, dat terTvijlhetyfer noch heetTvas , het

krijt daer over Tvas gelegt
,
foodanigh Tvas

het krijt foo Tvel onder als boven yafl aeti

hetyfer, dat het yfer en het leem eenfelfde

korftfchijnt te Tvefen. En terTvijl yder een

even befigh Tvas om dat Schip op te trek-

ken , foo Tuierden in de grond yan de Poel

eenige loode buifen gevonden tTvee cubiten

lank , Tvelke men aen malkanderfagh yajl

gehecht , en bequaem om Tvijd in de lengte

uit te ftrekken en inyder yan die Tvaren

fchoone letteren gedrukt , die yertoonden,

gelijk Tvy meenen , dat deftichter yan dat

Schip C. Caligula geTveefl had ; en Leon
Baptifta oirdeelde , dat uit de fchoone en

overvloedige Fonteinfy Nemore uitjprin-

gende , Tvaer huiden de Molens zijn , fich

yele yan die loode buifen uitftrekten tot int

midden yan de Poel , om het Tvater te gelei-

den tot gebruik yan de prachtige en fchoone

Tvooningen , Tvelke Tvy gelooven op dat Schip

te hebben gebcuTvt geTveefl. Het is een

fchoone en Tvonderlijkeftek , die groote na-

gelen yan metael tefien , een cubitus lank

foo yolkomen , enfoo gepolijft , dat fy doen-

maels eerfl fchenen uit de hand des mee-

flcrs te komen.

Drie nadelen yan die yoorfeide Schepen;

en een (luk yan het hout Larix genoemt,

dat onder 't Tvater nim7ner yerrot 5 behal-

ven een pleifter yan metael, langer dan een

palm, en breeder dan een halvepalm, Tour

in eenige paerden en heeften afgebeeldTva-

ren , genoeqhfaem door den tijt yerfleten,

eenejacht yertoonende , zijn gegeven ge-

Tvorden , als yoorfchrevene overblijffelen,

yan den feer doorluchtigen Heer Mark-

graef

\
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graef Mario Frangipani , Heer yan het

gefcide Land , tien het Cabinet , tan den

Ridder Guz\ó\,en daer na aen Sijne Maje-

fleit Lodewijk de XIV. Komnk yan

Frankrijk , 't T»clk beTvaert Tvord, met an-

dere ongemeene naemvkeungheden , in het

Convent "t>an S*. Francifctu yan Paulm in

de Triniteit op den bergh Pirifo/t te Romen.

P. 32. c.i. I. 15. Deze Scheepjens

die anders de naem van Calamina droe-

gen , met pek en harts boven op bc-

ïmecrt zijn geweeft , welk harts niet

zonder gevaer uit den Poel Afphaltites

wiert gehaelt. De bogen en fchilden te

dier tijt met dit harts ofafphalt wierden

befmeert ,
gelijk Diodortts Siculus ver-

haelt. Mijn broeder Cornelü Witfen

,

Capitein ten dienfte van haer Ho: Mo:

verhaelt dees Poel of Meer,daer het Af-

phalt werdc uit gehaelt, te hebben ge-

zien , en dat daer ftccts een grove damp

boven is op dryvende, het water is altijt

ftil
,
drabbigh , cn wert door de winden

vveinigh of niet bewogen. De Volken,

welke daer om her woonen,zeggen,dat

daer geen viffchcn zich levend in ver-

houden konnen , en zoo by geval daer

eenige in geraken,dat dezelve aenftonts

vergaen , ofook wel verfteenen. Den

genen die daer in zwemmen zal het lig-

haem zeer vuirigh worden, en rootver-

wigh uitloopen, gelijk hy by ondervin-

dinge heeft gezien. DeZout-pilaer van

Lots Wijf, noch de Sodomfche Stof-

appelen, worden daer heden ,
(ten min-

ften aen de zijde daer mijn Broeder

heeft geweeft) niet gezien.

P. 3 2. c. 2. 1. 48. Dit Schip daer jaer-

lijkseen Ring uit in Zee wort gewor-

pen , by de zommige Bucenthortu wert

geheten , van dat men daer beddingen

in kan maken 5 een diergelijk Schip de-

de den Hertogh Alphonfm van Ferrara

bouwen.

Dit inwerpen van een Ringh zijn be-

gin heeft genomen.als jlexander dc III,

Paus , in teken van een grooten zegen

te water by die van Venetien behaelt,

hun een gouden Ring fchonk , met be-

vel, tot gedachtenis, van datzy mcefters

te water hadden geweeft ,
jaerlijks, een

diergelijke Ring te werpen in de Zee.

p. 32. c. 1. /. 49. Diodorm geeft aen

dit Schip Baris , de naem van Perpera».

W 1 T s e k s

De Romeinen volghdcn deze rEgypti- MtrM

fche Feeften na , en vertoonden in hare » ^.
*j

Circenfifche Speelen , de beeltenis van
"

dit Schip, in den Renkring , om de Go-

din tfa daer mede te vereeren
;
de Speel-

ders renden daerom op wagenen , van

tweeën vier wielen.

Varro zegt, dat het Schip Bttcentastrus,

't geen gebouwt wiert om groote Hee-

ren te voeren , naer de groote Italijaen-

fche Koejen was benaemt , en dat het

woordeken Bu, althans iets groots bete-

kenen wil , als het voor eenigh woort

zy geftelt.

Ferrettm wil dat dit Schip zijn naem

behoudt van zekere blaeshorenen Buc-

cina , na de gelijkenitïe van een Taurus

ofStier gemaekt.

Tournier drijft dat men dit Schip Dw-

centaums behoord te noemen , als of

het zijn naem droegh van weinigh meer

als twee hondert mannen die het voe-

ren kan.

Lmianus zeght, van dit Schip, dat het

een kleine voortleven had , die krom

naer om hoogh was gebogen , op wek-

kers top het gouden chenifcm uit ftak,

met de beeltenis van ijis. Dit Schip was

op zijne tocht wonderlijk toegefchikt

van Agyptifche Schilderijen , en de

Overpriefter fprak hooghftatige gebe-

den , met een brandende toors , een ei,

en wat zwavel in de hant, en dat uit een

zeer eerbaren mont.

Het Schip, 'tgeen by dVÊgyptenarcn

de dooden tocgeheilight was , 't zy het

Baris ofeen ander is geweeft , wiert by

de Grieken het fchip Vamen geheten,

voor jedcr Lijk, dat hier mede over den

Nijl wiert gezet.ecn penningsken wiert

betaelt , waer uit het verdichtzel van

Teheran gefprooten isj en hier van

quam het, datmen de dooden geit in dc

mont ftak. Herodotus zegt.dat dit Schip

van biezen en teenen t'zamen was ge-

weven, en met wafch beftrecken.

Dit Schip eigende de Romeinen Be-

recynthia toe.en haer hooghtijt wiert op

het Tiburtienfche Eilant gehouden.

Porphyrms fchrijft , dat het beek van

de Zon in dit Schip wiert geftelt , daer

een Krokodil by was gevoeght, dooi-

de Zon verftonden zy de Goddelijke

kracht die in de dingen werkt , de Kro-

kodil
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kodil verbeelde dc fchrikkelijkheit des
j

quamcn met dertien gewapende galei-

waters, welk werkt met de nette van de jen voor de Haven van deStadt Ptole-

Zon. Het Schip zelve de bewegingli muis, die met een ketingh gefloten was,
der vochtigheit betekende. De goude

:

wekke zy verbraken , en dacr vijfen
cheuifews of Stevens-top , is een bedie-

j

twintigh fchepen van de Genuezcn vcr-

dend tecken van de wijde uitbreiding
\
branden.

der wateren. Terwijl men het boven
j

P. 3 1. c. z.l. 5. By de Propheet Ez.e' Caf.17.

gemelde Feeft vierde, wiert op pijpery 'cfcieL, dacr hy van de pracht tc Tyrus
en fluiten gefpeclt , met gezangen , en

|

fpreekt , worr een zeer koftelijk fchip

loituitinge gefchal makende : waer on
der op een koper fpeel-werktuig wiert

gefpeclt, Sefirum geheten , eigen aen dc

Priefters van dit Feeft : wiens afbeeltzel

by Pignorius is te zien.

P. 29. £. 1. /. 41. Macr Plutarchtts en

Paufanias willen, dat dit geheilight was,

ter geheugenifle van 1'hefeus , als hy

overwinnend wederkeerde, over de ze-

ge behaelt van den gedooden Minotau-

rus. En op zoodanigen dagh als de

Feeft van dit Schip wiert gehouden
mocht niemant gevangen werden.

Men heeft , zoo ecnigc willen , jaer-

lijks een booghtijt tot Athenen geviert,

ter gedachtenifle van het ftichu.j van

Athenen, als dan wierdt een Scheepkcn

alom door de Stadt gevoert, met groo-

te pracht, en het wiert aen den Tempel
van Paf/as vertoont , en op de Arcopa-
gitiiche plaets ter ruft geftclt. Doch
andere Schrijvers meinen dat het om-
voeren van dit Schip gefchagh van dc

zegen die zy op Xerxes te (checp had-

den behaelt; ofliever, ter geheugenifle

van haer behoudt, als zy de Stadt verlie-

ten , en zigh alle te fcheep begaven , na
den raedtdes Godfpraeks.

De Eleufincn hielden gcheugenis

van het fchip van Ceres.

Dc Lcmniers vierden een Hooghtijt

van het geheilight fchip, in 't onderzoe-

ken der fchelmen , om die uit de Stadt

te verdrijven.

ïnDelos maektemen feeftelijkheden

met vuer in een fchip tc ontfteken en te

bewaren , en hebbende het vuer des

avontmaels te lande uitgedooft , en de
zuiveringh van het geheilight vuer ge-

dacn zijnde , gaven zy dat uit het fchip

aen alle die het begeerde.

P. 30. c. 2. /. 10. Duilius opende al-

dus mede de Haven te Syracufen, welke
met een ketingh was geflootcn. Dc
Vcnetianen infgelijks , in het jaer 1^13

befchreven , de Landrpalcn (zeght hy)

zijn in het herte der Zeen-, uwe Bou-
wers hebben uwe fchoonheit volko-

men gemaekt
,
zy hebben alle uwe den-

ningen uit Denneboomen van Senir

gebouwt , zy hebben Cederen van den
Libanon gehaelt , om maften voor u te

maken , zy hebben uwe riemen uit

t eiken van Bafan gemaekt , uwe * ber- y]u,"„
deren hebben zy gemaekt van wel * hout.

betreden clpenbecn,uit de Eilanden van R
'

ei

"^"'

chittiten. Fijn linnen met ftikzel uit C".
"""

/Egypten was u uitbteitzel , dat het u * *<

tot een zeil ware , hemelsblaeuw en
h"reicn

,van veele
purper uit dc Eilanden van Eltfa , was u Overzetten

dexzel >fr. De Inwoondcrs van Zidon wge-
ende Arvad waren uwe roejers , uwe ™™««««
Wijzen, ö Tyrus , die in u waren, die grontwoort

waren uwe Schippers, enz. °v" lnie-
rr

jatnfcb El-
fenbeen, andere kofteiyk, andere laten hetgeheeluit, 't heeftzvn
oorjpronk omdat men oulinkx des meeningt ivas , dat de Ëlepban*
ten hare afgevallene tanden in de aerde groeven . of wel dat z? af-
gevallen zijnde van zeifin de aerde raibc, en door de t%dt, van it-
teren aerd tuierden. >i< Tente.

TïyVoeghzel tot bet Vijfde Hooft-

fïuck.

P.3S.C.2. 1. 9. Hanno , beroemt O-
verftc te Carthago , heeft een reis-be-

fchrijvingh nagelaten , van fijne Zee-

tocht, die hy langs het Moren- lant, tot

omtrent by het hooft van goede hoop
heeft gedaen. Maer de Grieken onkun-

digh dezer vaerr , twijfelde daerom aen

de waerheidt , waer van daen het oude
fpreekwoort onder haer is gebleven ,

Hannos tocht, 'tgeene zy gebruikten,

wanneer zy vaneen ongeloofelij ke zaek

fpraken. Die van Carthago , als zy met

oorlogh zeer geplaeght wierden , zijn

de Sttaets engte mede deur gevaren, en

hebben de nieuweVVerelt (na het gevoe-

len van vele) nu America geheten , ont-

dekt, 't geen verholen by haer wiert gc-

houden,op dat zy des noodts.daer heen

C moch-
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mochten vaeren , en zich vredigh neer

zetten. Hier van zeght ^Arifioteles

,

Tertulia- Jat die van Carthago een zeergroot ei-

lant gevonden hadden , waer harer vele

zonder bevel der overigheit zich naer

toe hadden begeven , 't geen eindelijk

by hen op verlies van leven is verboden.
Petrus i^yfunufius twede Roomfch Kevzer,

Bertiut. , <V ,
- T i- • A

DioJomt de gehecle zee uit Italien tot in Dene-

Lib. s. marekeu toe , om dede varen.

P 3 3 c. i. /. 39. De Pha-nicers, ver-

Cap. 12. meinen vele , zijn d' eerfte die de fche-

Lib. ».
pen door zee naer het gefternte hebben

Ub.\.
' Se 'e ' c > gelijk by Pluuus , Propertius , en

Hyginus is te zien. Als Cadmus leefden ,

zijn deze Phsnicers met groote volk-

plantingen in Lybien overgezet, zoo
Nonnus verhaelt , 't geen lange voor de

komft van Vido gefchiet zoude zijn.

Wijders ftapten zyrefcheep , en zetten

zigli te Gades ot Cadix neer , daer Dio-

nyftus aldus van fpreekt. Hier (te Cadix)

Tvoonen menfehen dk uit het Phiemfche

bloedt zijn gefprooten , Tvelke de onfierfe-

lijkheit Dan Iupiters zoo» ( Hercules ) aen-

bidden.

Zy bevoeren mede de Baleares, nu
UWajorca en CMinorca geheten , die haer

naem van 't booghfehieten behouden ,

welke zy mede bevolkten.

Bochatius ,
Baleares, op het out Phaenifch, boog-

ie »• fchutters is gezeght, d' eerfte inwoon-
Cap- j 5- ^€K jezer Eilanden goede fchutters ge-

weeft fchijnen tc zijn. Van voor Ho-

www tijden afhadden de Phxnicers het

meefte gedeelte van de bewoonde wc-
relt met hare fchepen al bezoght -, Stra-

bo getuigt van hen.dat zy tot voor by de

zuilen van Hercules voeren, en daer Ste-

den bouwden , ten tijde van Koningh
David en Salomon , die (zoogifzingh

plaets mach hebben ) te gelijk met Ho-

merus heeft gekeft.

Himilco , afgezonden van de Phxni-

cers, landen aen in Engelandt.

^lianus, Hanno , Vloot-vooght der Pa?nen ,

\
4
Ó W1kle voor een Godt geacht zijn , om

dat hy onbekende Lantftreeken te wa-

ter hadde ofiëekt. Leide een Vloot

van zeftigh fchepen , met dertigh dui-

zent menfehen de Straet door , zet-

te voet in Africa , en bouwde daer

tegen aen den Oceaen
,

groote Ste-

den , daer hy het genoemde volk in

Cap, JO.

plantcde : gelijk alles in't brede uitzijn

dagh-regifters in de Punifche fpraek ge-

fchreven , en in't Grieks vertaelt, ftaet

te zien.

Deze zelfde Phsnicers bevoeren me- s"al °

de de Eilanden Capterides , dat 's Enge- '
'

'

lant.zoo men gift, hier toe ftaken zy

van Cadix af, en hielden de vaert ver-

borgen voor vreemden. Loot en Tin
brachten zy van daer.

Men verhaelt, dat een zeker fchip der

Phamicers, naer deze Cafstterides willen-

de varen , van een Romeinfch fchip op

het fpoor wiert gevolght , en zulks om
kennifzedes Landtfchaps en des weghs

die daer heen ftrektc , te bekomen

;

waerom de Pxen zijn fchip (handen

dede, al het zijne liever willende mif-

zen , als tot nadeel van 't gemeen een

Lantfchap aen vreemden te ondekken,

daer hun alleen groot profijt van quam:
dit wiert den Schipper zoo wel afgeno-

men, dat, die van Carthagoal zijn fcha-

de vergoeden. Dit Lan-dtlchap den

Grieken onbekent was , gelijk Homeer
zulks volmondig!: uit bekent , in deze

woorden. T^ochte uk en ken de Eilan-

den Cajïiterides niet, van Tvaer ons het Tin

her Tvort gebracht.

Dit Eilant wiert van Himilco eerft be-

focht , die afgezonden wiert om het

Weftenvan Europa teondekken.

Het woort Htberma, nu Engelandt

wert voor een oude Phoenifche naem
gehouden.

Tot in het afgelegen Thule zelf , heb-

ben dePhsenicers haren Zeevaert voort

gezet, 'tgeen voor Yslant ; Schoonen,

Schotlant , ofwel voor jeder ver af ge-

legen Landt gehouden wert. Bochartus

in zijn Boek de Geographia Sacra, zoekt

vaft te maken , dat Hercules uit Phseni-

cien is gevaren , en in Vrankrijk volk-

plantingen heeft gezet ,
koophandel

gedreven , en de Zee-haven te Monaco
gebruikt. Hercules belande met zijn

Vloot aen de mondt van de vliet de

Rhofkc , alwaer hy uitgeftapr, in een

hart gevecht met de Ligures verviel,daer

in hy zelf wierdt verwont, en een val

dreigende , knielde , wactom hem Ju-

pijn aldus onder 't gefternte heeft ge-

zet, gelijk de verdichtzelen cenhelligh

luiden.

De
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De Sicilianen , te dier tijt onkundig
in de Scheeps-bouw zijn geweeft, ge-

lijk Homerus wil, als blij kt in dit vertael-

dc Vaerfch , fprekende van de Cyclo-

pen die daer woonden.

Het groote Reusgejpuis enTveet van fche-

pen niet ,

Geen Boots- of Timmer-mm men in hun^

Landen fiet.

i Rig 9.
Mirt, Konink der Tyriers , Scheeps-

havens en Timmer-werven zelfs aen de

roode zee haddegebouwt.

Het is geen klein bewijs van hetout

fcheep-bortwen der Phnenicers, dat de

ïochanui , namen der Specerven , die zy te fcheep
Lib. 1. u i t (je Indien haelden, tot op heden alle

3
' van Phaenifchen oirfpronk zijn.

De Phxnicers voerden gemaekte

Goden op haer fchepen , klein van gc-

daente , die by Dwergen daerom wier-

den vergeleken : welke zy aen de voor-

tleven van het Schip fteldcn , volgens

getuigenis van Herodotus. Maer Hefy-

chius zeght
,
datzy aen de achrerfteven

geplaetft waren. Dees waren gemeden

y„g. of gefchildert: deplaetzen daerzy fton-

Georg. den wierden gekranft en gekroont.

Zeker aerd van fchepen der Phsni-

cers
, zeght Strabo, met de naem van

Paerden genoemt wierden , en zulks na

het teken dat zy voerden.

P. 36. c. 2.1. 34. Van de Koninginne

J$ifabethi§ Engelant
,
zeght Camdenus

Engelfch Schrijver , het volgende, Zy
ruft een fcheeps-vloot, van alle Krijghs

enzee-tuigh wel voorzien , toe. De
grootftedieoit Engelandt zagh , ver-

hooghde de Soldye der Vlotelingen ,

zoo , dat te recht by de vreemdelingen

hcrftelfter van de Zee-Faem , en Ko-
ningin der Noort-zee wert genacmt,
zy en behoefden geen fchepen

, gelijk

haer voor-Vaderen deden, van uit-

heem fchc te huren , koft in korten tijt

een Vloot van twintigh duizent man-
nen t' Zee brengen.

g~\6.c. 2.7. 29. In het Jaer 1 3 16

is een zwaten zee-flagh voor-gevallen ,

tuffchen Sigefridits en ^Anilo , vorften

van Koninklijken bloede, die om de

^
Heerfchappyc (treden , in welk gevegt
dtie duizent mannen zijn gevelt , gelijk

in tchronicon Reginoms bredelijk ftaet

veibaelt.

19

Anno 1270 heeft Lodewijk, Ko-
t^efff''

ningh van Vrankrijk , een Vloot fche- ^"„'1°

pen , van zeftigh duizent mannen toe- Schafua-

geruft.
b'"i-

P. 3 f, c. 2. 1.9. Alexander CM. zegt

Curtins , heeft een vloot ftetk honderdt £*. 4.

en tnegentig fchepen , toe doen ruften,
Caf

'
9-

I om de Stadt Tyrus te belegeren , die hy
in twee declen fchaerden. In 't be-

ltonnen van dees Stadt die aen 't water
lagh , liet hy fchepen by paren met de

voorftevens vaft tegen clkandre bin-

den , en de achterftevens zoo verre van

elkandre gapen , als het doenlijk was,
welke tuffchen ftant van het eene fchip

tot het ander met zware Balken wierdt

belegt, op welke zoldering de benden
Krijgsknechten wierden gezet , die de

Stadt beftreden.

intimus wil, dat Alexanders vloot

uit 224 fchepen beftondt , andere we-
der , alleen uit 200. daer Plutarchus een
van is.

Een der aenfienlijkfte fchepen van
Alexander, wiert Pertpolus geheten , dat

zijn naem van het wel zeilen had be-

komen
, gelijk Smdas bredelijk op heeft

geloft. Van zeker ander fchip.te Mace-
donien gebouwt, dat 50 roejers voer-

den , infgelijks gewagh wert gemaekt ,

waerom het waerfchijnlijk van de

grootfte geweeft moet zijn. Van dit be-

leg van Tyrus ziet by Diodorus in't brede.

P. 36. e. 2. 1. 29. Op het Jaer 1 504
een fcherp fcheeps-gevccht voorgeval-

len is , tuffchen de Hollantfchc en Gel-

derfche macht , te water , in de Zuyder
zee , gelijk Wilhem Hermans zoon ,

Auguftijner Kanonik , in zijn Latijnfch

Boeksken , gedrukt tot Amfterdam ,

in den jaere 1506 van den Krijgh tuf-

fchen Hollandt en Gelderlandt , ver-

handelt in't breede. DeGelderfchen
(zeght hy) quamen met een goetaen-
talgroote fchepen die men Koch-evers

noemde, het zwarte water af, in mei-

ningh , de Hollanders die voor de Eem
lagen, op haer Ankers tc vcrrafzen,dog

dele, des verftendigt , en noch onvoor-
zien, lichten 't Anker, en gongen deur,

te middernacht, een Jacht onderwijl

naer Amfterdam zendende , om hun
Vloot van Buskruit te voorzien, 't geen
de Vloot weder onder Water-landt be-

C 2 liep.
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liep. De Hollanders hadden geen meer

als zes of zeven gewapende fchepen ,

doch zy overrroffen hunnen vyandr in

de konft van ftrijdenjen landen acn het

Eilandt Marken ('tgcen ik door het

woort Matje in het oude Boeksken

,

dat zeer quaet Latijn is, verftaej zy ftel-

den hunne krijghsluiden te wederziits

in de fcheeps-gangen fchrap. Pieter

van Leeuwaerden was'r ,die't by 't lot

te beurte viel , vooruiten den vyandt

in't gemoet te zeilen : 'tgeen hy loflijk

volvoerde, want met zijn groote Spriet,

die voor uit ftak, voer hy in het zeil van

een der voornaemfte Geldetfche fche-

pen , daer hy aldus vaft aen bleefge-

klampt. De Geldcrfchen vochten meeft

met hant-en voet boogen , doch de

Hollanders wierpen fteenen , en ont-

redden de boogen die zy raekten. De

boogen wieidcn van mannen die onder

in het fchip ftonden, gefpannen , welke

zy , gefpannen zijnde, naer omhoog op

gaven aen de Schutters : 'tgeen ik uit

deze quaet latijnfche woorden befluite.

Sacerdos erat qui capiende urbi Paftoratiim

faerat donatus, hic Sedulofub tranftro ma-

li anus tendebat ,
Porrigens Sagitarus.

dat is : daet was een Priefter , die men

een Paftory beloofde , na dat de Stadt

over zoude zijn, welk onder het dek

naerftelijk boogen fpande , dezelve aen

de Schutters op reikende.

Onder het flaen van deze twee

fcheeps- machten , wiert den Hollande-

ren veel hulps toegezonden, van boots-

volk, en klein vaertuigh, uit Waterlant

Het grootfte Hollants fchip raekte vaft

,

doch hier uit wiert met Bufzen gefcho-

tcn, daer de Gelderzen ('die toen ter

tijt noch weinigh van het fchieten wi-

ften) zeer voor fchrikten, tot dat einde-

lijk de Gelderfchen hare boogen van

zich wierpen, en het opgaven. Pieter

V. Vdium. va" Leeuwaerden ,
der Holianderen

y.Thyfmm. voor-ganger, wilde alle d? Gelderfchen

de voeten fpoelen , 't geert echter niet

gelchag, maer zy wierden te Monnic-

kedam opgebncht , en voor geldt ge-

loft-, het getal der Gelderfche gevan-

gens ^
beliep omtrent 700.

Naderhant hebbende Gelderfche de

Stadt Amfterdam wederom te water

trachten te benauwen, waer toe zy met

W 1 t s e n s

eenoorlogs vloot op den Diemer-meer

verfcheencn , en meinende aen den

Dijk met Pijl en Boog te landen , wier-

den wakker afgeflagen van de Burgers.

Na deze Hollantfche Waterkrijgh,

(gaet den genoemden Schrijver voort)

hebben de Amfterdammers na den raet

van Spaenfche Kooplui, een fchip doen

bouwen, een Galeoot genaemt,dacr men

een geheel jaer over arbeiden , op kollc

en inkomft van de Schutters dezer Stad;

het was wonder fnel in'tloopen, en

bequaem ten ftrijde; in vluchten en

vervolgen had het geen gelijk , als 't

voort wierdt geroeit , ftelde men daer

tweeën dertigh roejersop.als het zeilde

wierden de zeilen zoo geftelt , dat geen

fchepen daer by koften houden , van de

buflen zeght den Schrijver aldus. Vicenï

ac qatemifingitlïs , omnibus omnes camere

accommodate , 't geen miflehien aldus te

verftaen zy : daer lagen tachentigh ftuc-

ken op, in twintigh bundels, jeder bun-

del van vier ftucken , zoo, dar alle ver-

trekken daer van waren vervult. Be-

halven deze buflen voerden het fchip

twee groote Pots-hoofden , 't geen

weerbare marffen geloove geweeft te

zijn , dit fchip hieldt menmachtigh een

geheele vloot alleen te vernielen. Het

geleiden de vracht-fchepen om loon

door zee. Was een fchrik der vyanden.

Kort hier na ftont den Gelderfchen

Vloot-vooght en Zeeroover lange Pier

op , die met c l fchepen de Weftvrie-

fche kuften , op de Zuiderzee beftook-

ten, en den overwonnene de voeten

fpoclden.

Zoo heeft men ook ter geheugenifle

van het opzet, 'tgeen de Gelderfchen

eertijts, in den jare 1 5 3 7 hadden.van de

Stadt Enkhuizen met fchepen te ver-

r-aflen, 't geen hun mislukte , d'ankers

aen den Zuyder-Toorn opgehangen

die zy achter lieten. Met deze Vaer-

zen

,

•^Jnchoram quam cernis ferro pracifa

bipenni

Otftes teftantur , perfide Gelre , tuas.

Dat is:

Dces' ankers afgckapr.toen d'aenfiag

was gemift ,

Ge-
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Getuigen Geldersman , uw trouwe-
|

loozelift.

P. 3 5.c. z.l. 17. De vloot die Ger-

mmkus tot voor de Elf door Zee heeft

gebracht , fchijnt aen dees ofgeene arm
tacitui van den Rijn gebouwt te zijn geweeft,

ff'
*' want hy de zelve langs den Yzel af dede

zakken : fchoon andere ftaende hou-

den , dat zy aen de Zuiderzee , eertijts

het bAcïi Flevum genaemr
,
getimmert

was.

P. 3 6. c. 2. /. 7. Als Citrohis Magnus
Keizer was , is Godejrid , Deenfch Ko-
nink , met twee hondert wel gemande
fchepen dc Zee over gekomen , en in

Vrieslant gevallen.

P. 36. c. 2. /. 29. In het jaer 143 6, als

Philips Hertogh van Borgonjen , Gravc
van Vlaenderen , van Hollandt , enz.

heerfchte, zijn de Engelfche zeer mach-
tigh geweeft ter Zee. Zy deden den

Hertogh den oorlogh in Vlaenderen te

water en te lande aen,ten wekken einde

zy in de Wielingen
,
op den elfden dagh

van Auguftus, des gemeldenjaers , met
een getal van vier duizent fchepen zijn

geankert (zoo men geloofmach geven

aen het Memoriael-boek van dc dage-

lijklè zaken , gevallen voor den Hove
van Hollant , Zeelant en Weftvrieslant,

beginnende den 9 Januari des jaers

143+ , waer in het getal dezer fchepen

\»tg. Ui. aldus uitgedrukt ftaet IIIIM) Pontus
6

- Heuterus doch , zeght dat de Engelfen

te dier tijtby Calis met twintigh duizent

mannen landen, en Vlaenderen verwoe-
ften. Naer het belegh van Calis (zeght

Ub. 16. hy voorts) ftaken d'Engelfe weder af,

met 10, ofzoo andere willen , met 24
duizent man , waer zy een vloot toe

Wejetm. hadden van drie hondert fchepen ende
meer.

De oude Chronijk met zijne divifien

fpreekt van deze vloot aldus , d'ivelcke

die Engelfche» vernomen hebbende
, cjua-

men terfiont over met ontallicke Meelfche-

pen en mannen van oerlogen , mit groten

geluide van fchieten van den bujfen.

Dees fchepen dan,aen welcker groot

getal by velen wort getwijfclt , na allen

waerlchijn meeft klein vaertuigh zijn

geweeft,om volk te landen, rivieren op
te zeilen , en het landt alom uit te plun-

deren.

en Eejïier. 21

In Hollant en Zeelant , was men dap-

per te dier tijt op zijn hoede, en fchoon

d'Engelfen hun niet vyantlijk aen en

taften,zoo fchreefmen echter dubbelde

Heer-vaert uit , van de manlijkfte die

men in den Lande vont , zoo wel der

Welgeborene als Huisluiden. Het ge-

heele Landt wierdt met vnerteekens en

andere 't zeincn afgebakent , om op de

minfte ontftentenis van de Naburigcn
oorloghsvloot onder wapen te mogen
zijn. Met acht duizent man Hollant en

Zeelant elkandre onderftant beloofde,

en des noodts te bate te zullen komen.
Loop-plaetièn wierden aengevvezen

door 't geheele Landt , cn Hooftluiden

verkooren over 't volk , welcke in

Noort-Hollant zijn geweeft
,
Gijsbrecht

van Vianen, Willem dc Baftaert , ende Otto

van Egmont, onder deze wiert een jeder

belaft des noodts zigh te pijnen , cn het

hooft vyantwaert te zetten, daer zy met
hacr zelfs lijftrekken zouden.

Jeder van de vier Noorthollandtzc

Hooft-ftcden , mollen vier Rabanden
('t geen vermeine Rae-zeils fchepen ge-

weeft te zijn
) maken, en de Stede Goude

drie. De Hollanders ongetzart , wil-

den aen den Oorlogh niet , en lieten de

Engelzen met Vlacnderen geworden.

Schoon Hertog Philips alom door Hol-

lant uitroepen dede, dat hy alle de goe-

deren der Engelzen aen hun fchonk ,

die zy achter-halen konden, te water of

te lande , die Vogel vry maekte, en om De Gnrf

byftant fmeekte : waer van den eigen ^
Brief, gefchreven op Perkemcnr, en by zoekt fy-

Philips zelve ondertekent, heb gezien ,
^
J
"^

:

J/
K

als nu bewaert inde Boekerye van den j„,ftgeeÜ
Hooghgeleerden Heer , M. ^Adriaenbem af

Weftphalen , naeukeurigh onderzoeker z*~

en kender van de Hollandtfche oudt-
'im '

heit.

P. 36. ei. /. 3 5. Van Juliaen den

Apoftaet , zeght Zonaras, dat hy in den

tocht tegen Perzen zeven hondert Ga-

lejen (Triremes ) en vier honderdtvan Tom. 3.

zijn eigen vracht-fchepen aen kolen lei-

de , of uit vrees dat die hem in de vlugt

mochten hinderen , of wel door quade

raet van PerfiaenzeO verlopers,diehem
bedrogen , wijsmakende, dat hy te lan-

de nae 't vernielen van zijn Vloot s Per-

fen beter zoude overwinnen, 't geen

C 3 misluk-
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mislukte, wmt hy bleef 'er zelfs doodt,

en men zeght , dat hy gequetft zijnde

het bloet uit zijn wonde greep , na den

Hemel wierp, en uitriep Nazarener ver-

zadight u.

Onder Lacapcmu, Byzantienfch Kei-

zer ,
zijn de Roffcn of Ruffen meteen

vloot van vijftien duizent fchepen, zoo

Tom. 4. in Sonar.ts fchrijft, tot voor Byzantium nu

viu Lmo- Conj}aHtmopolen gekomen , welcke ten
pt"''

meerendeel , door het Griekfche vuer

van de Romcinfche vloot wierdt ver-

brant en verjaeght.

p. 34. c. 1. /. 5 1. Volgens 't gene Ap-

pittntis fchrijft , hadde Mithridates een

vloot van 400 fchepen by elkaer. Per-

feus , Konink van Macedonien ,
had

230 fchepen ,
gefchaert in ecne trop.

tJMithridates , Konink van Pontus , zeer

machtigh ter Zee ,
voeghde zich einde-

lijk met de vloot der Zeeroovers tegen

de Romeinen , doch wiert van Pompejm

te gelijk met haer verflagen, over welke

zegen by d'Atheners van Pompejm wiert

gezeght, en gefchreven , binnen en bui-

ten op de Poorten , Hoe meer Tvy als an-

dere ut» helder licht zien , ^00 moeten T»y

uive dapperheit prijzende u aenfchouTven,

en als een God verzeilen , en aenbidden,

zoo zeer gelijkt alu doen naer een Godt.

De Scythen ,
zegt Zozimm , zijn op 't

jaer vier hondert en twalef onzes Heils,

met een vloot van zes duizent fchepen,

by den Bojphorus T. verfcheenen.

Confiantitfs gong den Zeeroover Ca-

raufms met een vloot van over de dui-

zent fchepen te keer.

Rhiiu, Conftantinus dede aen twee duizent

Koopvaerdyfchepen galjoenen zetten,

om die ten oorlogh te gebruiken.

Genferichus, Hooft der Vandalen , de

zoetheit van Italien eenmael hebbende

beproeft.quam dat dikmael met groote

Zee-vlooten vyantlijk beftooken
;
hy

hadde een gewoonte alle Vootjaer van

Africa af te fteeken metzijn Vloot , en

aen wat Landt hem de Voor-wint lei-

den, planten hy den Krijgs-ftandert.

De vloot van Belifarius beftont uit

vijf hondert fchepen. Deze ervont,Sol-

daten in korven aen de toppen van de

maften te hangen , om de torenen te

derven , waer uit men (treedt. Hy liet

mede breede galdcrijen rontom het

\V I T S E N S

boort der fchepen maken , om des te

meerder krijghsknechten te konnen

plactfen.

Het Eilandt Cyprus by de Saracenen

met behulp van een vloot van zeven

hondert fchepen, uit laft van ofinmnus,

in het jaer zes hondert en zeven en

veertigh wiert vermeefterr.

In het jaer zeven hondert en veer-

tien heeft Solyman Byzantium met een

vloot van drie duizent fchepen bele-

gert , zoo Blondus wil , daer Keizer Leo

ween minder aental fchepen tegen zette.

Brik , Deens Konink , zoo de oude

hiftorien van dat Landt verhalen ,
zijn

vyant te water overwon , in dezer voe-

gen ; hy deed zijn Scheepsvloot met

ketin°-s en dreggen aen elkandre hech-

ten , zoo , dat zy op het water dreef als

of het een eenigh Schip waer geweeft,

een openingh van zeetuffchen de eerfte

fchepen latende blijven ,
dervocgen dat

het twee hoorens fchenen te zijn. Hier

voeren 's vyants fchepen tuffcb.cn in,

onkundigh zijns opzet, want zoo dra

en warenzy daer niet binnen in , of hy Utti.

maekten al zijn fchepen los , cn viel den J
c
°^

,

'
1fi

vyant rontsom op het lijf.

Deze Erik, zeght Crantzias , had een

vloot van elf hondert fchepen , en was

de eerfte der Noortfche Koningen die

paerden te fcheep over voerden.

Haraldus naderhant , Konink van het

zelve Rijk , en Bingo , Konink der Swc-

den , takelden gehecle zeven jaeren

Schecps-vlooten toe, om den ander aen

te taften. En daer wierdt zulken groo-

ten Scheepsmacht by een vergadert, dat

zoo de fchepen aen elkandre gebonden

waren gewecft,men tuffchen Schoonen

en Seelant als te lande zoude hebben

konnen vechten , vele Vrouwen zelfs

van grooten aenzien het zwaert ten de-

zen ftrijde wederzijts hadden aenge-

<>ort. Bingo bleef overwinnaer, en fiel-

den Hethan een Maeght , die zich als

voorgangfter harer kunne, hcldadigh in

dezen Slagh had gequeten tot Koningin

over de Dcenen ,
gelijk by Morifitus en

andere in 't breede is te zien.

In het jaer 1465, heeft Philips de Goe-

de , Grave van Hoüandt , een Scheeps-

vloot in Zeclandt toe doen ruften , ter

üefde van de Paus , waer onder twalef

zeer
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zeer groote Galejen zijn geweeft, tien

duizent Soldaten wierden op dees vloot

gefcheept. Twee baftacrd Zoonen van

Philips het gezagh daer over voerden,

zy toogen door het naeuw van de Straet

om de Saracijnen in jifiida tebeftoo-

ken.

P. s 3 • c. 1. 1. 29. Vin Pharao , Ko-
:b. 31. ning van /Egypten , wort getuight , dat

niemant hem gelijk was wegen den

handel aen de wateren
;

als mede van

Ajfur , want zijn wortel aen de groote

Wateren was , waer uit vaftelijk te be-

fluiten , dat zy zeer Scheeptijk zijn ge-

• »*• weeft. En voorts Ipreekt de Propheet

Ez,echiel van de /Egyptifche Koning al-

dus. Ghy Tuiert als een Zee-draek inde Zee,

ende braekt -voort in uTte Rivieren,ende be-

roerden het Tvater met ulvc 'voeten, enz,.

P. 36. c. 2. /. 19. De Deenen be-

fprongen eenmael Vrieslandt met 250
fchepen , beroofden en plunderden het

Landt tot Uitrecht en Nimwegen toe.

Van welcke macht der oude Deenen
8. Crantzius zeght als volgt. Op een vloot

van 260 Deenfche fchepen 12. duizent

mannen met alderhande pijlen ftreden.

Waer uit hunne groote te bezeffen is.

Van Aluilda, Dochter van Syvard,

Konink der Gotthen wert verhaelt, dat

zy gevrijtwiert van Alfhus , Zoon des

Deenfchen Konings, maer zy weigerde

hem.luft hebbende in het vechten, waer
toe zy eenigc fchepen toerufte , welcke
zy met Vrijfters bevolkte , daer z'op

Zee mede roofden, (want toen het Zee -

roovcn by hen , heldadigh en geoor-

looft was) doch wiert eindelijk van an-

dere Zeeroovers in een Haven bezet en

overwonnen
j deze dan verkooren

haer tot hunnen Scheeps-vooghdefTe,

Alphus echter zijn liefde niet kennende

Job. Mag. verzaken, zocht haer op , voeghde zich
»»• met de Roovers en bcwoogh haer dus

tot het huwelijk.

Darius zandt in Grieken een vloot

van zes hondert fchepen , zoomen ge-

loof aen Herodotas mach geven, daer hy

twecmael hondert duizent mannen op
zetten

, behalven tien duizent Ruiters,

die hy daer in over fcheepten. Lyfias

brengt het getal op vijfmael hondert
duizent mannen.en Comelius Nepos ver-

mindert de fchepen. hondert.

en Bellier. ' >

"

2J

Tournier• zeght, dat men t'eeniger tijt

in vier Franfche vlooten heeft getelt

2600 fchepen, behalven noch 500 dié

na Syrien over waren gefcheept.

Diodorus meldt , dat Starobates, Ko-
ning van Indien , vier duizent fchepen

te water bracht.

Trebcllius Pollio wil , dat de vloot der

Gotten , welk van Claudius wiert gefïa-

gen , beftont uit twee duizent fchepen.

Als Alarik Romen plunderde wiert in

Africa van den Bürgemeeftér Eraclimus

een vloot van 3070 fchepen toegeruft.

UWarcus PauIus , zeght in Indien ge-

zien te hebben op de vliedt Caramork

vijftien duizent fchepen.

In 't jaér 1585, heeft men tot Ant- V. Meie-

werpen op eenen Marktdagh aen zien'
"n '*•".•

komen tuffchen de acht en negen hon-
dert fchepen.

In de Slagh van Vlaenderen zeeghaf-

tigh by Prins Maurits , iri't jaer 1600 V.Meu-
voor den Staet volvoert, heeft men aen
deze zijde meer als acht hondert fche-

pen getelt.

In detijdt van twee dagen voeren in

den jare 1 6 1 o , tuflehen de acht en ne-

gen hondert fchepen uit deze Landen
alleen naer Ooften , behalven vijftien

hondert buizen.
Ii.'o , fitnr.di; n yjb noqorlii olit

'By'Voeg^el tot hel ^esde

Hooftjluk.

J». 3 8. e. %. kW. Dat de fchepen van

outs een kolzem ofte boven-kiel gehad

hebben, ftaet uit Iulius Pollux klaerlijk Lih. t.

te befluiten', daer hy van de deelen des
c"?' 9 '

Schips fpreekr. In dit kolzem was het

galjoen ofrofirum ingeënt, De iütgangh,

zeght hy , van de neeede kiel, is de nebbe.

Voor aen.by het oogh van 't fchip,ftont

de naem des zelfs zomtijts met groote

letteren gefchreven, gelijk infgelijlcs uit

dezen Pollux is te befluiten.

Om de kiel van het Schip, wierdt

buitcwaerts een huit geleght , om dat

hy zelve verfchoont zoude blijven.

Dat de Schepen vafte deks gehad

hebben, 'tgeen van eenige heden tegen

wert gefprooken
,

klaerlijk te bezeffen

is uit den genoemden Schrijver in de

aengetogen plaets. Aen de voorfteven,

zeit hy, ftont een zitbank
;
daer van men

roejen
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roejen koft , en by de achtcrfteven fta-

ken bakken t'Zeewaett uit. Het groot-

fte Scheeps zeil was AcAtium genaemt.

Dolon , of Lipudtis het kleinfte. Epidro-

mus was een zeil dat na achteren Itont,

van middelbare groote.

Als de fchepcn toorens moften voe-

ren, wierden daer toe zware balcken in

den overloop geleght , om dezelve te

ftutten.

Euduum , zeght Pollux , was een gat,

't geen open gedaen wierdt , als men 't

water uit het fchip wilde trekken, waer

uit te befluiten ftaet , dat men het vuile

fcheeps-water uit de fchepcn mede ge-

hooft ofgefchept heeft.

Pollux. Zommige fchepen wierden van bin-

nen geftutofgefpalkt, andere niet.

Alle Schecps-amptelingen haddea

metgezellen te fcheep , die by hun af-

lijvigheit of afzijn den dienft bekleeden.

Scheen- harnaffen een gemeen Zee-

Wapen van outs is geweeft.

Als de fchepen aen de wal lagen,

wierden zy aen fteven vaft gemaekt die

daer toe doorboort was.

Hooge fchepen, dik van hout, wier-

den prijzelijk geoordcelt.

De fchepcn- der oude Franfen waren

grof en groot gebouwt ,
gelijk meeft

alle fchepen der Barbaren , oulinks,

waerom zy meinden de lichte Romein-
fche fchepen met kloeten in de gront

te booren; de kracht der riemen niet

te recht noch kennende.

Onder het Romeinfch gebiedt , men
fchepen heeft gezien , die met Offèn

huiden , der geftalte als een ront fchilt,

op waren gefpannen, welk dienden om
volk over Vliet en Meer te voeren.

P. 39. c. j. /. 45. Men meint dat

Agrtppa de Tooren-fchepen cerft er-

vonden heeft.

P.40. c. i.l. ti. Niet wijt van den

Tyber buiten de Oftienzer poort , te

Romen, ftaet een out gcdenkbeelt, Nep-

tuin toegewijt , daer men fcheepkens

onder aen gehouwen zielwekkers ma-

ften vry achter over zijn hellende.

F. 40. c. i.l. 3 1. Dat de maften met

touwen en ftaggen aeri de fchepen ou-

links vaft zijn geweeft, die los of flap

c.55. aengezet konden werden, uit Efiias

blijkt.

Pollux

lib. i o.

Dit». Cif.

AJ.48.

Dien. Caf.

lib. 59. en

lii. L. ziet

by hem den

Slagh tuf-

fchen Cce-

far en dn-
toniut.

Dion.

Caf. 1. 48.

V. Cel.

int. leB.

lib. 2.9.

caf. 17.
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P. 42. c. 2. 1. 3 o. Men zoude billik

verklaren in dit Hooftftuk , de namen
veler deelen en werktuigen der oude

fchepen, als Fori, Tumices, Artemon,Aca-

tus , Dolon , LipAdam , Epidromus, SyffA-

rus , Cajleria , Modius , Carchejium , Cor-

naa, MaleoU, chalatorit,Pinn.e, CatApira-

tes, Linea, Haufirum, Parolcones, Tonfilla,

Segejlra, Tropidis, Phalcis, Lesbium, chal-

cenetes, Clitopadmm, Proembolis ,embolttra,

Delphis, Stolos, Acrofloluim,NauphrActon,

Rhinoteria , cbelyfmn , (Itiflra, Amphime-

tnum , Paxilli , Hypirefium , AfconiA, Ad-

fellium , Lora, Cleidu , Selma, zMax, Rhi-

z,a, Hypozoma, Afmdium , AphUJfa, Tar-

fis , T?rctd/tr , Colus , Eptjtonta , Ambola.,

Symbolt
, AncyU ,

Pyrguchi , Canonia ,

Stathmida, Anüon ,
StegA, Ceruchi, Na-

puri , Amphili , Amphtftomi , Heterojlomï,

Deres, Cellarium, Hermata, Epagont<e,Er-

gata, Agea, Pedalion , Cumba , Hyjlodocen,

Dryochus
, Dtdyrnus , Mufchda , Rhinote-

ria, Edolia, Tremata,Pavatfanus, Spor.di,

Peritonm , Prymncfia, PtcrnA, Tboracmt»,

ElncMe , Ierion , CarceviA , Ceruchi , che-

nifcus , AmboKAle, Sanides , Cycli, Alolor-

chus , NAumAcha , 't geen lange Scheeps-

fpiezen zijn. Clavtts , 't welk volgens

Bayfius , een Hout betekent dat dwars

over 't fchip ftont.en aen beide de Stue-

ren vaft was , om dezelve gelijkelijk te

konnen keeren en wenden, enz. doch

alzoo zulks reets volmaektelijk van den

Heer Scheffems , Caelius CAlcAgninus , en

GyrAldus, in't Latijn is verright ,en in't

Duits uitheemfche woorden te verkla-

ren daer van ons de zaken niet te wel

bekent zijn, niet en voeght, zal het zel-

ve achterlaten.

P. 40. c. 1 . /. 1 9. Als het anker was

geworpen,bont men de Smeren hoogh

op , als ook de riemen ,
gelijk uit Am-

miAnus wort bewezen.

P. 3 9. c z. I. 1 2. Uit de Romeinfchc

Hiftorie van Nicephorus GregcrAs te be- Lib. 5.

wijzen is, datmen Schceps-toorencn,

zelfs ten tijde van de Conftantinopoli-

taenfche Kriften Keizers in 'r gebruik

heeft gehad , als ook de groote maft-

korven , daer fteenen en pijlen uit ge-

worpen wierden.

P.37. c. 1. /. 23. Met zeker aluin

dat het vuer wederftont heeft men van

outs de fchepen beftrceken , a!s ook
niet
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met Milum , 't geen zoo wel meni ais

roode aerde vertaelt kan werden.

P. 41. c.i. 1. 3. De vracht-fchepen

zeght Cceüus Cdcugnïnus zijn drie mael

langer als brcetby outs geweeft , doch

de krijghs-fchepen en die gene welk op

het fhel loopen wierden gemaekt
, zijn

geweeft (zeght hy) eens zoo lang als

breet, 't geen zoo waer is, hebben zy in

het bouwen hartelijk gedwaelt 5 want

lange fchepen beft door water gaen.

Keizer Tritjaen , als hy een vloot ge-

leide , voet in een fchip 't geen van vier

andere fchepen , die's Keizers vlaggen

voerden , voort wierf gefk-ept , dit had

de langtcvan een groot drie-riem fchip,

en de wijte was gelijk een Holcas,oi wijt

/Egyptifch fchip. Stak hooge toppen

op, en droegh 's Keizers naem met gul-

de letteren gefchreven aen de maft.

P. 40. c. 1./. 31. De maft wiert vol-

gens CtUeagf/iuus , zoo hoogh gemaekt,

als het fchip lang was.

P. 40. c 2. /. 37. Olfidas houdt men
was de cerfte die de ankers heeft ge-

bruikt.

P. 41. c.i. I. 13. Het zoete water

wierdt te khcep ook in glaze potten

mee gevoert , die onder op den bodem
wierden geplaetft.

P. 39- c. 2.1. 12. De Scheeps-toore

nen wierden op houten gezet , die wei-

nigh over water quamen te fteekei^zoo

Polybiu-s getuight.

P.41. c. i. /. 1 3. Men heeft fchepen

gevonden, die met quabben en vleugels

verzien zijn geweeft, en dat rot naboot-

zing van villen en vogels , hier van de

Sidoniers haren naem behielden , want
Sidon of'Sidonios een vifch in de Pharni-

fche tael beteekent, en zulks om dat zy

den Scheep-bouw van de viflehen had-

den ontleent.

P. 40. c. 1. /. 19. Het Stuer dat na-

maels achter aen de fchepen
(
gelijk

noch heden,! wiert gehangen , de form
van een zeizen had , waerom het by de

zommige de naem van Zmch heeft be-

komen , 't geen een zeizen in de Dori-

fche fpraek beteekent.

Voor op den Boegh een fcheeps-cie-

raedt ftont , 't geen Acrojloria was gehe-

ten , dit was geplaetft boven deuitfte-

kende galjoenen , die aen de zommige

tn "Befiier. 25

krom gebogeri waren , andere ftaken

rechtuit, als menen ofte pöoken, btee-

de degens,lancien,partezanen,en braet-

fpeden : andere bekken * waren gelijk " Gtljt*

een halve maen , andere met ramshoof-

den verzien,en koppen van onderfchei-

delijke Zee-draken.

De fchepen wierden voor op veel-

tijts met een heimet of den ftorm-

hoedt van Mincrvn geciert , om dat

zy geloofde dat het öorloghfchip op
ingeven van Minervn by Vulkaen was
geftight.

Met Tritons die op trompen blie-

zen wierden hare fchepen op veel

plaetfen verciert. Neptuin zelf wierdt

daer aen vertoont , ruftende aen zijnen

drietant.

De Doren verbeelden veeltijdts óp
haer fchepen God Neptuin, de Nereides,

Gluucui , en andere. Aen dc Griekfchc
fchepen fagh men de dochteren van den
Ocean , Thetis, Panope, Galathea. D'yï.-

gyptenaren fneden of fchilderden haren

Jfis op hun fchepen , voorts
, Stieren,

Ganzen , Rammen , Dolphijnen , en
Honden. De Tarentiers een Paerd,den

Dolphijn, tnTarantes den Soon vari

Neptuin. Op fchepen die fnel-loopend

waren fneet men Dolphijnen veelrijts.

ji P. 40. c 2. /. 3 8. De Ankers wier-

den ter zijden tegen 't fchip buiten aen

gehangen , enaeneenftok die tegen 't

boort vaft ftont gebonden
, gelijk Uit

d'ovcrblevene geftalten van fchepen in

marmerfteenen is te zien.

P. 3 9. r. 2. /. 12. Van Tooren-fche-

pen fpreekt Firgüim aldus.

— Credttsinmarerevulfas

Ciclades , aut montes concurrere montibus

altos

,

Titnia mok wi turritis puppibus iiifiant.

Dat is,

Ghy zoud mcenen dat de Cicladifche

Eilanden afgerukt in Zee drijven, of dat

hooge bergen tegen elkandre komen
aenftooten , met zoo grooten gewelt

vallen de mannen de getoorende fche-

pen aen.

P. 39. c 2. /• 3 3- Trompetten en

Schalmejen, die men op deed blazen by

optocht,of gevecht.een noodigh werk-

V tuigh
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tuigh was te fcheep , hier in ftak Ko-
nink Hiero overmaten uit. Deze Schal-

mejen, zoo Plimut getuight, dede Pifew

't eerft van koper maken.

P. 38. c. 2. /. 23. Zinne- beelden

wierden veel tot cieraedt op de fchepen

buitewaerts tegens de zijden aen ge-

ftelt , als van Walviflchen , groote Zee-

gedrochten , Zee-diaken , daer zy de

Oofterfche,Wefterfche en Indilche Zee

mede uit wilde beelden. Zelf den O-

ceaen wiert op de boegh verbeelt, in de

gedaente van een gehorend hooft , als

de halve-Maen , en zulks , om dat (zei-

den zy) de Zee alle zeven jaren eenige

veranderingh maekt. De Griphioenen

die daer mede op wierden gefneden,

geven hetontftelt aenzien , en de ver-

woetheit der onftuimige baren te ken-

nen. De bruiloft van Thetis aen den he-

mel des voorftevens, of elders, wiert ge-

fchildert. Neptuin ftont daer met zijn

drictant op , om dat de Zee in driemael

zeven dagen zich ontroert,onder wiens

voeten het hooft van den Stier ftont, als

een dier dat zich in 't bruizen van de

Zee begeeft. De beelden van Ijis en qfi-

ris wierden daer aen mede niet vergee-

ten : met een vliegende Gryphioen aen

de voeten , die het hooft als een Arent

heeft, en den hals als een Draek , het lijf

van een Hont , en de voorfte pooten als

Arents klaeuwen , met de vleugelen van

een Vogel.

Jjis voor befchermfter van de fche-

pen die in Zee zwerven , wiert gehou-

den , voor wien daerom een Lam by

onweer wiert gedacht.

OHinerva wierdt op de fchepen ge-

fneden, om dat zy voor de vindfter van

de fchepen wiert gehouden, of in plaets

van haer , wiert Triton haer Trompet-

ter daer op geftelt ; 't zy alleen zijn aen-

gezight.of wel het geheele lichaem zelf,

op den hoorn blazende. Neretu en Pa-

lemone wierden van andere mede gefne-

den of gefchüdert op de fchepen. Op de

fchepen die Keizer Trajanus dede ma-
ken zagh men de beeltenis van Hercules,

Bacchus,en Neptuin verbeelt. ^yfntigonus

ftclde Zon en Maen op zijn fchepen.

Met het beelt van Hercules de macht
van wapenen ter Zee wort verbeelt.

Valertus Flaccus verdicht in zijn Vaer-
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zen , aen het fchip Argo , veel fchoon

fchilderwerk , ter plaetfc daer hy aldus

aenvangt te fpreken,

Conjlitit, ut longe moles nox pervia ponto

Pufpis, & ut tenuesfubiere,latentiacer<e,

Lumina ptclurxfuperaddit honores, &c.

't Geen rijmloos aldus kan werden

vertaelt.

Zoo haefl het ~f»eeke tVafch de "verborge-

ne reeten had ingenomen , zoo voeght hy

daer -velerhandefchildcrijen by , hier "Word

de gehoopte Thetis ,
op de Thyrrenifche

fchoudcren zittende , in Peleos bruilofts-

bedgevoert , en heeft den Zee-Dolphijn ge-

yat , deze zToijght , enfucht dat Achilles

niet grooter Tvierdgeboren als Jupijn. Waer

na volght Panope met haer Zujlcr Doto,
en insgelijks Galathea met bloote armen

van de golven op en neer gedreven. De
opene Cyclops roept de spelonken "Weder

"van de Smllfcke Strand : daer tegen komt

vuer en een beddeken van groene bladen,

en tafel-gerechten , en Tvijnen, nevens Ea-

cides met zijn Gemalin onder de Zee-go-

den ; en in het drinken flaet Chiron op de

Luit, Pholoe aen d'andere zijde, en Rhae-

tus uitztnnigh door d'overvloedige Tvijn,

en het hae/ltgh vechten om de Thracifche

Maeght , doet de kroezen en tafels vliegen,

met de autaren der Goden , en de kannen

voortreffelijk by de Ouden gedrocht. Hier

is Peleus de befle met de piek , hier /Efon

die met het zlvaert al gekkend moed. De
zTvare Monicus draegt de overTvinnenden

Neftor op zijnen omvilligen rugh. Clitus

doodt Aftorem met een brandenden eik.

NelTus vliedt op een zyeartpaert. Hippa-

tns verberght zijn hooft met ledtgh gout in

de aJEclenifche tapijten van Meden : hier

over Jlaet /Efons zoon verbaeft , hoepel

mannen daer in verivondert mogen zijn.

P.40.C. 1. /. ?i. De maften wierden

vceltijts omwonden met t'zaem ge-

draeidc hennip , die beftreken was met

kalk en olie.

P. 33.C. i.l. 32. De Scheeps planken

wierden met bewafchte zeildoeken veel

gedekt , en de reeten beleght met dun

geflagen loot.

P. 40. c.2 I.X7. In fte van touwen

daer de Ankers vaft aen zijn gebonden,

by die van Venetien yzere of Iedere

kettin-
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kettingen oulinks gebruikt zijn ge-

!

weeft, zoo Monfitus getuight.

P. 4 1. c. i . /. 26. Andere willen dat

door deze Columbaria, of duivekotten

de koojen te verftaen zijn geweeft.

P. 40. c. 2. /. 27. Die van Athenen,]

de Majulienz,ers en Rhodinnen maekten I

by noot,de Scheeps- touwen van Vrou-

wen hair.

P. 39. c. 2. /. 1 2. Dat de Schecps-

toorens af hebben konnen genomen
wei den , uit Dion fchijnt te mogen wer-

den beflooten , daer hy zeght dat de

Schepelingen van Antonius de toorens

met al den wapentuigh van boven ne-

der , en in 't water bonfden; om de

fchepen te lichten , en gezwinder tc

konnen vluchten.

<By~voeg^el tot het ^eVoide

Hooftjluk.

P. 5 3 . c. 2. /. 14. Vlaggen ,en groote

wimpels lier men toen van onder de

inarfch afwaejen , ook achter uit , van

jeder maft , en van de nokken van de

rees en bezaens roe. Uit de marfch

voerden zy eenige lichte ftukken , die

daer toe rontom was bekleet. Het half

verdek wierdt met kleeden daksgewijs

veeltijts gedekt , als ook de bak , twalef

groote riemen wift men wederzijts des

noots, buiten boort te zetten. Het dak

van de hut was niet altijt plat , maer het

gong veeltijts fpits toe. De zommige
voerden twee bezaens maften,waer van

d'cen geheel achter op ftont, wiens roe-

de door een hout 't geen achter over

ftak, daer touwen door quamen, achter

uit wiert getrokken , en deze achterfte

voerde geene kruiszeils De poorten

waren zomtiits ront , en niet altijt vier-

kant , als hedensdaeghs. In fte van de

Leeuwen die men heden in meeft alle

de galjoenen ziet, wierden toen daer

veeltijts handen of eenigh ander fny-

werk in gezet. Het gebruik van Bram-
ftengen was nochonbekent. Het groot

zeil was grooter na gelangh van het

marszeil als men de zelve heden maekt.

Ruften wierden aen deze fchepen

niet gezien , de hooft-touwen wierden
aen boort zelve met juffers vaft ge-

maekt, men zagh looze galderijen , tot

en Bejlier. 27

cieraet, achterom, tot halfwegh het

fchip, zomtijts ftaen. In fte van rege-

lingen ftonden recht op fcherpe fpor-

ten boven op het boort. Jeder Krijghs- zutdcBe.

man ter Zee verdiende toen ter tijtacht fibr^vingi.... , van Enk-
grooten daeghs. Men vont erampte-

i„;.£H .

lingen te fcheep die Pijpers, en Marfzels

wierden genaemt, heden onbekent.

P. 50. c. 1. /. 50. Dit visken Nautilus

wort van andere Pompüm , en van eeni-

ge NMcles.Folypus en Nauphus genaemt,

indien het dus zeilende, by geval eenige

ftrijdige driften ontmoet , ofvreezende

van eenige vogels gegrepen te werden,

trekt het zijn lighaem in, en dompelt

zich lichtelijk na de gront van 't water.

Het is Venus by de Ouden toegeeigent

geweeft.

De Salapiners en Saguntiners beelden

dit Slakvisken in hare Munten uit , ne-

vens de gedaente van een fchip , ofzijn

galjoen.

Nerita is een foort van gehoornde

Zee-flakken, dat groot vermaek fchept

te gaen door Zee , even als een fchip,

met zijn opgeftrekt huisjen nu na dees

dan na die kant wendende.

De Nederlanders die dees Nautilus

op de reizen naer Ooft- Indien veel ont-

moeten
,
geven het de naem van Be-

zaentje , om dat de vinnen die hy op-

fteekt de geftalte van een bezaen zeil

niet ongelijk zijn. Menzcght, dat 'er

Schiltpadden gevonden werden die

hare hoorenen in fte van riemen weten

te gebruiken.

Van de Egel wert mede gezegt.dat zy

het Scheeps-ballaften aen de Zeeluiden

heeft geleert , want zy weet met eenige

fteentjens,als 'er een ftorm voor handen

is , zich zoo te laden, dat zy van de gol-

ven om en om niet wert gefmeten,macr

even wichtigh op het water drijft.

P. 50. c. 1. /. 34. De Ouden vergele-

ken de fchepen by vogels of gedierten

dat te water en te lant leeft. De geftal-

te van het hol des fchips , zeiden zy, van

den Dolphijn te zijn ontleent.

De Poet Oppianus fpreekt in zijne ge-

dichten zeer breedelijk van den aerd

der viflehen , die hare geftalten aen dc

konft van 't varen hebben gegeven,

Schepen, zeght hy , zijn als wagenen die

de Zee berijden, en hy , 't zy God of uit

D 2 ftet-
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fterfelijk zaet voort gekomen , is wel

ftout geweeft die de kracht der viffchen

t'zamen bondt en tot een fchip over-

bracht, enz.

P. 50. c z. 1. 1 2. Deze Draek is Af-

cachiis of Afcatus by de Ouden geheten

geweeft, aen den Ethiopifchen Ocean

toegeeigent, van de Dichters , en in het

Hemeliche Gewelf aen het Schip ge-

plaetft.

P. 50. c. 2. /. 24. Deze Remora , an-

ders Echemdes en Ecbidus wort geheten.

Het fchip dacr Keizer Cajus op voer,

't geen met riemen van Ajiurtenia. An-

tium weder keerde, wiert insgelijks na 't

voorgeven der Ouden door dit Visken

opgehouden in de Zee. By welk ge-

val, gezien word -nde, dat uit de geheelc

VJoot alleen het Admiraels fchip wiert

wederhouden , zocht men terftont na

d'oorzaek daer van , en men vont dit

Visken achter aen het roer hangen, niet

zonder groot misnoegen des Keizers,

dat een beesje zoo veel vermocht als

400 roejers: doch het fcheen geen min-

der wonderwerk, dat her zelfde Visken

gevangen midden in de galejc zijnde,

geen vermogen of kracht meer had om
die te wederhouden. Die het zelvige

in 't fchip gezien haddc ,
beveftighden

alle , dat het is als een groote Zee-flak.

Deze Remora wort bv zommige Odino-

lionte geheten , het wiert in den Tempel
van de Kmidilche Vernis geheilight. De
Grieken zeggen dat het de Vrucht aen

een dragende Vrouw die een misval

dreight te krijgen , behoedt , en binnen

doet blijven tot de behoorlijke tijt , an-

dere zeggen , dat het gezouten en aen

een barende Vrouwe gebonden de

Vrucht afhelpt zetten, cn gemakkelijk

doet Baren.

De Remora die het fchip weerhieldt,

't geen met edele Jongelingen was ge-

laden , die men lubben wilde om gefne-

dene des Dwingelants te zijn , uit bevel

van Perunder : hadeenmont, eenvou-

digh uitgeholt , vrywijt, niet ongelijk

het Purpervisjen
,

terwijl dan dat het

fchip dus aen het Eilant Samos vaft ge-

houden wiert, ontvluchten dejonge-

lingen in Venus Tempel.'tgeen een vry-

plaets was. By de Chaldeen wierdt dit

Visken Remora , 'tgecn onder de Mtm-
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ces wert getelt , Agada of Sagada gehe-

ten. De Numdiers noemden het M.tga-

/m, gelijk Saliijtius verhaelt, welk zeght,

dat het van een lankwerpigc geftalten is.

Waer van in 't breede by Artjioteles , Op-

piamis, Lucanus, Plutarchus, Paufanias en
andere wort gefprooken.

P.46. c 2. /.2 2. Deze groote Scheeps-

macht,zeggen Rogerus en Hovedenus, dat

in 't jaer 9 5 9 toe was geruft , te dier ge-

val, om Mdcufms die gelijk Neptuin op't

water heerfchte , en de Zee alom onvei-

ligh mackten,te verflaen,gelijk gefchag.

van dees Koningh Edgard het zeggen
der Engelfche Koningen her fchijnt tc

komen, guatuor maria yendico, dat is, ik

ichrijfmy vier Zees toe , hy , om zijn

macht te water te meerder luiftcr tc

doen geven.verluftighden zich zomtijts

in een Speel-fchuitjen op het water,daer

hy zeven van zijn onderhebbende Ko-
ningen in dedc roejen, zelfs het Stuer in

handen houdende.

Hooft/luk.

P. 58. c. 1. /. 16. De koojen in dc
Kajuits worden heden veel midden in-

gezet,zoo, dat men ze uithalen kan, cn

's daeghs tegen 't dwarsfehot aen, in ftc-

ken.

P. 5 5 . c . 1 l. 2 5 . Het hooft des

Kraens wort veeltijts cierlijk uitgefne-

den. Bezijden aen de Kraen komt de

kram, daer men een blok aenhangt, om
zware ankers te helpen lichten, waer

van het touw op de bak , over een fchijf

loopt, welke fchijf aen een balk vaft is,

die dwers fcheeps over de bak leght, te-

gen t fchilt aen , om touwen van alom,

te beleggen.

föyyoegh^el tot het negende

Hooftfiuk.

P. It^.c- i.l 43. Om deboeghfpriet

voor , wert een luik jen op groote fche-

pen geleght , gelijk ook om de maften,

die door de bovenfte overloop fteeken.

P. 8 1. c. 1. /. 23. Het dek van de bo-

ven-hut behoort achter weinigh lager

te komen als de regelingen , cieraets

halven.

By-



'ByVoegh^el tot het tiende

Hooftfluk.

P.i 43 . C.2./.4. Het tweede voorbeelt

des vijfde voorftels byzonderlijk hier

boven is betooght , maer alzoo de

Hooghgeleerde Heer Burchertde Volder

Scbeep-bouT» en Be/lier. 29

Profeflbor tot Leiden , het zelve, reets

gedrukt zijnde, quam te zien , heeft het
hem gelieft deze zelve waerheit alge-

meinlijk te verklaren , en my Algebraice

uitgerekent toe te laten komen , 't geen
ik om zijn waerdigheit hier laet volgem
Waer toe dient de Figuer A op de Plaet
hier nevens.

De ftreeck deswints F G bekent zijnde, en 't verlet BC , zoo is de hoek
D G H bekent . en rlienci7<->U»"o 1- >

rot

11

(j I alzoo de kracht :2 oQ

tot de kracht waer mede het lichaem langs B C geperft wort

die dan is
5°

-bb

welke geftelt moet worden 30 z het gvootfte.

.sniub 1 M> ina-ioov »ri , 'niwag

. rns.bV 1 i rlfln$Izqo3i-qoi iojwuoj

-i- . fofi5S(hi 201 wuoi noll .rpinb*£

«tl . rnifA f jlib jforijn.Jcn 012b

„ n —;

Na de regel van o -ï"Tb!*'i
"'ar-

y Cs Ma:— lib

aaMyyHt^xyHfc1 **

denH r
. Hudde

-yy^xxMaazjo o

x>oy.

P. 1 1 8. c. 2. 1. 1 S. De proef van an-

kers is , die om hoogh te heffen en op
een yzer dat dwars leit , te laten vallen.

t. ïiS.f.2. /. ij. En ditzy gezeght
van anker-fchoenen by uitheemfche

gebruikelijk , want anker-fchoenen op

Nederlantze fchepen langachtige hou-
ten zijn , daer een gat voor in is , waer
een touw door geftooken wert , 't geen

omtrent zoo langhis , als tot het waters

oppervlak van boven het fchip af
;
in dc

midden heeft dit een verheven uitgc-

V } hol-
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fterfelijk zaet voort gekomen , is wel

ftout geweeft die de kracht der viflchen

t'zamen bondt en tot een fchip over-

bracht, enz.

P. 50. c %, /. 1 z. Deze Draek is Af~

cachus of Afcntm by de Ouden geheten

geweeft, aen den Ethiopifchcn Ocean

toegecigent, van de Dichters , en in het

Hemellche Gewelf aen het Schip ge-

plaetft.

W I T S E N S

f«wert getelt, Agnda of Sagada gehe-

ten. De Numidiers noemden het M.wa-
lid, gelijk Salujljus verhaelt, welk zeght,

dat het van een lankwerpige geftalten is.

Waer van in 't breede by Ariftoteles , Op-

picmus, Lucanus, Plutarchus, Paujanias en

andere wort gefprooken.

P.4.6. c 2. 1.2.1. DezegrooteScheeps-

macht,zeggen Rogerus en Hovedenus,dat

in 't jaer 9 5 9 toe was geruit , tc dier ge-
uai r»m Asf/ilnt/iut A\p (Trliik Nedtuïn op't

lionte geheten , het wiert in den Tempel

van dc ICnidilche ^«/«geheilight. De
Grieken zeggen dat liet de Vrucht aen

een dragende Vrouw die een misval

dreight te krijgen , behoedt , en binnen

doet blijven tot de behoorlijke tijt , an-

dere zeggen , dat het gezouten en aen

een barende Vrouwe gebonden de

Vrucht afhelpt zetten, cn gemakkelijk

doet Baren.

De Remora die het fchip weerhieldt,

't geen met edele Jongelingen was ge-

laden , die men lubben wilde om gefne-

dene des Dwingelants te zijn , uit bevel

van Periander : had een mont , eenvou-

digh uitgeholt , vrywijt, niet ongelijk

het Purpervisjen ,
terwij! dan dat het

fchip dus aen het Eilant Samos vaft ge-

houden wiert, ontvluchten dejonge-

lingen in Venus Tempel,'tgeen een vry-

plaetswas. Bv de Chaldeen wierdt dit

Visken Remora , 'tgecn onder de Muri-

P. 55. c. 1 1. 25. net iiuuu —
Kraens wort veelrijts cierlijk uitgefnc-

dcn. Bezijden aen de Kraen komt de

kram, daer men een blok aenhangt, om
zware ankers te helpen lichten, waer

van het touw op de bak , over een fchijf

loopt, welke fchijf aen een balk vaft is,

die dwers fcheeps over de bak leght, te-

gen t fchilt aen , om touwen van alom,

te beleggen.

'Byyoegh^el tot het negende

Hooftfiuk.

P. 8^. c i.l 43. Om deboeghfpriet

voor , wert een luikjen op groote fche-

pen geleght , gelijk ook om de maften,

die door de bovenfte overloop fteeken.

P. 8 1. c. 1. /. 23. Het dek van de bo-

vcn-hut behoort achter weinigh lager

te komen als de regelingen , cieracts

halvcn.



'Byl'ocgh^cl tot het tiende

Hooft/luk.

P.143. C.2./.4. Het tweede voorbeelt

des vijfde voorftels byzonderlijk hier

boven is betooght , maec alzoo de

Hooghgcleerde Heer Burchert de Volder

Scheeps-bottTv en Befiier. 29

Profeffoor tot Leiden , het zelve, reets

gedrukt zijnde, quam tc zien , heeft het
hem gelieft deze zelve waerheit alge-

meinlijk te verklaren , en my Algebraice

uitgerekent toe te laten komen , 't geen
ik om zijn waerdigheit hier laet volgen»
Waer toe dient de Figuer A op de Plaet
hier nevens.

Deftreeckdeswints F G bekent zijnde, en 't verlet BC , zoo is de hoekDGH bekent, en diensvolgens ook de reden van D G tot GH, die zy als
a tot b De kracht van F G zy 50 c. DGy

G C y> y

D G tot G H
* tot b als « en Crlyjj*-"

Quadraet D C 3° ï..* 1]
33 3

D C is tot D H gelijck G C tot G I

yj; —bb

Als GD tot G I

yji ^aa—bb

jy>i< ny'if

yy'i' ii'xjijt"'»

zoo de fchuynfe kracht van FD
c

*
. uo lias iDfl

t i3oy fd i'jhdi-tb . rnicq

tot de kracht van 't vlak C D door de Linie D B recht gedrukt werden-

is 3° V"—

b

b

a . ib ,yy* - K y Ht" x

»

Gelijk C G
y

tot G I

yx —bb'

de , welke kracht dan

i »rl , mMY or> ïlgntl v/uduo
: :b ^ l33ld „ (r;3CV r'<};

alzoo de kracht

y_5 ^a"SZjrir

die dan is
5°

yy+ \Sxyfcxx '
yyHf'ii'sy**»

tot de kracht waer mede het lichaem langs BC geperftwort
ycrlHu.—bb

tg -jO

h ->n

.inir'b

>fiv 3 f

aa Myy»j,2_bAj^,xx
welke geftelt moet worden 30 z het giootftc.

c X M a 3—b b
50 z

yexMaa—bb 50 yy^,2j>xy^,xxMaaz

Na de regel van o —i ' ^ó '

i

den Hf. Hudde
•— yy^xxMaazjoo

x>oy.

P. 1 18. c. 2. /. is. De proefvan an-

kers is , die om hoogh te heffen en op
een yzer dat dwars leit , te laten vallen.

T. iiS.c.2./: ij. En ditzy gezeght
van anker-fchoenen by uitheemfchc

gebruikelijk , want anker-fchoenen op

^miub ; ^ib ino ioov lor! t'-jwsg

rrm.v t ' /i-'iriÊlz'poi-qoJ 103 wjoj
; [!ssii.'i im wuoi noll .rrinbis

iiicl . if.l.ib t jlib jisrl^j.ii'.n siob

1 , in^tv oo r ncv sou n-jj .m'jKV

> , mar.v c ? ncv een nva .tniub

Nederlantze ichepen langachtige hou-
ten zijn , daer een gat voor in is , waer
een touw door geftooken wert , 't geen

omtrent zoo langh is , als tot het waters

oppervlak van boven het fchip af
;
in de

midden heeft dit een verheven uitge-

Z> 3 hol-

/
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holde klamp , daer de punt van 't anker

in komt te ftaen , deze gebruikt men

om de ankers klaer van 't fchip te hou-

den , als zy vallen, op datzy het fchip

niet en quetzen , waer toe de punt van

d'ankers erm daer in wert geftooken,

als het valt.dé (choen blijft met het touw

hangen aen het (chip.

P. 133. c.i. /. 35-. Toteenzwaer

fchip van oorlogh heeft men omtrent

acht en twinrigh tros touwen noodigh,

jeder tros houdt tachentigh vaem. Tot

een Noorts-vaerder gaet omtrent 24

tros touw.

p. 1 3 5 . c, 1. L 40. Tot alle deze zei-

len te zamen zoude gaen 2746 ellen

Bollants kanefas , 375 ellen Frans ka-

nefas, 2741- Everdoeck,2ó3 ellen Kor-

reldoek.

C.2.I.7. Dc Lijken al te zamen zou-

den dienen te wegen omtrent 600 pont.

P. 13$. & a<A 46. Op een ander

.Wijtfchip, 'f geen lang was 69 of 70

vodt, wijt binnen de huit 17* of 1 71

voet, hal-pp;4e üttwateringh 7" voet,

cn wiens maft langh jovoet , dick 1 5;

palm , de fpriet 64 voet , het zeil onder

brect 14 kleet, boven 1 lïkleet , de fok

btcfct 7 kleef. Vindc het touw-werk

geftelt te zijn aldus.

Het groot touw langh 90 vaem , het

tweede langh 72 vaem , breet 7 duim.

De Stagh langh 7:- vaem , dik 8'
r
duim.

De Stander langh 6' vaem, dik 7> duim.

De Hooft-touwen lank 43 vaem, dik e,

duim. De Schenkels van de Geerden

18 vaem, dik 5 duim, kabels wijs.

De Wincreep lank 1 5- vaem , fmijts

gewijs, het voor-ent dik 5 duim. Het

touw tot top- reeps langh 1 3 vaem , dik

3 1 duim. Een touw tot trijzen en an-

dere nuttigheif dik 3 duim , langh 66

vaem. Een tros van 1 00 vaem , dik ii

duim. Een tros van 50 vaem , dik 2;

duim.

P. 140. c. 2. /. 5 5. Heden,terwijldit

fchrijve , my een ontwerp te vooren

komt , van het zeil-werk eens Fluit-

fchips, 't geen nu w.ort gemaekt, zullen-

de beftaen in een.zeer groot fmakzeil,

met een gaffel , aen een zeer grooten

maft hangende » daer een bonet onder

aea komt , 'tgeen met een reefin ge-

bondenkan werden. Deze groote maft

\V 1 T s e k s

ftaet omtrent op 6 of 6,' voet over het

derden deel van 't fchip , van voren tc

rekenen , voor het groote luik (aen ge-

meene Smakfchepen ftaet de maft op

eenderden van voren, enopgemeene
Fluiten zet men hem in de midden van

't fchip of een weinigh meer naer ach-

teren , en de maft ftaet achter 't luik.)

Achter zal dit fchip een groot bezaen

zeil voeren,met een overloop, gelijk als

op dc ]achten,de zeilen aen boeghfpriec

en fokkemaft zijn als op gemeene Ree-

zeils fchepen , behalven dat geftadigh

een ftaghzeil gebruikt zal worden : het

opperzeil aen de groote maftisfmak-

zeils gewijs. Met dezen toeftel wort

gelooft dat het bequaemlijk zal te varen

zijn , om dat de meefte wintvank om
laegh wert gedaen, en de zeilen al , zeer

gemakkelijk te behecren , in te nemen,

en uit te zetten zijn.

P. 1 3 9. c. i.l. <j. Tot een fchip van

hondert en vijftigh laften, drie balen

Franfch kanefas voor de zeilen , van

outs, hier ter Stede wiert gebruikt.

P. 1 34. f. 1. /. 41. De Hennip daer

men touw van flaet wel ter degen ge-

klopt moet zijn, eer men daereenigc

ftrengen van toeleght.

<Byyoegbzel tot het elfde

Hooft-[luk.

P. 1 5 5. c. 1. /. 1 7. Cefar dede fche-

pen bouwen , welkers kielen van licht

hout waren gemaekt , en het overige

van gevlochtc boomtakken , met leder

overdekt, dees dede hy op karren zet- C

ten, en xxi 1 duizent fchreden over lant
hUl

voeren.

P. 154. c. 2. /• 52. Deze zaak in 't

breede ftaet verhaelt by luftmicmw in

zijn boek van de daden der Venetija-

nen , en by Cauriolo in zi'|n boek Htjlortc

Brefciane geheten.

De werkmeefter en vinder van dit

over landt voeren der fchepen zekren

Sorbolus, Griek uit Candie gebooren , is

geweeft , met dubbele en tweedubbele

jokken Offen wierden de Vaertuigen

de Vliet op, tot aen het dorp Mauro ge-

togen : te verwonderen op het alder-

hooghft is , dat op de wegh , daer deze

fchepen over wierden getrokken, een
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bergii van ongemecne hooghte en on-

gelijkheit was , welke ongelijkheit ver-

effent wiert, gelijk noch heden teeke-

nen daer van zijn te zien, als de fchepen

op 's berghs toppen ftonden , liet de

Meefter met zware zeelen en touwen,

de fchepen langzaem van de fteilte na

beneden dalen , die zonder de grootfte

voorzichtigheidt overhoop gevallen

zoude hebben. Aen de Haven Torbole

zetten hy de fchepen in het Meir , al-

waerze , van de moejelijke wegh ont-

reddert , verftelt wierden. Het getal de-

zer fchepen was volgens den eerften

Schrijver, twee Galejen, vier Fregats.en

vijfen twintigh lichte Vaertuigen,doch
de tweede Schrijver zeght dat 'er vijf

Galejen waren. De reden waerom dit

gefchagh ziet by hun in 't breede. De
zaekviel voor omtrent den jare 1 57f.

(ByVoegb^el tot het twaelfde

Hooftftuk.

P..175.. c. 2. /. 75. Alle Jachten voe-

ren een loozc ftagh. De helmftok van

yzer zijnde, wert gebogen, als daer een

Paviljoen boven ftaet, en zulks naer het

zelve hoogh of laegh komt, hier onder

op 't verdek wert zomtijts loot geleght,

op dat het des te dichter zy. Deze groo-

te Jachten hebben twee loode pompen,
in jeder kimme een, om althans te kon-
neu pompen , aen welke zijde het fchip

ook over hellen mach. De boeghfprie-

tcn konnen in 't gemeen op werden
gezet.

P. iyï.ic. 1. Rontom aen Chaloe-

pen.even onder 't boort, worden dikke
rouwen geleght , die op klampen ru-

ften , en de Sloep vaft houden. Men
maekt heden Sloepen die platbodemt
zijn , en zulks op dat aen drooge gron-

den zittende
, zy niet om zoude flaen,

of op een zijde vallen , daer de fcherpe

Sloepen groote noot van hebben. De
voorfteven wort mede boven ront.met

een krul en bocht gemaekt , die in-

waerts gaet , op dat niet tc licht en
quetze.

BjVoegh^el tot het Veertiende

Hooft/luk-

P. 209. c . 2. 1. 4. In de Engelze Vir-

ginjes worden fchepen gebouwt die

bykans kantigh zijn van vorm , daer de

hardigheit van 't hout oorzaek van is,

welkers voorftevens uit verfcheide

ftukken zijn gemaekt, met bakken,
hangende 2 of 3 voet in het ruim , en
zoo veel mede boven uit (tekende , de

inhouten zijn hecht met banden door-
vlochten j de man te roer ftaet verhe-

ven , aldus , dat hy achter en voor over

het geheele fchip kan zien.

P.217. In Portugael zijn kleine

barkjensdievan de Nederlanders S.Pie-

ters icheepjens worden genaemt, voor
en achter zijnze ront, om gekromt
naer om hoogh uit gaende , voeren een
groot bezaenzeil , en worden aen we-
derzijts boort van twee mannen met
fcheppers , die zy los in de handen heb-

ben, beftuert.

P. 194. c. 1. /. 22. Deze bereikte de

langte van vier en tachentigh voeten,

en delangftedaervan ik leze , was 180 BobAmH-

voeten. & £ö<*-

P. 1 72. c. 2. Voor op de boegh van

de Boots, heeft men een katrol of fchijf,

om 't anker over op te winden. Te
midden in de Boot ftelt men , des noo-
digh, een fpil, daer toe een knie wedcr-

zijts tegen 't boort aen leght. De in-

houten onder zijn met lofTe planken

befchooten
;
uitgenomen op de plaets

daer men 't water uit hooft.

P, 194. c. 1. /. 22. Deze Hollantze

Galejen wierden met omtrent hondert

man bevolkt, waer van te zien by Velius Lit. j.

in zijn befchrijvinge der Stadt Hoorn.
P. 179. c.2. I. 5. Het Citroen en

Kaftanien hout
,
zeght Ccelius Calcagni-

nus , dat verhart als 't in zout water

komt te leggen , en daerom tot den

Scheep-bouw zeer bequaem : zoo 't

eerft met was beftreeken en dan onder

de aerde een geruimen tijt verborgen

wert, verkrijght het een ongeloofelijke

hardigheit. Lauwerier,en Klimboom-
hout te zaem gewreven , vuer verwekt,

zoo Vdturius verhaelt. Het Cederhout

wert om zijn duerzaemheit geprezen,

voor-



31 NïCOLAES
voornaem als het met olie is beftree-

ken, doch gelaekt om dat geen fpijkers

kan verdragen. Tot Utica ofPorto Fa-

rm* , wordt verhaelt , een dak van dit

hout duizent jaten langh te hebben ge-

ftacn. Cedeiboomen in Cyprus eertijts

gevonden wierden , langh 130 voet.en

dik 3 mans vadem
Van de Cederen op Libanum vele

onwaerkhijnlijkc zaken worden ver

dicht dit's echter waer , dat zy van an-

deren aerd zijn als Cederen elders ge-

plant, en ook andere vruchten dragen.

Het hout is wit van verw
,

fijn en recht

van draet, heeft een roflehc fchors. He-

den op den berg'i Libanum Cederen

ftaen, volgens oogh-getuigenis van mijn

Broeder Capitein Cornelts Wit/en , die de

Cederen op Cyprus, en alle andere boo-

men, in dikte ongeloovelijke veelover-

treffen : wacr van worr gezegt, by Chri-

ftenen zoo wel als Mahometanen en

Joden , die te dier plaetze woonen , dat

zy van vele eeuwen af geftaen hebben.

P. 1 8 i.c. 1 . /. 11. Plato vermeinde

dat de gemeene wetten in CyprefTe tafe-

len behoorden gclneden te werden, om
dat dit hout het koper zoude konnen
verduren.

Olijf-boomen houtvjott geprezen om
zijne buighzaemheit, en dat het niet

lichtelijk vermijt : macr veracht, om
zijn zwaerte.

P. 170. c z. 1. 3 4. In het jaer 1 598
zijn bv de Stadt Amfterdam al zeven

en dertigh van deze Dravers gevonden,
welke dagelijks op het viflehen uit voe-

ren.

P 178. c. 2. /. 1 j. Öphetjaer 1575
deze Moddermolcn al tot Amfterdam
in gebruik is geweeft, gelijk des zelfs ge-

ftalte uitwijft, welke vertoont is nevens

en by de Landt-kaert van Noort-Hol-

lanr, gemaekt by den vermeerden Wis-

konftenaer en Bouwmeefter ioojl Ianfz,.

Bithamer van K^fmperdam
, mijn Over-

gr'iot-Moeders (van Moeders Vaders

zijde) tweede Man. Doch toen wiert

het rat van vier mannen die in een mo-
len liepen omgedraeit , en al het werk
ftontopen , zonder dek} niet ongelijk

aen een platre Schouw zijnde.

P. 1 82. c. z.l.45. Dit hout was root-

achtigh, en wiert Tylea geheten.

W 1 t s E n s

P. 167. c. 2. /. 35 Om Branders af te

weeren, wert goet geacht .demeeft int-

ftekende houten met verfche Huiden te

dekken,het fchip te natten,en met zout

beftroojen , en voornaem lange fpaken

die men uit voeren kan om af te doen
houden : doch de befte middel is , dat

eenige wakkre mannen zich in boots

begeven , en het aenkomende brant-

fchip beklimmen en afftueren. Waer
van by ons in den laetften Zee-oorlogh

goede prenven zijn gezien.

'Byyoegh^el tot het Vijftiende

Hooft/luk.

P. z17.cz. I. 3. Op de Rivier de Pa

vint men fchepen die te midden een ka-

mer hebben , voorzien met tafelen en
banken , nevens een recht over ent

ftaendemaft : aen twee plaetzen kan
men daer uit roejen , en aen de derde

ftaet het toer, boven overdekt.

(BjVoegb^el tot bet zestiende

Hoüftfluk,

P. X2$. c. z.l. 2 5-, Wanneer Sort

AdiTurael over een aenzienlijkc Zee-

macht in den jare 1662 van Batavia

naer .Ti»* wiert gez>nden,om den Tar-

rers d' Eilanden Eyrmti en £>ueimui tc

helpen overwinnen , zi)n de Jonken der

Tarters die zich met de Neerlandtzc

vloot voeghden , van vlaggen voorzien

geweeft als volght : Singlamons Jonken

( dees was Oppergebieder in Fokien)

voerden zwarte vlaggen, daer een roo-

de ronde Mane in ftonr , want halve

Manen voeren zy nimmer.

CMatthtthelaujas ( die Stedehouder

was) Jonke voerde geele vlaggen , met
witte wimpels ; zijne onderhoorige

Jonken een witte vlagge , en een roode

Mane daer in , met een roode wimpel -,

deszelfs Mandarijnseen groene vlagge ,

meteen roode Mane daer in , en een

witte wimpel.

Smtokqumhèxnltacl van Lipoui voer-

de blawe vlaggen , met een zwarte Ma-

ne daer in, en witte wimpels.

Sulauja voerde groene vlaggen, met

een roode Mane daer in.

Schm-



Scheeps-bouT» en Befiier.

Schiitdtemn voerde roode vlaggen,

met een zwarte Mane.

Jzhioldttja groene vlaggen met een

witte Mane.

Jan Sttmfin groene vlaggen.

Goo Smnpm zwarte vlaggen, en blawe

wimpels.

Alle Tarterfche Jonken hadden een

.zwarte Cirkul aen hacr zeil , binnen in

welken Cirkul een zwarten Letter

ftont.

Het getal der Tarterfche Jonken,on-

der deze opgemelde Gebieders ftaen-

de , die den rebellen Sinees onder fchuil

des Neerlantzen vloots, flagh leverden,

beliep weinigh min als twee hondert.

P. 220. c. 2. /. 1 2. Langs de ganfche

kuft van Brafilien zeker klein vaertuigh

in 't gebruik is,daer de huis-Negers ofte

Slaven, mede uit viffchen varen , zoo op

binnenlantfche Vlieten als eenige mij-

len ver, in Zee.

Deze fcheepkens zijn chmgh-gden

genaemt , naer de naem van het hout

daer zy van gemaekt worden , welk

hout de naem van Changh-gael draeght.

Van deze boomen hakt den Indiaen

ftukken ,
langh S, 9, of 10 voeten , drie

vierendeel ellen dik in 't ront -, weinigh

minofmeer. Dit hout valt vry fpon-

gijeus , en is derhalven licht drijvende

op het water, en gelijk een bieze. Vier

of vijf van deze dus gekapte ftukken

liggen zy nevens clkandre aen , en boo-

ren daer gelijkelijk drie gaten door, een

in 't midden,en dc andere twee een voet

van jeder eint af : door welke geboorde

garen zy drie nagelen van zeker ander

hart hout fiaen j waer door de opge-

noemde houten aen elkandre worden

geklonken. De einden van de houten

zoo voor als achter , fcherpen Zy daer

na , gelijk hier te Lande de berquoenen

onder de Slepers fleden zijn gedaen;

nemen ook de rondigheit van de balk-

jens onder weinigh wegh , kiels wijze,

en zulks beide, om het water te beter te

fnijden.

Een man alleen zet zich op dit vaer-

tuigh plat neder, liggende op de knien,

of hurkende op de beenen. Met een

roei-fpaen of pagai alleen weten deze

Negers het vlotjen zelfs door de zwaer-

fte barningh in Zee te brengen. Aen

3 3

een doorn tak die op het hout fteekc

hangt hun vismigh , en in een korfjen

't geen nevens hacr ftaet , bergen zy de
vangft , weinigh gedrooghde Vis of
Turkfche tatw voor leeftocht alleen op
reis mede nemende. By voorwint ha-

len zy hier zomtijts een klein bezaen
zeiltjen by. Als zy landen dragen zy

dees vaertuigen op Stiant , om te droo-

gen , en het nat dat daer in gedronken
mochte zijn uit te doen lekken.

Als zy viffchen drijven zy op't water

en laten de angels onder 't vlotjen han-

gen, in de Zee.

P. 234. c. 2. /. 13. oforiut in zijn ze-

de boek , verhaelt van een geweldigh

groot Indijaenfch fchip , 't geen binnen

en buitewaerts met verfche huiden was
bekleer , om her vuur der Portugeezen
af te wijzen.

<ByVoeghzel tot het zeventiende

Hooft-jluk.

P. 247. c. 2.1. 30. De fchepen die na

Noorwegen voeren , wierden gemee-

ten , (en zulks tot voldoening van de

Tol , geftelt op de Houtlaften , in 't ge-

biedt zijns Majefteits van Deenmarken)
van de buitenfte kanten boven, van den

eenen Steven tot aen de uitterfte kant

van de andere Steven, in de langhte.

In de wijte wiert gemeten voor de

groote maft,van de eene buitenfte plank

van binnen af, tot aen de andere bui-

tenfte planke.

De diepte ofte het ruim van de fche-

pen wierdt gemeten tuffchen de groote

en deFokkemaft, daer 't op't wijtfte

en holfte is te vinden , dicht aen boort,

op zijn uitwateringe , van dc eene regel

recht tot aen de ander kant, (trekkende

daer na van het midden van de zelve

koorde af.te meeten door het zaet hout

ofte kolfwijn, tot op de kiel toe : wan-

neer zy dan op deze wijze waren ge-

meeten , wiert geftelt , haren inhoudt

volgender wijze uit te vallen.

Een fchip langh 125 voet , wijt 25

voet ,hol 14 voet ,met een half dek tot

voor by de groote Luiken , omtrent

155 laften.

Een fchip lang 123 voet.wijt 24, voet,

hol 14 voet,meteen half dek, 146 laften.

£ Een

Ziet de ge-

drukts

ConiraïlctJ

van Anno
1647.
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Een lchip lang 1 2 2 voet.wijt 24',hol

13? voet, met een half dek , 138 laften.

Een fchip langh 1 20 voet , wijt 24

voet, hol 1 3I voet , met een half dek,

1 30 laften.

Een (chip langh 1 1 8 voet , wijt 24

voet, hol 13 voet, meteen half dek, 123

laften.

Een fchip langh 1 16 voet , wijt 24

voet, hol 13 voet, met een halfdek,i 18

laften.

Een fchip langh x 14 voet, wijt zy.

voet , hol 1 3 voet , met een half dek,

1 1 2 laften. En vootts evenmatigh met

alle fchepen van deze geftalte.

Een fchip langh 95 voet, wijt afcï

voet, hol 12 voet, zondet halfdek,

groot 7 3 laften.

Een fchip langh 90 voeten , wijt 21

<

voet, hol 12 voer, groot 68 laften.

Een fchip langh 8 y voet, wijt 21

voet, hol 1 1 j
voet, groot 60 laften. En

aldus vorder proportioneel met alle

fchepen van dezen geftalte.

Een fchip langh 124, voeten, wijt 25

voet , hol 13 voet, het verdek 3 ï voet,

groot 162 laften.

Een fchip langh 122 voeten, wijt 24!

voet, hol 13 voet, het verdek 3* voet,

groot 1 5 3 laften.

Een fchip langh i20voet, wijt 24*

voet , hol 1 3 voet , met een verdek 3

1

voet, groot 1 4 5 laften.

Een fchip langh 118 voet, wijt 24

voet , hol 1
2' voet , met een verdek van

3* voet, groot 1 3 4 laften.

Een fchip langh 130 voet, wijt 28

voet, hol 12 voet, met eenkoebtuggc

ofte boefnet van 6 voet, groot omtrent

19 f laften.

Een fchip langh 126 voet, wijt 26

voet , hol c 2 voet , en 6 voet daer bo-

ven, 176 laften.

Een fchip langh 124 voet, wijt 25

voet, hol 1 ij voet ,ende daer boven 5;

voer, 1 66 laften. En zoo voort met de

reft.

Doch fchepen welke juift van een

zelfde Cherter met die in de Placaten

uitgedrukt ftonden niet wierden bevon-

den , mat men in billigheit proportio-

neel na de bovenftaende regulen , ende

der fchepen drachtigheit.

En aldus gecalculeert ende begroot

W 1 t s e n s

als vooren , ftaat op Tarw , ofte Sinte

Uwes Zout- laften. Maer vermits de

fchepen met Hout zoo diep niet als

met Tarwe of Zout konncn geladen

werden
, wegen de lichtigheit , en on-

buighzaemheit van de Houtlaftcn.wiert

een vijfde part van yder Schips grootc

afgekort, wanneer de fchepen met hout

geladen waren, ('t geen men heden ach-

ter laet , om dat een volmaelcter meting

in trein is gebracht.)

De fchepen als vooren gemcetcn we-

zende , wierden op de zcil-balken en

op de voor en achter-fteven gebrant.

ƒ.248. c.i /. 20. Gelijk dit alles

breedelijk in het volgende geconci-

pieerde en daer na gearrefteerde Ac-

coort,tuflchen Zijn Majefteit in Deen-

marken en Haer Ho: Mo: in den jare

1669 den 2 Mey opgerecht kan blijken.

WY ondergefchreven als by zijn

Koningl. Maj. van Denemar-
ken, en Noorwegen , &c. ende de Ho:
Mo: Heeren Staten Generael der Ver-

eenighde Nederlanden refpettivelijk ge-

committeert tot de directie , mitfgaders

infpectie, metinge , endebegrootinge

der Schepen naer Noorwegen op Hout-

laft varende, verklaren by dezen dat wy
in gevolge van het 2. en* 5. Artikel van *

het Tractaet van Elucidatie van den 11 hktl'J

Feb. 1666 relatif tot het voorgemelde
'^J

s

Tractaet van den jare 1647 , met mal-

kanderen iterativelijk hebben geconfe-

reert ende gedelibereert , op de uitvin-

ding van de bequaemfte, gevoeghlijkfte

ende zekerfte maniere van meetinge

doenlijk zijnde, ftellende jeder Houtlaft

volgens het voorfz. 2 . en 5 . Artikel, op

4000 ï$ Hollands gewight, zulx dat zoo

dikwils als een Schip zoodanige 4000
êfc zwaerte aen Hout bequaemlijk kan

Iaden ende voeren , het zelve voor zoo

veel Laften gerekent ende getauxeert

zal moeten werden j Ende dat wy daer

op verfcheide fchepen met yzere kogels

hebben doen af laden , als narncntlijk

het fchip de Lakenkooper , Schipper

Brver HittesyuMHtnlootien, de drie Ko-

ningen Schipper Doede Eelkens ; het ver-

gulde Hert, Schipper Iolle Abes-, de goe-

de Hoop
,
Schipper Reinke Alberts vu»

Hmhope») de Waterhond, Schipper Nien

Klaefz,.



Klaefc. ym Hoorn 5 de Brouwer , Schip-

per Anke Hiddes ym Hmloopen-, de Ja-

ger ,
Schipper Heffel Ptcters; ende her

vergulde Herr ,
Schipper Agge Abes

:

Ende voorts geaccordeert ende over

een gekomen te wezen , dat drie van de

voorgemelde fchepen voor ProefTche-

pen gehouden , ende daer uit een gene-

rale regel geformeert zal werden, om
de drachtbaerheit van de andere zoo

geproefde als ongeproefde fchepen,

daer naer te calculeren , te weten , het

voorfz. fchip het vergulde Hert , Schip-

per Ag ge Abes ytm iVarns
,
zijnde van de

nieuwe fabrijkc ; het fchip de Brouwer

Schipper Anke Hiddes ym Hinloopen ,

zijnde van de middelbare fabrijkej ende

het fchip de Waterhond , Schipper Nien

Klaefz,.ym Hoorn, zijnde van de oude

fabrijkej Ende dat dezelve drie Proef-

fchepen , als mede alle andere fchepen

gemeten zullen werden op een plaets

alleen in de lengte binnen (tevens . lijn-

recht van de eene fteven tot de andere ;

ende in de wijte binnen de wegers op

drie plaetzen , te weten , by de groote

maft, onder het luik.opde helft tuflehen

de groote maft en de voorfteven , ende

weder op de helft tuffchen de groote

maft en achterfteven j ende de holte in

het ruim infgelijx op de zelve drie ge-

determineerde plaetzen , beginnende

van de buikdenning af naeft het kol-

fwijn recht opwaerts tot aen een rechte

lijn binnen het ruim gefpannen uit de

hoeken daer de wegers endeonderfte

zolderinge t'zamen komen , daer by

doende 4 duimen voor de dikte van het

waterbord ; ende de holte van 't ver-

dek van gelijken op dezelve drie plaet-

zen metende uit de hoeken binnen het

verdek , daer de wegers ende de onder-

fte kant van de bovenfte zoldering ofte

verdek t'zamen komen , rechthoekigh

neerwaerts op de onderftc zoldering,

daer by doende drie duimen voor de

dikrc van de planken van de overloop-,

ende dat het ) van het beloop van de

voorfz. drie wijtens genomen zal wer-

den van de middelbare wijte,ende voor

de middelbare holte het derdepart van

het beloop van de drie holtens van het

ruim, daer by doende \ parten van de

middelbare holte in de heele verdek-
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fchepen.j daer het verdek uitgetimmert

is tot de fpaken van het braetfpit , ende

in de half verdek-fchepen de helft van

het half verdek, in dien verftande noch-

tans dat de holte van het verdek in de

fchepen die macr half uitgetimmert zijn

alleen genomen zal werden in het mid-

den by de groote maft , ende achter tuf-

fchen de groote maft ende achterfteven

op de helft , ende dat in de Schut-fche-

pen, vermits de belemmeringe van 't ge-

fchut geen vetdek gerekent zal w erden

als voor zoo veel ende naer advenant

dat dezelve bevonden zullen werden

het zelve verdek met Hout te beladen -,

Ende dat men voorts de voorfz. lengte,

middelbare wijte, ende middelbare hol-

te met malkanderen zal multipliceren,

ende het produtl divideren door een

zeker, vaft ende onveranderlijk getal

ofte divifor uit de voorfö. drie Proef-

fchepen te vinden ende te determine-

ren ende dat men het quotiënt ofte

uitkomft van dien zal houden voor het

getal der Laften , waer op een fchip van

zoodanigen lengte, middelbare wijte en

middelbare holte getauxeert zal moe-

ten werden 5 En dat men om dezelve

divifie te vinden het produft van de

lengte, middelbare wijte,en middelbare

holte van jeder van de voorfz. drie

Proef-fchepen zal divideren door het

getal der Laften , waer op jeder van de

zelve, door de Proefvan het gewight is

bevonden , ende dat het derdepart van

het beloop van de voorfz. drie uitkom-

ftens ofte quotiënten gehouden zal

werden voor de gerequireerde divifor.

Zijnde her Proef-fchip genaemr het ver-

gulde Hert , invoegen als vooren ge-

meeten , bevonden langh te zijn 120

voeten , wijt by de groote maft 26 voe-

ten $ duim , hol op dezelve plaets 1 2

voet,wijt in 't midden tuffchen de voor-

fteven ende groote maft 26 voet 6

duim ; hol op de zelve plaets 1 2 voet

7 duim , wijt in 't midden tuflehen de

achterfteven ende groote maft 26 voet

6 duim , hol op dezelve plaets 1 5 voet 3

duim. Hol by de groote maft onder het

verdek 4 voet 3 duim , voor 3 voet 10

duim, ende achter 4 voet ende 10 duim;

ende met kogels afgeladen wezendc op

de diepte van i 2 voet voor, ende achter

E 2 op
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op 141 voet , in zwaerte ingenomen te

hebben het beloop van 227J Laften
, je-

der Laft als vooren tegens 4000 (È Hol-
lants getekent. Het tweede Proef-fchip

genaemt de Brouwer lang 116 voet 6

duim
, wijt in het midden 24 voet 2

duim , hol 1 1 voet 6 duim , wijt voor

245 voet.hol mede 1 1 voet 6 duim, wijt

achter 24 voet 2 duim , hol 141 voet,

het verdek in 't midden 4 voet , voor 3

voet 10 duim, achtervoet 3 duim 4

ende invoegen als vooren afgeladen

wezende op de diepte van 1 ij voet
voor, ende 1 3 J voer achter , in zwaerte
ingenomen te hebben het beloop van

1831 Laften. Ende het derde Proef-

fchip genaemt de Waterhond, lang 1 1

6

voet 4 duim , wijt in 't midden 25 voet

5 duim , hol 1 1 voet 10 duim. Voor
wijt 23 voet 7 duim, hol 11 voet }

duim. Achrerwijt 23 voet <, duim, hol

15 voet, het verdek in 't midden 3 voet

10 duim , voor 3 voet 10 duim. , ende

achter 4 voet 3 duim ; ende met kogels

als vooren afgeladen wezende op de

diepte van 1 ïï voet voor ende 1 jj ach-

ter , in zwaerte ingenomen te hebben

het beloop van i6sl Laften. Zijnde

mede verdragen , dat tot vermijdinge

van alle gebroken getallen ende confu-

fie ofte perplexiteit daer uit ontftaende*

ende om te vinden een geüjkheit in de
rekening geobferveert zal werden dat

in cas een gebroken getal in de divifor,

ofte in de uitrekening boven het be-

loop van de Laften, komt over te fchie-

ten niet importerende ' part van een
Laft , daer voor niet gerekent zal wer-
den , ende meerder importerende als ?,

dat daer voor I Laft gerekent zal wer-
den , als mede in cas het gebroken meer
komt te bedragen als

» , ende minder als

dat alsdan niet meer als'- gerekent zal

werden , doch meerder bedragende als

j.een geheel. Ende is daer op de lengte,

middelbare wijte, ende middelbare hol-

te , van het vergulde Hert , bevonden te

bedragen 120, 26 voet <;* duim , ende
1 6 voet 65 duim ; vande Brouwer 116:

6, 24: zl, 15:6; , ende van de Water-
hond 116 : 4, 23 : 5 5. iy voet , 8'

, ende
der zeiver refpedive producten 52741,
4393 8 .ende4309ó

j ende het beloop
van de Laften door de Proef van het

W 1 t s e n s

.gewight 227;-, 183. , ende 16S1 , ende
dat dezelve producten gedeelt "door de
Laften komen te geven voor hacr quo-
tiënten ofte uitkomften 2315,23 91,2 56,
ende het

»
part van de zelve quotiënten

242'A, makende het zelve gebrooken,
volgens de voorgaende conventie \

.

Welk getal van 242; voor degemeene
divifor moet verftrekken

, door welke
alle de refpettive produden van lengte,

middelbare wijte, ende middelbare hol-
te , van alle de andere geproefde en on-
geproefde fchepen gedeelt moeten wer-
den , ende het getal der Laften , waer op
jeder Schip begroot , moet werden uir-

gerekent. Naer het welke de Schippers

haer Maer-cednllen gegeven , ende de
Tollen in conformiteit van het 8. Arti-

kel van het voorfz. Traftaet van eluci-

datie1 tot nader ordre , betaelt zullen
werden.

Volgen het tweede en vijfde Artikul
uit het Tradaet tuffchen den Hcere
Konink van Denemarken

, Noorwe-
gen , &c. ende haer Ho. Mo. gemaekt
in den Hage den elfden Februarii 1666,
over Tollenende Hout-laften in Noor-
wegen.

ai ailorl r>fc -J>uo-
(
nsvo'l isirbs ai flcfri

.. hb •:
:

s r.i.i. mféiii

Dbraofugttf « fl3s!5f.!q obmn'/nttonb
Tot verhoedingh ende correctie van

allemisverftanden , of gepleeghde'frau-
den , tegens het voorfchreve Tradaet,
zoo ten opzichte van metinge der Sche-
pen zelve

, op Noorwegen varende, als

door den aenbouw van zekere foortc

van Schepen , die ren tijde van het aen-

gaen van het voorfchreve Tradtaet niet

bekent en zijn geweeft , ende ordinaris

genoemt wei den van de nieuwe fabri-

que, isroegeftaen, endegeaccordeert
eenc nieuwe metinge van Schepen

, op
de bcquaemfte

, gevoeghlijkfte , ende
zekerfte maniere doenlijk zijnde.in dier

voegen, dar de Houtlaften van de Sche-

pen zullen werden uitgevonden , ende
begroot

, op vier duizent ponden ge-

wichte , zulks dar zoo dikmaels als een

Schip van vier duizent ponden zwaer
aen Hout kan in Iaden , het zelv e , voor

zoo vele Laften zal werden gerekent

ende getaxeerr.

V. Doch



Doch in cas over de Voorfchreve be-

raemde meetinge verfchil zoude mo-
gen vallen , of de Schippers zich bekla-

gen , dat zijn Schip te hoogb ofte te

groot van Laften geftelt was , zal zoo-

danigen Schipper in Noorwegen ko-

mende , ende zijn Schip met kenniflfe,

ende voorweten van de Koninklijke

Officieren, met zoodanigh hout,alsor-

dinaris uit de Havenen van Noorwegen
afgeladen werdt , wel ende vol afgeftut

hebbende van de gemelte Officieren

nemen acte ende verklaringe hoe veel

voeten zijn onderhebbende Schip ach-

ter en Voor diep gelegen heeft van de

voorzeidc Hout-laft,betalende dien vol-

gens ook de opgeftelde Tollen. Doch,

t'zijner naefte reize in Noorwegen zich

tot Dramme , ofte in eenige andere van

de voornaemfte Havenen in Noorwe-
gen voorfchreve tot de Hout-ladinge

bequacm , addreffeeren aen de gemelde

Officieren, die t'zijnen verzoeke aen-

ftonts.endc zonder vertoeven het voor-

fchreve Schip zullen doen laden , ende

bezwaren met afgewogen yzer, oftean-

der zwaer goet tot op dezelve diepte,

gelijk het te vooren met Hout geladen

hadde gelegen , ende uit het gewichte

van 't voorfchreve ingeladen yzer ofte

ander zwaer goet (te rekenen tegens

vier duizent ponden Hollants gewichte

voor een Laft) calculeeren , ende be-

grooten het getal der Hout-laften , die

het zelve Schip zal konnen voeren, naer

advenant van welke bevindinge den

Tol betaelt zal werden , welke metinge

zal dienen voor een generale decifie

:

des zullen de Schippers , welkers Sche-

pen by zoodanige preuve bevonden
werden , te vooren recht ende wel ge-

meeten te zijn , tot haren lafte moeten
nemen ende dragen , de gedane preuve,

ook in toekomende meerder Tollen

betalen , na advenant de Laften in cas

bevonden mochten werden , dat hare

Schepen te weinigh getaxcert zijn ge-

weeft , zonder datze om 't gepaiïeerde

gemoeit zullen werden , doch bevin-

dende , dat eenige Schepen te hoogh op
Laften geftelt ende te veel bezwaert

Scheeps-bouTV en Befiier. $ 7

zijn , zullen dezelvige van de betalinge

der voorfchreve preuve t'eenemael vry

zijn , ende op zoodanige Laften geftelt

worden als die hacr bevinden , ook by
Zijne Koninklijke Majefteits Officie-

ren ende Bedienden gereftitueert wer-
den , 't gene dat te vooren aen Tol te

veel betaelt zal wezen.

'By'Voegh^el tot het achtiende

Hooftfiuk.

P. 269. c 2. /. 12. De Pompen op
zommige Koopvaerdy-lchepcn wor-
den zoo verre na achteren gezet , als't

mogelijk is , om het ruim vry tot de la-

dingh te behouden.

P. 264. c 2. I. 31. De Galjoenen
plachten voormaels voor vry-plaetzen

op de fchepen te ftrecken , den genen
die kleine mifdaet bedreven had.

P. 273. c. 1. 1.6. Wel te recht de En-
gelfche Koningin Ehfabeth dit verftont,

als zy den Spanjaerd dede antwoorden,
( welk mifnoeght was , dat de Engel-

zen de Indien bevoeren J dat Luchten Ma
Zee voor die menfehen vry zijn om te ge-

bruiken. Het verhael van Canutus, Ko-
ningh in Engelandt , deze zaek infgc-

lijks beveftight -, wanneer zijn Hove-
lingen hem vleiden, als Heere van de
zee, gongh hy met hen na ftrandt,

maekte een bundel van zijn Mantel , en

gongh daer op zitten , aen de kant van

het water , tegen dat het begon te vloe-

jen
;
en als het water aen zijn voeten

quam , geboot hy de zee darze zijne

voetenen klect niet zoude natmaken:
,

doch de zee wafzende maekte hem nat,

toen zeide hy tot zijn Hovelingen , dat

zy nu wel konden zien dat geen Ko-
ning over de zee had te gebieden.

P. 169. c. 2. 1.21. In zommige vlag-

gen dezes lants ftaen drie Letters P,
't geen zeggen wil, Pugnofro Patria, dat

is, ik ftrijde voor 't Vaderlandt.

De Graef van der Mark , voor den
Briel met zijn fchepen komende, zetten

tien Penningen in de vlag , tot teken ,

dat men om den eifch van den tienden

penningh mede tegen den Hertogh van

i^Alva ftreet.

P. 273. c. 1. /. 4. Als de Turkze

vloot-VOOgt onder Solym.i>i,dc fchepen

£ 3 der
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der Venetianen ontmoete , wilde hy

( fchoon 't de gewoonte was) zijn vlag

niet ftrijken, waer op de Venetiaenfche

Admirael op hem inviel , en twe zijner

Galejen over-zeilde, 't geen oorzaek

van een feilen oorlogh was.

ByVoegh\el tot het negentiende

Hooftftuk-

P. 2.72. c. 2. /. 5 r. De fchepen van

den Roomfchen Paus , voeren witte

vlaggen , daer een S.Pieter met de fleu-

tels in ftaet gemaelt , de wimpels zijn

wit, geel en root.

Engelant voert kruizen , opeen wit-

te gront. Sweden gele kruizen, op bla-

we gronden , en 's Koninghs fchepen

voeren gefnede vlaggen.

Borgonjen voert roode quaftige

kruizen, in een witveldt.

De Portugeczen welk naer Indien

varen, hebben een Spheer in haex vlag

,

op een zilver veldt.

De Hamburgers voeren roode vlag-

gen , met drie toorenen.

De fchepen van den grooten Turk

voeren ondericheidelijk geverwde vlag-

gen , root , wit en groen , met zwarte

letteren.

De Algierfche Rovers voeren zes-

kante v laggen , root van verw , daer

een Turks gctulbant hooft in ftaet ge-

fneden.

De Maltezers voeren roode kruizen

op een witte gront.

Sicilien voert bruincArenden op een

wit velt.

Elorencen het kruis van St. Steven.

Savojen een lieve Vrouwen beeltop

wit.

Venetien een Leeuw op een wit

velt.

Ragufa voert in haer fcheeps-vlag-

gen een fchilt op een wit velt , daer het

woon Libertas (vryheit) bygefchreven

ftaet.

De fchepen van de Koning in Span-

jen , die Middelburgh poogden te ont-

zetten , in 't jaer 1 5 73 waren op de zij-

den met roode borgonfche kruizen ge-

tckent.

W 1 T s E n s

<Byyoegb\el tot het tivede Deel
,

Eerftc Hooft-ftuk.

P. 289. c. ï.l. 28. Om te minder

wint te vangen , en te gemackelijcker

onder water te zakken , is deze kloek

weinigh enger heden als boven ftaet bc-

fchreven gemaekt , en in plaets van

ront is zy boven plat gemaekt
, 'tgeen

de duiker voorgeeft dat minder tegen

hout.

Men zecht, dat, om fchepen die zeer

diep gaen over drooghten te krijgen

dienftigh is , dicht geflooten vaten on-

der water met water gevult , te doen

zinken, en aldaer aen de fchepen vaft te

maken; welk water daer uit gepompt
wert

, derwijze dat niets in de tonnen

als lucht blijft, welke lucht naer om
hoogh trachtende te ftijgen de fchepen

zal doen driftigh werden.

P. 3 13. c. 2. /. 41. De overwonnene

fchepen met al haer toeftel , wierden

zelve op wagens omgevoert , die men
t' eeniger tijdt tot hondert in 't getal in

een zegen-prael te Romen heeft ver-

toont : en wanneer de fchepen al te

zwaer waeren , om tcfloopen , en op

wagens den Triumph te doen volgen
j

wierden daer toe afbeeltzels van de zel-

ve gemaekt.

P. 306. c. 2. I. 47. En noch later ge-

bruikte men alle flagh van fchepen tot

den zee-oorlogh. Het was by hun een

krijghs-lift veel kleine vaertuigen ineen

Vloot te hebben , om des Vyants fche-

pen te verbij.ieren , en den aenloop tc

verhinderen ,
gelijk uit het gevecht tuf

fchen Philtppus en ^Attalus blijkt.

P. 310. c. 2.1. 36. De Keizers Vakn-

timams en Valens wilden dat Krijghs-

luiden de lengte van 5 voet en 7 twaelf-

de hadden. Adrimtts gafdeze maet tot

5 voet en een half.

P. 3 o 8 . c. 2. /. 1 o. By Thucidides en

Xenophon is te zien , hoe aen de fchepe-

lingen 's daegs zes Obolen (jeder obolus

maekt omtrent een ftuivcrj en ook

maer vier en drie Obolen wiert uitge-

deilt.

P. 290. c. 2. /. 17 Het getal van twee

hondert mannen vint men by de oude

Schrij-



Scheefs-bouTt> en Bejlier

Schrijvers , dat opdedrie-riemrei-fche- een Trirem,

pen mede gebruikelijk is geweeft tc

voeren , welker meerder getal roejers,

en de reft ftrijders en bootsluiden wa-

ren.

De vijf- riem rei-fchepcn (zeght Poly-

bius) voerden 300 roejers en 120 fol-

daten.

P. 295. c. i.l. 9. Deze Scheeps- hui-

zen daer men de Schepen onder zette

van onderfcheide groote zijn geweeft
;

en na dat het Schip riem-rejen voerde.

De Schepen ftonden of droogh onder

deze huizen , of wel onder in 't water

leggende , gelijk onze Schuit-huizen

zijn.

P. in. c.2. I. 3S. In deze Kerk,

vint men mede een Marmer gedachte-

nis feer prachtigh uitgehouwen. Door
haerEd. Mo. de Heeren ter Admirali-

teit doen oprechten , ter ecren van de

Schout by Nachc Willem tan der Zaan,

omtrent de Kaep Treforkas uit een Al-

giers roof-fchip met een pondts koogel

gefchoten , en ontflapen den 17 Maert

1669. daer het volgende Schrift by ftaet

te lezen

39

of drie-riem-rei-fchip ,

'tgeen zijne riemen alle opeen hoogh
te te water fteekt , op ftaet vertoont,

met het woort nikomhaeun , ofte

Nicomedenfium. En noch een met het

Wezen van Agrippa, op d'eene zijde, en

een TrtremU of drie-riem-rei-fchip waer

aen de riemen alle eener hooghte zijn

aen d'andcre zijde.

P. 3 6 1 . c. 2. 1. 44. lafon Hopman van

het fchip Argos wierdt eenhelligh van

die van Grsecien gekoren , om de Zee-

roovers van de Griekfche Kuftcn te

weeren ,

P/awr.

in 't leven

van T7j£-

en zonder zijn weten mochre jim.

V.Sfmh,

Differ.

Tcr1.

Differ.

Qutnt.

T>uf leeft men na de dooi.

Dit is door 't Landt, tot eer yan vander

Zaak befielt,

Om dut een Roovers fchoot , ontzielde

dezen Helt
j

Vijf gou.de ketenen , had hy yoor heenge-

nooten
,

Rtijl hier tot eer yan haar die uit hem zijn

gefyrooten.

P. 344. c. 2. I. 47. De Heer E. Span-

hemms vertoont zekre oude Munt aen

wiens eene zijde , het Wezen van Kei-

zer Antoninus Puts ftaet verheelt, en aen

d'andere zijde tLAifculapm onder 't ver-

beeltzel van een gekrinkelde Slangh of

Draek , die op de voorfteven van een

Schip ftaet.

Insgelijks een Penningh met het be-

kranfte hooft van Antigonus op d'eene

zijde , nevens een naekt beelt op de

voorfteven van een fchip zittende aen

d'andeï zijde.

Behalven noch een andre in zijn ze-

vende Gefprek , welke in het Cabinet

van de Koningin chrïflma beruft , daer

niemant by der Zee (met meer dan vijf

perfoonen in "t fchip te hebben) van ee-

nigc plaetzen af varen.

P.366. c. 2. /. 37. De eerfte Ridder-

fchap die op de werelt in is geftelt door
de Schipvaert van lafon als hy'tgulde

Vlies haelde, is verkregen.

-P.328. c.z. l.z 5. Toen nam ^te»-
der voor , den Euphraet af, langhs Ara-

bien, Abyjsinen, CWofambique,en 't Eilant

Madagaskar,om de Capo de bon EJperance

te fchepen , tot de Straet yan Gibralter

wederom in : welk voornemen wierdt

geftaekt.

f. 302. c. i.l. 50. x^sfrehimedes had

zeker werktuigh verzonnen 't geen met
raderen op gewonden wierdt,daer men
groote boomen uit fchoot , tegens den

vyandt. Een ander Storm-gereetfchap

de naem van Sambuca droegh , 't welk

zeker Speel-tuigh Sambuca geheten , by

na gelijk was.

P. 3 3 9. c. 1 . /. 3 f. Deze lanus den

achterzienden Godt wert genaemt , hy

was Konink en brocht het grove en

woefte leven der menfehen, tot een eer-

lijk, zacht en burgerlijk leven , waeroni

hy in 't cerft voor een halven Godt ge-

eert wierdt , namacls bouwden Numa
Pompiliu-s hem eenen Tempel , en toen

wierdt hy voor Godt uitgekreeten

,

men beelden aen hem twee aengezich-

ten uit , met het achterfte ziende op de

voorgaende rouwe manier van leven,

en met het voorfte op den beteren toe-

ftant by hem ingevoert. De Romeinen

offerden hem fteets in tijt van oorlogh,

en als de Keizers ten krijgh trókken

bezochten zy eerft den Tempel van la-

ms , gelijk zy mede deden wanneer

daer
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daer van te rugh quamcn. In de maent

laniiarius, die na hem benaemt is,vierde

men zijn Feeft^ deze Vierdagen qua-

men voor die van Mars , in de maendt

Maert, om dat de Vreden waerom men
in den eerden badr, aengenamer als den

oorlogh was.

Altijt ftont dees Tempel open by tijt

van krijgh ,
opdateenjederdaerinom

vrede mochte bidden : by vreden wiert

zy geflooten.

P. 3 1 8 . e. 1 . j 1 . cUudiits deed een

Schecpskranze onder de buit op den

vyanden behaelt, omvoeren, tot bewijs

dat hy de Zee Ocexnus overgevaren en

zoo veel als bedwongen had.

Tot het tweede Hooftftuk.

P.434. c. 1. / 42. Om het broejen

der Peper, Noten.en Nagelen, behoore

geene andere Waren tuflehen de zelve

W 1 t s E n s &c.

ingeftouwt te werden : Foelie daer tuf-

fchen geleght , zal van de hette der ge-

noemde Specerijen zwart worden, Bcn-

fuin fmelt , Gengber daer tuffchen leg-

gende verlieft zijn verw , Syroop ver-

teert , Radix China fchioeit , verbroeit

en verdrooght, waerom het dienftigh is

dat jeder van deze Specerijen byzon-

der wert geftouwt. Alle Waren die het

druipen of fmeltcn onderworpen zijn,

moeten zoo geftouwt en gepakt wer-

den , dat zy met lekken geene andere

Waren konnen befchadigen. Zware
pakken onder geleght zal den Schepe

ftijfte geven.

P. 419, e, t.l, 3g, De Stadt Carama-

ma in Cilicien by zommige voor het

oudt Tbarfis wert genomen.

P. 4I7.C 2./.4S. Deze , <^sfnddozo

wiert geheten, dieeenige voor een Por-

tugees andere voor een Biskajer ne-

men.
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A,

Chterfteven. Pag.67,73, 146,148.
A&ionfch zee gevecht. 3 57-

Admiraels ampt, j69tot 38}.

Advys-jacht. 161.

Aeken. 170.

Afloopen der fchepen. 37.
Aftocht-blazen. 306.

Aluilda, Koningin der Gotten. 9.

Amptelingen op Schepen der Ouden. 286, 187.

Amptelingenop Schepen onfes tijts. 409.
Anacharlis. 6,n.
Ancus Martiusdoethavensbouwen. 11.

Andromeda. 9.

Ankers. 41 , 117, 118, 276.

Anor, Zee-haven aende roode Zee. 33.

Arke. 1,2, 28-

Argo. 5 , 9 , 10 , 18.

Ariftomaekt heteeiltd'Oorlogh-fchepen, 38.

Artemilia. 9.

Afler,Krijghs-werktuighdat in de Maft hongli.

59-

Afkue gevangen. 470.

.

•.•'
ioO>

BAcchus , Scheeps-bouwer. 7.

Bakken. 67. 7S.78.
Balck-wagers. 68 ,75.
Baris, Heiligh Schip. 32.

Barch-houten. 68, 69, 77.

Beenen onderdeaerdegevonden. 3.

Bellerofon. 9.

Bellifarius. 44.
Benamingen van hedendaeghfe fcheeps-Ieden.

5 5

Benamingen van fchepen. 9.
van bioks. 260.

Bende-tekens tefcheep. 307.
Berenice. 33.

Berkley verovert. 470.
Bellier op fchepen oulinkx. 286*.

Beflierders op Oorlogh-fchepen der Neder-
landtfche Bontgenooten. 403.

Beftier op Koopvaerdy-fchepen. 432,
Beveelen op de verdeilinge van de Vloot der

Nederlantfche Bontgenooten. 318.

Betingh 70, 87, 93.
Bloks. 63, 95 1 116.

Boeizel. 81.

Boejer. 96, 163.

Boot. 171.

Broot-kamer. 8£.

Bos-bank. 90.

Boflu. 4J1.
Botlary. 91.
Bouts, 71.

Branders. 167.

Braet-fpit, 259.
Bucentaurus 32.

Brjis. 167.

Buick-ftucken 74.

Buit-deilingh. 318.

c.

CAftor en Pollux. 30J.
Cent. 82.

Chittim doet Eilanden op. f,

1 Cierlijke fchepen. 273.
Cretenfers, goede Zee-luiden, j.

D.

DAmfouts. 170.

Danaus komt tefcheep in Grieken. 6.

Dtedalus. 6.

De Ruiter, opperVloot-vooght der Nederlant-
fche bontgenooten. 467.

Deenen landen in Vrieflandt
, enloopen Enge-

landtaf. 45.
Deks. 268.

Delphinen, Scheeps Oorlogh-werktuigen. 39.
Dieploot. 409.
Duikers. 287.

E.

EEtftaven. 310.

Egefias. 11.

Engelfche fcheeps-bouw én beftier. 200.

Eupalamius maekt de Ankers twe-ermigh. 1 (j

Erytra vint da rees. 6.
Es. 86.

F.

FjEnicers eerfte Zee-lui. j.

Fluit. 96, 158, 159, 160.
Franfchefcheeps bouw. 195.

G.

GAlen, Hollants onder zee -vooght. 461
Galjoenen , zoo die oulinks zijn geweeft,

i2, 264.
Galjoenen hedendaeghs. 70 , 86.
Galdery. 71,83,84.
Galjoot. 97, 165.

Galeye. 186, 195.

Gannalcus.HollantfchZee-roover. 3j.

Geheilighde fchepen. 29.

Glaucus, Timmerman van't fchip Argo. 4.

Graf-fchnften tereeren zee-luiden. 320.

Grieken hebben fcheeps-bouw geoeffent voor

Romeinen. 11.

Gryfon. 1%

H.

HAckebort. 83, 86.

Hals-maft. 89.

Hals-klamp. 90.

Haringh- buis. 97.
Haringh-viflcherye, 428.
Havens. 479.
Haumar, Vloot-voogtder Saracynen. 4;.
Hecbalck. 73, 147.

Het heerfchen ter Zee valt van het eene volck op
het ander. 8.

Het fchip is een Jïgyptifch zinne-beelt. 361.
Hevel. 250.

Herald machtigh te water in 't Noorden. 9.
Hercules zuilen,nu het naeuw van de Straet ge-

heten, oulinks bevaren zijn geweeft. 3 3

.

Heckmans rijmen , aengaende het bellier op
Koopvaerdyfchepen. 437

Hoe fchepen afliepen van outs. 27,28.
Hoeck-mannen. 84.

F Hoe-
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Hoemen zeilen ftelt. 141,1,3,611144
Hoemen vervolgens timmert. 144
Hoemen Admiraelfchap maekt. 411
Hoemen Koopmanfchappen laed. 455

'

Hoecker. 165

Hoe veel gewicht waters tegen de fcheeps-zijde

ruft. 134, 240
Hoe diep een [chip in het water zinkt. 241
Hoemen fcheep gong byouts. xo,S

Holte van 't (chip. 74
Hout. 178
Hut. 7°,8«

I.

JAcht-fchuiten. 170

Jazon. 10.

Yzerwerck. 179
Yzere Verekens. 170
Tcaius. 6

Inhouten. 67
Inkomen der ftutten. 68
Indiaenfchevaertuig. 217
Io, 7

Joden, gezaglijk te water. 8

Joppe. 3
Juffers. 167

K.

KAeg. 174
Kajuit aen de fchepen der ouden. 37

Kajuitaen hedendaegfche fchepen. 70, 78

Kalfaten. 267
Kam 86

Kanöe, 117
Karviel-nagel. 71, 90
Kat. 161

Kiel. 66, 149, 26}
Kim-wager. 74
Kimmen. 67, 74
Kiftjen van Noags Ark wert aengebeden. 3

Klofzen. 77
Kluizen. 79
Knecht. 71 , 91, 267
Knies. 70. 74. 75, 87, 9»
Kolzem. 75 , «53 . »67
Kombuis. 91
Konftapels kamer. 78

Koolhaelder. 171

Korft van Was wierdt van outs om de fchepen
geleght. 37

Kot. 78
Kraen. 90

L.

LAmpen, daer fchepen aen zijn verheelt. 3 10
Latten. 87

Leem daer men van outs fchepen mede beftreek,

37
Leeftocht te fcheep. 284
Lengte der fchepen en maften, oulinks 1

7

Lichters. 170
Lijfhout. 68, 70, 77
Loon der zeeluiden van outs. 308
Loop-graven. 176
Lofze werktuigen te fcheep. 180
Luiken. 70 , 85

M.

MAgeleza , groot fchip in Sweden. 3 »

Maft is een Hevel. 253
Maften. 93 , 94, 131. 133, 154
Maft-korven. 40.

Marfzen. 95
Miltas. 361
Minos machcigh terzee. 7
Minerva. 10

Mooren verwoeflen Lombardyen. 45

N.

NAgels. 7

1

Neptuin iseenZee-Heltgeweeft. 4, to

Neco zent fchepen door het naeuw van de
Straet. 3 3

Nijlfcheepjens van Riet. 6
Noormannen landen in Vrankrijk. 4S
Noorts-vaerder. 160
Noort» hout. «84

O.

OFfer. 196, 301
Olifantstanden gevonden onder deaerde. 3

Ollo machtigh te water in't Noorden. 9
Onkoft-certer 157
Onderlegger. 17J
Oplangen. 8< , 81

Opdam. 463
Ordre op Nederlantfche Oorlog-fchepen. 38$
Ordre op 't Wapenen en Mannen der Koop-

vaerdy-fehepen dezes landts. 415.

Overlander. 170

P.

P Araion heiligh fchip. 19
Peck daer men eertijd» fchepen mede be-

ftreek. 38
Pegafus. 9
Pinck. 168
Plaets derKrijghsluiden, op fchepen der ouden.

39
Pleiten. 170
PlutoeenZee-heltisgeweeft. 4
Pompen. 40, 85 , 169
Ponten. 170
Poorten. 71

Prachtighgecierde fchepen. 38

Proteus febeeps bouw-meefter. 4

R.

RAahout. 77
Raa. 157

Rantzoen-hout. 147
Regelingen. 80, 87,91
Rhodus zeerfcheeprijk. 33
Rhodiens fcheeps- recht. 348.
Roe. »J7
Roer. 71, 92, 160, 261
Roer-zangh. 416
Riemen. 259
Ronthout. 11 j

Ruft. 70, 81, 81

Ruwaert van Putten, Cornelis de Wit, als ge-

volmachtigden in zee. 474.
Sala-
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SAlamine, heilig fchip. 29
Samoreufen. 170

Saturnus vliet te fcheep. j

Saxen oulinks goede zeeluiden. 3J, 36
Schaer-ltocken. 152
Schandek. 77
Scheeps bouw voor de Sunt-vloet. 3
Scheeps-bouwers onder Goden geftelt. 9
Scheepen in zee-Nymphen verandert. 10
Schepen van Germanicus. 17

Scheeps-benamingen, oulinks. 18, 19,10,11,11
Schepen met raderen. 11

Scheepkens bydeoudeChriftenen gebruikelijk.

24
Scheeps-bouw van Philadelphus, 27
Schepen van Semiramis. 31
Scheeps-vloot by Spanjen uitgeruft. 3

1

Scheeps-vloot van Darius. 34
Scheeps-vlootdie Trojen beliookte. 34
Scheeps-vloot van Xerxes. 34
Scheeps-vlootvan Alexander. 34
Scheeps-toeruftingen tuflchen Romen en Car-

thago. 34
Scheeps- vloot van Koning Eduart. 36
Scheeps-torenen. 39
Schepen wierden fchermGoden toegevoegt. 4

1

Scheeps-bouw begint te,bloejen. 47
Scheeps-bouw vooranderhalfhondertjaer. 47
Scheeps-bouw in Hollant. 53
Scheeps-deelen aengewezen in hetfchip. . 58
Scheeps-touwen. 61

Scheeps even-maet. 6r

Scheeps uitgerekende Certers. 97, 98 99,
iod, 101,101, 103,104, 105, &c.

Scheeps-maet vervat in een tafel. 114
Scheep-bouwers werktuigen. i8f , 186
Scheeps Helden-daden by Hollander» verricht,

443, en vorder.

Scheeps-metingen. 242
Scheeps ftrijd- fpeelen. 193
Scheeps oefeningen. 191
Scheeps benamingen en fpreekwoorden. 481.
Scheeps leg-plaets by de Romeinen. 189
Scheeps- geweer by outs. 300
Scheeps fcherm-goden. 303
Scheeps mate. 511
Scheeps zegen-pralen,

3 1

3

Scheeps aniptelingen by outs. 316
Scheeps-ftnjt van Keizer Leo. 331
Scheeps gedenk-penningen. 359
Scheeps artijkul- brief, en vorder naderbeveelen

en wetten , den Nederlantfchen Zee-
oorlogh betreffende. 386

Scheer-gang. 8i
Schier-fchuit. 171
Schildeitfchepen. 274
Schip van Philopater. 25

Hiero. 15
Lucullus. 17
Magellanus. jo

Draek. 30.

Damiaten. 30
Steen in den Tyber. 30
Nero, 'tgeen met vervaerlijke dieren

wiertgevult. 31.
Schips Ridder-ordre. 31
Schip met een zilveren Boeg. 31
Schip onder water gevonden. 31
Schip doorgefneden. 59
Schipop'tzy. 59, ijj
Schip van boven in tc zien. 59

Schip op ftapel. 153
Schijve. 2ji
Schotten. 88
Schip dat afloopt. «53
Sefoftris maekt lange fchepen. 10
Setgang. 82
Sidon. 8

Sitters. 75
Slaven. 311
Slemp-hont. 151
Slag op de Maes. 447
Sloep. 1 73 , 174
Smal-fchip, 169, 171
Speel-jacht. 175
Speenen. 79
Spil. 71, 93, iS?
Spijkers. 71
Spiegel. 73, ,48
Spijs oulinks te fcheep. 309
Spoors. 71,75,79
Standaerden en fcheeps Vlaggen. 41
Stuerplecht. 79
Steigerfchuiten. 170
Strafte fcheep. 32. j

Stutten. 76, 8j
Stuurmans ampt van outs. igi

Hedens daegs. 407

T.

TA1 der Matroozen by Romeinen en Grie-
ken. 190

Teeren. 169
Texel Haven-bouw- 477
Tingel. 74, i;o

Typhus vir.t het Roer. 6
Tyriers vinden het gebruik der Ankert. (
Tyrus machtigh te water. 7
Theoris geheilight fchip. 19
Tocht-fchuiten. 170
Touwen. 40,119,111,134
Trap. 91, 91
Triptolemus. 9
Tromp. 456, 417
Turkze fchepen. 174
Twegekielt fchip. 177

V.

VAertuig onder d'aerde gevonden. 3

Van Gent flaetde Turcken. 476
Vafen. 84
Veel volken fchrijven zig het vinden der fchepen

toe. 6

Verdichtzelen uit defcheeps-bouwgefproten.4
Verdeks balken. 76
Vertuiningh. 80

Verdubbelen. 167
Veicierzelen van een zegenpralendVloot-heer.

3'3
Vermaerde Zee rovers van outs. 360
Verwen van de fchepen der ouden. 37
Vinders van roeidreven.' 11.

Viller. 7 9
Vlaggen. 109,170,271
Vlotfchuit. 171
Vlak. 67, 74, 165.
Vloot-fchaeren der ouden. 199
Voorfteven. 66,71,149,162
Voortekenen. 195.
Vriezen oude fcheeps-bouwers. 47
Vullingh. 8e

Wier
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w.

•«ttt Aerby fchepen vergeleken wierden. 9.

VV Wageren. 67,74, 76.

Wapens op fchepen der Ouden. 186

Wapens daer fchepen in zijn verbeelt. 56}

Waterfchepen. 170.

Wat een fchip kofte van outs. 289

Weifchuit. 171, 171

Welzeilende fchepen. 173

Werktuig daer men mede onder water gaet.»88

Wijtfchip. 171

Wijze van fcheep-bouwen der Ouden. 11

Wint-aes, 15}

Wijte van 't fchip. 166

Wie men ten Oorlog opfchreef. 31»

WimariusHollandts Zee rover, 35

Worp. 147

X.

X Erxes. 33, 3 55

Z.

ZArafynen dingen na bet zeegebiet. 4}
Zeilen. 40, 135, 269

Zegen-boogh. 42
Zee-macht der Scbyten. 44
Zee-vuer. 44
Zee-flagh van de Manhaftede Ruiter, tegea

Engelandt. 466
Zee-flagh van Obdam in de Ooft-zee. 464
Zee-flagb van Jan van Galen, voor Livorne.461

Zee-flagh van Tromp, in Duins. 4(5
Zee-geveghtvan BofTu , tegen de Noort-Hol-

landers, op deZuider-zee. 45°
ZeegeveghttufTchende Vloot van Vrouw Ja-

coba (Gravinne van Hollandt ) en de

Hollantfche Bontgenooten. 448
Zee-flagh tuffëhen Deenen en Nederlanders,

op't]aer8o9. 4$, 64
Zee-roovers. %6i
Zeil-fteen. 417
Zeinen in onzen laetften Oorlogh gebruikelijk.

368, 369
Zwaerheits middel-punt van een fchip. 140,1$;

Zwaerteeensfchips. 141.

Tot den Boekebïnder.

Gelieft de bladen van het Boek met die van het Appendix

(welk achter aen komen ) niet te verbijfteren. Jeder is met een

byzondere Signatuer gezet. De Signatuer van 't Appendix is

een Curcijf Letter, en hun bladen zijn boven aen metgeen Deel

onderfcheiden.»

De Figuren werden op haerc Nombers en Paginaes ingezet.










