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FREDERIK MARTENS
NAUWKEURIGE BESCHRYVINGE van
GROENLAND of

SPITS BE RGEN,
Waer inde Walvifch-vangft,gelcgentheyd van't Ys,enka«

wonderlijkekragtenFiguren,duydelijk wordaengewcfen:
NEVENS

Den Aard van 't Landy Gewafen, Ys-Bergen, Gevogelte»
Viervoetige Vieren, enVijjchen e/e/e?' Contreyett.

Oock hoede Walviflchengevangen,gekapt engesneden worden:
Benevensverfcheyde AvontuurlijkevoorvalleninGroenland.

MeteenVerhaelvandegevangeWalvifchbySt.Anne-Land.
tAhmede

De Walvisch-Vanost ott RvM.

Met KopenPlaten verpert.

Tot e^f MS T E R D AMI
W?de Ved:ban gysbert de groot,Nochver»ool>ster opbeMuve>Vsh

inde Gzoote VMI. 1710.





KORTE BESCRYVING
OMEEN

GROENLANDS- VAARDER
Uit te ruften&c.

«teöggljSh GnigelupdenMaetschappyaengaende omeenKchipopGroen-WI land uit terusten/ foo i.shuneerste overleg/om eensnedig/ wak-ïraJlp ftet/ gav/ vlug/ enfïujckcerel tar Commandeur teverärygen.Ml^M- Welke dacr toeverkregen soaneemteen diehet dcwin«tM^^NU bansakenuitdeMaetschapppiscp-geö?ag?n/('twelk gelneene-
lijk een van de Participanten rnden Waebhsuder is)den Com-

mandeur totföaaö£man en Assistent/ om goedvindenvan den
mandeur, alles/ dat hierop 'tUand / t'^cljeep/ en inGroenland ban
tnogttoefen/ tebccfo?gen/veerdlgtemaken /ente vezrigten; op datbc Com-
mandeurhoedanig ook vande iici? wederthuis komendegeenredenva» mis-noegen/ overdegebaneuit-rufiingsou vertoonen.

©og hetsalnietondienstigzijn/ batik/ eer wpverdergaen/ hier tussenin-boegendese ozdlnantienenregulen/ vandeGecommitteerden der Gzaenlandse©ffferp opgesteld. (Welke Gecommitteerden devaozngemsieüeedersztjn/ uit
elke plaets: als bnboo?beclb uitRotterdam, d'Heer WillemBaftiaanfz. vanAmfterdam,Pieter vanTeerlingen: Saardam, Meindert Arentfz.cnj.) 't<2sCftthan'tMcc valk / envandeKeeders moetgeobserveerdwazden.

Anno 1677.
Ordre,beraamtby de GecommitteerdevmdeGroenltvndje fifferjl
over'tBergen dergoedere», en'tgeendaarmmdcpendtert opdtttofojagiv.

EErftelijk,dat wanneer een fchip verongelukt,en den Ctmmandenr enhetH^volkhaar (bekende tefalveeren, het eerftefchip, daar febykotnéri<, datfal
moeten doen 5 en die eenander fchip aantreffende, fullendiéde helftvan

het volk overgeven,gelijk 'cfelfde gebergdevolk ookfal mottenovergaanj ten
<raarhet tweede fchipalreedegeburgenvolkinhad;inwelk gfeVal,hei volk nL
ratofal werden verdeelt, iedereven veel. DsvoorfchrevetweefchepCrt, elkdes
helft van 't volk in-hebbendö,en by andere Schepenkomende, sullenalsdan
wedervërdeelingedoen,alsvorengéfegt is.

11. Devi£hialie> diedegebergdeaartboordbrengen» fal by hert fdf «rerdert
geïönfüttieerf,en watnogover velenrrsogt,alsaanhet tweede envolgendeFche-
pen komen,'t felvemedena ratohetvolkovergeven: van gelijkendegefalveerde
floepêtigeenviftualie medebrengende, lullendanuitChriftelijke liefde wsrdert
geaffifteert; midsook werkdoende alsand'reMatroofert.
IIl!. So Wanneerfchip, fchepen, engoederen,inGroenlandguam teblyvefl,

ofte verloren Werden,zófaldenCommandeur enSchipper,ofhaarplaatsrêprefefl*
teerende, ieder voorfoo veelhem aangaat,zolangzydaar byzyn,haarvryekeur
:
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hebben, ofzyhetgoedwillenlatenbergen, endoorwie,mïdsdatdeC«M»»i<»»-
deursdaar present wefende,medehaarbelieven fullenhebben,omalluik? goe-
derenover tenemen,ofnier.

IV. Dogiemandbyalfulkegeblevenofverloren fchip, fchepen, oftegoede-
renkomende,dat verlatenmogt wefeh,enniemandby was,fal vermogenfodanig
goed tebergen,van welkegebergdegoederen,het 2/,Walvis-Vanger:giretd-
fchap. Item, Spek., Traan, en Walvis-Baarden,Walrus,tanden,ookScheefs-jrereedfchap,enwatdienaangaande,meerder foudemogen welen,(hiertelandekomende)de«ene helfe falgenootenwerden,bydenberger,endeanderehelft kv
diehet verloorenhebben, aanwiendenberger, dehelft falmoeren uitkeerenj
fonder daar voorvragt,parteniersgeld, ofandere onkoften temogeneiffchen»of pretendeeren.

V.800gebuigenfchip,fchepenofgoederen,voorhetbergen,door demaand-geldersenparteniersmogt verlatenzyn,lullenzymaandgelders,nogparteniers,
van het geburgen fchip,fchepennoggoederen,niet genieten, ofvermogen tepretendeerenj enfal in dat geval, het goedvan't fchip, endat vandeWalvis-
Van^figaanengenoten werdenkv elks Reeders.

VI. Maar 't yolk van'tgeblevenfchip,fchepenof goederen,daarby zynde,ende goederenhebbende helpenbergen, lullenvithet fuivere vierde-part, vanalhetgebergde,demaandgelders van'tfchip,haar bedongenmaandgeld,endepar-
teniers voorhaargedaanearbeid, maandgeld a twintig gulden 'smaands genie-
ten, tot hetblyvenvan fchip toe5 alfoodeparteniersindatgeval, alsmaand-gelders, tegendegefeide twintig guldea 'smaands werden geconfidereert,terekenen vandegeldeloofe maand. Doghetvoorfchrevt n'vierde- part foverrenierkonnende (hekken, saleenieder zomaandgelderalspartenier,naadvenant moe-
tenmissen, en'tgeenebovende voorfchrevemaandgelden van*tfelve vierde-part
overfchiet,falkomen ten profijte vandekeepers.

VII. DenCommandeur dieeeniggoedbergt, fal debedongenportierekenen,
tenaanfien van fijn partenierss het Capitaal datdaar van komt, als vangft vanTraan en Baarden,maar demaandgelders sullen daar vanniet genieten;ensullen
50.Quarteelen Traanen1600.pondBaarden, vooreenF/Agerekent werdens kelgebergdetotCapitaal temaken, deTraan enBaarden tebegrootennademarkt.VIII. Alsulkegoederengebergt,enin'1fchipzynde,falalle voorvallenvanfchadeenavarye,lo welfubjectzyn, alseigengoed.IX. lemand in 't ys een Vis gedoodhebbende, endoor ongelegentheid nietkondenaanboordkrygen, blijft eigenaar, zo langiemand van fijn volk daarbyblijft; engeenvolkdaarby wefende, fchoon aaneen fchotsvaft gemaaktis, faldiedaarbykomt, dieVitmogennafignemen. .

X. By 'lLandzynde, iemand eenVis hebbende, magdie voor eenAnker1Dregge of tou, vall leggen, eneenMerkof Boeydaarop, enfchoonniemanddaarby is,blijft daaregtervoorden eigenaarleggen.
XI.Soin'tgaannaGroenland,onderhet Admiraalfchap, inhetdefendeereaiemand verminkt wierd, sal daarvoor inredelijkheid dv deGecommitteerdensvande GroenlandfeViffery teconfideren,betaalt werdenien fulks terepartereaoverdegantfeVloot; foookin'twederkeeren.XII. Eindelijk.oft gevieldat eenigesak-nin6esennietaangeroert,moetentevootfehijnkornen, lullen 'cfelvek/ goedemannenlatenafdoen. S



De iklceders dan eenm'cu schip willendeaenïeggenmoetenindenHerfst al
een beginmaken/ omhet Kcheepß- en Vis-tupg tegen'taenstaende Voaz-jaer
klaer tehebben. ©eg een bevare schiphurende / i? tijdsgenoeginde Wincer»
maanden te besozgen/ düthetTuu-wcrk/ Nijncn/ Wloks/ Mcrwerk/ en
Vatenof ïiarteelm/ tot de nodig/ klaer gemaekt werd. Epdaneen
Commandeur en schip hebbende/ huren [jet volk som» endan/ envooztln'tbooj-jaec/ tegenbatznuitsullen gaen. Vogeerst tor het schipvan synwln-
ter-laeggehacldoverkant gewonden/ allenaden tcfogt/ gcbzceut engeperkt/
somlnigemeteennieuwe huid verdubbelde/ om te beter tegen 'tvs tekonnen
besiaen.

T»e ïHalfatcrpgedaen/ het schip'tnav vit/ enopsiroom te anker geb?agt
zijnde/ werden */ a schuite-voerderS gehuurd/ omallcbe<eq»ipagfeaen

tebzmgen. Waer mede wel8/a10 bagenboo?-geb?agt werd)'welke in
een (voozeenonbekende) ongelooflijk getalInstrumenten bestaet. Gelijck
uitdeselieven-staendeInvmtariZkan blijken.

INVENTARIS
OfLijfte van alhet Vis-tuyg, enProviande,

OP EEN

GROENLANDS-VAARDER.
3. 4. 6, Slocpeni-- SloepsMaften.-- Raadjes]--

Seiltjes.-- Kleedjes.--
Haaken.- - Mokertjes.- - Compaflen.

P
- Kap-meflèn.-- Hoornenomopteblafenby witlijweer

’0 Ritmen.
foLijnen.,Slóeps taüjs.'
j 'Harpoen-Kift en

3. Lens-fCiften. Endaar toe
6$ Harpoenen.
36 Harpoen-ftokken.
,4 Walvis-harpoenenmet ftokken.

8 Fnitfen,of langeHarpoenen.
6? Inenten metenfonderHokken.
fo Lens-ftokken
H4Walrus-lenfen met ftokken?
6 Loffe Walrus-lenfen.

Bcniet.lenlen.
a. Groote Netu-hgakcn?
3 Ditto kleine.

4 Neus-Haaken,imet en
iSönderStroppen.
6 Baard-ankers.
ii "- Klaeuwen.
;--

Beitels.
4 -" Bijlen..
6 ■- keilen.
ivielen.
4 Takel-Haaken:
6" Paar Spooren.
lx Fik-haakjes metKokken.'
18 Hand of Spek-Haakjes.
zo jo Ys-Boomen.
1 Koe-voet.
6 Schoppen.
4 Yfere Wiggen.
lx Spek-meflen fonder (lokken.
f Strand-meflenmet ftokken.

16 Bank-meflên.
8 Kap-meffen.
6 Schrapers.
lTop-reep.1
iSleep-to«.
ijijn.,Groot Jijnblok met J.fchijvëö?
iDitto meti.Schijven,"

3 ":■" iGroots



» Öroot-Wok met tSckijF.* Neus Jijns-blok.iMtjfchijwn?
lDitometifchijven.
% Spektakel*.
4 Galg-Jijns,
} Grond-touwen, en* Enkeldeulijtjesdaar toe.^
iLeng.
iDregge-tou.
4 Schijven voorgangers,'

»o Spsk-Stropp;n.
iSpek-katnaat.
iGalgi
6 Mikken.

4, 6Wfftd-boomen.
iSpek-Bank.8, i» Spek-3alijs.
iSpek-Goot.
i,3Karteelen Saagfel.
;Slaijen.
3 Houte Pompen.
6 Scheppertjes.
x Traan-kitten;

900 Karteelen.
1000 Sponfen.
11Pikkers,of Prikkers:
1 Slijp-fteenmet eenbank.'
6 Wet-fteenen.
iUittel.
1 Plug-boor. t Spons-boor.
;Kopere Ketels.
3

-- Tregters. 3
-- Pompen.

1Baly Pek.
ix Kluwens Werk. 6 Bos Mos.
13 Rolle ftop-doek.
1RolFrans feildock. 1SchwH-ftil.
2 Mamieringen. 1 gróót 1 klein.

Eenparty Kloppers enDolle.
jy*Bos Huifing.
4 Bosongeteerde, en
1 Bos geteerdeMarling.
2 Bos Stik-lijn.

■[1 Op-geflage I's!».
'3. Lijnen van 9. en :
'a Van6met eenkluwen 3.feaefgaren»
IiBoswitteen l1Bos geteerdeLarding.

3 LedereBroeken. 3 Paar Leerferr. '
'ilNoordfe Deelen.
11Drie qmrtsbladen. 11Half-duims-blidtn
zf Vaam Branitliout.
t,3©» oSpijten,fojpootali tóein;

4 Pond Step.'
i;30 Plälm.boekjes.

Voor de l\pcl(.
i Schuim-fpaan.
1Schaf-lepe!s
iDoop-pan.

»t Potten. 6 Parmen.
i Metalepan. 6 Malle bakken.'
4 Vlakke-bakkea.
it Doop-lokjes.
3 ICraanen. 6 Drink-karmen.
iVuurflag-laadjes.

»8 Pond Kaarfen.
lKin VI/ en Katoen,
lSak fout.

»4 Grootebeftms. »4 Hand-belèms.
z, 3 Tonnetjes fand.
1» Rijfe-befems.
3 Efels.
lTrommel opeenfchip,ibnder gefchut:

Fiäaly.
1000 Pond hard brood.
'6 Sak weekbrood,of400Halirabrooden.
1 Ton witte bifcuit.
J» Ton botkr.

700 Pond foete-melks kaas.
400 Pond komijndekaas.
1000 Pond ftok-vis. * TönHaring.
11 Sak Gort.
l! Sakgrau-erten.

—
10 Witteerten»

9 Sak boonen.
8 Ton vleis. ’OO Pond Cpêk.
lVat vlotten.

34 Quaartbier. 4I Befte-bier.
Eenhalf Oxhoofd Wijn.

3 Ankers firatfdewijti.-
-f, dPondSviker, enSyroop, alsmedewat

Pruimen > Vygen,Rofijnen, Oly,
Peper , koel/ ■, Noöten,en andere
Speceryen.

Vootde Kjijuit.
3 Ankers Franfewijn.
x Ankers Brandewijn.
1 Anker ,Geriêver.
iOks*hoofd Afijn.
l,3 Tonnetjes doovekooien.
100 Lieren.
’0 Lamoenen.
8 PondSviker, Syroop en eem'ge Speee--

l/en.
Wle



A NleWc toerusiing/en fintalv t'Kcheepzijnde werdalhetVolck foefje*?'
/^.ontboden om temonsteren/ engeldopdehandt t'onttjangen/ nabatelft

verhuurt heeft; 'tzpbudeMaand/ b?deVis/ ofbp'tltartreï.
©og alvoorens werdhenVonMlesen / of immersbehoozdhenVoozgelesen

tewerden/ ditvolgendeContract.

Contrad: tuflchendenCommandeur, en fijnVolk na
GROEN-LAND.

Wy onderfchreven Officiers,en Matroofen,hebben ons verhuurt aan
Commandeur voerende'tSchip
omditJaar tevarennaGroen-land;voorzo veelgeldalselkbedongen
heeft;belovende inalles denCommandeur enby fijn
overlijden, denSucccfleur tegehoorfaamen jzowelaan Land, alsin Zee.

Eerftelijk, 'smorgensen 'savonds, 'tGebed metmodeftie en devotiebyte
wonen, op zo veelboeten, als denCommandeur goed vind.

2. Verbindende ons ook niet dronken te drinken geenoproer ofmuitery te
maken, metfmijten,ilaan,ofmestrekken;opp^ne vanhaarhalve Gagie.

3. Soismand kreeg, enaan 'lveeren raakt, dooroverden eendenan-
dequetft »verbeurt de heele Gagie;ook welaanLand gefet,ofinhanden van den
Officiergeleverttewerden,nagelegentheitvan faaken.

4. Ook datniemandvan't volk,eenigekoopmanfehapopde Visfal vermogen
tedoen, opBoete van gulden.
5. So denCommandeur refolveert,met iemand in Compagnie tevillen,be-

loven wel, dienmakker als oos felven te heipen villen, enredden* oppssns
alsvooren.

e. WatdeKok doorordrevandenCommandeur fchaft, beloven daar incon-
tentement tenemen;oppcenealsvooren.

7. Waar'tdatdoorbergenvan Volkof langeReife,defiöualiefena»!-, wier^,
fijn te vreden met fuik Randfoen, als den Commandeur fielt, nagelegentheid
van faaken, oppxne alsvooren.

8. Belovenby nagtofbydaaggeenvier,kaarfen, lonten, &c. fondercon-
fentvandenCommandeuraafi teKeken, oppaenealsvooren.

9. DenCommandeurbelooft ,foiemandia '1defenderen van'tSchipbefcha-
digt wierd, die te contenteren, volgens dea Regte vanden Lande, ofbyac-
coordaf tedoen.

10. Soiemand van 't Volk voorflaghoort, omietsquaads tegen'tSchip, of
goed teondernemen, endatopenbaart, fal eengoede vereeringgenieten.

11. Wat in deefen niet verhaalt Naai, tedragen volgens de Regien.
De voorfchreve boeten %. derde deelen,tenbehoeve van de gemeenearmen,
jaardenBewinthebber woont»'trefterendederdedeel» voordenOfficier.

Aftuni) in'tSchip
A Den April.



De Monftcring nu,gaat aldus toe.
* ©e Commandeur en Wek houder C fïjnöeWewindchebüer )gaanindeMuit/ enraten
öoa2öcftainit.ï©igtec/ eenboo?een binnenkomen. WcCommandeur genietbootteen
©ottofln ssijndecengifteofteschenkagie/ onoeröcfefofDen-slfogenocmt/) opüc&anD-/
,°°/ sis,i"o.al. en fomtijo.é ongelijk meeroer > beöatüen t «een Hz? van't fiarteel /'t f?
20/ tri,°. stuw. bedongenheeft. ©an nalgtdeS>ttwc-man / finjgtnöeopDeseluewW /
40 0/ 6°. al.öan'tftarteet11/ 14,' '5/ ftmv. i'öecQarpoen!ec'4'>/ f°/ Bi.uan'tHartttl/
Tl/,4M,!t>.?t>er Speksnij'er(diegemeenlijk VäcMnierF fijn) geniet5. gulo-vandeVi^/
JjatjenDe&anö-gtft/ en'tloonvan'tkalteel. ><smaanö&

Timmer-man. . ----'-- 36. jjiilo.
«fl^irurgtjn. ï8«
Woogbootsman.

- - ------
26.

Mk.
------------

»6.
'tGemeenbevaren VMelk. 18/19/10,'

«Vnhevare enhalftnasse
- - - -

n/13.
Stuurder op de floe»»/ 3. guld,ban de ©iüi, Somtijds werden de fïuurber?-ooft

toelaangenomen/ 't Satteet. fecöijenDeD3atboo2/ 6/7/B.JEma.bootenPottornop
oehanö'i6/iB/io.gii!b. Rijn schieter/ ft: vandeVis. Diednde Visvaart
ban 't gemeen bevace valk / krijgt somtijds / 6/ cO/.5. guld:o? dehand. enban de
Vis/ is/ ,6.guld.V^Mlnlterina geöaen/ en 'tvolk geldontvangenhebbende/ gaen»/ 3. dagentoe»
derna huis;omvan Weeren /Nuld-sak / Medicijnen/en «ècöeepjs-öanfeet / sigboo?,ien
liebbende/ danweder tekomen. S>,nut'Kch«y/ Uaar/ enKeureesijnde/
kriiaen eenNootsbt)hen/omheninTerel tebéngen. ©nDertujen nemen i.Mannen5Btoaac;beginnendebani«3Boot*-man*ltoj«af/en st> tartmet o,«on om/ l°nd
om 't Schio

'
»lle

"
kapenelkanderuerpofenbe; totTexel toe;DogdeVerpoenierD/endi?haa?VMwen t'Kcheep hebben/sijntotTexel toeVU. «un verder bedM/ fullente

indevolgendeversen/ denReser verhalen.

F^£-



FREDERICK MARTENS

Gedenkwaerdige Vojagie na GROENLAND
Of

SPI T S BERGE N
En desfeifs nauwkeurige Befchryvinge,

MHNMA O den 15. Apzildes laers'67,. jeplöentopbanö'Elve,ngec.
UWUN DeWmowas Ooozd-Oasi. 's9tboutrêwaren«onevens 'ltte/-

'
&»fö9H lige Land. De Wind liep Ooozd Ooozd West. ©n$ Kchip
§|g|||äsf wasgcnaemt Jonas in dl- Walvis, «gilden Zchipper op'tzelve
WIMi»»BV Gieter Pieterfz kriele.

©en 16. hadden top een dzoeve Sonne schijn. DeWind
Gast. Eevlendeop56, Gzaden.

©en i7. washet dengchcelendaghdzoevlgh eneennevelige Sonneschnn.'
Wc Ni'.idGöst. Wnzcplüen nuop 7. Gzaden.

©en 18. windig!) denGasten/ met dzoeveKonneschhn. Wft ejuamm
op 58. G:adm en 4?,Minuten.

Wen 19.en 20. hadden tonde Wind WcstSupd-West/ siozmachtighmet
Negen. Mla.ld lagh van ons omtrent15.Mijlen; RentendeMoozd-West/
tusschen 59. totop61.Gzaden.

Wen i',was 'tnoch at stozmachtigh met Negen/ met een Zuut^Weste
Wind. Wp warrenon de haoghceban61.Gzaden 12.minuten. Vet ver-
lligen der dagen/ en 'tvcrkozten der nachten mcrcntcmen van^Zzaed tot
Gzaed. 's Oachts zacgentop noch Ztazren. (Boeit vermeerderde sich de
Koude. t)ier begon ons ©aicn sich alreeds op Zijn Walvisch vaughst toete
rusten. Kaneen / Varpoenen/ Mouwen/ öfenien'/ en wai'cc vooztsmeer
toe-bctzoozd/ lcpdcnse gereedin de Mven-Schuptjens of «^haloupen; upt
vzces/ datnaedcrhmid ccnlgeGator derechte schlcnlnghvan alleshad-
den mogenverhinderen.

Wn zeulden den 22.en^3 van 65 tatce.Gzaden14.nilnutcn/ met Koud
misiigh weer / meteen Tund-WcsteWind.

Paesch maendagh den 24. was 'tKtozinachtigh / met een Kupd-Wesie
Wind. Wz, Konden oefen oagh dehoogtenietnemen/ wijlhet mottigh en
donckcr Weer was.

©en 25-. stozmden 'tdengeheclcndagh/ met een Kuvd-Weste wind. Welk
tegens den Mand gingh leggen/ en liep Gast/ met Vagel/ Smccuw en
degens nu 't een / dan't ander: met een WelijcKe Kauw. Wn warenop
68.Gzaden en 46.minuten.

Al Wen

ä?RII«
Uytvaeir
vand'Elve»

I



Gedenckwaerdige Vojagiena Groenlaad,2
Wen 26. en2?. hadden tonweer Z>tozm / Gagel enMeeuw:met Ooozd-

Goste wind / en bittere Koude. Wp eznamen op71. Gzaden/en te gelijck
aen 'tDs; daer top 't Achipbanaf wendeden.

Jan Klavcn EylaadlaghMpö-lßcfïtenWestenban ons/ na giffingh tien
mijlen. Wp ftu»den dit «spland genoeghhebben bonnen zien/ zooons het den
&eMenMeeuwnietbelethad. 'sMiddaghs bcrzwaerde benStozm / na-
menoerhalben 't in / enbzachten de ffocïtopöê^tcben;dzpbende
met hetZchoberzcpl 2und tenGosten.

©m 28. was'tnietzootofnöigft/ en quamen met de Kooid-Goste Wind
weder aeneenigeHs-fchollm.

©en :9. was't dien geheelcndaghBcbeligh. Zcplden Noozd-Gost aen 't
W/ doch wenden'tweder af.

's Sonöarg'js na Vaesschcn / den 20. was 't noch Oebeiighmet Mot-
Smceuto: deWindSoozden. 'o'Jlibonöézeulden tonweeraen envanhet W.©e Mc was gamsch onrustlgh/ en vcroozsacckte' acn 't Kchip een ha«ebcwccgingh.

Wen 1.Mepbegon de Windhard te wapen/ en berbolghtmet een zwareKtozm; daer benevens washet zeerKoud:Mvhadden topMeeuw en daneens Mnne / meteenBoozö-Wcfïewind.
©en^. en^.was'tnochMozmigh Koud/ nu Meeuw/ dantzagel/en

dzoeve Zonneschijn/ metOoozd-Wcste winden. Wier gingi)nu deZon niet
me ouder:500 datdaernugeennacht was.

'tWas den 4.noch-al 't zelve Weder en Wind. Wp zagen feerbecl <g!ec-
honden spzingcn en tuumctcn rondom ons Z»cW/ 't welck vcrmarckclhckwas^ om te zien: SpZijn met het halbeLijf meest boven water / enhoudengelijckeen ©and onder malkander/ genncmtvenüobbm-dans.

Wen washet voozmiddaghslijdclijcke Koude metSonnefcWn/ nadm
Middagh donckere WolcKen metMeeuw ensirengeKoude; de Wind ïfjoozö-

Wp zagendagelijcksbeeïeKchepen / wclcke omhet Mzepl-
,den of Krüpsten/ gelijck het de Ueelupden noemen. JeK mcrckte dat als'
het eeneHchipdicht voozbphet ander zeulde/ datfcmalkander berpzenden;
wepmde llnlw! Vooztswas deVzaegh; Hoe veelVillcnen hebt 5V gevan-
gen? <lsnantwoozdcn naehet getal 'tgeen zn gevangen hebben. Wanneer
het wtndigh is/ datfe wegens het gerups der Z3ee/ malKanderD toe-roepen
nietKannen bcrstaen/ foo flaenfe met dentzoedt 300 dickmacls op en neer/alsfeDisschcn gevangenhebben. ©och wanneer funuhaere Uadmgh van
Walviffchcn genoegh bekomen hebben / 300 latense ten terrften daer van/
degzooceVlagge wacpen. Geeft peinandpetsaenhaer te zeggen/ fooban t
hpmet deBootam 'tKchip.

©en 6. 'smorgens wasde WindMoozd-WM / doch sträcks daer aen liep
desttve Wefi-Ooozd-Wcst;met Ktozm/ Gagel/ Kneeuw en felle boude.
©e Baren treeften tegensmalkanderen/ gelhek altoosmethet omloopm der
Winden geschied; en flaendeGolvendan dickmaels ober deSchepen heen/eer feeëngeinene loophouden.

©en 7. hadden topfachteKoude/ met eenbewolekteTucht/ Meculöen
öfgen. Gpdenavond zepidentopweer aen 'tDs;doch. 'twasKlepn/ende
Windons tegen/ stakendaerbanaf. '§ OamlddaghsKregentopSpitsbergen
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Of SPITSBE It.G EN. 3
in'tgezicht /'tMpd-epndban 'tAoozd-voozland. Wp wistenniet bceter /of'ttoasöebehoudeneHaven. GetKänd zagenttpal?een öusjstcrèWolch/
zijnde volwittestreecken. ©aec op wcndcdcn top'twecr na 'tWesten;nae,
toelck onfe Mrcecb-toijfer of<sompas/ pdcrNandwaerhetlCLt/ aentoijst.
'cWelcltoocbomtrent tjet^s/ endeGabc»s moet aengemetebttoozden. '.©en 8.en9. 't .Nevelachtigemet Meeuw/ en lndelijckeKoude: top
zagenveele scheepenrondom ons Keen ,- de Wind Mvd-Z»md-West/ en
2Vest-Mpd wcsi. ©ar Wamecu ©in-Bifcb voozbponsMhipheencn / die
top eerst vooz een Walüifclj aenzagen/ daer wp jaght op gemaeckt zonden
hebben / indien I)» on§ fijngzooicenhooge ©Itmmcn of Vinnenniet verwond
enhadde.©en 10.des Voozmiddaghstoa«; 'teensachteKoude: op de Middaghbegon
het sterck tewaepen. 's Avonds Kregen top een S»tozm/ toelcft dien.r>'r-
schennacht aenhield / metstrengeKouüe. ©e Wind toas toenWest-FZoozd-West.

©en 11. Mozmden 'tdien gehcclendagh/ met strenge Koude, ©e Wind
als bobcn. Wphadden nuim+.dagengeen bandeMn genomen:
Gnbevondenonsnu op70.Gzaden en3.Minuten;Mplcnde.j^oozötoaerts
na 'tUstoe. 'tKchijnt feldzaem / bat top nu nae/ en dan toeerban 'tDs
nf-vacren : doch deoozfaeck falnacderaengetoefenwerden.

©en 12.noch alstozmigweer / met strenge Koude, ©e Wind Ooozden.
Get wasnusooKoud/ dar toponsnautoebjcks in 't Mhiptoifien te bergen.
IndcseMap-maendhebben topdemeesteKoude gcstaen.

©en » 3. ecnégcïijcbs»oen al siozmigh weer. ©e Koude enWindevenalsvoozen.
©en 14. toasde Wind «ïSoozö-Gost.Mhoontoccc/ enMnnefchijn. Wp

waerenop75 Gzaden en22,Minuten. <&mons heenen telden wptwintigli
Mijepen: deEce wasgantscheffen; nautoelljcksKonden toptoind bemerc-
Ken / nlaec 't was ster bond. Gier terplaetsisde%te /nade stozm / aen-
stonds stil/ voozliaemlljck als de wind van 't DsKomt; want dieupt &tt
Komt mueckt altijd g:ooter Golben. Gmtrent de Middernacht ynamen
topweeraen 'tM.Maecomdathet blepnDs was / Keerden ton toeoer daer
vanaf.

©en 15. wasdeWind .Ooozd-Gost. Wp voerenin 'tW / niet nochveer-
tienandereMhepen. «Edoch bevindende dat het nochKlcpn W was/ zeul-
den top daer gefamentlnck wedec uut. Wp bevondenons op75.Gzaden en
3;Minuten, ©ien daghfaegentopeenWalvisch nietvezcevan onsMhip;
zetleden öerhalven bier Ghaloupen upt/ maec onfemoeptetoas vergeefs-
wantde Vischlieponder toatec / daer tonhemnietvolgenKonden;enhebbenhemoock niet tofcc gezien.

©en 16.'sMozgcnsschoone Mnnefchijn; doch Koud meteen „fèaozbcn- ,
wind / enhardeKoelte. Wphaddendiennachtoock Mnnesttjijn. Wp zepl= >
den allanghshet W heenen / met tweeandereHamburgerMhepen: 'twas'
Kond/ metMnnefchijn/ dengehelennacht.©en 17. strenge Koude met Mnnefchijn/ omtrent de middagh yuam een
stozm/ en'sOamiddaghsMeeuw; met eenOoozd-Ooozd»Oosten Wind.
Gierzagenton wepnighVogelen.

A 2 Den

Aenmer-
Kiiigli.

Vin-Vifck..
vooi een
Walvifch
acHgclicn.

wvleden
degroot-
Nekoude
in >lav-
>ia«n^

NagKen
lacht Son.
nefcfryn.



lB.washetsti!w?er/ met felleKoude. TegensdeMiddaghwaepde
de WindMoozdMoozd-Oosi. Wpquamenop 75- Gzaden en35. Minuten.
'$ Oademlddaghs zeuldentop/ met noch twee HamburgerMhepen/ weer
na 'tW toe.

©en IF. was't een NeveligeMnnefchijn. ©e wind Ooozden / doch foo
stil/ dat men nauwelijcks eenige wind Kondegewaer wozden. J©p roepden
met een Cljaloupvan'tMhipna'tDs toe/ ensloegendaer tweeUee-honden .
dood / van deSeeüaeccnöe Nupden iSoboen geheeten. Gp d'W-fcljollen la-
gensoa een gzootemeenigte beste Zeehonden/ öatrrtendcfelbenietcn Konde
tellen.'

©en 20. washet een ster felleKoude / foodat oock selfsde Negantfchmet
gé toieröoPectcocften;Gn'twas foostil / dat mende Wind (welck upthet
«ïiioozöen ) nanwelncKsKonbemercnen. Wponswaecen9.Mhêpen/
toelcke omhetDsheenen zeplden;'twelck tophoe langechoe gzootecbonden;
znndebanmalkander gedzeven.

©en 21. zeplden top desboozmiddaghs in'tDs/ in gefelfchapban noch
eenHamburger, deLepeiaer getiacmö/en acht Hollanders. Wp maeckten
onsMhipmetM-haecKcn vastaeneen gzootAs veld > doenudeSonMpd-
S»upd-West was. ÖonDsom onsheenen telden topder tighMhepenin'tW /
toelckelagengelljckalsin Gaven. Aldus vaert menin'tW/ endemen
toaeght opdiemanier Mhipen'tleven derMenfchen/ ophoopvan goeöge*men,- Gven als ofmen 't waeghdenmet een Glas/ 'ttoeïeftop de Sïeröe
Komt tevallen/ fomtijösöooz'tgeïucftongebjoftenblijft.

©en 22. toas de WmbMpoen. <Snlagen nochaen De epgenste W-sthol
vast.

©en 23.bebonden toponsop77. Gzaden en 24.Minuten/ in'tM/ met
heldereMnnefchijn; top lagennochvast aeneen gzootDs veld.

Gpben 24.hadden topS»tozm / liegenenMeeuw;doch een fachteboude.
©e toinötoasMpöen. Teedefer piaets vernamentopgantsgeenWaeren
upt öeTee/ maec een tamelijcfie stilte.

©en 25. Wa windigeren Konder alsden voozigendagh,- Ocvelighmet
Mreuto. MmtijösMnnefchijn. TewindMoozd-West.

©en 26.viel'cc 'smozgensMeeuw, 'sVoozmlddaghs was 'teen dzoeve' Mnnefchijn;endewindbegonharder tetoaeperi. 3©p maecktenhetMhip
los bantW-beld/ dznvenöeMpdelijcKna de Eee toe. €er dier oozsaeek
zepldentopdieper in't §$ ;wijl menvooz best houd / wat vezce in 'tzelve te
zeulen.©en 27. was't stilweec: doch daer bpMeeuwdenhet / met een Mpden
wind.

©en 28, 'sVoozmiddaghs hadden topeenheldere Tucht/ en desOamid-
daghsviel 'ecMeeuw.

©en 29, strengeKoude: de Tuchtbewolckt/ meteenMpöenwind. ©es
NachtswashetKlaec weec / met Mnnefchijn. Indefe felbeMachtbebon-
denwpons ban tW bezet/ en'tMhip wierd ster hard geparst. ©och het
Usdzèes weer haest öacrnaeban malkander/ zoodat deMeecnigfïnsdaer
vanvzp was/ entop meer watecalsUszagen.

©eri 30. 'sMozgens washet schoon weer: omtrentdeMiddagh hadden
top
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OfSPITSBERGEN. 5
top Meeuw, ©e wind wasMnd-Oost / met stilte. Wn roepbenmet de
Ehaloupen vooz 'tgzooteMhip ('t welrkde MheepZlup35o«hseecen nor-
men) dieperin'tM.'sMozgenshoozden wpeenWalvischblasen/ tectijöals öeMnin 'tGo-
sien was/ enbzaghteneen Walvisch-WhfKen aen 'tMhip doedeMnGost-
Mpö-Gosistond. Mochdien (elvendaghsneeden top 'tMecbdaer van / en
verduidendaec mede 70.Guarteelen. Gmtcent dcfe Vischwierden topveele
Vogelen gctoacr / onder welcke de meesteMallemuggen toaren ; zijnde foo
bcgcerlg nadit%e§ / datstsicliDarr over metstoekenlietenDooösiaen. ©e
Vifch toferö tenmcerendeelvandeVogelenvezraden *. toantDaersicï)destlve
bevond/ faghmenober olbecïeöefrtVogelenop ©e gedachteWalvischwas getoond/ende tzarpocnstack noch in'tvlcesch: ©acr-en-bcventiias
hustervermoept öooz'thardezwemmen. lZp loflieverM)blies oock ganta-
hol/ en toas al aen 't vervun en gcraecbtV foo Dat hn lmlevenden lyvc al
sionck;en de Vogelenhare fpnzr ban hem namen. Gast Gogen wierden
ontsiooekenmetbuprigheptdoozDen sianckNachts verlooz Comeüs Zeeman fijn Schip in den dzanghen acnparf-
singhvan'tDs Dierzagen topstergzootcVsvelden : de§eelup noemden 't
West ps/ toljl 'tnat Westen legt.

©en- i.Munp toas 'teen sthooneMnnefchijn. 'sNachts maeckten top
'tMhipmet Ds haeckcn vast aen een gzoot Us-veld ; top KóndenDeMhol
nietober zien. ©ace opboïghöeeenstozm/ meteen Soozö-Wcsiewind.

©en 2.des Voozmiddaghshadden topeen felleKoude, 'sNachtssagen top
beMacnljeefblcecft;evengelijck öeselvedponsover Dagh tocrögezien, ©aec
opvolghöe.fievelenMceuto / meteen Aoozd-Ooozd-GosteWind.

©en 3. toas 'tster Koud/ öaer-cn-boben siozmigh / met Mecuto. Gp
de namiodagh wierdde Koude lijdelijek / met ftïepiieof fijne Sneeuw, ©e
Wind Moozö Gost. ©len nacht yuam een Chaïoup(des berongeïuckten
Möips)ban Comelis Zeeman met achtMannen onsWoozd.Wen 4.somtijds Meeuw/ dan llegen/ en nu weec Mnneschijn/ met
lijdelijcke Koude;en de wind Aoozden. Vier toiecdcn top een Walvisch ge-
togcc/ daec top om toendeden/ dochhoe top beblntigden/ hn cacckte noch?
tans vzp.

©en 5, tooephet dengeheelendagheen stozm/ met Zonneschijn: 'snachts
500 stildeDetoinö;Daer op volghöeeen tameujeft warmeManeschijn/ met
een Ooozöe-wind. J©p warenweder op de jaghtvaneen Walvisch/ dochen
Konden hemnietbekomen.

©en 6-toas 'tnevelachtig toeer; 's voozmiddaghseen özortcMnnefchijn
met Wc'.ijcKe Koude / en de Wind Soozdcn. 'sMozgens begaven ton ons
toeDer op de jaght; tontoaceneenWalvischzoo nae/ Dat top zooDe Varpoen
dooz denHarpoeniecsoudendoen toerpen: Gerrnehadden topdien ©ifch ver-
meestert / maer hpgafsichmethet ganlscheThfnabeneoenalseensteen/ al-
leenmethetDooft ecmghzinsboven/ enaenstouds zagen ton hem nietmccc.
Wet scheendat drst giootefi<?-blap vol gbetenmoest zijn Daec De ©ifstn adem
dooz Haelen; hier «en lagennoch meer Mhepen/ enDe eene joegöben ander
de Vifstl, toe:Vieröooztoozöenstgenusschouw gemaeckt. Gp öestmanier
«tijgen zpt'zamen zooveel/ als twee die niet en vangen; enden volgenden
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6 GedenckwaerdigeVojagie naGrocnlnnd,
dagh waecen top wederom tot dziemaelen toeop de jaght/ doch vingenniets
metallen.

©en 7, washet fchoonSonneschijn weer'/ en dengeheelendaghredelijcken
warm;Dach 's Avonds wat windiger. Wpmaften 'tSchip van 'tU§
los/ en staken weder inWee.

©en 8 washet Mist-gli/ daec fnceuto op volghde/bengeheclmdagh deur.
©acr wacren veel gec-NJ&bm/ aen de zee-zpde ban 'tDs / en floegender
vijftienban ..

©en 9. hadden top den geh-elen dagh een bewolckte Tucht/ meteen
.Ooozd-Goste wind. Wp zeulden weerupt hetM/ wijl top in 'tstive niet
tebissen bonben: cnvücrcn ómö'Gost Spitsbergen.

©en 10.toas 't toindlghmetsneeuw/ desnamiddaghs hadden topMnne-
schijn / met een Aoozde-wind.©en 11. (zijndeMnxlcr-dagh) hadden top 'smozgens Mnneschijn met
tooïcfien/ en'een schiehcigcnVODZtgangh. Gpbemiddagh tofecöhet windig/
en'savonds stozm;Detoinöalsvoozen.

©en 12,toashetKoud /enstozmachtigh toccr. ©es nachtshadden ton
Mnneschijn:Men moetnauwe acht op dm tijdgeven /ofmm Wet den
daghendenachtniett'onderschepden.

©en 13. toas het'snamiddaghs windig!)/ met nevel; top bevonden ons. oP77.Gzaöm: zcplcndcuosiclijckncvenshetUs heenen naeBpicsber°en. Indest nacht zagen top meer als ttuintighWalvisschen:best ztoornmenachtermalkander heenna tW» vandest bcanamen top 'cc een/ en bit toas °nfetweedegevangene Vifch/ entoaseenManneken, ©oe menhemmet Tan-
cenoooöede/ blies ljp zoo sterckdloeduut/ dathet water daecbancood wiecd
daechphenen zwom:AisdeMnin'tSoozden stond / bzaghtentopden ©isacn'tMhip; want dusceeckent menhiec/ dewhlbe EonöecLee-vacrendenNurweccKinSpitsbergen is- Anders menin de zevendaghender weecke
verdwaelen.

©en 14. washetKoudentoindigh / en 'snachtsnevelig!/ met een Wcfïewind. Gpdestdaghguamentopbp HansLichtenbergh.
■ ©en 15, dewindals voozen / meteennebel-toinöfgeTucht-

©en 16. weerenwindeven alsvoozen.©en 17.was de windMupden:diengantschmdaghhadden top Negenen
Wind.

©en 18. zijnde Mndagh washet mlstlgh en Koud. ©fen voozmiddagh
quamentopbpSpitsbergen. Gerst bp 'tVoozland;daec na ba deseven §§£-
bergen. Voozts Zeplden top de Hamburger, Magdalenen /Engelfche'en
Dseniche Vaveu of23apboozbn; vaerende inde 2upS-25ap. Gns volgden
zevenMhepenj teweten/ dzie Hamburgersenbier Hollanders. Vier heteveneens als ofmeneerst in 'tM fa! vaeren;niemand wil g:aegh be eerste
zijn. DeoozsaecKls/ whist niet weten/ hoe het binnenindeVapban'tMgesteldis.Gponseïjecne-cepévan't VstotamSpitsbergenhebben top gamsch
geen Vz vemomen; alles wasban de Vind weghgedzeben. 'sNachts sne-den top 'tMeelt van de tweede bekomene Walvisch inVaten/ en vervulden
daermedevnf-cn-zevmtighGaarteelen.j©en 13. hadden topNegendimgeheelendaghover. 'ZOamiddagMenzon
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zaaoocll degantschenacht / scheen de Kon tamelijck warm »net stilte. <Dp
evendestn daLhdzackonsecn dicllAnckcr-touw; wacropwv'tandcrAnc-
lurlietenvallen.

©ien nacht ziften top tuetözfeChaloupm ind'l-'ngelscbe yavcnofNap;
en vemamen een Walvisih: Dzie Varpoenen wierpen top op hem upf;baer
na Eensben tophem s metSantenof ©fecfien / na dat men De Varpoenen
uptgewozpenheeft/ op min den Walvisch te fteceften/ werd Tensen ge-
noemt),- doel,huli,'ponder ftlcpntfë/ 'lwelck dicht den anderen lagh/
zoo Dat ton hem niet en Ronden volgen, en-bobenhieldhp sich langh
onder wctir/ eer hp weerap qua licpdaneen wepnigh bocjt/ Dccclitee-
der opnieuw onder; euöxeföitfpelzooDieftmacïs/ dat topmeeralseenhalfnnz moesten wachtm eer hu wedernabovenschoot/ tot bathp cpnöèfijcft ou-
bet herDs liep Alle deVarpomen scheurden upt/en top Kregendest Wal-
vischnietmeer in lgezicht.

Gp'ii'slaegcntweegzooteWalrussen / toclcke dooz een dOlzg^etedegs-
scholDacr op toasten gcraeckt. Mstfepen /en top sneeden hare den toegh
af/ enbedecktenmetcenenhet gat iiideWfchol: Gntovpozden haer toac-
feec metonfeSanccn/ enzu bcrweccden haer dapper/ enwarenster moene-
lijck tedooden. Vier zagentopoock veel Wit- Vifsen.©en washet tamclijclie warmeMnnefchijn/ dien geheelendaghmet
Kalmte.

Walvifch
met Har-
poenente
vergeefs
getroffen.

Waliaflèn.

©en ii. 'smozgens toonden tophet AncKccop / en zepldennyt öeSupd-
Wap om d'Gost. 'tWas diengeheeleudaghenden volgendennacht toindigh
enneveiigh. ©e Wind liep Ooozd Gost.©en ii.hadden ton schoon weer;daer beneben washet tsmeMK warm:
Wpbcbonden ons bphetNchenvcld. ©let laghhet Ysarn 12.andbast. 3©n
zagenoock stsWalbiflTehen ;enkregenDaec vanrenManneken / zijnde ome
Derde Vifch. VP wicrdgevangen 'snamiDDoghsbp tocsteUjcbe Mnnefthijn.
©esen Walvisch wierd gedoodbancenenMan / die 'cVarpornophem tokrp.
Gnditgeschiede/ tertohl d'andereChaloupend'oberigeNisschen achter nae
jacgljöen;De gedachte Vifchschoot nae 'tV»; dat tegensmalkanderenam-
dzongh/ toaer dooideGhaloupenniet Kondenaenboinen ' Vb tierdeen tooede
gedupzighbp de Ys-fcho!len. Gerhp nochstierf/ sloeghhp ster vleeslijcnnyt
zhnfïaert/ Dathet toater in Ace getoeldigh stoof, 't ffs Dzref een townigh
banmalkander af/ zooöatstöeNiemenKonden gebzupcken/ ommetdeLha-ïoupenboo.jtteroepen, ©oe maecktense öeeene achter d' ander bast / ende
boeghfetröén met Den Vifch aen 'tgjoote Mhip. Terstcnd smeden top hem
aenstucken/ en vulden 'erbijf-en-üecctfghVatcnmee. ©ien nacht haddentopKlaereMnnefchijn.

©en i,. toas hctwindlgh/ metkouwe nevel/ 'sAvonds Klacre Tucht,
'sNachts weernetengf)/ met wind.

©en 24. toashet een lijoclijcke Koudeden gcheelendaghdooz/ m ton zepï-
den toeder in de Luud Waven ofWan/ aïtoaecderthlen Mhepcuop AncKer
lagen.

©en 1?; hadden topdimgantscljen dagh endenachtMnneschijn / met een
Rund-Gostetoind.

©m 16 ligtentopt AncKer/enzexwenmetMnnestMn tipt de Uupd
©en
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GedenckwaerdigeVojagienaGroenland,8
©en ;-.desvoozmiddaghs was'tneveligh/ en 'snamiddaghs Kregenton

Stozm / welck Den geheelennacht dupzde.
©en 28.continueerde destozmDen gantschendagh; topdzebenmet eenupt=>

gespannenSchoveczeplenWesaen. ©e FocK bzachten topop deSteven / en
boerenzoobv 't Tandheenen.©en 29.hadden topschoonweer / met Mnneschijnenstilte, ©len gant-'
schendaghhebben topWalvisschennagejaeght. Gp eene dcc selve wierpen
top 'tVarpoen uut/ 'twelck weder uptscheucde; foodat top dien Vifch niet
enbrquamen.

©en o. washet nevelachtig!)en windighdi^eheelendsgh; €n top zepl«
den vooz De Wväe.Haven of Lav. Diervonden wp vceleWalvisschen- speek in
Vee Dzijven/ enKregen daerdzie vaten vanvol. GocK dzces een Sr.Niklaes
Weeld daer heenen; 't welck achter 'tgebleveneAchipgeftaenhso. Vierom-
trent lagh gins en weernoch veel Ys.-

©en Der Vopmaenö'smiddaghs wierden top' twee JBalbifsthenDicht Bpons Mhip gewacr. Men fagh/ öatfefigh met mManderen wilden ver-
mengen, wn zetledensträcksonst CHaloupenupt/ en 'twrjfkenwierdvan 't

! Varpoengetroffen;het mannekensulcksvernemende/ maeckte sich terstond
wegh. ©e geraeckte liepgeduvzigh zoo tjoogïjin'twater/ Datmen dezelveKonzien. Vp.floegH oock soovinnlgh metsijnstaect eNbinnen / datwppcm
zoonaenietderfdenKornen / omhem teftonnen Tensm:GenebanonstVar-
poeniers bcrstouteziet)hem' tenatoeren;doch ijptoieröban densiaert desVis
<ooDanighin fijnrugge geflggen/ dat hp bp nae den adem hadde berïoozm.©egcene/ welckeindeandere CHalouptóaerrn/ wilftende schimpbanber*
zaegtheptniethebben:sneldenderHalbennaden Walvisch / die metsijn fïaect
De Ghaloup^r.d ombuptelen:soo Dat de acpoenfer gedvVngen ma.s den
©upeftee tespreien/ en'thooft onderwater te verbergen/ gelhek deandece
oocfi moestenDoen: Dochhetviel hafc in nonder 't water soo bang!)/ Datfe
GoDDancbten/ öatfebeumDe weeraen'tsthipquamen.

[Onfen SchryVermaeckt hier geer.gewach,ofze cleeze getroffene Walvifch
gekregenhebben : Doch vennitshy hierbovenop den 22. Juny devanghft van
dederde Vifch,en drackshier nae op den 2. July, die van denvijfden,fonder
tuffchenbeyden vaneen vierde te spreec!«n, anders als vandeefe, zoofullenfe
defelvebuyten twijffel noch bekomen hebben.]

©ienstlben mozgenliet sichbocnde Wvde-Haven een Walvischzien/ dichtbponsfehip: (Cccftonözeiteöentopuier Chaïoupenupt. Gmtrent eenhalve
Mijleweghsbanonslaegen tweeHoilandfche schepen;banDestlveguameen
Cfjaïoupaenrocpen. J©p wendedenwel allevlijt aen /omdeeseVifch tebe-
komen ;Doch destlve gnamop recht voozde OhaloupDer Vollanders ', welcke
oock het VarpoenDaec op uptwierven: Ditwas recht ons hetbzoodt voozDemono wegligeruckt; 'tgeenonsmachtsglj speet: Doch deHollanders namen
DienWuut wegh/ en flceptenstDoodaen haer schip.

©en 2.washetDaghennacht özoevigeMnneschijn/ Doch daecbpredelijck,warm. Gmtrent middernacht begaven wpons weder op deJaght / van-
gendede vijfde Vifch / zijndeeenManneken. Wpsneeden'er het Meeltaf/enwierpenhet feïbein't j*iens-gat (dit isde plaetsin't Schip vooz de mid-
delste Wast/ daer men devaten indoet/ onder öegzoSteDooztofteTupck/

gelijck

Vetgeefze
»al villen
jaght.

jotrjs.
iekomen
devierde
Vifch,dog
met groot, Zevaer.

Henmer-
Kingh.

Jageneen
andere
Walvifch
na, doch.deHol-
landers
riemen
haer't
broodvan
voorden
mond
wegh.
Vvvangen
de vijfde
Vifch.
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gelijckhet gmacmtwozd.) Terwijl het ©olrk me op deWalbisch-laght
moeten/ foofniibmenfïcehtsgzootefïucltenvan bebekomeneViseh / welk
men/ omgeentijd tebeczunmen / in'tgedachteMens gatwerpt/ omhaest
gedaentehebben. Vetkan'tspeck wepnighschaden/ offchoon heteenige ba-
genlaughöusblijftleggen; jaeenigehoudenhetboa? stee goed. «Evenwel ben
ick vaneenander gevoelen/ omdat debettighept weghözuppt/ wanneerhet
zoolang!)op malkander leghr geözuclit.

©enz. hadden top Dzoebighujcctdiengantschendagh ennacht; doch 'ten
wasnietkoud.

«be itwn
handelt
met'Speck
aftefny-
den.

©en 4. washet nacht en DaghgeöuccfgeMnncschhn: topmaeckten on-
ophoubelhck Jaghtopoe Waivtflchen. ©es nachts Kregentop onst stsde
Visch/ zijndeeenManneken/ van vijf-en-veectighGnarteclenSpeelt Gp
benderdenen vierdenban VopmaenDzagen wpmeer Vlfsthen / als wpoponst
gantfcheKepsgewaer zhngcwozden.

©en 5. was het schooa wedec/ en tameltjcft toacm, op den namiddagh
Inregen top Meoel- 'sAvonds wedec sonneschijn / toclcftöcii geheelennacht
dupzde. ©estn geheelentijöc maeckten top Jaght / en fchooten 'smozgens
een Walvisch voozDe Waygats. ©est Vischliepconöomonöec't toatec. ©e
aiijnofhetiTouto/ Daec De Varpoenaen bast was/ gerarekte aencen&lfp/
en guam 'tvcctoazren. Vet VarpoenstheucDe ook upt/ enalfoa
ontliepons dest Vifch / Die 't watec zoogctoeloighblies / öatmenhet gerucht
daecbanobec eenMijltoeghshoozde.

stlben dagh vp zupdelijclie fonnffchhn/ beqnamen top onst zevendeVisch/ zijndeeenwijfken/ van vijf-en-veectigh Guacteelenfpeck; 'ttoeïeft
topoock af fneeden/ en in'tFlens gattoecpen. Viec na zepldentopvan be
Waygais gf/ een wepnighomdeWest / POOJÖeMoffel-Bay; Daec top'tAnc-
fteclietenballen. Gnswcrck wasnuhier / degzootestuckenfpeck / Die in 't
Mens gatgetobzpeuwaren/ inKlepnestucken te fonden/ en de Gnarteclen
öaermeDe tevullen. Gnöectusschenliep dewindWest Wcfl. 'tGene
Ancbec wiccdvan 'tMhipvoozt gewekt,- öerhalvenlieten tont tweedebal-
len: het eerste traehtedcn wederop te winden/ Doch het Touw bzack in
stucken tojjlhetUncftce onder eenAlipvast zat.

©en 6. washet weeralsvoozen/ des nachts hadden top warme Mnne-
schijn: Dicht bp ons lagh een Hollander, 't Mheeps'votcK sneed het fpeck >
van een geKcegene Walvisch / Doch Dcstlve bozst / gevende een geweldigen5slagh; evenals of 'cc eenstucKgzofGeschntwas los gegaen. ©eöaec aen

'
arbepöenöeVersoonm wierden stcrleelijck toegcfïclö/'tweicK belagchelijcK
toas t'aenfchoutoen.

[Ëen feecker daer toegefreldperform, genoemtdeSpeckfnyder, begeeft,üch '

gemeenlijck eerft opde doode Vifch;aengedaenmet byfonderedaer toe dienfti-
ge kleederen. In fijne handheeft hy eengrootMes, daerhy denBuyck mede
opend; welcke dan voorts niereen geweldigeNagh opbarft, vanüch uytfpuyt-
tende '1geen'erinis >' 7.00 dathy fich alfchouvelijclcbevuylt vind. Waarby dan
noch komt,dat defe vuyiigheyc feer ftinckt.]

©en 7.toashetDiengeheelenöaghover vzn toinbfgh toeec.
©en 8. hadden top stozm/ enöe toind liep Soozo^West/ becmeiigftt met

fneeuto enStegen. Gnseene AncKecmoesteN top latenzitten/ en donkren-
-25 God
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Godbat topvan'tTandafquanten/ wijlhet Vs ster hardequamaendzvven©es nachts glngh de wmd leggm / doch 'twashouwerals te voozen/ met'

©en ?. dienigefteeletiibagbtoiuöfgh; '£ Avondsbp Noozd-wesie Mnne-schijn vingentopbooz de Waygatseen Walbifcfj: 'twaseenMannesten/on-bet aen deftop geel. Viermede hadden ton denachtsten Visch;en daer vanvleren-vijftighGaarteelenMeelt. ©eMnne llchtedeonsdestn nacht©en ro.washetdengantfc&endagl)eenwacmeMnneschijn/en 'snachtsdesgelqchs/ dochmet een bewolcktelucht; nae middernacht teerrenTtonMe-vel. MenKonschierniet meceken waer dewinöbanöaenguam -
ha2 2 wpstozm/ sneeuw/ enregen; de windwasMpöen:scheen deMn. e

©en ix.washet eenözoebe Honnefchijn Den geheelenDagh. 's AbondszepldentopmetonstGhaloupenin 'tYsvooz De Waygats,en vingenDiewitteWeeren / fene Guöeen twee jongen: M zwemden in 'twater/ evenalsbisschm.
<©» het Vs lagenveele Walrussen. Voetop'eröieperinquamen/ hoe meerenmeer ,pzichverzamelden -. tonroepden 'erna toe / enmaeckten'er tnienca-pot/ die topmedesicepten. b'AndereqnaemenrondomDeEhaloup/ enssoe-gengatenDoozdeplanenen/ zoobat 'er toatec inliep. Gm öatst hoe hwettthoemeeröecMierden/ moesten tophaer meeuigijte tntjehen. Mvolndcn ónsgeduurillh;na topbemercktcn zolanghmenhaer firn ftonör.'Gvendaernaequatnen wpnoch bp een gzooteWalrus / die ssaependein't water laan; ?oalas ljFde Varpoenin't Äijf kreeg/ omwaecktehp met gzootefchlicn. Vuliep fnellijcb wegh/ de <ci)alaup met sich treckenöe/ aeibeft een Walvifch "

doch fïcaeïisdaecnaekeerde*» Wedec tecugge vooz depreven'; Daer hembeneeuwigenflaep wierdaengedaen.
Viernae maeckten topoock jaghtop een Walvifch /maec ton Krcnenh"mniet. Vannuafaen wierben wepnighWalvisschen meer gezien,- en die tonnoch hierendaec zagen/ warren ongemeen toilö/ zoo Dat men öefelvenietKonDe bekomen.

3ezHtfl«
Vifchge-
Vurige».

Bekomen
dricßëren.

>le«iiM
van Wal.mffen, en
eenefeer
groot.

Vergeessè
Jaght.

©e nacht destsdaghs was s vennitsdeMevel) hedbupstec/ zoo dat tonnautoriijchs een Dchipslengte vanons Konden zien. Walrussen hadden tongenoegt)normenKrogen/ maertopvzeesden datde <sha!oup liet Mhip fouö'everliefen. GelijckhetinzoodanigenOcvel welgebeurdis/ öatstdeChalou-pmdoozdeMistbpgelucknochaen andere MHppenbzagliten. «?n foodani-gengelegenthepd/ als menDeMheven öooz Mist nietKanzien / ismen welgewooneenCanon fchoot teDoen; De-TcompetofMhglmcp tebladen
-

ofteeenighander diergelijck gelupt tegeven.
, «>^ « viuzrn

©en 11. washet een Dzoevige Mnnefchijn. ©p den Avondliepde windGost.Hoozd-Gost; enhet Vs quamster hard aendznven: zeulende van h-tUupö-Goster-Kand om West/ en ter nauwer nood Ronden top aen beIZoozdZljde bande Beeren-Havenof BayDooz.geraecKen. Verder voerentoutotaenbecßehenveld, daer't Vs reedshet Êanb bezet hadöe;zoobat topbe*-
ztoaerïijehdaer dooz KondenRomen. Noch gingen topboo:t totamden Vo-geizangh. Dier naec wendeÄm tophetna 't«©osten / met een Ooozd-GostcnWind; t samen MijepenMrekz omlezien / of topnoch eenige Wal-

bffjehen

Beeteti-
Lav.
Rehen-
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bfffchenmoghtenopdoen: GnöecdeselvetoacrenJeuriaen Mangelfz, Cornclis
Mangelfz, enMichiei Appel, ©efeztpiöen opbierbaöemendiepte/ enqua-
menbpeen tozackvaneenMhip.

©en 14. 'sMozgens zeplden top nochal in 'tM;de toind toas Gost.
Moozd-Gost: dien gantstijen daghHadden topMist. ©e Mn scheen ster
bzoevigh/ met een Negenbooghvan ttoeeöeclepveetoe/ toit en blceck geel.
Wet washoud/ enzagen deMnnuveel laegec.

©en 1 5. toashet eenKoudeMcvel/ den geheelen daghober: €n de toind
liepNoozd-West. Ver toasallerwegenbol haröDzijbendcv s-Scholkn 5 foo
dat topnautoeujeftswoztKonden zeplen. <Ccr Deser tijd wierdenbede Mhe-penillDe Beeren-HavenenMoffel-Bayöooz'tYs bezet: topzepldendicht bp t
A.anDhemen /en'snachtsvoeren topinDeBuyd-Haven. Vier lagenacht en-
ttointighMhepenvoozhaerAucKers;onder toelckeacht Hamburgers,enDe
restHollandersmaeten.

VanDat topuptöeBuyd-Haven zeplden/ behielden topgeöupzigh'tS.anöt
in'tgesichte / wanneeronsdeBebef sulrksniet belette, ©u| langh toach-
ten deMhippersinEecbp 'tYs,om tezien / of 'ernochniet eenige Visschcn
voozhandcnzljn. Inöenachtbandesenöagh/haclöentop/ bpbeHarlinger-
Koockery, eenlghwatecvan'tNanö/ 'twelk sich ineenVolbpecnhaövec-
zamelö.©en iiï.'sMozgenssagen wpDe Maen/ daec op volghöewlnd/ enztoa?re Meeuw.©en 17. des voozmiddaghsözoeveMnnefchijn5 daer nae Meeuwenwe-
gen/ meteenlhdelijcl'.eKouöe/ enWeste toinö.

©en 18. washet schoon Konneschijnend weer/ en soo stildat niet en
Konden zeplen. Zoenende derhalven meteenChaïoupnaeDeDeenfcheHaven,
envergaderdendaer cenige tnupdenvanDe Alippen. Inde Suyd-Haven la-
gendertighSchepenopAncKer.

©en 19.hadden top/ gednnrende denDagh/ warmenschoneMnneschijn;
maec 'snachtsMozmen gen.

©enlo.washet.Vtozmigh/ metkiegcncngzooteMeeuw/ enemKupd»
Wcfïewinö.

©en li.hadden topdengamschenöagfidooz tëegen.

water ««»
landge-
haeld.

Deenfch*
Haven.

Gedaente en aenfiender uytterfte Deelen des Lands.
L^sler moetentopeen vechaelvan 'tTandtusschen invoegen / en 'tgeene
j^l.het AenmcrcKelijcKsteisDenNeezee mede öeelen.

VetbeneöensteöestcNanöen/naeöedaec inleggendeMitstBergen/ ;
denaemban"Spitsbergenbekomenhebbende / leghtop76. Gzaden en Zo.Mi-
nuten. Wpfijngeweestop81.Gzaden;enberoer enzijnDit 3ace geenMïjc-
pengekomen. VoewijdsichoitKandnae tOoozdmnptstcecKt/ is totnoch
toe onbekend.

Vet fïaethlecbast /endaecom ishetbecmoeöeïijch/ dat niet bezr' daer
achtcc Tandmoetzijn. Gelijck demeesie HoogelandenmetOergen / eben
alseen VestinghbebolwercktM;alfóoisoock ditKandVanUiOatUermet
hoogeBergenomringht. . "

55*- M

yerhået
varihet
Land.
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Deinnerlijcke gestcltenis van bit Gewest isons onbekent; doch 't is ver-

maedelijck/ dewijl be eene Werghach«r &' ander wozdgezien/ Dat&et meest
t>ao:gae»s vansulck eengestaltemoetzijn.

Wn de Mortel-Havenof Lav vanden töa vlack en effen Tand; en hoe wu
verder na 'tOosten zenlden / hoe 't&anDlaegcr wlerdbevonden,dochsieen-
gchtighenhierendaernochklenneBergen- zoo dat het aengesien wozd dat
vanMenschenzoude konnenbewoond wozden.De Dieren/ die sichaen d'uptterste deelen des Tands onthouden/ gaen
vermaedeltjckover/ in'tVooz-Maerals'tNsvaflzit/ indcseTanden,- endewanneerde langeMachtennomen / daer wedervanDaen vertrecnen.

Vande Vogelensullentopop zijn vlaetsbrrici)t doen.
Defoppen derBergenzijnmeest metMevcl dcdcckt/ en den voet der fel*

bet scWid nls Vupz: wanneer deselve l)aec soa vuyrlghvertaonen/ valght
daer gemeenlijcn hardewindop. DegemarmozdeHneeuw geefteenspccula-
tiffaen3ien/ endehaerheldereglantZ/ geefteen weerschijnaandeKucht als
of het van de fiickerde.

Wcse Tanden werden 'sWinters/ degelegenthent derWindm/ met
W bezet. A!s/ ©OfibanNova-Zembla: Noozd.West en ban Groen-
land,en lan MayenEyland. 'tGebeurtoocnwcl/ dathetKandinde Zomer
van'tUsbezctwerd/ geltjchDie geenebetungen/ die alle Jaercn dese Ge-
westen bcbacren.

Wannecr hetWhardkamt teD?ijbcnen aen teDingen / dan zoo scï?!enDe
Schepennaeoe Wanen/ ofz3evicrendiesebekc>mcnkannen.

'tMaltemacl zoüt Mee-water/ want vcrssche Neviercn ofte Wzannen en
Vindmen hierniet.

benigeGevieren zijn ïjaecupt-lpndeonbekent;en zijn oock sommige on-
vaerbacr / Doojdeblinde Zteen-Mppen/ dacr deZtthcftigh tegenacnkomt
te spatten.

De«ï^aemenderVävenen / zl>ndeBehoudene Haven, deStiydendeNoord-
Bay,dacr demeeste'Kchrpen ojDinaec garn leggen; Doclj de bekendste van
alleni^Spitsbersen,we!ck oochboo?DebepHg!)(legehoudrnwerd.

Wat deVogelenaengact; desclve werden veelmeer op ofbp 'tLand/ a!Zwelop hetUZ gezien; inzanderhcpt al§se hacr «lTperm uvt.bMpm: men
nietdatschaere van eenigebjeemDeDingen mareken.

#ochhanmenniet gewaer wozücu/ Datfe s^ockelen ban cenlghe andere
Gewesten.

Wet WacdDet ttrupdcnkanin Sphsbergen ap-kamm en bebpén. ©e Ma-
tuurheeft deselvedit Tandtnochaiseen gezegendeGavemede geDcelt;dien-
stighvoazdeGebzeecken en Nranctlheden / waermede menhier gemeculijck
bevangenwerd.

Wet TandisvoaztsKtecnachtigh/ enDoo?gaen^haoge Kteenkliupen / al->
tegens fatten voet ftooge Ds-bergen oprijzen: Gelijck defe brei ge*

kloaft ztjn/ zoo zijnoocß D'anüece met S>neeuw openaen-gebulD. Ccc tic-
fee aazsacck nomen dese Bergen/ Diefenoptme gesten heeft/ feerwondcr-
lijckvooz; evenalsDo?reBoomenmetveeleTacken. ©oef) als deSneeuw
bloeken dacropballen / bekaomen deseKneeuw-WoomenBladeren/ welcke
dickwNsafballcn/ enweer aengjofpen;'t weickscer speculatiefis.

S>evcn
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Jbebengzaate bergenopeen werdenaen 't3Lanb gesien/enleggen

tusschcnbehoogeKteen Vlippen / secr schoonWlacuw vanVcrwe/ metveel
scheuzrcn en gatten.- verauzfaeckt boo? het dzuppenen af-stroomenvan't
Kneeuw-water / 'twelcll cenige smeltinghveroozsaeckt. &p gzoepen3!aec
op3!aee aen/ daozbenkiegendiebarrop spzencnclt/enbevziest.West feben W Wlrgcnhoudmen voazdehooghsteaen'tNand. Weneden
aendesclve wasdeSmeeuw buplïcr/ wegenZdeschaduweder Walcllen. Va-gerop w«sbe Z>nceumgantZhelder.Verechte Ktcen-Alippenschnnenvnerigh/ ende £>onne-gïantg daer te-
Oen^ aen dleeck. Ve -^neeuta geeft tegen^ de Uur aen een heldere weer-
schijn. Boojt^ waeren deseWergcnmetlVolckcnbedcckt; sooöatmaider-sewer (Soppenniethon fitn.

DeSmceuw-Klippenzljn/ tcudeelcn/ ecneZteen/ vandegzondaf totba-
ben toe. Kn 'taenfifnschijnenseeenoude berballene.Esuuc gelijch. Geven
eenster soelereuck Dan fïoö/ evengelijclld'Aerdeinouse ïanöcn/ kuannrec
dcsclve in 't ©ooj-^aec beginö te gzoenen/ enbaneenbatftcöenliegenOaec
op valt.

We ZtcenisdoozgaensAderigh/ laopendeopallerlcuwijs/ rond/ wit en
geelban verwe/ gelljck be Marmoz. Wn veranderinghban we'crwerdde
Steennat;en dit isd'oo?faehbanbevcrwmghder „t»!ccuto. Wanneer het
veel rcgcnd / soa loop 'etWacter b? de S»teenen af j en hier van werd desneeuw roadgevcrwr.

Wcncdmacn de voetbet gen/ daer geenW bergensiacn/ leggenacn
der selver plact£ g:oote steenen lo^ op malkandercn / soo gdtjeft al&fe
neergevallenzijn/ metpoolen Gaten, 'tValt ster over dcselve
te gaen. Gzoote en klepue sternen leggen boo? een. Vest zijngzauwvan
verwe/ dooMpenmet zwane Aderen ; oocllmetgzauw-Zwarce^ blinkende
gelgit alsKilvcr-sand;of Mitterende'soo al^ deMetallen in d'Mrde der
Wergh-werckcn.

DemeesteKteenen acnd'onderste voet der Vergenvergelijckcnfigï)met de
firaet stecncn bnons. Gpdeselve wassenallerleiArupdcn/enGzaD/ ing?oote
meenigte. Vest WaDoin geschiedin detweeMacndcn^uniuß en^uliu§:
binnen welcke tijdft, beginnenopteschieten/ ensaebboegen:

Awermccst en aiderbest wassen de Nrupden b? 't Water/ 'twelk vande
Wcrgcn «stoomt ;dcsgeMsdaersevoozdeMoozdeen €>o|!e Winden beschut
jijn. Van 't gedachteWater valt altijd eenighZ>tofen Mosüchtighrzit af;
'twelcli Doo? !anchï)fptvantijd tot Ucrdewozd / ofveel meer tot een vette
Wist. We Vzrck van de Vogelenboet 'er meeniet wennightoe.

Vtse Wcrgcuschijnen boo? hacrehooghte welvan Aerde,- macr wanneer
mendestlve ophlauftcct/ 500bevindmen'tboben 500 welAlip-stecnal^ander.
Menwcrddit ooclt gewaer/ wanneer 'er stucken ballen:AlZdit
geschied/ zaahaozd mm'tdickwilsgeHck Danderflagen balderen/ met af«
gzyssclijcllc weer-galmen.

gn deklovenen reetender Vergennestelen de Vagelen / enbzaeden kacre
Hangen daer inuut. ï|aecvoedsel OhetNesvanboobe Walvlsschen. ©ocl)
eenige eetenklcpneVlschkens / enGarneelen.

Mm3let hier op het TandwitteWeeren /Nchen/ enVosschen. VeWee-
B 3 ren
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renverzadigen ïjacrvan'tW3lvisth-a?senArengengcnaemt/ en vandaode
Mmschen. Ve Vossen rovmde Vogelen/ en derselvcr €peren. ©taarten
ofllchen haelen&aer boeäfelban deKrnnden.

Wanneerbat%emel niet gantschklaeriD/ 33a stående Vergenhalf in De
Walcken/ waer tuumen jjaere öoogluekan af-neemen. Gniiglie schijnen
Dooi haer geweldigeaverhangingh/ ofzealle oogenbïfc» pïotfeïtjcftternebcc
souden flöjten.

Gen §>t l)ïpmet Masten Stens")/isbadehaoghte YestrVergm / als een
laegc$utbncenhc>lg?nTlN2:n:luaeeasn s» gantsch na-öpstWnen teleg-
geit/ Doeïjwanneermen oaec nae toe wandelt / bevindmen het contrarie /
dewijlmmdoazbebe?te ster vcrmacnt tooiö/ temeer/ boo?d'mmcdncndhent derwegenen scherpeKiemen / wclckden Wandclacr hetKweet hacst«ptö?fjb«i
han. S,c>abat oocheenpaec nieuwe Zchoenen/ hier niet langenormen teghen
houden.

'BOachtzZ/ bp heldere Zonneschijn/ gingen wnaende Kteenklipmnbp
b'Engelfchs Haven, ontrenteen Wijt wegsvezr'/ omtesimnae deWtllvisch/
wclcke ons ontkomen toa£. Andere roepden in'tmiddendeeserHavenmet
haere Cöaloupenboo?t / welck?nauwlrjcnß tekennen wacrcn. «2en glaat
stuck vielvaneen «fnae beneden;gevendeeenhardesiggh. DeescBcr^
genschecnen onsZwart verwlg/ vercierdmet wittegeaderdeSmceuw 'tVd&ssoa ganlsch stil/ Oatmen nauwltjck^emige wind nongewäer wozden. Ve
llande ooch nier g:oc>l. 'tUagh 't volWalrussen ;bzullende
metsulck een gelupb / alsofmen vanvezr'een <&$hads)oocenbuleken.

Wanneer men te3tanb gaet / soa vaozsictmen fïuöopdeese fïrpiSmetcm
Koerof twee / desgeliMsmet eenighe Kpirssen;om de roofnlerige eten
dacrmcc afte weeren. Wacl:menwerd / gelijck alreedsgefegT)bi§/ bit gaett
welhaestmaede/ toeegen^befcöarpe/ ongell)ck-IcggcndeZ>tccnen/ cn'thalM/ 'twelck feer onFemacklijek tebetreedenbalt.

Vennits lekbanbe Vergenheb gesuzoocken/ sao moeticknochdit daerbn
boegen. Kon veelaIFick 'er gesïenhcb / leggensein de vo?g?ndegestalte.

Vehoaghsiestreckensighvan 'r Voorlandaf tot aenbcMoffel-bay. .Oae'tVoorlaad volgenbesevm Ws-bergeli;sn'ndevan een g?ootehaaghte. Zcllldae-nigh toerbenffe genoembnaeb'^-lirrgen/ welcketusschenDeS>tcen-K lippen
leggen. Veest Steen-klippmsijlibaven gennietmetsulckestliarpe Kpltstn/
gelijck de tweevoozsieNlippen aen de Magdaleenen-Haven. Daernavolg?»
Öe Hamburger, deMagdaleenen,b'EngelfchejenbeDeenfcheïifaben.VOOMde Suyd-Bay.

Aen deMagdaleenen-BayleggenbeS>teen-Kllppenmderondte / alseenhal-be Circkel. Aenbepbe de sijdenstaen malkander tweehoagcVergen.
©eefefïjn int midden Ifol/ even algoffeuptgegrarbentoaecen/ opdew
ban een Wozst-weer : bóbeffmetbeeïe^pitfenen Openingen/ opbemanicc
algbeDacckenaen dctzilvstn. Weneden/ binnenben Wergh/ siaet eenM-bergh/ onrijstndetot ach deWergW top. Kvschijndal.seenW>iam metveele
Gacken. O'andere AllWm vertaonensigh aHof'tGzaven derdoodewa-
ken

%n de Suyd-Bay legjen de Scheepenep Aincnertuischen ïjaogeVergen?
Minneer mm Saer iFseuK/ legkt ter iinckerWnd :een tssttm-/ gehectende* ■ . k '-- Bykori*
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Vylcors, voermdedien naem/ wijl h? degedaente eenD Wpkozf^ volkomm
vertoond.

Wacr By leghteen graotenen haogenWergh / dimmen de3isaem van Duy-
v?h-boeck heeft toegevacghd. Gcmecnlijck iD&pmetebelbedeckt. Welke
Oevel/ a$ deWind baetnae staet/ ban dmMerghafbalt; ende Bayber*
dunsterd/ even a\s meteen tioock. Gpde gemelde Wergh siaen witte
heuvelen / geheel met S>neeuw bebec&t. Uwee deescrMeubelenfïaendigtb?malkander.

Anhet middenban dese 627, ofteGaven/ leghtoock een sterkerhet wclckheden den .föaem van het Doode Mans Eyland-boetb; wijl 'er de
doode op begzavenwerden. W'overledene leghtmm in een klist / endesewe
bedecktmen frec welmetgjooteê>teenen / om'tMldGedicrtniet ten$?op te
verstrccken. Echter werdmse nochvan dewitte Weeren gevonden/ enop-
gegeten.

'feifebgefnanbcreSteröeinSpitsbergenjefien/ alsgiooteSternen:Der-
halven aock de koude/ of Vozst/ in sulcll een Aerdeniet diepbanuibimrjcn.
Mn verwonderdemet weynigh/ dat de Zneeuwöoemacïgsaobreigesmolten
toa^. In de ïfoolenlusschen be g?ooteKteenenkanmengeenSneeuwmeer
vememen / onaengefien degatenster diepwaeren. Veellicht is er in't33oo?;
jaer veel Kegengevallen/ en dekoude nietster fel geweest: Andershadden
tongetoiffeïijeftmeerKneeuw gefïen.Meer andereklevne Gplandrn leggengintsch enhcrwaertß in brefcßay,
wclcke geenbnsondcrc Maemen fijngegeven. In'tgemeenechter werdensede
Vogei-Eyianden gef)eetrn / verlNicZ men bate op vcrsacmeld d'Gieren der
Wtrgh-GudenenNirmeeuwen.

Waer naekoomt menbp Smeerenborgb. We»wem ftocmt metbe dacdobct
een. Vaer staen noch Hupsen/ of jutten/ van de Hollanders gebouwd;
waer in su boo? beefen de Traen pleegente b?anben. benigedergcdaghte
Hollanders hebben hier willenbep?orben/ effe 'toe Winterover foubenonnen
uptharden:Voch niemandderharre islevnldiczhover gebleven.

'tMoet niet onaengcmerckt blijven, bat de ooode Nigchacmcn tjlerniet
lightlhck bftbuplen. Wantmenheeftbevonden / batcencn deroverlcedene/
nae thienAgeren tiidshiergelegen tehebben / nochfijnevollwomene gestalte
had. Menkon / gelyck mp geseghdis / aen 't ïïtupsS/ op 't<©?af gesteld /
sien / wanneer hngestorven

We gcdaghtehupsen/ werdenvanZaer tot becbojben/ mop'tVper
gefïoocfst. <Ter deeser tijd stonden 'ernochverscheodcne/ vertoonendedege-
öaentceens DazpD. <6enigc derselve wierden beebjanb.

Gcgcnß Smeer.-nborgb stacn LocllnocheenigeDüpsen /eneen Van. Dese
wozdgenacwtde HarlingerKoockery. Inditgiaet toacep. 'ernochvier

waertiandetwee Wackhupsenwaren/ indander haddense gewoond. Vese
l^upfenzijnnietseer g?oot/ maer fijnalleenboo?fïenmet een llcucken eneen
Glactß / endaer achtereen kamer/300bzeedal^hetMps.

VeGackhupscnzijnwatazoatcr. sfndeselveleggennochvccle<©itarte!en/
of ©aten / Diein stucken gefp?ongenzyn;dacr 'tUBnae degzoot. der Vaten
nochbplagh. Machlagenhier verschepdeWercktupgcn/ 'lotde ü£raenb?an*
dcrubchciozende/ in'tKsbevzaoren. VcVanstondnochsoodaenlghnï^feop*
zzerlcht wa^/ met deTrogfMpfDQUKUacken daer&p. Van



©an hierlianmenheen gaennae DeEngelfche Haven. Wend'anderezijde($
tenWegzaefnis-Placts / bareDebooben gcbzaght werden. Wer is'teenigsins
bctrceden/ of als mulachtigh/ sta dathet welAerdeschijnt tetoefen,- macr
'tisdoozvlijc saowatessen gemaeckt.

AghrccDecfc Dupsen stamhaoge Vergen. Wanneer mendeselve opkllmt/
QCltjtftmen d andere Doet; en ban de voer treeden/ ofKcccncn/ dacrincnde
toeten op fLt/ niet met teeckend/ footurctmennict/ hocmcn weer
af fal komen.
'tOpwaectsklauteren isnacï)eenighsins teboen;maertoeet nabeneden af

tedaelen 'issecrgevaerlijcn;faoDat mecnig? tsaec aver DdoD vallen.
VeestMier werdgenoemd beSuyd-haven, of Bay. %l$de Kchcepenin

Uceeenigeschadehebben geleeden/ faoverbectcrcnsc dcselvehicr weer.
©oo?aen in begebacïjteSuy^-Bay, tuffct)fnOe23;cgcnin't©al/ vcrft-

mcldf!gf) veelvarsch Warcr / hemenbe van de.tsneeuto en Qegen. Hendm
«lZever staen feerveeloude Guartclen. Wo vuldenanse ©aten metditWater/onse|>ptjfe in teftoochen : anderswerd hetgehaelduut deklovender M-
bergenaen'tEanb,- vermitsmen'er geen,§>pjing-t>?onnen vind.
IndeNoord-Bayleght een gjootenBergh/ bovenvlack ofplat. Vit<£ps

lanötoo?bden Vogelfanghgenacmt/ wegens de meenlghte der Vogelen/ die
zichhieronthouden. Wannecrse / makense zoaoaenigen
Datmeninaïftanbrcnautoelrjcb k̂an hoozensp:eccken.

Waersnn ecnlgeanbrce<!splanben inbitGewest: M/ de Gekloofde-
Klip t endlcrgelncke.

'tßehen-Veidi^laegöEanb/ en 'theeftde naem ban bevatten enNehcndiesichdaermtthoudcn. Menheeftmvgesend/dat de gjonbalhier/ vanop fijn
kant gezettelep flcenentoa^/ enom fijnscherpte maez>lijckte bewandelen:
doch istenmeeftenbeelmetMosbewassen. <lZpDitkeken.Veldfiaet een Verg
die loc,roodals vverschijnt.

Achter'tR;hen-Veldfiaenalweer Vergen/ dieniet spits toe lopen.
ê>clj|jnenbealt'samenopeeneSneteleggen. W?'tRehen-Veld loopteen Ne-
vier Nandwacrtsin / werdende de Haivemaans-Baygenaemt/ wljlst in die
gedaenteleght. Aend'ecne zijdevan diezaute iiebicc (want zoete s!jn"erniet)
sietmeneenplatteWergh/ metscheuzrcnvol witte

Waerapvalght de Liefde-Bay, dacr twee Vergen nevens malkander leg-
gen/ gelijckende be twee spitseVergenacn de <£)atu zijn
Defe twee Gavensniet wel teanderschepden.

©anboigEKbéMoffei-Bay! DaecgeduvrlghlaegcrLandachter volgt. Gp
ïjetselve wast <Js?a^/ soavezre als mensimkan;en faa langZ dat (jet ons de
Gncklauwenbedeckte.

Wnderskamtmenbp 't Waygat ,ofbeStraec van Hinlopen. Voozts volgt
öeßeeren-Haven, daer op'tNandraudeKteenenleggen.

OgdeWaygatsbolgötfjetSuyd-Ooil-Land. dataocllbTacft/ enmetklevne
Wergenverclcrt is. VanvolgendeSeven Eylanden> bic tonfïenkonden.

©fnubefeWaygats-Haven, daer eenhardeJ>upöe-toinbupttoaept/ bao?
'tTandhemen loopt/ i^ nochonbekent. S>aadatmenvanditGewest / niet
verder kan schMen.,

Ver-

i6 GedenckwaerdigeVojagie naGroenland,
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Verhandelingh van'iYs, en desfelfs Merkwcerdighey t."
isMGzasenWloepmaenbbzeecht Het West-M / 'twelckbp JanMayenl?^- Jlandt becstcopt öoozDeEeeDjn'ft/ ensichfïcecftttot aenSpitsbergen; öaer >

het doemnaels noch bast lagh.
'tGnöerschepttusschm't Spitsbergen, enöatiubefeELanöen/ be=':

stactdacc in/ dat mengints geen gladMvinD/ Daecmen obec sou bonnen
glpDen:öacc-en-bobcnishet niccsooKlacc ofboozfïchtfg/nochniet fooscheep/
maecveelharder. Vet laetsich niet licht splptenofKloven. Vet Komt alöec-
naestovec-em metdé geDaentcvan het GzonD-psöecütvieren Desec Uanöen/
ofalsdeVzoob ofVoed znpcllcr iii'tamzicn.Eerplaetsdaer 'tvaste gé. opSec leghr/ ziet meneen Meeuw-witteRlaec-
hept aen Den Veniel/ even ais of 't Mnne-fchijn was; want De Meeuw
verwt öeLucht / gelhekde weerschijnban ©pee vp nachtaenDen Vernel weet
gezien. Maec banvezce zietmenDe lucht DoncKcr blauw/ veel Klepne
ps velden wecdeh gezien: oese geven geenschijn aen ben Hemel/ wijl 'ccde
Meeuw afgefinoltenis.

iTegens destM-belden fpzitst deUeeaen/ enbecoozfaccktbacc dooz allee-
lep fchooneLiguprenenbeeldenissen. Maec veel gzobec nade gzofhept der
fpzenchelen / aiswelonst bevzocene Glafen met eieclijck lofwecck hacc bcc-
tooncn; wanthier ziet men (Choorens en&crcken/ becgen/enallerlepzoozt
van ©leren.

©est Us velden leggenveeldieper onder 't Water/ als 'er bovenuptfïeec*
ken; werden oock onDec 'twatec van bleeckecberwegezien/ als Daec boven,
'tGppecste zoumen mogen noemenDe Iterne van 'tps/ wijl öeverwe daer

hooger teccfetalsanDers.©c hooghstcberweissthoonblauw / gelijck deblauwste Vitclol/ eenlgfins
boozschijnigh. 'tMs Zoo hacdals een steen/ enbol gaetjens/ eben gelijck
de Pupmstem.

Gm öitps zeplen deMhepengintsen / totöatfc aen gzoote ps-vel-
denKornen/ DewijlDeklepneDooz WindenfïecekebziftDcc Golben/ dickwils
deSchepenkornenaenstuckente flaen.AlsmennudeKlepneps-veldenboozbpis/ Zietmeneen witteRlaechepdon-
dec aenden Vernel: ©ace op menbanin'tus/ hebbende eenMepn ps»
veldofMholachtecaen 'tSchipbafï-gemaeckt; op dathet felve / wanneer
mmDeMplenmoetinneetnen/ terstondin fijnen snellen loop gestaptweed.
Anders foud 'et lichtelijck tegensps-veldgevaeclopen.
'tMaetaen de Wil vanpöecMïjippcc/ in'tps temogen zeplen/ vermitsindevzoegh-tljdDeWalvisschcn hiecgezienwozdeuin 'tWcst-ps/ gelijck sp^t

zelve noemen.
Mcnzepiennict geccnin'tpsalshetsiozmlgh/ öupsiecofOeVel-aclitighweecisI'twelckin 'tvooz Jaer teverwachten fïaef. ©e Klepneps-sthollen

moetenstmpöen/ opdatHare Mhependaervangeenschadeof ongemacken
wedcrvare.

Vooz pcmandöie 'tniet weet/ schijnt het gzoote dwaeshept/ datmen nuvan'tpsaf/ en dan weerdaernae aen eninvaett. ©och destmoetmenstg-.
€ gen/

v°erhand«>
lingh van
't Ys,en
rerfcheyde
Aenmerc-
hingen^
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g.'ti/ dat Zethier evenmede gaetalsmet belandgaghtban 'tVeld-Gedierte/
da. menal om ömmeöeen jaeght. ©inb menop be templattageenWai-
biffc&en / mensoecktfeopeen ander: 'tGeluckban de vangst /isalshetrol-
lender Wohbelsteenen. Wa« enwerd geengzoate wetenschapüerepff /om
defelve tebekomen;luk 'tgeluckdimenwll/ boettbest. We eene fict'er en
briight 'erdickwWmeer alshubegeert/ end'ander loopthet legen/ envangt
'er nieteen/ fcftoonfettKenighmael geenhaïfup?van malkander zpn.

Wanneersetn'tWsullenin varen/ stam 'erverschepdeMannenmet gzote
haeckengereed/ omte verhinderen batBeti)cï)ipniet hard tegenZ 'tpgveld
komt te staten.

VeM vcwenomde West zietmen veelgzooteralsby Spirsbergen, aïïeba;
ben wie vanKneeuw/ en 500diepdatsc ster Rommecïijcft3tjn/om deselve te
bewHndelen.

%mdekantenvan die Znecuw schozsien sagen top de flappenvanWeeren-
Men / üe&ïüe saecken'tlïe d̂er Walvisschen:en tot geselschapzietmendat
NtyMjede V»s / dieweghdickmaelZ medebewandelt;Vochhier vindVoZ.
uecf tttfiaöigeïraofvaaVale^/ Äs tod&pSpitsbergen.

Ve$tl}csm leggenaen de ps-vcldenaï âcn haer AnckerzZ / boojdehacc-ken wel» ba(ls«eiaK&(i, <SadilKwW iegghen versthende Kch?pn7 acn mie
©lepe / macr liefst zynz« 'er alleenMacn / ombatfemalkander öooj'ttegen
Myen,i)fii&frigjtft3Pttk

"I« t#twctte«tttt rm« g«»g?ootei>aeEeftup!: Sec / maet'tis'er tamelijck
stil/ alfc'öoon 'tal siozmt. Maerbitgebaec is 'erbp;vermits het tent ys-
veld. gMtcr is aïf'ta«ö£j / e»bat be üleWegrzwinder b?pijm^begzaote/
?oodjillKcn deftKchaWn ficftapmMiander / tot g?ooü geüaetrberScticpen /diebso? jtjöatJigeaoiperffiaiB(M»ri tebacfï»geb^uc&t tuojDcrr.
'tValcltindcSchepen/ zijninbat gevalalle,methaer tzacckenia'tgeweer

om 'tHchip terldden.
255? gned Weer lza^men even licht ingevaer g^raecken/MinHtozn:

enOnweer; 't3» dathet psboo? de Wind ofbeo?deK»tro2M home tedzpvm;
dehardstedziftsiecpthetg^ootfïcgevaer raebe.

Debeste beschuttinghboet? 'taendzingen)p$ is/ datmeneendooden Wal-
bifcöbp 'tKchiphoud. AnderehangenrondomdeKchepenKtaertcnenVin-
Nln^der3©aïuif?ïfjen. ©aeft is bit itiiöbel niet teverwerpen / wiJeraSchip
daerdaozmerckelijcklvaozdeel tegens'tpsontfangt. Menheeft gezien/ vat
öoo?dit aendMen enheupender Scholleneen dooAeWalvischop'tps i$ge-
dzongengewozden.

Vet upt'etWater geïijeftaï#23?rgm/enmaeckt joobanigl) een
Veruvfch/ batmenbaecnautoeiyi^bantjoojenftaii.

Weandere gzaoteyK-veldmen leggen niet soahaogh/ als &efé ps-dcrgcn.
Gchter werdenseseldcngantsch flccötensunderMeubelengezien. GndcrhetWater verneemtmen 'ti's500diepalsmenafzienhan.

Alles Mblauw verwlgh/ dochhoe dieper men ineen ftoïïigljrptbant ps
kujckt/ hoe clecïg'checblauw menbaccziet. Wclclle feftoone bcttóefichkomt
teveranderenmetde lucht, wantalp' het cegcnacïjtighWeer is / 500versterft

hoogblauwheptenwozüMecker. Meteen dzoevelucht/ men 'tp^
aockwelGzoen.

'kWen



'KWen verwondert/ datoftdegzootstci's-veldennlet fuïeïteöooge
genfïaan/gclijckmenwelaen'tNandgcwacrwlrd.Mlgeloofom deHZ-
bergenbanonderenopsmelten / 'twelckmen fienkanaan 'tDco?gatenöepzf.
Anders / wanneermen 'tvan den Aanvanghwoureeckenen / zoumen ljierL'£
moetenvinden/ 'twelck in'tmiddender Aredegzund soubtctpcUen.
InSpitsbergenheblckwit en helderl's gezien/ gantfcörung&feeb?ooren/

zoo dat tiet recht be grbaetuevan Canöp^npcfictvertoonde. 'tJEe^SarömDieft/ ö?£»benöc eben gclijcft met (Xt water.
Kchoonmen dic!uuael§ al vr:rcln tpZ1? gevallen/ zooenlF menMM

nietevenhenartvan 't \?s/ nademar!menwel «D datmen wevnigjz schollengewacr wozt:K^aer300haest deWinden 3(cöverheffen/ nalneuder ineenkoz-
te tlj2 een mecnigjjteöaii w^-fcljoHenaendmvcn.

Aende gjootfte«B-vlaijnl leggenDe,§>cï)cpennietaltijdhetvepllgst / omdat
dekrachtoe^ S,troam§ enrondte der Ree / dicnmaelß Kamen tescheuzreu en
tebzecc ken / tot gzaar gevaerüet ZchkMN.

Voazdilschcuzrender velden/ sttzleten de bMkenvan mawanderen;
'twelckeenwervel bjayingtjin 'twater veraozsaeckt/ toaecboojbanbep^-
schallen met eenKrachtlghgeweld verheffen/ en bouj lzaer aenstoottndeMastender Zclicpm welverb jeeeften.

%nGza^maeno vernamen woop beneen-en-tseventlghsten <o?acD awer-
ecrltp^ / kruussende bp 't feitje tot bat d'ecrsteMamd verloopenwaZ. Want
300 vzueghin't siaec derftniemand wageni» 'cp$ te zevlenomdestozmwin-
Oen i enal^üan werdenoock nocii weunigl)Walvifichcngezien.
MGza.s-en2310cp-macna / zietmenhierde meeste Walvlsschen / welrke

looyenna tOosten;werwaertZtophaet geouVrighvolghden/ tot «en Spits-
bsrgen tcie.

W? 'c TandverneemtmmNlenneW vcwm / vermitshetbateatnsiaot/en
niet wijckenenKan: toaecont het gzooterbzeeckinnhveraozsaecllt/ dan
iab'opene^ce. échter wo:den hier de gzsotste RZ-bergen gezien/ als die
tusschendeBergenstaen/ welckenopt vanander ensmelten / macr alle3acc

werden/ doo:deopvi»llendeDnecuw/ Mgen/ <o!ab-p^/ endcweer
Knecuw. <opDefc wnst d'M-vergenstredslnaen-gzaevtor/ zonder
o^>tboojKonnen-warmte / van doyen te smelten.

©00? lancnhcvt dcsEndZ veranderen dese Wcrgkn Fjaere Kneeuw-verwt
boa?belucht / «gm en toeleven. Menziethet hoogsteenschoonste blauwin
de rcctenen fpïcetenber zelve/ dacmcn in degantfefteWcrcldt soudemogen
aenschauwen.

VesepZ-betgenwccclzengen stucken/ die indickteallc hetander overtref-
fen: 'nï>ebêenp?'-betg[)ge3fen/die dooz 't aenflaen der 'Bet/ zooclerlyck
uvcgchoöldtwas/ aIKeen Aapel/ mer vcrwelfzelm/ vensteren npijlaecen.
©e DeurenenVensterenhingenvol kegelD 'enban binnenb?schoudemen
d'aldersclioonsteblauweverwe. Testp^-ïtapel g?ootctenhogeralson^
Zchip.

Vcrschepde andereligueren / vierkante iCafcï?!boven wit/ ondersiur
met rondeblauweMlaecen5 Men WarenmetRegelenbehangen/inge-
öaenteai^een Tafel-kleeHmetFranje»:enMgzombat'er welveertigmen-
fc&en omhaddenBonnen zitten. Wochin'topsiaen, zouden destoelen Welheb^
benaen den blijvenhangen. <£, % De
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DeGerechten apdestCciftlsstamde/ warenstuckenps/ ingedaentevan

S»waenen enDeerVs-koppen.
Waaz 'tAee-watcr en 'tklegen-water/ verschiet het psaock sijnekleuren.HetMktgeelenblauw / alsmen-'tbanander Bet Wgtcr beschouwt.Kaa vezrehetpsbovenwater leght/ is 'tvan smaeck gelijck gemeen pa;

dochonder 'tWater is't geheelzout.Voe topbpSpitsbergen aenquatnen/ lagh't psbp Rehenveld nocyvast:
dochwepnighdagendaerna/ was't vande Windengantsch toeaft gedzeven.

VetpsbezetbitEanbaenalle zrjden/ nadegelegenthentder Winden -, ban
Jan Mayen-Eyland, banOudGroenland, enVgN afkomende.Vaemaelsbevonden wn/ dathetpsvandeeneMdetotb'anbecbanSpirs-
bergenlagh. Ve £>cï)epen zeilden tusschen't $$en 'tTand;geltjck als ineen üivier.

S>oahaestbitp£/ van de Wind werdaengejaegöt/ moetenbe Zchepenwijc--
ken/ ofsichna de begeven/ tot dathet boo? andere Winden weer
te rugh gebjeben werd;zooniet dan moetensehier vergaen. Wach wan-neerdaer omtrentnochandereHchepenin 't Vaer-watcr zpn/ bupten't ge-vaer van 'tps / 500karmen dieMenschennochdickmaelß tjatt levenbergen/daaz^sich over'tHZbaecna toe tebegeven.

M^wunualverdervoeren/ zagenwnde fevenEylanden, dochkondenba-vendcselvenietgcraecken.
Gelijek inanseTandendekoudenietaltijdevenstrenghis/ alsaoOhet oock

UlSpitsbergen.
, Watvooz nattighept indeKchepenisbeb?ie(i: Mast en Touwerck/ en
töatvozdersaen 't £>cï)iphangd/ werd ban deNevel in zO getran^fozmeert
alsmet een Warnasch övertagen.
Inde tweeeerfiei>omec-maenben/ ishet Tand.klapperenster gemeen inSpitsbergen;en debegeerteomteGeten / ishier ooclt gzooterals wel in ande-

reNanden.
Den derden vanWlaeu-maenden glnghbeKanhier nietmeer onder/ wnl-mennu'snachts300welzienkanals 'sdaeghs.
©an de bcstcndlgheptdes Weersen isnietveel teroemen indest twee eersteMaendm/ wijlmen bpnaepöecup? veranderinghheeft. Wen feghtdat'er

Onweervoorhanden is/ alsmendeMaendzacvigh/ encenvlammigenVe-
mel^iet.

«Of nu deMaenhetGnweerverkondight/ enweet icknlet/ wijldie
ban onsbvklaerenbagß wlerd gezien. Dochdickmaels ziet mendenklaren
Gemelmet eenNevelige luchtbetrecken/ inzanderhepdt als 'er veranderingevanWindvalght.

Msde bergen vuplighschijnen/ saais'tMevelachtigh; en volght altijds
duzlstereAevelmet vermeerderinghvankaude : destNevelisIndigoblauw/enoock welzwartvanverwe. AlshetWeer verandert/500 werdboo?dewin»degeheele^ee/ een moment/ meteen danckereNevelbctrocken; zoobatmennauwelijcseenKchipsïengïjtezienkan.

Metheelhelderklaer Weerziet men'tverste over 'tWater/ en menbe
Nucht van 'tWater nietonderkennen/ en 'tschijnt of deSchepenindeluchczweeven.

Spits-
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Spitsbergensietmcnvan vezrea\§ ofhet eenNZolek was. Vebergengeven

een weerschijnindeEce / 500 dalpêmanü geenkennisbanditNandhebbende/'tzelve vandeNucht niet weet t'anderschevden.
WeMaozde en Gosie-Winden bjengen hier de meestekoudeaen;500 datse

dickwils500 felis/ batmen zichnauwelijcks weet tebergen.
«En wateenhette de Kanhierban sichgeeft / zletmendickmaelsaen degene

welcke detraenenupto'oogendzuvpen. Woch indimseechter altijdevenvin-
nighwas/ soa enzondenhier geenkruydenkarmen wassen.Vacr wacpenoocïtalle Jarendeselve Windenniet/ maerhebben harever-
anderingen500 tofldaer/ alshier teNaude:waeromhetoocïtd'eene tijdsag-
terWinterniaecht alsd'ander.

Veboneftcre dagen/ feggend'ervarenste Warpaenicrs/ zijnbest totdeWnl-
blsch vangst.

<êfhier tm de vooznaemsieverwissclinghderMaen/ ooch Zp:ing vloeden
ontsiaen/ kan menniet weten.

Men siet ben^nnelnopt met Cfer-getrapte Komer-wolclijeD/ of opstij-
gendeVander-wolcken/ al^menhier te Nande ziet.

MüWoumaend/ scheende Zonvooz't Waygat500 warm/ bat deTreracn
'tKchlp/ tusschende Gang-boozden/ daer de Windniet en was/ begon te
smelten.

OgeenonderkennentuMmdaghennacht- ofmen sou die tijd boo^de nacht moetennemen/ bat deZon foo bleeck schijnt al?deheldereMaen;zoo batmensaawelindeKan alsinbe !lsacn kanzien.Wat nubelanght diebingen/ welckeinde Tucht werdengeteelt;'khebbe
aengemerckt/ dat deBijp / gelijck klepnespicssigeKneeuw/ op de3ce neder
balt/ endeselvebedeckt/ aï|ofse metstofbestoven wa§.

Menzietdese hetklaerstnedcrvallen/ alsde koudestrengst endat
men tegensdeZonaenziet/ zooblinckensealsDiamanten.

ZomtijdS/ wanneerhier teNande/ beötjpban deBoomenassiupft/ ziet
men oock wel dlcrgenjckeKpleDms. Vier bpmoet nier vcrgectenwozdcn/
datmenindese Kpleskensbp Spitsbergeneenboogl)gewaer wozd/ gelijck als
tenKegenbooghvantwee Verwen / witen bleeck geel.

Dacr werdennoch anderebaogengezien/ dlelek denaemban Uee lioogh
geefj dese werdengezienbp heldereKonneschhn / in deafstuptinghDer spzen-
Kelenban debaeren tegms 'tSchip / dat als een45ebelschijnt. Gemecnlijck
zietni''» dcsen Wooghvooz denbupchdes #>cgfp^;oorlt wel achttrna deNee
toe/ tegensdeKonober/ dacr deschaduw der3epïcnheen trcckt.

s!nDefefoute^ee-b?uppclen/ zietmen zoodanige» schoonen schaduw ban
vcrschevde verwen / gelljckalsvaneen tlegenboagh.

Wat degzootebelanght vanden welck ick op Spitsbergenzagh/ heb
feit waer genomen/ dat nachtendaghmet de om gingh. Vat hp
oack 'sn«hts/ en 'smazgens en '$ avondLgzootcr gezientuier / ols wel
over bagf).

dientnietongemercktvoazbftgegaen de klepneWervels/ weick van
de Vergenontstaen/ toaer tegens een Wind stoot/ eno*3oo om-
gedzevenwozden: d'anderetusschende WpscnofVattken/ zienwuopnabp
gelegene Wegen.

L 3 . Doozts
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Vaaztswcrdmenin Spirsbergengewaer / datbeNe/evengelijck d'andere,
Wateren / b? verm?erd?ringlibanïtouüeeendampvan figï)geeft/ welckein
beNught totNegenofJbneeutotoccb. Vereuckdaer vani§ gelijck Oevel/ of
batbanheet Water.
'tggmede cm Ammcrckiige/ bat dekoude gemcenltjcft ver-

mindert/ wanneerindelnchtvcelWampnfMvel gezien/ endicinhacst
klare §>3nnefcï)tjii/ fcmbet wind / orufbKt. T^,ch aIZ de lucht van dese

Vampmvervult w,:d/ faoverdeelmzlch de3© »lc&en /enhoudenlanghact!
meteenbestendigeWind.

&urcfteen Vamp simw?inde Tucht/ b(e/ geMlKweet/ aen de Mede-
renofGavrenhanght.

Rut fooöanioeklevne ©amp-b?uppclt iensheeftdeKneeuwbarenaenvang;
Gerst sictmcn een dzuppelkmals een „©anbftoojnften / boo? de «Oevel neemt
het toe/ tatdatlietdegedaentevanemzeshacckigeZchlldlienamt:Htnbefczeshoeeken hanghtde.i)evelals dzuppelken.s. Daernaevzlest het vanmal-
kander/ datmcn alsdande vaneenStargewaer

Wit i.sbeoo?fp?ong{) der S,ta:reSneenw / welcke bp de sirenghste kaude
stolangöwerdgcsien/ totbatfealhare tackenverlorrenheeft.

Voeveelerle?stag!jvanKneeuwin^picsberssenvalr/ mbpwat Weer/
hebben topbecfcbepbentlijcft aengetoant: jjiü valtsealsftoosUzn§ / banal^
S>picsKens/ en ooeft al?lllepnc ïtoo?nhetié.Wanneer be afïact/valt'l-rS>ne?uwalZ Starren/ »net bcele tack-
jenZals Vaerne-knmt. 25yeenstrengekoude/ doch niet wlndlgh/ valtde
Smeeuw gelljck als Htazren/ veel in renen lMp / wljlse boo? De wind nlet
banmalkander wö:ögedzcven. 23peen Ocozd-Wesie Wind/ofbpeendien
bewolckteKucht/ *cnfio?mfgljtoecc/ viclGagel/ rond en langwerpig/
overalmet tacken.

Oach veclcrlcv ander fiaghvan §>tajte-.§>neeuto werd 'ecgebonöen/bot&
wozdalle opeeneriepmanictt boo?t-gcbjagl)t.

Wusveel heb ickban de Zncen'wwacrgenamm'. bebinde oock/ batfn
dese Tandenbpeenkoude lucht enNaozdeWinden / allcrlen fïagï)vanstazre»
S>nemw werdgezien/ cbengehjcliinSpirsbergen.

VandePlantenenKruyden welck inSpitsbergen wafl'en.
\7Gele ïttupbenheb lcnversthop beplaetscn/ daer lckst vand/ afgetepc?
V kent gehad 'tleven/ behawmhetAlip-kruvt Metemblad/ m'tge-

ne lckdaer nevens vand stam/ hebbendede gedaentebu-na als ecnPacrde-staert.
Alde Arupden/ gelijcftoorHöct,nso^-ftcupt/ toaffcfimop't^anb-Êfj«P^

der Kteen-rotzen/ daer'tWater vanna bencedcn't Gebrrghte afspoelt/ en
d'Goste enOaozdc-Winden nietveelmraecken. Doc»z bendzeck en mesting
der Vogelen/ Kamen deAruvden totvolkomen wasdom.

VetNruutjemetgiocneenvettebladerenalsdievand'Moe/ heeft cmbla-
derloase bzunne stengel/ degzootevaneenhalvevinger/ wqer u?tgedza?de
Mverwlgekop-bloemkensfp?upten/ 'teene boben 'tander.

Somtijdsnomen tweesienaMensvanditkruntjeboo^t / d'eenegzootera?B
dander:

22 GecknckwaerdigeVajadenaGroenland,
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d'ander:«Evenwel heeftdeklepnsiefao welalsb* gjootfïe/ dubbelde Dzupf-
gelijcke Wloem-knopjens.

Vetzaetjehcb lek niet soonauw geobferbecttj doch dewoztcltjen§ bestaenuptveelsudlijlevezeltjens.
©an isscr eensaozt vannlepnlngekerfde Wonderbaerd / gelijckendedebla-

denban3©aegbelieben / daer iellseyockvoozamgesien zou hebben/ fobiende
bloemdaerniet ingeweestwaere.

Te2Slocmennomen tusschmschubbigenopjensboojt/ getijeneenKtichasWloem: zn zijnvan verwe bzuvn/ De Mucr peper-bloemen niet ongetijen.
'1%Web niet meet als tweebloemen tcffensdwependegevonden.

Wc wozccl iswatdien mrecht upt / 'theeft acn allezoden dickewsclkmß.Vacri0oock verschcpdenfïagövan ztzanc-poot / diealle ondelscheiden in
de Wladerengun.

Van deseziilidcrvilrdcrliandezaazt; daervanick'er cenige met gecle
bloemen gezienl)fbbr. ©e bovenste blacderen fijn nopt zoobjeeönutal? de
onderste. Doozijndersclvrr woztelnensoocn verscljepycn/ wacrbaneenlge
op de tongbjanfceu / Zeltjctl ©100-ftrupb.

Mcnvinü 'er oocn Vandit siaghmet Witte/ en andereweer met Mrpere
Wlacmen.

VetNeeptl-kruvdbzenghrtmtecne woztel veclebladeren voazt/ Vucïcïisichinbeconbtcuptbjeiirtrea/ en op neerleggen: 'tmiüdcndlftr blade-
ren wastecustmgcllyu/ veellaeger al?'hier teTande/ met wepnighbladen/
dienevens de tacken zitten.DcseStengel dzaegd witte bloemen ban vier bladeren: fp wassen incene
rp/ veelamecncstee!/ dochenekeibovenmalllmlder ; wanllcerd'ecne bloem
afvalt/ nomtd'andcrwcrrvliozt. 39ebroemafgeballcn3ijnbe/ brvtoontficö
het Saebinlang-achtige jZulftn/ alleenGpckclgcsiootcn.

We vcrwe der J©o?tc! i^wlt/ wat dien en recht; heeft onder am fnbchle
vcselllenZ. ©it krupdwerdmethoopengevondenaendeItcen-Klippen/ dacr
beOost enHaazde-wind'tminst llomt tewaven. ZndeVeenscheVaven/1£
'rrhetAerdrijckgantfth g?ocnaf.

DcseNepel-bladerenwa^het eerste Aruvddat ick in Spitsbergen vond/ daeu
topt eerstaenRand traden: 't daenmaels ster klepn. Dochnadertland
bonben topt gjootet/ cninï|op-macnDb^aegl)töd3aebt.

Wit gewasenzijndebladerenzoo scherp niet/ alsbp onsdeNepcl-bladen.
Menectse inbitGewest boo? £>alabe tot vervarsseljingh/ 'tWMmet otrffcles
pdficttpt nietsoude aengaen.

Wet zaoz:vanMuur-peper dathier wast/ heest mpgc bladeren ;boegniet
dicl; en fappigl)/ als dievan onsc .Wunr-pever;boel) en bzand niet 300

scerapde<Tongh.
Ger de bloemen ten vallenopen zijn/ schijncnse die van anseWolfs mclcN

gclyck:doch vcrtooncnhaer Gurpcr-verwigh/ als fpgeheeluptgcblaedstam,
sphebben oockongcliickc bladeren/ daer men 'er vijf/ scs/ janegen/ fomtoijï
van telt. €» pdeveselkcns indebloem /en'tzaet / heb icllindcsengeenach-
tingijgrflagen. §et gjoeptopde laegeGalanden / onderdeMoeMruvdcn.

■3ïbbec-too?tel/bnons yerts-tangh 3 wast in Spitsbergen feccraer. We
onderstebladeren fijndegzWste/ echter niet boven eenOaZel-bzcet: Kpzit-

ten
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tenenckelijckalleen aen de stengel/ enntet nleer dan boven malkander.'
Inwenaighhebdense veelklenne stipjen§/ tot aen 'tepnbetoe; aen dese stip-
jen^becliefen(lef)beboeren. -

ïïptbe toajtel kamt somtijds eencncMe/ famtijb£ een dubbele Stengel
boojt; de tweedestengel/ isaltijd wat lacgecalsd'eersie.We Wlaemen kamenboojtuptJ|ap?acl)ttge NderkenD. Veel nïepnclijf-
verwigeblaemkensstaengedzongennevcn.smalkander ;dese waren fao kleun
dat tch debladerenniet geteldhed.'t2aedwa.snoch nietrijp; de ï©j?tel wijstam 't c©?fTacï)t befe^UruudtD:En i^ Biftorta > of Adder-Voztel tenoemen/ want so leght omgckromtin
d'Aerde. IsmeerendeelD jadick alseen hlcpnevinger, 't ?cft [tleoneb^upn-
acï)tigevesclkms van buiten/en 'lijf-verwW banbinnen:€a {# t'samen-treckende bansmacck.

Vaeri.s oocfteeiifeccltecfoojtban Muysm-Gazen/ of öaprige Vacndcr-beeti destengelcn5911eerstul>tgeschoren.giad / DoeS) werdennaderhand rupg/
al^deMupsen-oazen;onder zijnst koztenrond. WavenopdeJ>tengelkomteen witteBloem uotöetb!oem-|)up^jeboo?t. 'tGetalder bladeren/ alsmedeVan'tEaeö/ en heb faonauwnietgeabserveert.

Kingzoen/ ©incoo?b of een soo?tbanjPßaegbe-^alni/ Beeft rondachtige
bladeren / twee en twee oplaegestengelen. In'teerst laet deWlaem sichsimof'teenbladsouzijn. Macr alZse verderupthomt/zietmendat 'er een Wloem
bansalwazden>5?komt tuffcöcnde bladeren aen destlvesteel. We toojteïiZlang-dun-rand / hout- enknabbelachtlg. «Vnder aen heeftse subtljlegedub-
belde veselkens- :

Wijl de Bloem/ gelnck oocll het Saebbefe^ftcupb^/ noch niet recht tezien waD/ soakanicknietepgentlijckerdaervanschijven.
Aerdbezlen-kruvt heeft ö?iegekerfdebladeren aendenuutganghder stengel;

en deBloemenhebben meerendeel vijf bladeren/ vermanendealsDen aenbangeener Aerdbezle. We stengelsfijnrand enrung/gelijck debladeren.Uien de Ktmgelen/ op welcke de bladeren spzupten/ zietmentweebladeren tegen.sover malkandcren ,- 'teeneheeft degedaenteeenerhand /en'tnnder eener vinger: ecnlge hebben anderemeer vingeren.verwederMocmen geel/ dcrselver bladeren rondachtigh; van bin-nenhebbense hareveselkenS. ©e toajteli^hautachtigh/ watdick / metblen-
ne veselkms / wat schubbighnaboven toe. We smaeck O wat tsamentrec-hendeen'zoagh.
'tNlip.l.ruvdbchaozt tot&et llirupd/t geentophier Wiernoemen, 'tteefteenbzeede Stengel/ evenals ofhet bladeren waren; dach upt desclve fp?upten

veelvoukigegelljck-bMdebladeren/ evenals Tacken aenbeBomen. Wavenopden topder fiengeïẑiet mensmalle/ langachtigebladerkmzz / angelljckingetal; dommigehebbenVU/ andere feben 23laöerïsen /̂ geelverwig!,/ ge-
lijkhetArupdien alsangekoockteUijm.

25pbefebladerenwassennochandcrclangaclitiLebladerenuut/ zijnde hol/apgeblasenen val wind. Opbefelbe fïetmenrondom veele ftïepneWlaeKlensdichtbnmalkander leggen. Waen telt d'opgeblasmebladcrken^met de vin-ger t'samendzucnte/ gavenst een kleinebarst banzich. «Of dest blackensjaeb in fïcöhebben/ öctrichnletlwnnen waerllemen.
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©e Hchlp-lleden zenden mv/ bat de klevneKee-fleckjens/ welcke Wal-

visschen soudenreten/upthet gacbdese§Nlip-kruvosharenoozspzonghheb-ben. Ondcrtusschen weet lek niet / ofseuut dese WlaeDllens/banoffe/ geliick
onfe^lecften/ uptGvcrenvoaztllomen. Misschiengaethet/ gelijckhier te
Rande/ daer men opveelerlcnbladeren blaeMensvind/ vervuldmeczaed ofeueren/ daerhet <oebjo?mtc upt vaoztkomt. Woch lek nan hier niet scerkcrHvanseggen / dewijlicnditop'tnauwkeurigsteniet onber heb.©e J0o?tcl wastin£>teenen ;dcrhalvennoem ick 't Aliplliuud. Knheeft
renlgeVesewens / en issomtijds rood. Vitïürupbheb lek metmeenigtege-
vanden/ eerstin de Suyd-Bay, d'aer men'tvarschWater btrfatnelb. Vacr
naeÖp deMoffel-BayitiSpitsbergen. ©OO?t^ teCadixin jbaaWC.

Wit ïïcupbisb?oogt)al^'t b?upn werd. Wp Zupdelljcke en Westelijcke
winden is 'tnat / wegensbeS>öutachtighe?d. 23pGost- en Aaozüe Winden
ls'tstijfendzaogh.

Webladeren van't g?oot ïtïip-firupbbecgriijcfien sich ffer welmet cenesMcnschcntonglj,- 'tbladi^aenbepdezudengekrult/ boel)tioo?aensicchl fon*
der liconchelen. In'tmidden gam twee zwarte streepcn tot aen befitel upt.
SSuptendeselve fittenvcele zwarce toïec&en;binnen bezwartestreepvanbrpoe
dezuden is't ÏÜcupb verclerdnietklepnekronckelen. 'tmiodcn i? tgantfetj
glad tot aendesteel. Aen'tcpnbbeiblads vooz desteel gaen twee willestrec-
pen/ mecrendcel tc>t aen 't desblads/ Zpnderond uplwaerts gebogen.
3Jnblenferecht floten waren/ zoudenheel rond3pn.

Wc lcnghtedes bladsismeer alsdievaneenMan/ engeel; desteelisnoch
watlanger. batbegcöeeïepant/ gzaoceVaen-stokvan't Zclilp
gehangen/ aftcvcllt tatophet We stengel isgladen rond/ geclverwM
olsongenaockce'Uijm. 2Bpde wozteliffc dicker/ alsb? tblad;enrieckt ge*
ïijcfit.moffelen.WcWoztelheest veelafzctsclmmethareneven-scheuten;suznnvast aen de
KtccN'klippen onbec 'tWater. Wit Aruvdstact cmige vademendiepin 'twa-
ter. Alswu'tAnckcrlichtedcn / wicrdhetmetöoopenuptde gzondgcrucllt.
Andershadden top 'tnietkonncnbekomen.

Met dit uptcucljen wicrd oock een langh Wprigh-kruvd uptgetcoeïten/
vertoonende de gelyckhtptvan een Vacrdc-stecrc/behalven dathet hier en dacr
lllepnehaccllMensheest;geliick ï^ap?'t welck volschubben git/ ofaen 'tepnö
gcspleeten<s: bitgantschegewas wasbzupnverwiger alg'tvoazige. Wewoz-
tel was'cc aenvast,- enin bit waercn rondachtige I©o?menmet mee-
nigïjtcingevlochten/ cnscheenen degedacncevankiupsengeliick/ met veele
voeten.

Wit NruudgelecckCufcuta, andersWzangc ofKchazfte/in't I^ooabupt^
Nacchsstide/ gmaèmt; wijlhet daer veelmede over-een-komt. 'tK»ou der-
halvenSteen/ ofWater-Kude wogengenoemtwerden.

't i^ap?acTnig Gewas/ datmcn inAntoni Donati BacckZkcn vandeGe-wassenvind/ en omtrent ©enetien gzoeut/ is dit mcc ongclijcll: doch dit i^bzuunachtigh geel.
Wepde degedachteKruvdenhebben wumet ïjoopengevonden/ inde Suyd-

Bay,opden 20.enut.van
a©» vondenoock noch inb'Ebg'elfcheßav ,een g:olltcmeenightevanander
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ander Water/ 'twelcnick 3ee-gzaZ naem / welvier ellenhaogh.
Webladeren warentwee ofdzievingerenbzeea / geelachtighvanverwegelnck
Nhm;bovenstamp ensänder »erven / overal flechten glad. Unteengatder
Waztel/ enrondomgingende Wladermunt.

Vandeverfehéycleflägh Van Vogelen op Spitsbergen.'

D<ÜS Knip/ die oocft £>tcan&-ïopec werdgenaemt/ lsnietgzoateralseen
I_<L Neeuwerck,- de snavel is smal endl'n/ wat haecklgh. ©nfe Knippen
zijngzaater/ enverschelenoack aen desnavel/ diewatbjeeD-conDacötfgec{$/
enmet llaetjezi; anderDde Spicsbergfe zeer geltjclt.

VeHnavelisander enboven vierkantigy/ bjumibanbrcto*/De langhste
omtrent twee dupmenbzeed; deNoprondachtigl)/ hebbende ebenDichtemet
den Gals.WeVoetenhebben dzie gelllaofde Teen/ en eenkoeleachter <ön de
Sscencnsijnniet zeer öoogf).

%l§ dcst VogelsindeS>onloopenschijnensevan tweederlephlinkendekleur/MD treGnd-Vagels. S»n eeteng^autoeklepneï©ogmftens/ enGazneelen.
VestDogdenzun 500b?upnals ©cID-mupff n / topfcöooten'er eenigc/ die

hare fmacchulctütfcljncfttifl waZ.
We S«,eeltw-voaell§ een Vogel/ al^eenMuD;meteenfiojte spitse

Onabel, 'tDooftiseven300Dieft alsden tzalZ.55eöoeten5ijngeïtlooftmetO?feCeen/en langekromme Oagclen; D'ac(>
terCec is watkozter;dochmet een langerkrammer nagel. Tebeenen g^au
enniethoagh.

De verweDcfe^ Vogels/ isvan 'tGonst afavcr den 25upc& totDeKtacrt /sneeuw ;maerDe gehcelecugg'isglanw. €ben aïfoozijn ooftde Vleuge-
len. Ge»lge zijn t'eeneinaelgjaeuvn/Docï)nlwnder.

VanfijnenKanghweet feit nietsmetallen'tefcggen / als alleen dathu een
toepnigljpiept / gelijcft De Vogelenplegen teDoen/ wanneerse h«,!,grrigli zijn.

Woe topaen 'tMheen 3eplöen/ quamenfe methoopenopons Z»cl)ip vlie-
gen; bpJanMayen Eyland. Ku warensoa tam/ batfe fïcl)met Dehand lietenvangen.

£>p hieldensichsao langhontrent onsHchip / tot dat topd'cerste Walviscg
gevangenhadden:DaecnaetoiccDenfe van d'andereVogelenbetiaegD/en ton
voerdenst met<o?utten/ daer sn 'eropons Z>chlpmee geneerden.

€enigc flotentop er inDeRajuntop / doch ft» wildennietin 'tleven bwven.
Sommige actentop/en toaecen goedvan smacck.

geloofDatdese&neeuta-VogelenuntMandverdwaelt/hier kamenom
onderhoud op deS»chepen tesaecken.

Us-Vogel / heb ikheel schoone gefïenbpD'EngelfcheHaven, Dietopschicryegz'epen sauden hebben; doenschoten top'erop/ macr öetmifïe. We Sonne
scheenhemop 'tïijf/ Daecboo? h?als Goudblank / enonst oogen banzijn
gläntsverduisterden. V? wassoa g?ootalseenkleunc Wuvf.

W^eed voetigeVogelen/ ofwelcksvoetennietgeklooftzijn/ vindmenver-
schepdmsaazten opSpitsbergen. «Lenige hebbendunneonverdeeldespitse&m*velL/ anderedicke.

Van



Vandedick gesnaveldehebben lenige verdeelde Snavels/ gclijckdeMalle»muggen: andereonverdeeldegebugcheldeigelijckdeVapegapen
Vaer i$oock eenmerkelijckonderscheptaen b'achtctste ®fen descr Vogelen.

Want sommigehebbensealgdeWerg-Gnden/ &ir-mccutocnen Maüe-mug-
gen. Anderehebben 'er gantggeen/ algde Wurgermecsters/ dc öaebghrecen/
de Ztrontjagers/ ïuwtge-geef/$apegapen/ Tomben/ de soa aeuoen.deWupven/enAotges/ ofDattetjcs.

GeenWater hechtaen öaeceBebeten/ maer't looptdaerop of/ ofsemetGlubegotenwaren. Gmigezgu öoofacötlgö/anderenier.tzaervlucht is oack verscijcuoen 5 o'cen vliegtgeïtjcheen Veldhoen / als deVuuckdupf. Anderegelijck De Zwaluwen/alsdeKamdenmöotgr^.<émU
Ut gelyck deMeeuwen/al.s deMalle-muggen/ öaebgöeecenenS>cronljg-gers. Anderegcinck de©jetjaec/ alsdeBurgemeesters.

We Mof vogelen zijnde Burgemeesters/ NaeoMeeren/ S»trontjagers/lluutge-geef en Malle-muggen.
©e öoofvogelen zijnomhaer sierk-tranlge ffirarcft zoo goednietom feeten

alg d'andere/ lenzudatmenfeeenigebagenvnoc wenenophangt/ en de traen
laetuptbjuppen/ endoozdewindenluchtgesu^vert; anders«onnense fonderbzacckinghniet gegetenwozden.TeDupven/ ©apegapen/ Notgansenen Gnden/ hebben welhet meestebleesch. Vatvan D'ottbeKombenistavenbo?/ andersZijnsemet De rest sma-kelijk om t'ceten / alsmenhaer epgen vet weghdoet/ en seinbeboter 6?acb.©efe Vagelen/ uptgefonbectde Airmeenwen / Ktrontjagersen Werg-Gn-
den / nestelenhooghaen deSteenrotsen/ ombande Weeren enVossenbevmt
tezijn.

zitteninSomcr-en §op-macnb/aïgfeöarefangenbzoeden/ info een
meenighteopdeklippen /datwanneerseopvliegendeKonalsboo?een Wulck
verduisteren. Makenaoekzoodanigen geschzeeuw/ datdeccneMenschdenander nauwelijcks kangooden spzeecken.

We andereVogelennestelen aplaeghNand/ opdeklenne«Êplanben/ daerse
welvoozde Vossen/ maer niet van de witteWeeren bevMzijn/ wantdie ste-kenoverban'teeneCplanDtothet ander.

©e Wergh-Gndenmaken haerMesten vanhaer epgen Vederen enMos/daersehareDongen inuptbjoeben. WeVederenstoppendeSchipliedeninh»rekussensenWultsackcn. gjubicnfegecepnig&tüiietDen/ foofouöenfebjpmeec
waerdlghzijn.

We Aaemen der Vogelenheb ickgestelt/ zoo aïgfebanhet Hchceps-volcll
bedacht engenoemtzijngewonden.

Zenheb eenlgedeferVogelenoocft ander Gngeland/ Kchotiandenl?ïanb
gezien;alsmede indeHpacnsche2ee. <Datl\heb lck op b'<ötbe deAirmeeu-
wenenNuutgegeefhoozenschzeeuwen.Gnderbe bun-fhabeligedzic-klauwigeVogelen/lstelick boe? ecrstldeöaebg-
heer / wijlöpeen schoonc Vogel/ doch kleunder alseen Wurgermeester is.
i|pheefteen smal-dunne enstharpesnavel; heeft b?ieiCeenboo?/ en achter
geen<Tee.

We Weenen zijnniet langh/ maerzwart / 500 ook d'Ggen: de Vogelself
iswitter aIFKneeuw/ dat 03 zijnzwarte snavel/ oogen en pooten/ dcs te

V a schoonder
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schaander afsteeckt. Vestaertislanghenbzeed/ aIZdeWassers / bieöe3|uf*
fcoutucn geö?upcken.

watgzavera^deklleMeNir.meeuwm^ dieklr/ en desekar
roept. G?rustniet gcernap 't water / omDat h?fcgjoomtfijnboeten nat te
maken. Gvmswel iggp feer begeeeiggna.Visch. 'tGaethemderhalvenge-
ïgeftde Natten'/ Die wclgzaeghVlsch eeten/ maer willen haere ©aten niet
natten. Ackhet» gefïendatseopgetMsdendzeck ber Walvlsschen aten.

Geneheb icft'erinSpitsbergen b?den Vlacssen-hoeck geschaaten/ die heel
tamtoaÏJ;enhebbenselvenafgeteeckent.

VegenaemdeVups/>ofWupf-dupcker / lSmede een derschaansie Vogelen
inSpitsbergen. ï$pi$sao s?ootals cm klepneGndvllgel;desnavel G langö
en fmal-fpit^ toelopende.

lW heeft b?iecoobeTeel,aenelckeVoet / metkrommenagelen, W heeft
eenstamptstäert / kazteraahe beenen / eneen vanbinnencocDe snavelmet een
roobeuptgeöooïbetonge. . '

benigedcser Nagelenzijnzwart/ en anderebant; enpiepeneven gelijellde
©upben / gelfjehfedaeram denaem daer vanb?agen;schoon datse'et

anbec^ geengemeenschap medeheliben.
Inharevlucht lwmensede Veldhaenderen alder-naest;zpvliegenaltijdb»

paren/ enselden eenalleen. S»p kannen langhander 'twaterblnven/ gelijclt
onse 55upchec^ / enschietensoa snelander water boo?/ aIF top wetanseZlaep
kandenraepen. Mpznnoacknachtameltjcllvansmaeck/ opgesoben/ endan
indeNatergedzaden.

Tombenkomenmethaer snavels de Wupf-Dupckcrß 't aïïecnaefï/ doch
hebbense watstercker en krommer, tzpheeftzwartevoeten/metb?ic klauwige
«Teen;nozte zwarteWeenen:Hebbende !ret bovenIttjf t/doch 'tander-
ltjftot aenden Z»neeuw-wit/ enDefïaertfïomp.k

j|pschzeeuwc veelen bpna als deoaben£ ;hp lsvan g?ootealseen middel-
matigeGndvagel.Indemaeghvand lek beelekleinebi^je^/Krabben/ Gar-
neelenenSteentjes.

Wanneerse fangenhebben/ sietmengemeenlijck eenof tweeanderebzihaerop'tWater / Diehaer 'tDupcltenen zwemmen leeren. d'Gudedzagenhaere
fangeninhacrenMandvanDeBergenin'tWater. Maerbangebeurthet
wel/batbenVoosvogelof mecfiec/ weleen jongeNombebpde turven
gzijpt / vaoznamelijck inabsentievan d'Ouden. Want dese Vogelenzijnsoa
trouw in 'tbeschermen van haerMangen/ datZ 'er liever dood vechten / dan
datsedcselve soudenverlaten.
Mheb'er geenop'tW gesien/ doch wel aen de Vergen/ gående wagge-

lenvan d'eene zijdenaedandere/ gelijckde ©upf-Dupcftec^ op 'tMdoen. ZndeDeenfche Havenzagentop'er bv öupfenbenaen debergen.
«jnöe MagdaleeneHaven en vind menfein fiilcfjengzootenmeem'ghteniet:Dochlek hcbseoorkgezienvaozaen inbeS»paensche 2ee/ eninde«oooib-sce /nietbe?revan 'tWepligeTand.
Wc Meeuw / welcke nae haer geroepItnutge-geef genaemt toa?l>; geeft

eenigzins een gebogensnavel / gelijck deWurgermeester. Om snne zwarte<©ogengeeft h? een raade öfngg/ gelijck degemelde Wurgermeester;eneven
alfoomaer dzieTeen/ met eenzwartehu?d aen malkander gevoeght. Ve

beenen
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beeneti zijnookzwart enniet hoogh:deKtacrt is wat langhenbzeed gelijck
een Wapcr.

Teruggeenvleugelenzijn dochhetgehecleUijfZnecuw-wit; &g
is zoogloatals een rechteMeeuw / eneentoepnig&ftïepnbecals deStront-
jager. AID men 'tspcck van de Walvissen snijd / foozietmense met hoopen
omhetKchipzwieren. Wanneerse veele werden gevangen met een Ängel /daermenvaoz aeseen stuckje Walvisch speek aenboet/ en dat in keesmijt/
zaofllckenzpbat in met den Angel/ gelijckmeer Vogelensulcksdoen; woz-öenbedanopgehaeltgelijck beVissen.S»p vliegenalsdeMeeuwenende enduvcken niet: &p werden vervolghtvan deS,tro«jagcrs / dieoestlvige300benauwt mallen/ batfe hacrvanangst
beschoten/ bare 'tdenHtrontjager om te doenis/ wellk hetoock aensiondsopsnnpt / enstrontjemijn fperlt.
Icllheb indese geljick inmeer andere Vogelenwaergmomen/ dat

Wft op 'tWater/ houdende altoos de indeWind/ omdathareVederen
geltick en gladWvcn/ en dat de»oude haer oocllsooquacönietdoet/ als;?
De Vederenwelgeflootcnhouden.Wanneerse opvliegen/ b?ingrnfe altijd tegenbe windaen;wantandersen
llonnense geengewissevlucht nemen / doazdlensehaer vedereneffenbpeenhou-denmoetensullense een vaste courshouden: anders vllegense alsde Jongen
die eerst leercnsullen:500datwanneerde windonderbeveeren waevt/ dan fadwazrelmseover 3pbc.

S>p hebben acnhaerLichamen niet nuts om te eeten alsde 25o?|ï/ want
Set overige i^fcö?aelenspier mager:, S>oo dathet f>p?eechtooo?b toaec is;
Gy zijt zooligt alseenMeeuw. Oochdacr isevenwelonderschept tussenbep-
den / gelljck het met deMensehen oock is.WcBurgermeester beg?oot(ïconder Vogelen/ we^halvcnfinooch diennaem dzaeght. &ijnSnavelis geel/ en watgebogen/ smal en
dik. Onder aen'tepndissewatbugchelachtig/ en staetseerclcrlMals of'ec
een llarsopzat. 3|pheeft langachtlgeMusgaten/ eenroodeKing omb'oo*
gen/ heeft Teen/ gzaeuw ban verwe/ gelijck oock de Wcenen zijn;en
6p-naezoo langhalsdeGpevaers.

VeDtacrt iswitenbzeed geltjcheen toaepet / inzondcrhcvtals huvlieght.
VeVleugelen zijnbleccll Wlauw / totover begehcele rugge/ Doet) aend'evn-
den wit / gelijck oock hetöetleNnfwitis-V?nestelt seer hooghindeklovender S>teen-kllppen/ 'k heb derhalvenhare
Mestennietbonnenbezichtigen.' Anwerdenmeest gcfcljooren / wanneermeneenboobewalvischachter aen
hetKchipfleept/ daersedicll opkomen aessen/ en bijteng?ootestucken speelt
banbeboobetomp.

$nschzeeuwdbathetnlinckt/ met eengelupdalsick welvaneenigeHavens
heb gdjoo?t. Wzwerft inde Tuchtgelijcllde i^pebacc^.

Wc Jonge Jton'benstreckenhem vooz roof ten spijse. WeMallllruc^gen
ontzien hemniet/ wantdesezljnalzoo vzatlghop't datse al schokkende
gaenleggen/ enhacrdlckmhuptaenhet triten tenbtflengrtjcnj Daetcmaen
haer geharnastehupdgeenleedgeschiedenkan.

'k Vebhemaock welWalrussen dzeck ten eeten/ vnnengesien zijnstandals
Vozüermeester^ D 3 KJofge^



NatgesofNvttettetjens/ iseen Wupcker;enmaghtÄcrhalven welNatges-
Dupckergenoemtwerden. ZijnZnaveliskramgebogen/boef)kaztenolen;
vanverwezwart/ gelijck aock Denagelenvanhaer djieTeen/ 300de tussen-:
huvd en de Wcenen/ diekaztzijn.

'tGchcele boven Zwart/ encmdcrdcbuuckwlt. <®p hareVederen
Kan zaa wevnlghWater hechten / alsopdat vanDe Zwanen. Yestaert «5!liaztensia.np.

Anders fijnfé ingestaltedcsNigcyaems be Zwaluwengelijck / envliegen
eben3ootia!tigli> enkoppelen zoob? een/ alsde Zwaluwen/ wanneer
die tegensde Wlnter vercreckenwillen.

Maggelende gaen fy vand eenna d'anderezpde / gelijck beDuvckers in't
gemeenDoen; enschzeeuwen Rottet, tet, tet, tet,tet; eerstmet eenhoge toon/
maer allenxkenZ dalende- endaerarnheeftmenhaer denaem vanRottettetjens
gegeven. Z>pmaecken'tgjootjïegoschzeeuwvanalleVogelen.
'tGeheele j^ep?der Spusbergfe Vogelenziinaltemaelschzeeuwers:Wetge-

schzen der öatge ônder malkanderen / geeft vanvezreeen geluod/ alpof 'er
vanwijdeen pactpWijvenonder malkander ktzvcn.Zpzijnbjel3oogjootalseen Zpzeeuw/ en.Oesteleninklovenen opDeBer-
gen/daermenhareOesten vanMostoeberepd/vind:J©p fioegcn hare jon-
genmet stockendaot. i^ace fpij^ i.s een 3oo?tvan Wazmcn/ denGarneelen
nietongelijck.

Gmteceten/ zijnsehetbestnaestdeZtrandlooperZ; 30 hebben Dieft vleesenvanbinnen veel Vet. Menkoocktmbzaedhaer / alsvande Vogelenhiervaazenis gezegt.
Strontjagers ofKchijtvalclten / deesehebben DeOnabeleen wepnigstomp

toe-gebogen/ dick enzwart- heeft ö?ieTeenamdepoten/ diemeteenzwartbelaenmalkandergehecht3n'n. YeWeencn zijnniethoogh/ en be Ztaertdie
alseen Waeper is/ heeft eene Veder die in den Ztaerr bpfbnbeeuptfieeckl/
dat geenevand'andere Vogelenhebbenj^et tzooft end'«V»gen zijn zwart / enomden Valseen dancker-geelering.
Yevleugelenenbenrugge zijnb:upn;onder aen'tlijf i.sh? wit: V?is toep*
nigh gzaaterals de Auut

WenaembanZtrontjagerBeefthpbekomen / ombathvdeNuutge-gefom
zijndzeck najaegt: enals 3911vluchtendepactpzichbanangstbcsthjjt / weet
Bpbestront in devluchtaerdighop tevangen.

Dn maeckt zelden jaght op andere Vogelen/ om dat hem geen dclikater
spijsvaazkomt oftebejagen is/ alsdendzcckbanden ïmutge-gcf.

Wnestelt nietseerhaagh; hvgaetrechtop zijnvoeten/ gelijck deWurger-
meester en deklaetsheer. 'tW een raere Vogel/envliegt seldenmet gezel-
schap/ maer meestalleen. Zijnvlucht isgelijck dievaneenliaedshcer/ ofte
ten Nrav.

Wheeft eenheldere Ztem/enmaeckteenschzeeuwend geluptija,of wan-
mm'tv«n vezre hc>azt Johanupt-gaïmt. Zijnvlceschen isnietbeter om

t'eetm/ bandat vanD'anbece üoof-vagels.
©e©apega?-öupcHec heeft ander alle Dlatvoetlgevageleneen sanderUnge

tnabel/deVauegayen niet ongeltjck;toaecomhemdiennaem oocï»gegeven
Hgewsjdm. VachDaéc $ditmerckelgctt onderschept tusschendeKnavels /

dat
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datdesenbzeell/ dungestreeptbont-verwighis/ alsrooden wit/ en'tbjeede
deel zwart.Onder en bovengast desnavelsvitDtae/ mamde boven-snavel heeft &p
een dunnekrommehaeck. d'Ondersteheeft een geelachtigeboogh/ enisam't
voozste epntinaebeneden/gelijck alsschuins afgesneden.

Vestbeek heeft anderenboven/ t'saemgenamen/ dehaaghte vandzievln-
ger bzecd/ envaneven gelijckelengte. Wheeftvier gebagenegjoebenin zijn
fnabel/ inbegebaentebaneen vierendeelMams; want de verhevene deelen
hebben zoo weldieFiguuralsdehsolen / engelieft ingetal. Ondermeteen
langachtigereet/ zijndedeMus gaten.

Vevoetennietö?feTeen/ zijnmeteen rondetusschen-huvdt'zaemgevaegk
debernenzijnraodenko.lt, hpgaetwaggelende: Gmd'oogen heefthu«nrn
roadenMng/ boven welcke een klepncnDoomreeht over cpnb start/ en on-
der d'oagcnlcght eenandere klcpnclangachtlge/ zwarteVooznover dwars.
DeS>taertissiomp.
'tDooftisboven zwart tot aen den ïfoo?n/ acnde klnnebackmislip wlt.

«Vm denhalsh«fc hp een zwartelllinghi degeheelerugg'ende vleugelenzijn
zwart/ enhpiswitonder benbnpck.

Invliegenalleen ofbvpaeren/ met spitzcvleugelsalsde Tomben;langö
llonnenseander Water blpven. tzneetroodeGarneelmenVrabben/ ofkleineVlfichcneneen3oojtbanWozmen.Öp heeft meer vleeschal^deVuvf-dupckers/ enisgoedvan spijs.

Ou staetonsnochte fp?éechen ban deongeklaoft-voetige Vogelenmet vier
Tern/ daer mpdzlederlepfïagbbanstjnboo?gekomen.

d'Gerste zijnde Werg-Gndm/ ofwildeGansen/ want 5p zijnbp-na als
eenmatige Gansvangzoate;oock Ilomthaer snavel daer betermee overeen.
ÜP is sterschoon wegenszijngesukkeldeveeren.

Wduvckt ander Water alsandereGndvagels; beveerenban'tManneken
zijnzwarten wil/ endieban'tWijfkenalseenVeldhoen. DeKtaert stamp
alsdie vanandereGndvogcls.

Z»v vliegenmetgehceleöoopen/ enalsZuMenschenzlen/ streckmsede hal-senlanghupt endehoppenomhaogh.
Z>v nestelen opdelage€planben / enmakendeOcsien vanfiaece?gmvede-

renmetMosboo?blot&ten.
Wenvind dzleenvier «lönereninhareMesten / welckemetonseaenkamsiiv

Spitsbcrgen,meest bupl geb?oeptwarm. 3©p vonden'er nocheenigeschoon /
enzijnbïeeeft-gjoenbanverw/ engzoater ais<snde <öpeceir»

WestGndenhebben goedVlccschom t'eeten / alsstgckoockt zijn / en 'tVet
welaf-gebaen / indeWoter werdenop-gebzadcn.

s&ocntop eerstin Spitsbergen yuamen/ versamelden top zooveel €peten
alsonslusten teeeten, Toenwarenbe2setg-«2nbenoock nietschuwboo? de
Menschen: doch daernaewacren zv zoo wild/datse nauwelijcliZ n«t hagel
teschieten waren.

VeAir-Meeuwheeft eenbloedroode fpit3esnavel;h?vertoondhemgjoot
als hpover-epndstaet/ lnzonderhevd wegens 3(jnlange Vltuge?smS>taelt>veeren; maeralsdeveeren daer van gepluckt zijn/ zooen ishp niet gzoottr
alleenMusch. Wezens



Wegenszynkizrende fïemme/ werdHz,300 genoemt. £>ijn (üTccn nevens
be tussen-huni,zijnbloeb-roob / en behagelenzwart. TeReenen zijnkazc
enrand / en taand zich wackerover-evnü fïaenöe; zijnklap isbovenzwart /
cndeWnnebackcngantswlr. 'tGeheeleKichaem isNlver-gzamw/ nende
vleugelenendenapdenS>taert ishp wit/ enaen dezpdenwat zwart.

Wit iseenftnderlingeschaoneVogel/ boo? deberfeïjepbeverwen der vede-
renIw'elckeoack hanzachtighspn;erfvliegtdoazgamsalleen.

25f3e vagelshaerc'percn/ zijn gaetvansmackmdieba:i deAievijtgelijk.
DeMallenmggm zijnvan verscheudeverwen / dese;yngzijs / enbaecont

beoubtfïe'/endander / welkemen de jongste Ep wijcken
boo? geenanwcer/ maer vllegmmetallewinden.

DenaamvanMallcmuggen is haer gegevenbande Valländers/ ter aaz-
datzedamdomme mallighevt haer laten boot (laën;haew.l'ctdecaepste

vogel inSpitsbergenis- is de eerste enook degemeenste vogeldiedaer te
landegcsien wazd.

Van6e Viervoetigevieren.

Hetgehoornde©act/ isdat vaneen«Öland gelijkfozmig;heeftdzleofvier
t^ll tacken elck'e zijnde ozdinacc ttoee öupmmbzeedt/ enomtcent
eenhalfellelang/ öeoocen zijn tont lang dogKoztbanfïaect.Vmcvectois
geelagtiggzijs.

Wannccc men jagtophaermaekt/ toerpenzpöehaoznenophaerrug,- zo
de Jagersbigben stam/ zosiaenze ook stil/ danis't omvuur regeven.
VetRehen-veld inSpitsbergenheeft ban haer de naem; eetengzasenKrupt
haervlees gebzadenisaengenaemvan smaek. r["-i '".:

©e Vossen zijn hiec Dok gemeen; een die ons Mhip Voozbp liep had een
ztoacteKop eneentoit lijf. Vaer geblaf van vezrehet gelachvanMen-
schen: toaec upt deFabelomfïaenisbpdegeene/ toeïftedestemvanSepntje
nietKennen/ Datöcboostgeesthiec deWalvisvangecsuutlacht.

©e WitteBeecenhebbenhiec telandeeen langagttgeVandMou;'tgeluwd
hacecstem is alsdie ban de heesche honden/ zuzijnbandebestestag/ toiens
Vellenna beze landen toecden ovec gesonden:mzijn vooz de cepfendeMan
steedienstig om sig vooz deKoude teDeeken. gphebbenlanghauc en zosagt
als tooi. ©e AeusenMunt*Zijnvooz aen ztoacrzoookhaec klaeutocn.

vetisgoetvöozallcrlep ledephn/ zelfsvooz zwangere vzou,
toen toanneerst inärbept zitten /ombebzugt tebevozberen.

Vaecbleefch is toitagtig/ mvet alsMhapen maec heb het
selbe niet toillen vzoeven/ Daec doozbzoeg gzö's te sullentoozdcn;
gelijkdeMheepslup " " , rjr w©e jonge Weeren bonnen tonvan de onde niet onderfchepöm/ olsbpde
ttoeevoozste lange tanden/ -toelkbpde jongeBeecenhol/ enbpbcoude vasten
bigt zijn. ©eze tanden tot stofgebzant en gepulvecistert ingenomen/ Doet
het geronnenbloèt vanmalhanöcccn fchepben; ©e jongeBeecenhouden sig
geduucigbpbeouben/ endeoude de jonge/ zplatenhaec »ebec öootflaen/
Mdatznmalkander soudenverlaten.VeOeerenvecscheurenooKmenschm/ so znse fïogsbonnenbenomen.

_^■. .' ■ ©e

Vande
Viervoeti-
ge Dieren.
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©eEee dlemenoocKMl hond/ enöobnoemt; bektoplsgeWK-
bozmighDiebaneen Vonbmet afgefncen oozen. Aenbemonbhebbensteenen <

baecb/ oock hapzen aenbe«ïïeus/enbobcnb'Gogcn: öehupö is met Kozthap;bewassen; ensommigesijnbont geplekt/ gelheKbe Tpgecs; anbeceftjn
zwartmetwitteblecken, ©e Tandenzijn soo scherpalsdieban DeDonben.MetöeselveKonnense eenstock/ zooDicK alseen acm/afbuten.©e fïaectisKozt. Mmaecken eengelupD alsöeVonden;beKlepne macu-toenalsöeNatten. Mschijnenbanachtecen lam. «Tee plaetsbaecmmbeel
See-hanöenbinö/Daecisgeengoeöe Walbifch-vangfï. Vaerespijs isKlepne
bisch. MsiincKmbannatuurenster buil/ alsstna-gejaegttoozoen; en stel-len zichoock toel tetoeec alsmenstbood tol!stam:sp steeekenhalscecKenDe hethalve lijfboventoatec / conöom fttjcftcnöetoatophetMteDoenbalt.

Alsstzichbanb'Bsvelöcnaftoeepen/ ofbpöeMhepcneenöobben-Dang
maeckm/ bupckenfegebupcighmet VoofdenonöccWatec: sphebbenhaecJongenbpzich/ banDetoelcKe top 'cceen levenbighaenboozd bzagten;bochbp toiiDenietvzeeten / maec maeutoDe alseenNat.

©e gzootsievan albeLee-honbm/ toelckelek gezienheb / toasacht boete»
langh: haec bleeschisgantsztoact/ enonbeugenöom teeeten. Mzijntacn
ensteebennietIfcljtelijck:alshaec het belafgetcockenis/zolebenst noch. Ge-
lijck ickgezienheb / dat 'cc hethalve fpeckal afgesneden toas/ beethpnochvzeeshjck banzich/ enbeetnochzosterck inbehanö-fpfes/alsofhemnietsen
fcheelDe. Alsmenmeendedatst indeLhaloupm boot lagen/betenft nochban
zich/ toaerdoozdiekmaelsnochongeluckengeschieden.

©e Walcus/ is ingedaenteDeslichaems de Aee-honb gelijck/ doch veel 'fïerefteren gzooter;zoo Dat hp boo?eenGsingzootenietenhoeft tetoijeften.
MnboetenzjjnalsöieöecSee-ljonben/ en 'thooft DicK» encondec ;Dehupdt
een dupmDicK / bateKoztmos-bertolghap? opzit:zp zijnbolliö-teecftensensien 'er uptalsofst gebiïttoaren. Juöegewzichtmhebbenst Kcpecsalsinber
Menschenhanöeni inDe bovenste Nevel hebbenst tweelangeTanDen/ Dievan
besommige ovec een ekelang zijn/ Dest honomen waecbec als Gipen been:Menrnarcftt 'eroock alleehanDe eiccltjcftDzaep-toeccftaf.MhebbeneenbzebmBeeft / gelijck een©ffen-rnupl/ baec steeekelhapcenaenzittenzoDicK alseenstcoo-halm. d'Gogenstam toijbbanDeMeng/ ztjnöe
berriert metoog-leeöenalsanDerebierboetige ©iecen. VaceTonggelijck een
Gsse tong/ laetzich welceten. 'tVleesisDatbanbe ©êreftens 'tnatstgelijk,
'tVertenlebechebben topgegeeten/ totbebecanderingeban fpijs.

Vanhaer ft aenbicbochtighenHacb is/ maeckt men ooeft .Mes-Hechten.1OamenbanhaerDzecK kanbefpeucen/ zoeetenstbifehengzoenftrupt.
©e Walrusonthoudzigmeest bpSpitsbergen. 'tzijnKloecKmoedige©ierertdie zeerbzcefïijchbzullen / en fïaenmaïftanberbp totinöebooö:want zoo eenban haecgewondwozö/ zoDupcKthpnebensbecnZlouponDer watec/ensiaetmetzijnlangeTanDengateninbeMoep/ ftomenbeD'anöcceoock metkrageopDe Z>loepaenözingm; zoo Datmen binmaels wetcKgenocghbinö omhaeraf te Keecen / of tematzen.gnzobaiifgensthecmutzcecing/ vatte een Walcus Den Vacpoenier tusschen'themöenöebzoeek/ öatdebzoecks bandinstuckenbzach;anders souöeljpHem onderwaterhebben teeg-gerucht.

Walrat.
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Alsde Menscheneengebnlckalsdat baneen <&$maccken/ 500 wild'em
boa?b'anoec d'eerste anüer tüatec zijn:enalsseDooiac meenigteclckandtrniet
wijckennonnen/ bocen;uin 'clnndert / enftnetffenopljafctanben. Veder
isom 'tzeerst'inbe weer/ om3tjnmarker als hv gevangen is t'anzetten. <ön
dlcnwllsgebmrthet datlncnboo?haerojrjcften moet/ dochboo?hacr gcDjang
verlettmzemalkanderin 'tzwemmen / 33batfebeS>!acp nietvolgenhannen:
©00? 't Waygat inSpitsbergenhebben tophier eenp?ocfbangezien.

Spleggenandereen alsde Verckens/ siaepenopdM-schMm/ enalsse
ontwaken/50rnzenseomhaag/en flaenopdevoazste paten/ zien 'er verschzlc-
kelijck uut/ enuzullengzuwzaem. Dner g?aotflesterktehebden zninden liop
endenGals / baec ten30bichenhuydomis / bat/305? becepbwierdengelzjclt
de<lslani)s-vellen / 30 30umetifeboojcen^ant3tftnannfngebjupcFjcn.

Wanneer de Walrusdoodis / houdmcnhem 'thaast af/ daermenbeTan-
benunt-bzecckt / wacr van de twee gzoatstevooz de üeeders ban't Zchipzijn.
Wp cóepbeneen^boo?&peen1$ fc&oï/welckzo va!IDalttfflfïnlag/batfeboo?
dezwaerte/mcc het water gclijck laa:maerdoede Walrussenzig van daerbe-
geven Ijaöbcn/ wassezahoogopgereefen/ bat top tiptbe^loep
daer opkondenstappen.

Ongeftaerte Zee-Kreeft, ofZee-Spin.

Dgjtstagban Nceeftenheeft geenMaert / tnaer fes boeten en twee sthee-!/ een;auöersZljnst deUee-Nreeften inUigchaems gestalte bp-nagelijk.
MzijnDoncKec bzupn/ opöerugwatsteeckelachtigh / enaen 'tgantst

wacliaprigh; zphebben eenNop öe^ee-Krccf / Dieöe©uptfche
Bummer noemen.

VanDe Spitsbergfcbe^ee-NceeftenHeb lek nietgegeeten, lek meende Daer
vaneenige mcc naèr tznpstenemen;maer spzijn tusschen wegens weghge-
sieeptban be Katten

TuffchenDeGarneellen/ of tabben/ diemenhierziet/ enin^pies-
bergenbïnb/isgeenberfchtï.©ellopbestaetupteenigesiuckm/ enheeft vier
hooznen;aen 'tepnDebanDeNopzittenD'Gogen/ uptpuvlci<de alsdenNreef-
ten." ©e opden gelucht deelban harnas, enDan
bolgenstsMhilden / gelijckharnas-stucken' aenarmenmvemen. ©ut de
Kamen zietmen zwartepleekjms / aisof 'tnagelenbaneen Harnas waeren.
©e staertisvanbijföeelen/ enalshpdieonöersiehin-trecfn/ zoo bertooncn
zichDeMljüi>en achtec-aen in-geherft: bzepdhnstupt zogelijcklst een Vogel-
staert. Voozheefthn twee fcïjcetrn/ oocb zijn 'ertackenaen: hpheeft achtien
heenen , ©c voozsteachtbeenenhebbenvier gewichten/ban welckhet hoogste
'tlangste/ 'tondccste 't hoztfïeis;öethien achterste beenen hebben 'er maer
twee/ metwatblnnewaectsgebogenehaprigeboeten.

'twater schieten zpster snelboozt: doch zijnebenswel de spijst booz de
Vogelen.

NlepneGacnatenheb ick op mijn Bpnsber°sebe sieps oock becnomen:de
Nopgelijcftt aldecbest een Vliegenhooftibooz aen heeft hp tweenptstaende
hooznen; boozts schilden/ gelijck debzeedeMuer-wozmm.

Gpderuggeishprond/ enonderplat/ heeftinalles twaelfbeenen; aen
veder

Zee-kreeft
ongeflaerr,
ef 2ee-
Spirr.

«3arnellln
»f roode
Krabben.
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Pederzijdeber boozfïeMhildözie. ViceMhilden verdec zitten aeneleke zijde
nochdzie andere beenen. ©est zijnder Vogelenacngcnacmfïefpijfe.

©e zoogenoemdeWatoifclj-Äups Heeft geenrjcmeenschapmet De gemecne'
Nunstn/ alsalleenbe Kop: Mbehoozenmeer tothet gcsiachtderNreeften ;

'
beSchildenzijnhardalsvanöeftrabücn. 'tVoostmet vier Vooznm / heeft
be gedamtevaneendubbele A.©e tweeKozte Vooznen/ vooz upt-stacnöe/heb*
bentweeKnopen/ voozals Tcommel-stocKen / öeandere twee zijnbooz am
spits, 'tVoostheeft meestDegeöamteemsGpcKcls/ 'theeft twee©ogen/ en
eenNeusgat, ©en halsisbeDecKt met eenhupt.

©p öetugg'heeft hustsMhllöen/ de voozstegelijekteen WeversMïjiet-
spoel: deresterendezijn fchilöachtigvan gebaente. ©e MaectisKoztensondemenbooz eenMhilöbonnen achten.©e Voetenheeft hp deboozfïeMhlld/ vangedaenteals emMaeperszcpssen. Voozzijnst rond alsdeGuartiers-Maen. Ampederzpbedestwee»
beuenberdenMhildsheefthpals vierHlemm/ enonbec aeneenKozt Tlddaer
beselveinbeweegtwozöm.©est leggmstKcupstoijsopbenrugg'/ wanneerfe
banöeWalvissen eeten;ofsthfcltenst inzoöanighpostuur/gelijckDeGupche^
lacrs haer ©cgens stellen/ wanneerst Daerover fpzlngen.

©e stsachtersteBeenenhebben GewzichtmgelnckDievan kreeften,Wöer
beenheeft 'erDzie/De voozstegekromtalsöewassendeMam; dochaen 'tcpnb
zijnfefpitsalseenNaelö.Mftonnen daecmeDezobasthouden/ datmense in
stucbcn eeröccmoetsimden / alsdatmendeselbe Kanafcucfien.
MzittenöeWalbisthaen zeeckeceplaetsenöesKichaems / alstusschenbe

©innen / aen het Teel-liö/ en aenDe Nippen/ Daechp Zfchniet wel wzpbm
kan: Mbptenhemoock stuckenuutDehupö/ alsof 'etDeVogelendaec upt
gepiekt hadden, «öenigeWalvissen hebben beele %upstn / andere hebben'er
geen. ©och/ hoe'twarnier is/hoestmeer baerbangequeltwozden.

©eMazrc-bissmzhntweederlep; d'eccstezoozt heeft bijftaeïtenofboeten:
toaecoinhpoock banDeVollanDecs©ijf-tarft genaemt torrb.

©e verwe iscoob;op hetplatoffchaelDesKichaems/ heefthpvier dubbel-
derumban fcharpeheuveltjes/ ofköznen; tusschen peder DefcrDubbelerpen
iseen encKelöe vanDiergelijcKe makende t'famen vijfthienepen
opDeMhael in'tgeheel / vertoonenDeeenMacbanvijfïjocefcen. Vooztsis
bestKchaelalscmMincocft aen tezien.

Wanneerhpomgekeert legtishpban een cierlijck aenzien/engantsgelhek
benugebzupefteïpeheMans mutzen/ inbetfcHepöeronDtcnverdeelt, ©an
vertoont zichoock in'tmidden renbijf-hoeeïsigesiechte Mac/dieickgeloofDat
zijn tnonDis / ombathp 'topen toeKan treekenalseen TafcH. öonöombest
Mazc'zijnKlepnezwarteplecnjes/ iiicpen/Matg-getöijg.

VoozwaertsamDeMidöel-Mazr'/ofMonö/gaeteenbzeöer/bangebaen-
tegelijckDeWlocm Vanevoet. VanbestMiddel-stat / gaenvijfArmen / os
Voetenupt/ welckebphaec oozspzonggeenTackenhebben,

©e beenenzijnalsMhubbmaen tezien/ dziedwacs-bingecmlang/ gaen*
be daecnaespits toe. Wanneechpin'tWatec zmemd/ bzepdhp zijn Tackenvan malftanbec; gelijck de Vogelen indevlucht haeteVederenKomen uptte
bzepöen.

G » Vet

ve«o««°
noemde
Walvif*;
Lays,

««te-
s«l«ne»



©edenckwaerdige VojagienaGroenland736
VetanberezooztbanMazce-bifch/ DiemenwelCocael-vlfchmagnoemen;'

wijlhp metDe Cocael-tackeneen gzootegelijckheptheeft.
Gpisroobervan verwe alsdeboozige/ vennitsDieDoncftcr-roob is. VetNigchaem isthienhoeckig:heeft boven een Mazre van even sto beel bzeede

Mcaelen. ©e Moeienzijnvoozbzeeö/en loopenachterspits toe.
aenglijpenis scharp/ gelijck deGnpdban een Gap. bemonb

ishp weeck / totbaec b'acmenbeginnen.
©aecöe Beenenhaecbegin neemenzijnst bich/ hebbenöe in'tmiödeneen

gootofbooz:aenöecanözijnse vecciecömetschubben / als ofhet gefnoecbe
Gocallenwaren. Benebenzijnbest schubbeninmalkanöecgevlochtenalseen
Touw/ hebbende in'tmtööenklepnezwactestreeck jens.

d'Gndersie ïtlenneTacken fïjnconöom sthubbigh/ Doch niet gedzgpt aIK
Touw; loopenaenö'ennDenalsdeMinnen/ spits toe: Waerom su oock van
deNe-barende/ Eee-fpingenaemtwozt. AlsDest Mazr'-Vffchin'tWater
ztoemö/houdhpDevoeten bp een/enroeptzovoozt: 'Kheb'er eenbanöatstag
gehaö die eenspan langwas. ©e gzootsic zijnDe schoonstevanvccwe.

Mohaesthnupt 'et WatecKomt/ st^cfthp. Dn't stervenKromthpdevoe-
ten nae deMond toe;gelijck ickberfchepdemaelgezienheb.

«Senigebanbest bendeGestachtenbeguamen topbooz 'tWavqat ,baecons
een Walbisthontgnam. VetTouwvan'tVarpoen/ bcrtoaröeaencen&ftp;
en 'tzelvehadDen Mac-bisschen sich gehangen/of gezogen; zooDat
ick haec lebcnöfgKceegl>

No»k «en
andere
,»«» va»
Siane-Vis.

Vaneenige Gevinde ViflcHen,diemen op deReyise van
Spitsbergenverneemt.

MAFirecl isvan gedacnte den Varinghgelijck. ©och bovenopderuzgeIVi.heeft hueen gzoote©in ;onDer weicKeeensterKlepnezit. ©oozts nabc*
neDen zietrneneen gzooterbzeeoe/Dochnietzoverhevenalsdebovenste. ©nDee
bestzittenvijfKlepne. ©icht bpDeMaertbertoont zicheenKiepner.

Wp deNeeuwen zitopeïcïtezpbeeen ©in. Wedecom ondec aen de WuvcK
aenelcke zndeeen andece/bpnacbaneen gelijefte gzoote. Bcnebentoaetts nae
deS>taert toezit'er Dcsgeïijcïtseen. Achter zijner weetbijfban bestlbeg:oote.
Cndaer achter aeneenKiepnec. MoDatDieaen 'tonöerstedes t!ugseben zo
veelingetalzijn/ alsöieaen 'tonderstedes WupcKs.

©e Nopis alsdievaneenVaring. GengzootdeelKlepne gaetjensZhnaen
zijnNceuwen / zooock onöerD'Gogen;enheeftversthepöeverwen. Nevend
lshuveel sthoonöer/ alsdoodzhnöe. Vanbenrugg' af totop bezuöe heeftW zwartestreeckm."Boben opDehelft der rugg'ishpblauw /ennae onderen gzoen en bïauto
boozfchijnmb. Aenben BupcK ishpMbec-toit/ gelijck oock be ©innen.
AIDevectomaen best ©ifch bïincbenalsSiilbec / ofalseen Gouöegjonömet
bzuune vertoeDoozstreecKen. ©e ©ogen zijnzwart/ en isDe schoonste ©ifchtn'taenfchouwmDie lek optgesienheb.

Menvangtstopöebolgenöewijze: 3©p bonbenaeneenbun TouweenKo-
gelban tweeos bzleponb zwaec/ omtcenteenbaöemban 'tepnöe/ waecaen
«n Angelvast gemacchtis: aeyhmAngel werdeen lapjeroodNaecKen ge-

ljechft
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hecht. Duswlerd 'tgedachte Touw inIgecgewazpen/ enachter aen 'tschip
gemaeeftt. AlsnudeMalireeldaernaetocfcWet/ bijt &p nntTapje/

doch geraccktvastamben Angel/ 't wclck men terstondaen 't trccken van 'et
Touwgewaertoo?b. DndienmenditCoutoomde hand wouvast binben/ en
dusnae-fleepen/ wanneer 't£>cnipfnelboojtscplt/ $oofouöe^anbgantsch
verdooft/ jaalsdood werden / sulcks datmen 'er fonder smart soukannenitt-
snijden. Ter bier oazsaccl» binoenfehet Gauw/ met vcrscheude anöettTou-
toennevens malkander / aen'tuvtyesneoenDoutwcrk vast. tzlcrdoozwer-
den DeKchepenin 'tv<w)t;eulenmachtigbelet.

Menvangtse aock metstucken van bacrfe gzager inbpten/ alsinderoodelap;en50werdensebnmcenigtegevangm.
WeMakreelvarsch gezodenofgcb?aben/ smaccllenveelaengenamrtals de

gczoutmeofgedzoogde/ welcnalsdan bo? en mager zijn/ enhardom te
douwen.

©zaecken ©ifch iseen fonöeclftigeVifch / wegensZijn ©innen opbenrug/
bie tweeingetalzijn;bevoozsteheeft ster langeDzaeDen / fonDccernigctussen-
hupö.Van as zijnseontcent tweevingecen hoogh/ b'achtecsie Vin
besrughsisfoohooghniet/ boch streckt siglangsbencuggelangecaf/ fonderfulchebzaeben.VpHeeft tweebïaes-gaetminbeneeft/ inpïaetsban beNeeuwen;nevens
best zittentwee Kozte ©innen / aenbepbezijden; en benebenDcfelbe/ ooeft aen
elckezijbe/eenbzeeDec. ©ttbec aen DeWupcK heefthpeenlangefmaUe ©in /
toe!ckegaettot aenDeMaect toe.

(slangachtig; boozopbeSeus heefthpeen uptwas/ alsem vec-
hebene ®ach. ©e staertisrunmeendupmbzeed boozstomp. Vp>s niet gzo-
teralseen span. 'tNljfislang / fmalen onöarhtig;bebe« toe isglinstermb
Kilvec-gzauto. MngestalteKomthet naefïmeteen jongeVapobereen.

Tonijn/ofgee-©archen/ isoockeen genieene©ifch / wijïmenfeobecaïmet
hoopeninReebind. Epfpzingen tegenliozmachtig weecuptTee op / alsde
fgce-ïianöen. ©e Nop gelijcftt nae öeWutsKoppen;De MuplisvolKlepne
schacpeTanöen.MiDDenopDen cugheefthpeen ©in / welckenaeDeMaect
toeuptgehooltis/gehjeheenhalveMam. AmDe WupcK zijn tweeVinnen /
geltjcft DievanöeWalvisch.©e Miert isbzeeb/ ingebaentebieber Walbiffcn / in't midbennietin ge-
Kerft/ doch zoKromalseenEepfstn-

VpheeftKleuneronbe ©ogen / hetUichaemismeestzwart / boch aen ben
WuncKwit:©e lengteiszobanvijf totachtboeten. Hpschielen tegenwind
op/ alseenpplupteen Woogh.

©e ©utfftop gaethetVc>°ft vooz stompneetaenb'eene Mabel/welck voozenachterevenDicK is; waec inhpoock vanbe Tonpnonbecsthepdenweed.
©e ©in isgelijck diedesTonpns/ doch voozste aenbeßupcft/ Komen

best met dievanbe Walvischobec-een; zooooek beMaect.
Vbheefteen Wlaes-gatbobeninbeOecK / waecboozhp't toatecuptbïaefï.

©e ©ogen bes2sutsfiopszijnKleun. AcKheb 'etgeften/ toelckettolntigvoe-
tenlangtoaecem becugïsbzupnbertofg:onbec De WupcK zijnse wit; sp
KornenzodichtbpbeMHepen/ batmenst meteenhoutsov lwynenstoten..MlopenalletegenbeWindop/ zelijchdeWalvissen. ,

B % VM
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DeWit-
Vifch.

V>dZtn-
hoornen.

Saegh-of
Swaert-
Vifch.

Dcse Visweet het «Onweder mcdetevoazscgFen/ even als ofhueen Alma-
nZcllinzijngewzichten had/ bco?bfen teams zodanige tijOen/ een g?oot
Setatgin'twater marckt. ©aer (£ occhnocheenander 5oo?t / diedeVinop
den rugg'wcloKmaelzahooglils/ als degedachte Wütskappen; fp3tjneen
wcpm'gdonckerder / enö'an&rrein g?aotegeltjcft.

Wc i©it-bifc(j / sa gzaatals 2Snt£hoppen / zijnden Walvisschen gelijck/en
heeftopden geenVin/ maerbnbettu)ceg?ooteVinnen. DeKtacrtis
alsdiebaneen IValvisch. $>» heefteen Wlacs-gat opDeHop/ biterhv 'twater
upt-blaest/ en heefc'er oocïteen Vuchelop/ gdtjcft ben Walvisch. Gflisücel-
acïjtigWit. Wanneer dese metmeenigtegtfttn werden/ ncemen de Schip-
pers ditvoa:cmteeeken vaneengoede Walvischvangst.

Ve €enl)oojnen werden felbeninditGewest gezien/ samtljdsevenwel wer-
dense metfjoopm vemomen. S»v enhebbengeenVin op de rugg'/ maereen
Wlaes gat in de Mccl» : Wannecrse boo? 't Water heen schieten/ ziet men
haer tfoojiun afTandenboven'twateruptsteecken.

desNichaems/ zynstdm honden gclijch:b'onöerfïeVin-
nenen de Htaert kornenmetde Walvisch overeen. ©e Hundvanbesommige
zijn zwart/ en andere/ Mvan een AppelgzauwVaerü. Onder aen Den
25mic&5tjnfetoit.

KaegofZwaerdvisch/ werdzoogenoemtvandeEaeg/ zijnde een lang
b?eeb Ween/ aen de&cufvast. Bepden'el'ndenzijnbootenmetspitse lange
Tanden/ schynenderenNam/ ofeen gelijeit. «Vpde ruggcf)eeftf)o
twee ©innen; debovenstekomtmeest over-em met die van be2sut£&oppen.
Veundersteheeft achter nae deKtacrteenhalligheyt/ alseen Zickel!en üaer
dese cnndigt/ kamt weereenanderealseenhalveHickel-Onderam 'tKiifhcefthn'crvier/ aen elcke zijde twee/ wacr van debo-
venste dienae deNop toestaen /debreedsteenlangste zijn: d'ondcrsie Zljn^uat
kozter ensmaller / stående recht onder debovensteVinopbenrug

WcStaertgelijcktDelyaasberden/ wacrover de Verwerp dc Nouffm lrec-
&en/ isachter spitsen Vooztsisde t onZMaoft/ ennaede
onderste Sïng-bindunner.

Ve zijnlangachtig / vanander totbabrntoe domgamde. We
©ogen staenhemboo?hooguvthetDooft/ gelijck deGaven. WeMuvlheest
Ho recht onder beogen.

<©efcEaeg-of Zwacrd-vifiensiaen in schap mcc dei©albiffcï)cn en
Vin-visschen. Veeltijdsbegevensezich tegensdesclve/ en verlatten den Wal-
vischniet/ vooz dathn doodis- ê>p en eeten cchtcrnietmeer van ïicrn/als
deEongh/ alhet overige laetenseleggen.

Ver gebeurt dickwlls / datseül't gezicht der Kchepcn vechtend? gevonden
Werden; daer de Hchependzagcndenaehonden/ tot hetevndevan denRamp;
enalsden Jöaïüifcöoverwonnenis/ zaa werdh?metwennighnwevtc toteen
buntmede gefleepi.

WeWanen zijnvanveelerlepssagy/ sphebben twee ©innen opdenrug/ die
dehoogste / d'apperste ©in der Wmskappen gelijckst is:d'onderste isbobenen
benedenevenbzeed/ dogbobenalseenSickelingebagen.

<©»&ec aen'tlijffjeeft hnses Vinnen/ bwervan debao?fi? twee de langste
zijn/ hebbende deLedaencevaneen<Tangh. Vetweemiddelste zynwatbitterals
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Vande
Walviflln,

Md!ebovennaebe £>taett stam. Yetweelactsteonder bpdestaert Zijnvoo;
enachtercbcn bzeed 'en watkozter alsdemiddelste.

WeKtaert isbaneensanderlingegedaente/ 'teenegedeeltevandeS»taert Oalsbaneen Swaert-visch / en isboo?een gebeelt;'tanderedcclgclljckt
een Stelpen-tilaö.

TcgeheeleVischislangh/ randensmal/ nae 'troost toeallcrdlckst; $!?
heefteen langeMus; deMunlzithemonder / alsdievande£>tDactt-bifl*m ;
isval scharpe «Tanden/ bestående inb?<erpenboven / en dzieonder/ nevensmalkander. DeGagenstamhooghupt deNop. Nenelckczpdeheeft Öp/ ge-
ïye[tbe#>toaetrvisch/ vijflluwen.

ijnhupdi$hardenbicït/schgrpin'taentasicn. Weverwe isg?oiito. 'tIzleenster bjactigeVisch;hv bijt gzaotestuckenuptbeWalviMen / alsofmen
'ermet fcljuppeningegjabenhad.S>p wozdenvgn twee tot vademen lanah; fpßebbeneetigiooteiLcber/waerupc men<©ïp maecfet / gelijck menupt 'etApecliderWaivlssclimCraen
b?anb. Upthaer rugg werd Vlcesch gesneden/ dat men eenige bagen in de
Windhangt;daer nae ycnoocktofgeb?abenzijnde/ smarcllthet welgcnoesjJ)
daermenniet andershebbenkan.
InKpanjen too?DengeenWapenwegh-gewozpen/ endiese daer eetenwil /

moclsemet gdbbetaelen/ gelijckandere Visch; deklennsie zijnde licstc.S>p fijnseer begeerigh nae Menschen-vleesch ,- veel moedige Zwemmers/hebvmhelmeteen Ween teverliesm / ofmethaer boot moetenbekopen.
éèp werdenalderbest gevangen meteen g?ootenAngel/ acneen fierehe tie-

tenvast gemacckt/ daermeneenstuck Vleeschaenboet/ en werpthetin ;
Flucks ioopr de fêap toe / slackendehetvleeschmetbenangel tegclljcnin;ban
haeltmen't Touw / daer delietenenden Angelaenvast is/ weder opin (jet
S>cliip. Alhoewelde / 30ras h?bemerckt bat öpvast zlt / doet Ho zijn
upttec(ickraehiomben Angel af te bpten; doch dit is tevergeefs/ boo?bienhem nietmogelljck is/ hetDzer acn stuck te kauwen. GenTouwbntense
aenstucken / of{jeteen stuck Vleesch was. Gchterhebick 'ernochwelacn een
«Touw zienbangen/ dochdiewarenniet g?oot.

Befchryvingh der Walviflchen.

D€ bpsouderlljck soa genoemde Walvlsch/ om welcker wil onse Z>cW-pers allermeest naeSpitsbergenrepfen/ is van andere 3©albfffcU,en on-
derschrpden/ voaznamentlljck in de Vinnen/ en in deMond; fn wclcke hp
geen (Sanben/ maer inder selverplaetslange/ zwarte en watb?eebc Voozn-gchtigeBleckenheeft / bacc deselve dun toeloopenmetcupgHap?bewassen.Wegenssijime Vinnen isöponderschepdenvanbe Vin-visschen / tuelcfieop
benrugg' eene Vindzacgen: Gchter heeft l)P achter dragen twee Vinnen/
geschicktnae degjoottedeses Visch / ovcrtrockcnmeteen dicke zwartehupt/feer schoongnnarmeltmet wittestreepen.

!Jn beKtgfrtvan eene descr Visschen saghmen'tgetal 112,^.ster schoonge-
marmcld; be letteren stondenin een gelijcke Klnie;even alsofse doazftonfl daer opgeschildert gewcesi.

Vcese Marmellnghaenbe walvisschenI? seïijcï*d'Adlren in'tWout/ roo^
pende
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pendeofboojgacirS/ ofgekranckelt. <£öen alsoo gevenbe wltteengeeïcstree-hen/ liefdedoaz dedlcke t)uut> als $arcament gående / de» IValvlsch een
rlcrltjck actiën.Wanneer De Vinnen «wtgesxeden w?rden/ vindmenonder de dickeHundbeenderen/ schiinendecens Mcnschen-hand geüjck / met uptgestrcckte vin-yeren. Tusschcn be Gewzlchlen fitten styve Zenuwen/ wetcke opwaerts
fpjingen / toanneccfemetmaght tegensd'Aerde gewazpenwerden / «ben ge-
lijck deKenuwenbanandere gzoateVisschen. Mennan 'er stuckenafsnijden/
soa gzaatalseenMenschen l^ooft.

.Meer al? dcse twee Vinnen vindmen aen den Walvlsch niet. Met desclve«oept lm voazt/ gcltjchmenöe CDaloupen/ of andere klevn" ©aectupgen/
«let ïïtemenboetboo?tgaen.

VeS>tacrtdrr JBalbifTcfjcnflaetniet/maer ïeg&tbzeed/ geltjcft dieder Vin-
tHffcljen/ Wutslloppen/ Tonijnenen meerandere. VebzeedtevandenKtaertiBb?ie en viervademen ozdlnacrb?eeö/zijnde vier-en-twintigvoeten.

'tDooft is'tderde dccl vandeVisch;aensommige is deAap noch 3?ootec.Voaz aen de Tippen/ soa beneeden a\sboben/zittenkazteï?ni)?cn;deselippen
zijngantfef) fïetöt/ eeniglisinsrondgcboogen/ op demanieralseenKlaugh/
öfal^ecnS.

Novenbopper ge&oogeneNipheest Öp zwarteofdancllrr g?aub3e streep-
pen/ randgebogeneven deNippen/ wclcke gladzijn; t'eenemacl zwart/enrond/ gelachhet vierde deeleene^ £izneï§. WanneeröpE*Mand teamen<rccltt/ fiuptmse bepdeinmalkandcren.

ginlßenbfgljïnbeb'obenfïe?Lipsitliet©ifclE)-been/ vandeEcc-varendeLlw
Waerengeöecten. DeverweiZbzupn/ ofZwart/ aocn welgeel met bantte

ppen/ gelijckbatbanbe Vin-vifMen.
Aenrenigt'Walvisschcn is'tVifch-becnblauw/ enmmIjouöïjetalïcsvan

jonge J©albiflcljen teznn. .
Vechtboojaend'onderlip '\$ eenWol/ daer debovenstesnavel ingact / gelijck

eenMcslndeKchcde. Jengeloofbat dit het water/ 'twelcnhn
uvtwerpt/ inde Aaccken treckt:gelijck lcllbataocn van ander 3ee»valrens
Volckheb verstaen.

InwendighindeMand is'tVisch been gantsch tupgï)/gelijck Dacrds-|ap?; evenalsindeVinvisschen. ©an bepbebe;pbenaenbe fCongt)naebe-
needen toehangtlietvalvandeesehanzen,

Geniger i©aïtiiffc&rn Visch beenis wat gebaagen/ gelijclz een Zwaerd/ of
Sabel. Get klennsteVisch-beenzit vaoz aendeMond/ en achternatde'keel
toe. 'tMiddelsteOhet langste/ enOwelvan twee/oock vanozieManSlengte.
Hieruptkanmende gzootebe£ Vischaf-meetm.

Wheeft aen veder zijdeeenrnvan derdehalf-handert visch-heencn zitten/
daer de filepnenach van blijven in-sieecnen / ombat men 'er niet &p nan no-
men/ wegensd'engte/ baerbeNippen teamenstunten.
'tVlsch been fitineenplatteepaenmalkander / lnwendighfn gebogen/ en

Banbuptenupttoaect^naedegestalte derNippen/ halve-müenZ wijs. 't<$$wvenbzeed/ daer 't aenvebovensteNipvast zit/ overalmethardeZeenuwen
bewassen/ 50 datmen tusschen twee stucken wel een vingerkan in strecken.
TlwltteKeenMenfien'er uut geljjck de gekoockte Jee-hatten of Wlack-

visschen:



Of 8?IT'8L N N. Q N N. 41
toijfcften; sijnliefitjck vanreuck/ 30bottnen 'er tod vansonwilleneeten; 33
fijngantsniet taep/ maer laten (Iel)bzeeckenalsUaes:doch fp fmaecftenzo»nier. Wanneerse vezrotten/ stlnckensealgeen vervuvldeTand.

NendeWoztel bate'tNisch beenbzcedst is/ gzoe?t klepnengzoot / alsin
eenWasthdeWoomen/ boo?malnmwer.

Bcllgeloof hetklepnevisch been/nopt gjootcckamt tegzoepen. Gndat
het daer mcc gartalsbcNinderenbicfjaec iCanöenwisselen.

Onderis 'rvlsch-bcmsmal enMs/ -aockrupch ban£?ap?/ op dat hpde
f£onge/ Doo?lic fc|)erptcdeJgedachtenbeenZ / nietmogtversecren.

Mijngevoelenis / dat öttöifrU-been fou kminengebzupcktwozden totalde
dingen/ waerwemenandersgewoonisdickeplanckentenemen : wammen
macckter ©ofen/ MeS-Vegten/ stockjesendiergelijckeban.

Agne gedachten souden welzijn/ batmenupt'ct hap? dcscr visch-beenen
bindgaernen touw zounormenberepden:GockwelEaecnen/ gelijcnmende
$emvp/ VlasofWalweet teschicken.Van dltvlsch-beenwerden gemaecktbe2salijnen/ welenedeNleermallerfi
gebjupchentotstijving derïileöecen.Tothet snijdenderstlvebeljoo^een bp-
sonderekennis- Vier wozdcnbecfc&epbeMreJ©eccßtupgcn toebetepfcht/ die
nietnodigzijnhier alletespecificecren.

'tonderstevan de zijnde Walvissenmeest wit We Eonghlegt
tusschen devisch bernen; en<s onder gantschvastaen de benedenste Nip; isster g?oat/ witvanverwe/ enacn dezijdenmetzwartevlerken verclert. 't
een weecke/Kponsachtig:vetlighept / welenemensterbezwaerlijcnaen stuc-kenkansnijden / enveroazfteckteen gzotmacbepbaendenNapper/ of Z»pek-
snijder. Menwerptsederhalven anderskonmen'ersts°f seben«©uar=teelenTracnupt b?anben. Woch om 'et wceckheptwozdse wegh-gesmceten/en isalsdandeaengenaemsteMse voaz deS>waert-vistrhen; wantmenzietbatfecnkelijcllmnde (Songï)een Valvischbooben.

<0pbe Hopzitde25ugcötï/ boo|D'€>ogcn en Vinnen. BovenopdeWug-
chelisaen elcne zijdeeen Wlaes-gat; 'teen tegen£ over 't ander/ van bende
«anten kromgebogen/ geïijclteen S.,ofals'tingesneedenegatineen Jpióoï.
Dier tiptblaefihp'tWaterster sicrcn / maeckende een gedzupsals de Windt/wanneerdeselveregens 'tDolvan een planentoaepb. §et gedzeunhoozt menmeer alseen up? be?c'/ schoonmenhemboo? dickenevel of regenniet simen
kan. 'tMons stlfvooz't gebeurd/ dat hemhoozdmblasen veelverder als tophemkandenzien.Maer aldersterckst blaest de Wglvisch wanneerhugewond is/ want ban
fpant!)n3tjntrottcc(iertracr>tcnin;zodatHnbulderenhet rjeïuptöcrGolvenineen fio?mbp-nacgelnckschijnt.

Achter den Wugchel isde Valvisch meer ingeboogen/ al§ de Vin-vlsch;Doch inhaeren loopkan menhaerniet welonderkennen.
'tïfooftvan dcWalvischIsboven niet geheelrond/maer watPlaten tb/baer nae gaethet vlack neer/geïtjefthetVack baneenHups/ totaen donderNip/ wanneerdeselvemetdebovenNipisgefïooten.
D'Onder Nlpgaet aende zijdenmeest gclhck neer / maer isonder ijantfcö

bzeed biederals de Walvisch aeneenfgeplattsvan (jjn gantscheNichacm.Voch in'tmiddenis d'oMr-lipalderbzeedst;Gaetdannae vMzenen achte-
O ren



ren smaller toe. »sMell / degeheele gedaentedcs Walvlsch1$bananderen
«n KchoenmaeckersNeeftgelijckvozmigh.

Cusschen dmVugthclen deVinnmstamhem ö'<oogen/ nletveel
«cioter zijnalsdievaneen Metoog-leedenenhanzen zijnfeverciert/ ge-
WkdeMenschen oogm.

'cWddelste (©ogïj-C&Mfïaït*niet g?ootet alsem €rtoet/ ster helder elr
wit/ daazsichtlghals Mrlstal;klaerderalsdie fnde 2ee-f)anben/ vanwclcke
sommiervecwc isgeelachtig/ eenlgegantfef)wit/ boel) welo?{emaelsogioot
als Dc|lDaitotfrf)ä.

Deoogender lV'lüisschm stamgantfeï)laegin'tHaaft/bpnaeaen 'tennd
der baücn lip. «Öcrtïgc bzengenuptSpitsbergenknnackenmcc/ welck se upt-
gfbenvaazooicnderWalvisschen. Boo? mtv'beken ick nfecn/ datick nopt
G?;ena?« beWaivlssc!,enheb gezien;GUenswelheb Icifi ii-iozcnfeggen / bat
deOcizendtcpw tGaoftzitten.

Wanneer den Walvlsch ï©atecljlac(ï/en noojbhpnlttsmetallen. Tecdier
tijd zijndese VMHmalderbest teschieten.

©e Wunckencagg'isgantfebrond,onder amdeWupcf: zijnseFemcenlijclt
wit / dochecnigegantfdjzwart. Tewit>bupckiF?Micierlycllaenreschou-
toen / boojnaemltjcft wanneerde £>an in'twater schone: DekleineklareEeer.
dmrenglinsterenbaetopgelijcnWlver. Genlgefijnopden tïugg'aenbe (iaect
geniattnclt.

©are hyeen wandeheeft ontfang?ngehad/ blgdttaltijd een wit teecken:
gelljck lcngefienhcv aend'ecrste ©atbifcl). welcllew?bcquatnen.

Gen onftc Varpomicrs heeftmp gezfFt / dathp in een gantsch
witte Walvisch heeftgevangen. M« felfhrbst todhalf luie gezien/ welcke
ster eierMlzijnamaen teschouwen; die top 'tlactst vingen/ waszwart en
{pelgeniattnrlt. We sommigeHooi zwart/ andere Dammet zwart/ oocft
eenlFe Aeelt-zwart.Manneerfe nat zijn/ zijnseglad gcliicft eenUel. d'OaMeck / datmenap
desrlve kan stam / sander af te glWen / is/ omdatse tofech zijn/ geliicll de
g?Vl»te Aandt-Bcesten,- welcllers C^upb en vleesch dczwaerte werdin-
gellzucllt. Gven alsaa ftomt 'er een Gzocf/ ofuibuaaingi)/ soolanghmen

de Walvisch staet.
d'ÖpttoenDige Gupd is dun/ als Varcammt; welckemm/ wanneerde

Vischverhittet l.s/ ligtelijell metdehandkan aftrekken, 'k Weecniet/ ofDe
l^upD / wanneerdeselveo?oog[)bovenwater lcght / betfcngïjbDoo?d'ln-
nerlijckehittedcs Walvlsths. 25elangeuöede .^onne-ficaleti/ deselvchebben
hier fooeen gzaotekraghtniet / datdacr don?dehund fiMcftec wijssou [tonnen
vernzanden/ ofbo?cen/ batfeöu#ng})t)!ycfsaftetrkFmifansijn.

'

%ênsnfe"n eerstenbekommenWalvisch bebanöentop/ dadhn / Doo? fijnen
loop/ foogewcldlgh was verhitt / dath? levendighsianck. Her deeferooz-faeh nondenw?stucken/ foo langhalseenMan / ban fijnehundaftrccken.'liVelcnonmciagelnck wasaennnverhitte Walvissrhen teDeen.

"

Vande Visschen/ welckeeenigeDagen hebben daal, gelegen /end?S»an»aar op schijnt / af als 'c niet regent, / kan men ligtelijckster veelvan be
Wpdaftreckm:doch rmntf*eïtteen feer leelijcke stancfl van troen; welcke.
WgMdooz dezvuel'Wlender hupdt/ gebeft bidt ofzwaer Wicr.

'UWm:
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'hW«t niet/waer totmendehup» tengeb?up&founormenbzengen. €bet*?

tuel heb fcö geften/ bat de £>pin(lccg befclbe gewonden hadden a?s falafcf»
op 'tNockenZ-hoofd. ©At oocfc deüanten-marcltfïet$deest ïuipbhadden ge-
baca aph«er HpcWewcrcW kussens. Doch w»nneerse dzoogh$/ so bcrliejïfe
be schoane witte tortoe ; want danvertoont sinh meet zwart bacr onder;
toner tcgetV^'t wit niet tmtfïtfcïst: grln'CK dan oucn 'tzwart niet »utsteecllt
tegeH^'tiatti 'tzwartnla^r aNem sclHnt.

WannccrmenöeimergenoetnbcJj)uyb tcgm^deNughthaud/ fïftmenbacc
in bed lllepne zwect-lzaten;gelycömen llewacr werd aen een Mensch /
gantfcljöfct3unöc/ al§ ment boo?fie3ttb dc§ Wngrr^ d)i,cllt/ ofe nb?aeö
daer aenblnd. Want dan d:eccken terstond gantfcöhlrpnesto^et-ti^uppelen
upt. «löven 'tfelne derneemden nen de Rupb drrWalvisschm. ©r grdaghte
süJeet-gaten dcescr Ijupöitanmcti oockhier boo? fieimtti / Datbefelue (met de
l)upbnocljaenöe©irci)3i}nbe) roofhenal^lïfbeuDtDater.

'tManliicliN.Wt l,cr I!Zawissch?!, i^eenfierefte^re^/ se§/ ofssvm/ofagt
Voeten langti/ naebat devisciigjooti§ / uelijcl? eenMes indeHclicede steek:;
wacr banmenniet^metaJtoófïei/ ai^alleeneen torpnigl)ban'löegltjr.

Descliaenlte van 'tlßijffienljeeft degröaenfejjanbicderbierboetigrDies
ten; meteenkloaf. Gul öcfeiöc(ïactitwee verhevene 25ojfïeu: toacrop
twee Äepclen fitten/ Fciljckacn öcïioepen.benigede» ser Nystenfijngröecï
wit. Andere vercioro met zwarte en blauwe pleeken/ opDe ünje< vaneenKievet§<l3o.

3tJ^fe geenjongenb? sighhebben / hebbenseaacllgeeneWazsten. DooztZi§ 'tmet gesteld me: anderegzoatevisschm. Avsoogcnoegcdallte
haercJongenmetMclcil.

Mp bcrlght geoam/ wanneereen^acr/ 'tMannenmen't bn
malfianöcc gaet / dalze dan de Doofden boven'twener nevens eenhouden.
Diette geloofltjc&ec scWnc dit tezijn / vHlstniet langhonderwater konnen
bliven ;boo?namentlrjcsinietinsulckeenberljittingf).

Kiet lnecral^ tbicc^ongen saudcnse l'ecner ttjeboo?tb?engra. Dlckmacl
iseendoode Waluiscllby dr S>chcepengebo?)ïen/ bpwelckemen nietmeer aDeen of twee jongenheeft gebonben. Doe langhzpbefcïbcöjagcn/ lianmen
niet cpBcmloch weeten. «Lenige feggm wel/ foolangöalg een Ane,' doch
't iSanscecker. ©teöJiücn/ mogen'tgeloütn/ ofuictgelobrn.

'tNalvisch zaed/ alZ'tnnchvarsch is/ riccktal^Wevtcn-meelln water
geliaackt/ aDdienochöecti^. 'tIsschoänwit enlaetzichals warmeEtjnt/
%ai\\m&tslofWa^ / dzadighupt-treeftcn. ?lf#het oubHwozohet WoZ-verwlghgeel/ enftincfitleeltjcUi zodat 'erevndeltjck komen.

Menkan dit Walvisch-zacd met Emmeren bol ban't water oPscheWen:lwazdienheta!^ toetop 't water dHft.Aen'tbeginder S>taert<§ hpvierllant/ tïoo?teaffe«ind:beci jïmhc£ienu>
toen / dlesecr bcquaemzijnomf cppenvantevlechten.ê>rjnesinoochen3tjnï)arb/geltirh aen begjcorebfrrboieffge Gieren/ niet
f>pön^acï)tigcgactjcjS/diemetmargofvisch vet yevult zijn.

<Nweeg?ootefiercße Anoockcnhoudenb'onbrr-3l w / leemderegen^msl-
bantlerover; 3p macckenbeMtezameneenhawcMaenS Figuur/ MeecnMleeneenvtkrendeeiMaml^. «itftïNcbtespüsbcrgenacn l>tranby banbefS?

F ? Nmoe-
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Nnaacneugevonden/ welckalswitgebzandbeenwarm/vantwintigbaeten

Koodaenlge«noackm tenantonse Zcheeps-liedmmccna &uwé/ totbe-wnsvanbegjooteder Walvisschen;desezijnseer schaongebleMt: Maerdievarschmeegevaertwazdm/ stincllmseerleelijcn/ omdathetdaer nletisunt-gedzoagt. r

'tWalvisschen-vleesch is g?of enhard / alsbat ban de ètfecen/ met veelegeenutoendoazwassen: Wanneer 'tgeftoocht w°?d/ is'tdozr'enmager/ wijl
21?evettighepcMeenophet vleeschanderde GuvdIrgöt. Omtrent c>eMus-Sel?ishelaf anse gesautenVleesch/ uptdeng?oen blauwmban koleur jenfaSet wat langelegt/ bjo?bherzwartenNinckcni,. T

Vetbïeefröacn deKtaert laetsigalderweecnst Roocften:Ils oocka«ode»tsijtiDe / niet50bojc'alshetander vlccschvan 'tKichaem. Alsmenbarevan«ten wil/ 50 ftoocfitmenoocftalttjbbanbitj)tacct-blccftö: VochicnnauoeÄundvlecschveelamgenamer.
Wc Walvlschheeft aenö-onber-ïfpmeer alseen€1 ditllSpeck/ enisooefthetdlcllsievan begantsclie visch; evenswelishet metdeeze nelnckmetandereVieren/ dat deneenenvetter isalsdenander.

k !3« 'tApeckzitten bfefte spancleuseMeenuwen / bpstnder aenden &tant/dacr hpophetdunst' is: Want metbefelbemoet hysighkeerenmwenden /otlnclleen .sscöipwerdbestiertöoo?.'t«oec ©e vlnnenznndeSicmm/ daernavogels vlugtmecvoazt-roept. "«"»»v
WcNoord-CaepfeWalvUchen geven $0veelS>pcc» nietalsde Spitsbergfe

Äewljlse jagjoot nietznn. Van deestkrijgtmarc thicn/ ttuincigh/ toröcttiah«aacteelm ; daermenvan deSpicsWgfe wel tfebentig/ tachtig/ia tneacntia«SuarteelenSpecnllrngt. i»*»«»«iuB
WegzootsteWalvisch / welcketopbequamen/wasdzie-en-vijftigl,boete»langh; baet toptseventlg<Öuacteelen vankregen. Zijnstaertwasb?iceneenhalvebaem lange).

" Mpisverhaeldvan een die een daodcWalvisch vond/ daersnhandert endertigbaten^peeftbansneeden: niet tegmflacnbedat znn Ktaertenzt,nNichaemnietveelgz°°terwasgeweest/ dan ansebovengedachtea:oot-K'."?H.llt' was^dlcnerenvetter. Waer uutmenbar manbeflnpten/ batdeWalvisschm niet veel in de lenghre / maer wel in de dlckte wassen NitbevestiglMaackbebagelijcfifeecbacentyept. Indiende dickevette Walvissende lengtehadden nae dequanttonthaeres SpecW/ MensMdenfe zekerlnc»Zomackelnckniet tevangenZM. ,
' 3«wwgwi

Wehupdisgantschnietstuf oftaen/ derhalven oock onbeauaem tot Neertegebzupcnen. Werhalven achtmenstoockseer weynigh
Vand'inwendigeDeelen der Walvissen heb ickniet£ te fc^ïjben/als alleen/iatöacc&^atnienitaf-bcctoigyschijnen / enwarmval wind. Wen©X
We ZpljsderMalvisschenm«nd mendeklepneKlecklentezijn; eeniaefïenMkanicknlNtfn"'
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zijnalsdegzcwtc. Gemeenlijckhaudense de&taettbovenWater;zodatmen
'et «iet nac-bpberfhornen/ on» ophaer te3lenfen.De» Acrtbfr Walvissclien/ hanmennietmercken bat gzoatmocdighig:
wantzohaesthurenMmsch/ ofeenGhaloupgewaerwero/ schiet ÖP onder
water; evenalscmwlldevogel/ die/ voaz demmschenftllciuw zijnde/ schie-lijck wegh vliegd. 'k tzebnoptgessen/ noch oocli opt vaniemandgchoozd/
dathpsouvanfighselven upt baosheydgetraght hebben/ den«nsc^en tebe*
fcöabfgen. Woch 'tgeenÖP/ innoodzijnde/kanberevckcn/ agt&pnietmeer
al?een stoften. GenGhaloup $hemal^niets, tzpflaet defelve tot klepne
Spaenderen.

£>tjne siercktekanmen gewaerwerdmbpde welckemet gzaate
.Oetten andcrevisschenvangen. Mm(iet/ watvoozeen gzoatemagtuoobigö
iB/«m 't&ttaenland tetreeken. Dochdeselve ijlnier metallen tegen^de
krachteen^ZValvlsiW. Wantdickmael loopthumet fenigebupfenDbabemen
louw voozt/ sneller alseenKchipnan zeplen;jagelijck een vogelvllegd5 soa
datdeMensthmd'Oozendaervan tuften/ m'ttfooft zwijmela/ gelijckalsdie dancmhoogteafspzingt.

Dochemg?ootKchipiD hemte sierck/ vermitshet t'zaemgevoegde t)oiiö
harder isalszijn Terwijlhploopt/ macckt een strecck in3ee/ ai^of er eenHchipboo?gebaerenwas.

DeWalvlfschenhebben in'tvaoz-jaerhaerenloopnae 'tWesten/ bz>()ucl-
Groenland, en JanMayen-Eyland. Daernaeloopensetegens'tOosten / l»n
Spitsbergen.

De Walvlsschen zijn/ geltjcn andexe Dieren/ oocft eenige Nranckhedcn
onderwozpen;dochwatdeselveztjn/ heb ick alleen vanhaozen feggen. Gen
oudervaren acpoeniecheeft mpverhaeld/ dathu emseengantschmagtehise
Walvischhadgevangen. Kijngeheeletzuudvan 'tNlchaem/hingaen fliimige
lappen/en flarden. ©p wasteenemaelmager / en'tKpcck wasgeheelwit
en licht/ gelljckdeleedlgeWvm-hunskens.Ccgen'taenkomendeOnweerraesen mflaensemetde #>taectin'tWater /
dathetdaer vanstuuft. DeWalvlsch geeftbegzootstekragt/ endoetdemee-
ste schade/ wanneerhuvan terzijdenmetdeKtaert flaet/ als«fhpmaeode/
sso batmmsoumeenen dathumet debootwazsielde^

De Wondenwelck be Walvlsch van't ontfangt/ geeltvanzelfztweer toe/ vermitshel zouteLeewaterdaeropnietkanvatten.

Befchryvinghder Walvifch-vangft.

I?GrstlijcK staet temercken/ batmen/ toanneec'tcengoebeWaï-
lÜ/bifch-banghst is/ beeïeWit-bhTchenbecneemt. ©och aïgmenbede Sce-
honden ziet / ljeeftmengeengoeöebangst tehoopen:wantmenfegt/ batstde
MijsderMalbisscljenbecfïinben;toelche banom een voebmdecplaetgmoe-
ten foecften.

Befchiy-
vingevan
hoeden
Walvifch
gevangen
werd.

S>p werden opdevolgendewijzegevangen. Wanneer men Walbisschen
zletofhoozdblasen/ zo werdin'tZchipgeroepen/ bal/ val. «Terstond moet
Leder zichheVvenkldeChaloup, welckehem aen bevolenH. %ni?eö«Klaep
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treedengemeenleek sts afzcvenMannen/nae dat dezelvegzoatzijn. rye-
jmoelijcßccöanbboo?t totdicht o? de Walvisch.

Danstactdeyarp^enicrop/ die voo:indeSloepzit/ hebbende 'tGarpoen
nevens sialc-gaen'/50 fcïjatpa$eenMl/ amce» stok geMeen lZleesch-gavcl.
SDïtvjöoifleöfcKlaep/ wernvanöcEee-varenüe / deKtcvmgenaemt.

Msde l©aïüifc^ steul onöwtoactté in'tWater loopt / trecltthu 't Toni»
cc hard /5,da:&e Z»wep 't ©atet bovengelijck is;<gnsouöedezelve wel te

gz?nd?boen gaen/ indienmen de Hrjnnietliet schieten.'
Veltzarp3enier neemt het gedachteGarpoen/en houddesselfs voozsieK;er/

apdelincker-hand/ nevens oe ©30?gatigcc / 'tweleneen touw ban tatzevenvademen lengte/ zadicknlseendn^m;ziMeinderondteopgewonden
eenring!)/ opdat hetin'twerpen des hemnietverhinderen

magt. Want alsW 'tDz?r uvtschiet/ 50üolgt trcfïontdit €otitu/ ofbetioo?=.
gånger/ welrke gebupgfamet i^aJ^ d andere Unn/ aendeese ©oo?gangee
vast gcmaecltt/ waer medemenden Waluisch wam dit <Z gemareftt
van fijnenIfennip /enongeteert;doch in 't Waterzwelthet /en werddaer
daozhard.'

Met derechterhand werpthu 'tyarpamopdenWalvisch ttpt. Alsnuden
©ifcb getroffen10/ keerenalösMannenindeZlorpsignn, / er^jfennavoozenu?t; leggende op 't gezwintste de liiiemen op bepöe-öezijdenofboojOtn der
S>laep/ gelhellfesenoemt werden.

DenMan/ bpsoudcrltjck hier toebesteld / gemcenlijck de ïgn-fcfjietccge-
naemt/ m«et gacdeacht opde Touwennemen: wantinelcneMoeplegteen
gantUrDgestelvanTauwcntusichen tweeSSancfscn: welengeljccle gestel ver-
öeelti^inö?ie/vier/ ofvijfdeelen. Ueder 3tönherfrdelengte vnntacfjtiglj /
tnegentigh/ tot hondert vademm.

'tGcrste Touw i^vastgeknooptaen öeiaiöo^gangec/ofbuntK Xii». Wan-
neerde Walvischwyden diep onver water ioopt/ 300 werden ooch d'andere
Touwenaen 'teerste vast gemaecllt. Zndien mennuiepnlleliicllRijnen te{so?t
bomt/zoWerden er nochmeeruptö'anbereKloepenb» genomen.

Deese Touwenzvndickerenstercknalsbe Vaozga«ger / van siHven l}et^
nipgeb?acpt/ enmetTeergesmcert.

VeNljn-schieter/ endeMannen inde.t>loep / moeten welnauw tae zien /
&at ln'tsneluutlllapen envaazt-schletennletllume teverwazren/ on-
klaer tegeraecken/ ofopdezijdeoersoep tevallen; anücr§solldesslveam-
gewozpm wozden. VitkostmeenighgoedManfijnleven; indien sulcllcm
geval niet terstandandere Sloepen by der hand zijn/ omdiein 'twaier leg-
gende teredden.

'tTouwmaetlaapenboo? ober deKleven ban de Kloep. Wao;degewel-
dige fnelheud deeses loops sov bende 't Jjfant ende Arm tuttend geraecken.
Cecdieroojfaeftheeft de tzarpaenler geduerighbpder handeennattendoeck /stock gebonden/ üs?lc&eban deMeevarende eenDwenl werdgeheeten.
Metdeftlve maekt hu onophoudelijrk 't ham nat/ op dat het Delijnniet
moghtverderven / ofinb?anb fetten.

d'NnderedzieMannzn indeSloepmoetenoockbeesigzijn/ om't touw in't
tlyNaoyen en intweften mcc tehouden. Wit werdban feb-banger^
KtoWenymaemk IP4"©«nf^ met de handen niet genmghhoudenkannen/
WinM»se vl»oz aen deKlll«g/ oföe^teteti. Genen
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Genen anderm/ genoemdde Z>tierer/ofZtierman/ fïactagtctindeKloey;
enmoetweltoezientoaec deNijnstaet. Wemerrkt gpbcfelbe opdeZljdetezijn/
30 ftierthu zodanighdatsealtijdrecht boo? uptkomt stam. Indienhier geen
nauweachtop wierd genomen / 303011getofflTeüjch deK>loep'tondersteboven
getoojpentoojben.

VeWalvlschloopt»net deKlaep50snel vaozt/ alsdewmd / 300bat de dacr
inzijnde't&ooftdwezrelt/enb'<©o?en ttipten.

i©eféarpoen{ertoerpt't^atpoen/ indienöp 't50 treffen kan / achter hee
W!aes-gat; ofin 'tdicke S>pcckopdeKugg'/ oaecmen oochmetdeUanccn
stecckt. Wantalsh?baec dewondeontfangt/ 30MarflWlmfersimWlacd;
'twelcllnietllchtelijcngeschiedal^huopeen anbcrepïaetg'gewondtoert;zijn
betljaïbenoockzwaerlijck te booben/ wanneer mnihacr in'tNlclMM/ of
öoo?de Värmen steeckt. Wetaldcrminstel?cllcenst nochde sicecn van 'tï^ar=
poenindeNop.

©nfe ecrst gebange IVawisch Wiegbloed ; stadarde obcral barthp
hemen gcloopen vanrood toonde. DeMaliemuggenlieten
sighmethoopen daer b? vinden;wacrbantopgittboven/ baec topvan deese
vogelenfp?afcficn/ b?eebcc beriZthebben gegeven.

Mmsteeckoockwel dewalvischmetNancenbp be^tgaemelgepb / wan-
neer men baec bp nan komen; want dien steeck veroozsaeckt hem geweldige
pijn. ga/ alshp'nualreeds doodis/ enbannochaenDitMd gestoockenwozi)/
foo t'siöbecb'tgehceleKigchaembaec van.

Wlckmael lclmen niet veel/ waermenhemsteeckt;wantveel bcdenckens
kanhicr gfennut toebzengen. Gen g?ooteongeficcpeneBoerenkneghtkan
wclsulckegoede en gewisseflaegenofsteecken toebzengen/ alseenen die lang
op'tZ>chcrm-schooiheeft gcgaen. . ,_

Acn't tzoofd/ gelljcl,ick alreedshadbeginnente feggen/ agtgp't Varpae-
nennietveel/ wij! 't £>pccft baec frec bun op 'tWemsis. Vlc welendeWal-
bisschen beteralswo; wantalZstfigingebaecbevinden/ ennnst Varpoenen
nietontvliedennormen / soo gevense veellieverde Aapalsdeöugg'tenbesten;
wijl 't l^acpoen bare ligtelijck uptfcbeurb; toarc dandeBifcfjöoo?gact;
even gelijck de geene/ welcke/geenlust hebbendeom teblijven fiaendaer 'et
Ört leven geld/ haere voeten fïgop 't gc3tomefïèboen snellen/ omuvtdese
nauwte te geraecken. „ ,^,

'tGebznvckdesGarpoensis/om deWalvlsch daer mee geIncfta)ftebin-
den / ofgevangen tehouden. Vegcdacntedesselven ipboo?al« een $>ijl/heeft
tweescherpe weerhaken. ©oo?ftjn3e scherp/ aen den bzcrd/ gelnck een
Wijl/ dievoozsnndend/ agtcc plat en stompis; op batfc occn van ogteren
snijdenmogten;anders soudense«vtschcmen /enallegedaenemot te ver-^
neefszyn.

VeJitert des&fetsacn'tVarpaenisboo? en agterdlcker a?s in'tmidden."
Agteracnheeft lieteenb?eeb ronb-nptgegooib User/ gehjefcem Trcnter;waer
indehoutene steelsteeckt. NaozdeeseTregter if,de ©öojgangec / ofbe vaozste
%i)t\> vast gemaeckt. m ._ ,

Vebeste Vurpocnensyn de geene/ welckemenmaeckevsn ft'pver Starl;
soa gehardet/ alsofmenseomeen vinger souwinden jopbatfenictmog^
ten »Mingen. Meenlgmgel gebeurd Vet / Dat/ moojfaeft van«n qnaeö
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Varpaen/ in een aagenblik tijds dupsendüiicksdaeldersverlaormwerdm:
Want soahoogl,werdeenmiddelmatigeVischgcwaerdeerd.

WcHoutene& tccl isboo?indeTregtcraen'tffeevast / en'tUser omwon-
den met Windgaern;aack met noch dicker tant» ; van de Meevarendege-
nocmbïiabclgafcniWHI'tvandick touw isgemaeckt,

<£en toepnig haager/ ontrentten spanof tweelengte/ OdaazdeKteeleen
gatgeöoojb;foodat 'tgacpocngamschzwaer;doch «gter ligtalleenWijl is:
welcke'tpuntzwacr van pfecheeft / Hndedaer tcge»s agterlicht vanuceüe-
ren. Hoemenoack werpenmagt/ altijdvalt't neerwaerd.s.

Daoz dit gat gaet een stuckTouw;waermcc'tvoozsteennd der Vaazgan-
aen de steel van 't vast <s Wach'tbzceckthaestaf; alsnergens

taedimsiigh 3gnbc/ wanneer de Walvisch 'tï|arpoenin'tWfheeft. We
houtene steel Hdan aocknergens toemeer nut,- envalt terstandcvan 'tffee af.WanneernudcMalvischmet'etDarpoengetroffenis/ roeyendeDcrsaneninald'andere Moeyenboojuz>t "> en'siennauw toe/ werwaertsde Züj» heencn
schiet. Somtijds treckenseeens aendeselve;lssestrak/ enzwaer/ soo trent 'er
deWalvlschstercllgen. Wachllangtselas/offlap;endztjvende J>ïoepenboo?
enagter even hooghin.'t water / foahaelensede touwen weerin;enoeNnn-
schieccrlegtseineen goedeschicklngneer/ Cirkels wijs: opöatïjp/indiende
Walvisch weermogt»amen te treeken/ deselvekanlatenschieten / sänder ver-
wazren/ ofcrgens tehaperen.

Wochhierstaet am temerckm/ datmen/ wanneerde Walvisch op vlacke
a?onb loopt/ nietal te veeltouw laetloopen:Want i»dicn hpsig veelander
'cwater yuan, tebjacpenen wenden/ hon ligtelijck deHunkomenteverwar-
ren omeen Alipof g?ooteKteen:WaerDoo?'t tzarpaensouuvtscheurcnien
dan wasalles bccioo?ne acbepb. Vier van heeftmcn Voozbcelden genoegï):
Gnopsulck een wijs»F onsselfseens een vangst nnMlckt.WeMannen ind'andcre agteraen fieepenoeKlaepcn fienal t'samcnvaoz-waertsuvt; fittenstil/enlaten deWalvisch treeken. Indienhu op de gzontl
woeld/ soadat degebagfeSloepenstilbigbenleggen/ saohaclenseallenxkens
deTouwen weerin;endeNijnschietcrlegtdeselvesenhaereplgels terneder/
opsulck een wijs alsalreedshierbovenvcrhaeld is.Hndien de Walvlsch met werdgedlllldct/ saa haeldmendrsgelijcks
deNijnmin/totdatmendigtliphemkamt; echter nochsao vezr' af/ dat de
«ndere cupnttegenoeghebben omtenormenNenstn/ ofmetaaneencc streken.

Gndertusschcn moetense wel toesien/ Dat de Nijnenofbouwenvanalde
Kloepen werdenafgedaen; wijlcenigeWlllbissctien welgcMs'twater dzij-
ven/ maer anderestuckeni 'twelck men niet tevaarenkan toeten.

Wc vetsteWalvisschen/ varschgestozvenzijnde fineftenniet / niaerdema-gerewel/ terstandnaeharedaad. Gchter dznvcnse na w?pnighdagenweerbo«
ven. Wach dle deselvesouwillenwachten/ zaldelijdlanggenoegbatten;wijl
de boo?be wind en Htroam/ en b?fft van 'tOs/ d' onzeekcrheptharcrwachtlnge genoegsaem falaen-taanen. &odat de Visch / aenandere dlckwils
tenbuptvervalt / dleseniet gejaegthebben.

'tIswelwaer Dat dit degemacWcksteWalvisch-vangst is/wijlmenwey-
ulghai«|"te Daec toehoeft tedoen;maerhet isoockde walgeiijcltste/ wijlbit
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«esgeveldighsiinckt. Omdat inhetdoodevleeschwozmengzoeven/ in ge-
daente alsïïegenVieren / Dieeen vzecsiijckestanck veroozsaecken.

$oebe Walvischlanger doodisgeweest/ boe hoogcrHoophet waterbjtjft;
sommige dzijvmtotopdehelft;dochbanbarfïenfelichteliick / bateenharden
flagï)geeft / eneenleelyckenroock. 't Vleeschïicochtenglerd als Wier: en
daervallengatenin 'tNichaem daer dedarmenboo? uvthangcn. Vandesen
dampenrooch/werden derMenschenogenligtlijck rooi)enontstoocken/ even
alsof 'er Aalckingevallenwas.Wanneer de gewondedeVischweeropkamt/ ishpalsvcrbacst/ 'twelclt
meerendeels gebeurt/ ofljpisgants wild. €fy degccnedie wildzijn/ roevdmen
vanachteren toe/ gciljck alsofmeneen Walvlschwilbekruppm. Maersoawanneerbe Acestilis/ [)oo?bde Walvisch terstondhet(ïaenvan deNicmen in't
water: 'twclck mmoockvan ster vczrekan gewaer wozden / infoiiöerljcpt
wanneerde lucht gamsch klaeris/endatmenWWover Acekanzien. Niette
lucht nOcvel / beroojfaf een fiechtgehouzopZee.

Äls^ er bretfiïepneM-sthollcndichtbpmalkander leggen/ 50datmen met
be Zwepenben Walvisch niet volgenkan / zohaeldmenbet Touwmetmacht
in. men 'tmeteenharde trcck oftweeuptdeVischrucken/ zools'twel;
andersmoetmen 'taf-kappen.

Alderbcsttreftmcndewalvischmet tzarpomen/ terwijl hu water blaest,-
gelijck hier reedsgezcgtis.

OociiisdeWalvisch wel te vangen eenhelderelucht enstilhent der Ree;
als 'ernoch ö?ootenochbedeM-schollenb?pben/ 30 datmenmetdeHlaepen
daer tuffcljendaozroepen/enhem volgenkan. Gn bat de Walvisschen gc-
meenlijckbpd'Ps- schollenleggen/omhaer wegensdeHupfenalsandersbaec
tegens teschupzen. Cegensüecse M-veldensiaet deReeaen / enmaecnreen
gerupfclj/ geltjck het See-gcbnipfcl) / wanneer deselveklezmeWaren maeckt.Cfierboo?&anbeni©atb{fcl)hetflaenbcröiemcn nietf)oo?en/ zodatmenhemalsdanbestmethet t?acpoenhan treffen. GenlVMen'wanneerhet jongen
bjaegt/isgevacrlijcll te booben:want hetverweerdsichsterlang/enisbe-
zwaerlhckerom'tlevm tebJtngenalseenManneken.

©fchmael wachtendepoepenwelgeheeledagenlanghop de Walvisschcn/wanneerseeenigedcrstlvegtfïenhebben, Nocuen oock welin'tM/om'er een
.temogenbetrappen. Als'tdus toc-gaet/isdevangst flechtgenoegh. Maerwanneerh:t gebeurt datvcele Walvisschen daerheenen lopen/ enmen keur
heeft/ op welckmenden wilwerpen/ dan zoowerdend'onkosten en
moepterijcllelijckbetgelt. ©elijch topselveboo? 'tWsgewaer wierden/ daer
omtrent twtntighWalvisschenDichtbpmalkander waren.

Vacr veelklevnUIbpeengedzongenlegt / is'toock gebaecujehbpde Wal-
visschen tekomen.

De Darpaenier siaet boo?in be S»loep/ en g?nptdickmaelaen 'tTouw/
amtewceten/ofhetzwacroflichtomoptehalenis- DangtdeNtjnzwaer/za
ls'crvzces/ dat de onder water getrockenwerden; enderhalven
lactmen deselvewatmeer schieten. Noopt de Walvischboo?upt./ soosiccpen
deKlaepenagterhemhemen. Nooptbponder een Us-veld / fooheeft de tzar-poeniereeng?ootMesindehand/ genaemthet Aap-mes. Asd'M-scho!in't
middenhol/ ofmet gaten/ stodat deWalvisch lugtkanscheppen > en't touw
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niet foolangb/ datmen hemkan vc>!g-n / zahaeldmennatalïctjfcttiogenöe
Rijnin/ ander't waterverliest/ en 't Touwsirackkamt
teflaen;ban hacktbeGarpaenierhetinstucken, 'tGcnedeelmetöet arpoen
ïatcnfcbeValvlschbe&ouoen;'tanderblijft inde g>ïoep: alhoewelmet geen
bleuneschade/ wantdickmaelyaeteen Vlschmet vijf Hlaepß-tauwen daaz.

g>omtöbgschiet ÖP metdeKloepna tW / 50datstdaer tegens aenbmzen/aï£ofse aen fpaenbf souDe vliegen.
*§>o wanneerde Walvisch weeropkamt/werptmenhemweleenderdeIgax-

poenin'tInf daer mcc laopt ftpdanweeronder water.
Genige schietengelljcks 'tWater öaech^enen; maccken aack een sirecck (ti

Uee/ cüen al^of'ercmSchipöod?gebarenüja^. Andere foopm zananigh/
öatmenhacr seöurrtgop 'twiner ;!et. ©ecfe fpeeïensulcker metdestaert
enBinnen/ datmenb?c£(i/J)acr naebp tekamen.

Terwijlsenube Z»taert zadanigli flingeren/ windensedickmaclbeeïevade-
menban deUijnöaecom; danbejjoefcmenniet te bjeefenDatöctïfacpocn30iiclitsalupt-scheuren.

Als den Wawiscli gebjonbiB/ blacsihnmetsobanfs eenkrachtigFrlilptal^öfmeneen vanan nogd(joo?aesupffn. Vocliwanmer mater
toij^upt-öiacfi/ gelïjc&eciiKtupcßin'ttoatcc; dat i?een tepchcuban 'tvcr-
-oaen zr)nerkrachten/ endat fjpnaebubeboot {$.

Geüige gewandebïafenbloed / daer deManneninbeSlaepenïfcïij'cftbooj
ftegaepcmaJben. We yuet;uereantsteecktden ©ifel) / 300daczeal levendigH
stincken/ mem Vogelen

Made wmerblasingtoeeptnde Walvifschen cenigebettia!}ept upt/ wclckeeven als fiin3aed op t water dzijft, dir vet is een h-geerlijcke lwst yon? de
Malle-muggetl / die dacrammet llupftnden den Nisch üolgcn / en qimecken
a\s ben Aickvazsschen.

YeIfacpoenen scheuren somtijdsupt/ ban43affrn de #>ïorprabananbrre
Kcheftenop / ?nwerpenhaer Garpacnendaer in/ 30 bchotucu Dandeest wcl
deVlsch/ schaansevanandere dendoatstecck ontfangrnhebben.

KamtijdZaacK werdenvan twee verschcuden $>cfj?pfnde arpoenenopcm
Visch tegeiijck gcajo?pen: tnbienfeben sclvenkrijgel, /30bepïenfcdezelve.'

Z»o wanneer meneen Walvischmcll.anccn acndaet/ 30moetmen hem op
en«m kannenbercucken / boo?becfcftcnDen gclausceertKlocps boïcfi.

YeManaen'tlkiacr moetnauweachtgeb?nopacnloopdeß Walvlsch/ om
dat de £>ïofp hem geduerighopzndeblijft, ©e ki^enrrsstrecken en roepen
met aHemacht / werwacrts fjnfïeöwend.

<l2en gaeb ZtiermaniB nacstde^ärpacnier dealdernodigstc in een §>ïofp/
welckehnmeteenKiembestierd/ VjDo'?toaect^upt3ienbe;b'anbece ÏÏatppcö\\zi*
tendencuggenaeva?zcn / ensien naeachrcren. Verhalven roepfndeStier-
manenWarpoeuler haergeduerightoe;Ro^yaen, ofStrijck. Waerdoa?te
bfcJiaengebenbe/OatfebjatnaöecacnbenJöalblfcfj/ofwatverdcr daervan
moitcnmaeclien.

Hoe-
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Hoedanjghmenmetde doode Walvifchhandelt.

A Nsnuben Walvisch doodis/ honomen hembenMaectaf. Geuigebe-
toaermbeMaerten ©innen / omDe gzoote MhepmDaer mcc tebehan-gen/alseen middel / om'taenözingenbDsdaer bootaf tetoeeren. ©e Maectberhindert DeMoepenin 'tboozt-roeuen/ vennits öestlvebtoarslegt.

Hoedanig
menmet,;
de doode
Walvifch
handelen
moet.'©oozöe-Maett macckenst'teeneeundban 'tTouwbast/ 'tander epndach-

ter aenöelaetste Moep. 'tGetalDeeserMccpenisozdinair bier ofbhf/ ach-teraenmalbanDecbast gemaeekt. ©ué coepenst gelijliechandhemen/'twelftmen Woegsterennoemt; fïeepenöeDen Walvisch zoaen 'tgzooteMhip.
©it gebaenzijnde/binömenDe ©ifch met Touwenaen't gzooteMhipj hetdcclDaec DeMaertafgehouwenis/ maeckenstboozacn'tMhipbast/ beltonachter: 'tmiddenboomt tegens't miööelfïeöesMhips/ bp't gzooteWanöaen 'tWacK-boozö. Mïoengebeurthet/ DatDe Walvisschenlangec zpn/ alsbeplaersban booz tot aen 'et midden,- tenmattebe Mhepen steeKleun zhnmogten. «" > r

©ooz Wanb wecöbecsiaenDeDicKe Touwen/ aenDezijdeDegMhips/Daermennae DeMastheenen opklimt totDeMacs. AenöeGzomlanöstSchepen
zijn 'cc gemeenlijckbiec / ofoock welvijf/ b'n malkaiiöec. Wanneec aen De
gzooteofmiddelsteMastboomviecAaöoecsZijngemaeekt/ foozijn 'ccaenöeboozsteMasiboom/genoemtöeFocKe-Mast/maecDzie; aenb'achte Westen-Mastmaer tweeaenpederzijöe,

©ooz WacK-boozö werdbersiaen gangban voozennae'tachtecsteinhetMhipterregter-hanö: .Maer dezijöeöesMhips/ wanneer ickvan achter«ac voozen toe gae/oock tee rechter hand/ wecö't Miec-boozb genoemt/vermits menvan 'tlioer navoozengaet.
©ie onderbeMhip-liedenaldereerst een doode Walbischziet/toept terstont:De Vifchmijn; enbekomt vanöeUooplieDeneen ©ucaet/ toteenbereeringhvooz fijn goebeopsicht. Gmbitstuck gelds te winnen/ Klimmen beele in DeMast/ op hoop/ öatsteenöoode©ifch mogtenzien bzijven.
WanneecnuDeöooöeWalvischaen 'tMhipbast is/ soohoudenzichaenDeanderebupten-ztjbe tweeSloepenbp hem- inpeöecöecselve staeteen Man/ofJongen/ meteenlangeVaeeK indehandt/ aentMhipgehecht/ ombastte leggen. ©e MecK-smjöersstaenbnoz inöeMoep/ ofanöersopDeWalvisch/ hebbendeKeeöereKleederm aen:of oock welandere/ naedat eïeftbetaelenKan.
Mhebben oockNaerfen aenbe Weenen/ onder dehack met spitsegagelen

bezet/ opöatstbaststamftonnen/ vermitsDe Vlsthglad$/ Daer menanDecslicht zouKornen teballen. -
©eest tweeMecK-smjöershebbenvoozDienacbepbBpfonbccgeld/ teweten/viec ofvijf«Zijciisdaeldecs.
Gerst fmjöeiifeeen gzootstuck afachter van 'tVoost/ bpD'oogen. 'tMlbenoenienst 'tfóentec-fcueft, beteecfienenöest veelals'tomwiüöel/ ofomgångs-stuck / wantfientccenisbphaecomtoinben. Gelncftmen'tandeceMecK alt metlange ban ©ifch fnhb ten epnDe tipt/ fofnndmendaertegensbitgzootzogenoemdeNentec-fïucft/ hoe langer vanbe af/ rond

G om
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omdeselve. Vitdus gedaen/en'tgedachtestuck rondomvan 'tVlcesch as.geligt zynde/ reprktvangelhcks 'twater aftotaendeMasi-aozf; datis/totaen't»nidden van deMast-boom;alwaeremrande amgangh vanplaneken
i§ gemaeckt / apwelckemenstaenkan.

Aendit Aentersiuck is een dick Touw vastgemaeckt / anderamdeMast-kazf gehecht. Vier mee werddeVischupthet water geligt/ opdatmm'er be«
yuaemlijckbpkomenmagt. Vachdoazdezwaertenengczlch'tZchipgeheel
opd'eene zijde/ daerdeVischleght.

Dc»e taenhetZ>p?ck is/nanmenuutdit ttenterstuckbemercken / daermm
eengatinsnijd/ waerdoazeen<Ta»w gessaockenwerd/ doch nietdieponder-waerts;>daer de Vischmee amgekeert werd.

Waer naesnijd men/ onder 'tgedachteZtuck/ gzc>aterkemen Z>peck indelengteheenen. Verse/ vermltsst sterzwaer zijn/ w-rscnopdeselve WW.ocwzGouwenin 't S,chlp gewonden. Dier snndmense dan tot kleinevierkante
stucken/ vederontrenteenhalveGllangh. Ve»wee Mannen/ welcke deesevierkante stucken snijden / hevuen langeMcfsc» inde hand/ gelijck ac twee
Kpeck-fnljders/ dieopde Walvisch siaen.

VeestMessen/ t'zamenmethet Gec!,t / zijn ontrent zolanghalseenMan.Vaemeer/ afverder men 'tZ>p?ck vande lValvischaf-wst/ yelijck d? tzüptlvan eenGZ werd gebilt/ hoediepersu oock metwinde» 'tVprcll moeten Vp-
trecken/opdathet vezr'banmalkander kome testacn / ensi,dies tevener snij-
denkonden. Älsmcn nu sulck eensiuck Kpeck om hoaghheeftgebonden/treeken'tde daer op passende Mannen in'tZchip / en doen 'er 'tTouwaf/
tuaer aen'tvast-gcmaeckt was.

Wanneer ditEonw dooz'tZ»peck-siuck werd gehaeld/ knoaptmcn 'tsto-dacnighvast / dat'er alseenringofopeningboven'tKpeck blijft / waerdoazmeneen gzootenhaeck stecckt / bovenmeteen dick «Touw aeneenNolvast ge-
maeckt/ waerdoozde langeTouwengaen/ tot in'tmillden des AchipZ:Wacr
nocheen anderdicker Touw vandevoazste tot de middelsteMast gehechtis/waer aendcest Gpwindings-Kijnenvastzyn. Achter in'tZchipbodandere
Winde/deKpilgenaemt;ook welvoozin 'tKchip/ werdnochweleenandere
Spilgezet:enopdeese wijsWozd alhetS>peckin'tKchipgewonden.
M'tS»chlp stameenoftweeMannen / naeverenscht wazd/metHaecncn/vancmmanslangte: ViermeehaudenzehetgzaatestuckZpeck/'twelckin't

Kchiptot vierkantestuckengesnedenwrrd. .sZach staet ereenbv meteenkazteVaeck/ metdestlvesteeckt huinde vlerkant-gesnredenestucken/ en leacst op
de Wanck/daersevooztsklepnerwerdengesneeden.

Ve twee ecrst-gedagteMannenmetde lanzeMessen/ diede gzaatestucken
Kpecksnijden/ welck ft> Flens-stuckel,noemen/ staen aen Wack-boazd / daer
de Wawischaenvast legt. d'Andere die'tvoozts tatkleune stuckensnijden /
siaenaendander zijdedes Schlps/ opdarhaernietshinderlijckzu/ en datsndeDuudvan'tKpeckvanhaer gf/ in 'twater werpenkonnen.

Wanneer 'teengoedeVangstis/endatmen geentijdwilversuumen om Vls-schen t'antdeckenontevanyen / zosteepenstdegevangene achteraen 'tZ>clup
envervolgenhaer lagt. Alsstnochcenige tijdover hebben / snijdensea'leen
yzaotestuckenKpeck af/ ensmijtensebeneden in'tZchip. Baastbuptmde
VatengeenS»p«k meer laetenkonnen/ zo zcvlmsenaeeen tzaven/ ofzostdie
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nietbekomennonnen/ dzijvensemet destraam slechts heen; ondertussen vul-lense danbe Vaten/ om toefrplaetstemaken.
DeMefstn/daerst't snijden zijnkaztcralsd'andere; Zijndemet

desteel ontrentandcrhalfGl. GkduurigfnQbenfebansigaf/cmvande vettig=
nlet te werden.

We geene/ die'tweecketaepeZpcckmet een lang Mes inklenne stuckenlzackt/noemenf.' deStapper. ï?pwerdseerleelijckban devettighcpdbcsaedeld:derhalvenisbp aock nutoudelompenomhangen;soa datbPbpnadegedamtevaneensotverwant.«Trnlgli l!Zalvisschen.sprck iswlt; andergeel/ anderrood. 'tWittefveck isvolklcpneUenuwen. Geeftoock niet sta veelvcttlghevd ofTraenin
Mh/als 'taeelc; 't geeleWoterschijnt tezijn.Dit ishetbestespek.
t enwaterigekamt van deaoode Walvlsschen: wantterplaet.sdacr de

vemgl, pbuvtgclaopenis / set figh veelbloeds. VanDitspeeltkomtnaderhandl>e miüste mflegtfteCram.
deTafelstact een Goot/ ofboven-vpeneWp/ vanDlanclMlt'zaeingesiageni waer in 't ftlepn gesüeedcne of gehackte S>peck geworpen wcrd.

Vaer bn flaet een gengrn/ die 't gedagtt vervolgensna malkanderlangsde<öootboo?tsclmuft ineen Wupdel/ voo? acn deGoot vast gemacclit;ï)ebbcnbebege!ïattfbaneentoo?fi/30lang / batfe lot onderin'tZ>chipncer-
gact. RptdeeseBupdclvalthetKveck fside 25alje / gesieltopdeleedige Va-
ten. DeMaetson^erin'tKchippassen op/ totdarsevolznn. 4£n wozdcndanoen eenkantgezet/tot datmen'er t&tatnvanbjanb.

AlsnutKpeekvan d'eeneMedcs©ifcö isgedaen/ zoo snijdense't ©ffeïj-
beenda, tipt/ teamen inrenstuck t båetaldeMannenban't S»chip genoeg
aen op tewindenhebben; en danwozdhu gekentcrt ofomgekeert. tzicr toe
geb?upcfienfebpfonbere arcften / bacr 'er tweebanaendezndenbjo?benvast-
gemaeckt/ eneenin'tmidden/ metstercke Touwenwelvoazzien. Dacrnae
snijdense't andere ©ifch-been aen d'andere zijdeupt/ en toinben 'topdcselveviijse in'tKchip. Wier werdhetvanmalkander gehouwen/ inzodanigestuc-kenalshet hier teAande wozdgebzagt;daer het danvooztsgc;ux>verten tot
SöAltjnengemaecktwozt.We Visch-beenbehoozdde üeedcrs alleen toe. Wegecne / wclcke opParthaften/ ontfpngcnboojpcbecdSuartceltjaecbebongengeïD.d'Andere,ïse'.cfc
opmaendclijckeWcsaldingezijnaengenoamen/ omfångenhaer geldwanneer
de £>cörpcnburcteNandkomen/ 'tzumenveel of wepnlghgevangenhccft.Deschadeof winstisvoo:deNeeders.

WeWaecken/ daer men'tVifch-beenmieop»wlnd / zijnbnsanderlijck daer
toe gemacckt/ gelijck deWalckenu»t een Waeg;aenbepded'epndelizijntwee
scharpc Tacken/ welckemen tusschen 'tVisch»becn flaet. In'tmidden deß
Walcks iseen lange steelmeteenringhvast gehecht/ wacrinde Touwenvast
gemaeckt wozden. %fnde steelzijnnochtwee anderekromme Vaccken / als
Vngel klauwen/vast; meteenVing weleneombesteel gaet:Hen deselvezijn
twee TackenafftlrpneVaccken gehecht.
Inde«mg / Daer de €m!tocn vast gemat zijn/ isbovennocheenandere

kromme haecn met ee>"-<> nl,vast, gelijck amde Arnlnen gebzupM/ waerzwaeredingenmede toonbenwozden.
G 3 Gusschm
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VandeVet
énTraen-brander?,
die voor-,
heenvan
deHollan-
ders in
Spitsber-
gen ge-
fcjiieäe.

dtffcöenbeefebeydeHaeclte/isdwarsober/ nacheenander <2"outovast/ op
bat d'anderste tZaecken gelijck bleven/ ent Visch-beenalfoo niet <nt water
vallen/ enfinellen magt.
MInulzet fpeeftbanDeboobe Walvischisgtifiieben/ latenfe d'ovm'gc romp

tlWven / welke totspijs der öoof-bageïenstreckt.
Wc witteVeeren laten zichmeöeg:aegdaerbnbfrtbm ; alssthier ban ge-

wectenhebben/ zien;n 'er nyt alsde Villers Wanden/ öfemet flaunl/ïsopen
Vleten/ in ö*tdci^de 38eghebben leggenöjoeten. tzaer tokte j^apbisal^oan
metstront-geel besmeurt/ wacrdoaz öaec 'tYat>z veelutvalt;wanneer de
Vundvanwepnigklwaerde is.

Als 'erergenseenboabe Visch watvezr'banbeKchepenafïegljt/ saawrrü
deselve aen be Kchip lieden ontdeckt Ooojde ©ogeïen/ biefïcl)in antelliaere
meenigccn daeromtrentlatensien. <oocft Doo^ dewitte Veeren/ dienadcse
spijs ster begeerlgf);ijn;vaaznamentlijck in't ©ooj- jaer / wanneer nacl;nier
veel lValvlssclMgevangen zijn gewazden ' zijnsealdergzaegstnadesseßupt.
Macr aWer boobe Walvischrampenin't water dznven/ eetense sigzat wan-neerse willen. Men siet &aecderhalven dannietinsulckemeenigtenmeer oms
trentdeeseVisschen. Vermitse oock fooveel%t$binbenopbetffcöepbencplaet-
sen/ sashebbmsefigh gintsch mherwaerdsverdeeld.

Van de Vet of Traen-branding.
t LIOaz deesen hebben de Hollanders deCraengebzandt inSpitsbergen,op' Smeerenburgh, eil bu be Harlingcr-Koockery. ,Tat bewijs daer ban/vlndmcn hier nachallerlep gereedschap/ dchaorentle tot de Traen-bzandcry:gelijcn ton hier bc»ven hebben vcrhaeid in 't eerste tzcwfo stucll des tweeoenWl?c!<s/ dacrbjphandelden ban degelegenthmddesTandsSphsbereen.

VcB^ran^oifenbzauden'tS»p?ck l» haere Scherpen totTraen. Waer daazdanmeenigKchipinSpirsbergendaaz ©per en Vlamwerdverstanden. (Cccbjnt
ick daer was / vieldit twee Fran^oifche Zcheepen tendeel.

d'G»zsaeck/ toaetom'tjèpccKinSpitsbergentoecbge&ianb/ is/ omdatsemeer Traenals Zpeclt lnde Vatenkarmenlaeden / enderhalven de&cly:c-
pen rycklijcller kannen bev^agten. Ap meenen hier mee de winstteboen/ WMe al t samen op Part varm; dat is/ snbekomengeldnadatseveel
ofwepnlghhebben gevangen.

Gns Valck doet/ gelljcnalreeds gesegt is/'tKpecnindebaten, In de-
selveglerdhetgelijck als Wier. Gvenwel weetick niet/optgebeurtteznn/bat
eenigevateninstuckensprangen;schoonst allerwegendigten vast taegemaektwaren. Vetspeen werdmeest totTraen.

<opbehonderd Ollarteelen varschWalvisth^vet/ verliest men/ wannerhetUptgebzandis/ twintig Guarteelen;watminofmeer/na dat't fpr goebis.
Wnde iCcaen&janberpvoaz Hamburgschuddenst het ©et uut devaten in een

Ö?oote houtenlTcagk. Önt dese Troghwerd het boo?tweeMannen gegaoten
in dedaerbil-stamde lletel;toastin tweeOuartcclenSpeeltgaen.

Onder d'ingeln?tzeldeNetellegt menvper. Indestlvewerdliet #>pfcfsge-
ïtoocftt/ofuptgelj?abeni gelhek mmander betnntsinelt. TeestNetel/ andcrlaen«ra^2o^eo-paii/ lsseer wel bewaerd mversozglic/ geschiedom-
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trentdeßttelm derVl-rwcrs. s'W gantschb^eed; vlsck gcnjcfi een Wzaed-pan/ gemaeckt vankoper.

Wanneernu het Yrtwel uptgcbjaöenis / sao werdhet metNetelenupt de
Oa>'. gescheptinren g^ooteKeef/ opbathetMaerdaer doozuptïiep.'tAndere
werd Wsgh gcwozpm.
,Dccst Keef fiactopeen andere g?oate<Trogh/ ofWack/ totbovendehelst

met opgevuld. Wcr inwerd öetljrrrebrt/ cfbr verkoelt.
SUb'onrrpnfghenö/ wc'cllenoch indeTrammogt fitten/ 'tjpbïorb/ofanbfc
bnp! sinckt inbitwatcrna degzond/ endeklacre Tramdzijftboven/ gllijck
«nder vet/ of ©lp.
InCrtfc 23art7 ofCroyh/ sieeeltt eenklcpne goot; gåendena cmi even soa

BJoote Wt.cf>/ ofliom DoozLeselve looptde (Crorn/ wanneerd'aliderc
bpna boiip/ tot in de derde Grogh/ opdesllvevMwctlwl dwaler gevuld.
W!cr inbjerbfrnot!)boo?t£ gefioeït/ en.breinlacrdcr a!£ tevooren.

de derde lTrogli fieccht weer een midere«Door. Vooz desrlve looptde
<Tramin'tpac-nljtip^/ iv een vierdeErogh. Npt wcleftc de$jeöagl)teCracn
In brGiiarteelcn, werdgevuld. Hommiüe ljedbmmeer alleen! wee
(&toQn<m/ ofWaclimianders ookHommengenoemd. Inplaelpderftlve
gebjupeftenfe inSpitsbogenZ>!oepen.

Wm'nccr nu 'tKprcl» uprgeb?anb / endat Cracn gemarcßt ip"/ saobeno-
niendegcene/ welckeop gevaren hebben / boo?Peder <®uarteel Tram /
'tbebongrm geld;enbeLeven sighdanfiaer^ toegb^.

Van 'towrliMselna de eerste uptb?«nbing maßen sommige noch bzupne
Traen. VochdeZccne/ bic bemoepteniet werpen t wegh voozde
Handen. ; "■

-
Volgen by tuflehen-vocging eenige Avontuurlijcke en droevige

voorvallen,van Groenlands-vaerdersuit-geftaeri.

TO 'tlaen6s4. CommanbcmouveKeestnGzomlanb;ynbe/ ging (op;
'-enillh Gebergte Miageplucfethebbende ) meteen van fijn Gasten/ ge^ <

naemlBe mm«! ,bpmop weer op eenbande zeven gzootsteM-bergen/ ende '
omtrent welDzie upzengeklommenhcbbcnbe / hadDen maer eenmijl gcvozbert/
zijndegualijck em vierde-part ban Dehoogte Des Werghs; zepöe tegen zjjn
NiacKer: lek wil weerom, mZerhebeenmackelijckerbaenriebedachr > Zizlo».
pen; ick faitnc laten feuüen: enhpzoöomöe/maecktestilekenvoottgaligknae
beneeden / DataNes,booz zijnoogensthemerdc / enhp alsblind wierv. ©cel)
dirgipenHemniet langer behagmöe/ focht met zijn voeten in deMeeuw sich
testutten. Gndertllsschen zijnmarker Bommel, dat Commandeur
zoo rasen geniaehejijeft afginob/ boügt hemop dezelve wijs:en fchzoomcnde
geengevaer / Hethet luchtiger, vooztgaen/ zwapeuöemclzijnOcusdoecK
Obcr'tDooff; enbeCommanömr toe-roepenöe/ dar gaetje voorby Comman-
deur. <gtt alzobooz stuttende / bonst ende'innvan ecu rjcccïvbsiidenMberg/
trgt in'tloodneer/ los inMee. Mnöetoenhp viel/ rogtoe! itof cmartso hoogtj
alsöcWesicr-torenvanAmsterdam, ©e Commendlur nbclfrgsigfcibemet
tjeeïmoeptetotstilstandgekregenhebbende/ toas vlp/ dathpvaudMmsKM

Kcr
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j'6 Gcdcnckvvaerdigekerbaentjeafwas/ endathn fijn voetenin pla«s ban fijnbïiïenweder kan
geb?upßen om mer gaen beneden te Romen. Wetendeniet waer fijnmakker
gestovenof gcblogenwas. Omlaegaen deS»laep gekomenzijnde/ vMegde
hnzijn ander Vcilk/ offeßommel nietbrcnomen > znhemniet gcsien
hebbende/ zepde hn: Dan heeft hy een ongeluck/ en ismisschien om hals.
Maer kamcoepbpdeIfä-bccglj langs/ enlaetansstenof top hem nietbin*
den. ©oef) fphem niet vindende / meenden weerom tevaren;boo^efiec den-
RenDeöathnbecongeutcßttoag;als wanneer Bommelbegint teroepen: hier
bjnick, Kierb-N Kittendeonder gendevoetvan de bergh; ztjndeacn
Dekantgezwommenen aver-geklammen. Hebbende / batschier ongelaöfïijcft
schijnt/ w:nnigangemackafhinder vanzo haageen valgekregen.

Wit Versje past ter waerschauwinghier wel:-
Een Waeg-hals doec'tZeen niet behoeft,
En 'c heeft hem menigmaelbedroeft:
Het paft een wys en deftig Man,
'1Gêvaer te myden,waer hy kan.

Sltt't gatt 1657. Cammandeur Pars-hout ban Ooozd-epnd bpde Nijp/
ftoenter tijd vaazyarpaenlervarende) een Visgcschaienhebbende/ werd met
De S»laep / nietalleen ander water / maer oack ander 'tDsgerucht. Vach
zijnbyhebbendVolck fp jongover boa^d/eer deKlaeponder raeckte. Parshout
metbê Sloep omtrenteenquacticc-uuc ander'tMgeweestzijnde/ kamt van
onöec desclMsenweerboben/enDewierdv»n eenandereHlsepgcbcrgt / maer
DiefTacpen Vis zagen jpnopt weer.

GenZaanvan eencnSimonvanEmden,een Walvlsch geschotenhebbende/
palmtdeEij>ieen stnck-weegsin/ nae deVismoe gezwammenscheen / hier
medebesigzijnde/enmetinpalmeneen bogtvande am fijn been gekregen
hebbende/ wazdonverwacht vande Vis/ Die eenschootneemt/ nptdeKlaep
gerukt/ met50gzaoreengeweld/dathetboo?(ieplanckje / daer dekamman-
deurzijnknpeinpalzet/daer uptspzang. Gn deVisZijnlooponder 'tUZ ne-
mende/is/gelijk aocli deJangman / noptmeer gezien.

Opgeinene wijsheeft «Commandeur GerritGermfzvan Vlielandoock fijn
Koonverlaozen.
In'tJaer 1660. Cornelis Gerritfz OuweKeesCommanöeitC / en fanLou-

verifzPut, Wanende teSardam op 't Zilver pad/ vaaz Aajupt wachter /
op'tKcW beGon-molen,in Gzacnland ophunneeringhzijnde/en7.Vissen
t'scheephebbende/krijgenweereen anderin'tge|igt/ dies 'er terstondgeroepen
tofecD/ val,val. ©e Commandeur stlfdaer eerstbprakende schiet 'er fijnDar-poenin; toenkamtde tweede Daec Jao-»b Dieukesban<öffenDelft§ac=
poeniecav was;engereed stående / om50D?a de Vis weersoubobenkomen/
aak fijn Cfacpom'er in te schieten; Dogde Vis«gr ander de florpopkamen-
de/ staat met fijn kap tegende (loep aen/ dat'et lilde, waerDoo?de ïfacpoe=
nieruutDe(Toepsteuutte,eninplaetsvanhet AarpaeninDeVls teschieten/viel
hetinde V!s/ ende j^acpaeaiecuut de (lorpvallende / schaacenhcnvtwcebog-
tenvan deboa?gangec om fijn been ; encaeßten opdeVis (alseen lluv:crop
sijnDaerd)after op het plug-enb/ ttiffcfjcn 'tlijfcndestacrt tezitten;werden-
debansljn epgenïfacpoen/enS.rjn/öaecop gehouden;enmostalmede/

be
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de Vis zwom. <8n de Vis in 't zwemmen tot 3mael nadegzondschletende/
mast Ho telkens mebena dieverschzlckelykcnafgzondvaren. Ondermsschm

andere welhunbest/ om hem teonderhalen/ envan diege-
vaerlnken 2ee rupter dimst te verlossen: macr konden niet/ dooz dien de
Visrasser zwom/ als 3? kondenroepen. Wc Commandeur fiende bat hp
niet teberoepenwas/ rieplupdskeel / Jaap fnydeLijnaen ftucken. ï|phet
wel harende meendehet tedoen / dochhonzijnmes/ dat overdwarst insnn faR
stack/niet uptkrijgen. WesenVis-en Aee-ruvter/ alzo 2maelonder gcweest
hebbende/ en bebpojgangecalsem toom inMhandvast-houdcnde/ nadien
Ho 'tanbergaen fijnWeen nietharden kon/ zo raeckc 'er fijn Varpoenupt/
waerdoozhnvandeVis (die toenheen zwom) losraeckte/ en boven waler
namende / werdvaneen ander tzarpaeniergevat/eninzijnS>loepgebergt/en
&?öouöenaenhet#>cljfpgel)?agt;endaerwecr b?ooge kleeren acngeschooten
hebbende/ dedenweer een togtnadeVis/ diesvoock nogevndeliick vermee-
sterden/ enf^cljeephregen.
M'tMaer1662.Jonge Kees vanKardam / voerende't&cï)fpde Hoopde

zwarte Walvifch, eenigeBiffengevangen hebbende/ leggenin'tW / metget
Kcljipaen twee touwen achter uptaeneenschots vast gemaeckt. Hetvokk

indekopleggende/ boojbien'ereenVisoftweeaf-gcmaeckt/ enln
deValengestcerkenwaren/ blevenmaer eenigewepnigeboven/ ombewacht

tenemen. iDaer onberp.%V. oock zijnpligt waer nam (zijndeniet
«Neen oog-getupgeenverhaelder/ diemvalseenbesandere vzlend/ opmij» ern-
stigversteek/ ditboo?balheeft terhand gesteld;bogmetversoeck datfgnnarm
niet foubeuptgebjuclit wozdcn/ alsdacr geen eerban klaeckmoedighenr
foeckende; ick echterbit versocck tebuitengående / oozdeelbefesaeck waerdlg
lezijn /omman enpaecötenoemen. Genbanhenafteruvtober boo?b kijc-
nende/ zieteen Weer op zijngat saladeVonden) zitten/ opde schotsöaerfesen vast lagen. WaeropbatelijchbpdeMaetsgereftlveertwierd/ ominstilte
( zonoer het ander volckbanh»er rust testoozen) eenKlocp af testrncken/ e»
opdenWeer een togt teboen. WogeenNopervan hetTakel/hoe (aftenstil 'et
oochombehlampfoibe/ wektenden Waas (dieals'er wattedoenwas/ niet
veelsliep/ enslapendenogwelhalf wacckte ) deslaepwelhaefluptbeoogenen
fijnKichaemuptdehopnaboven/ metfijn flacp-muts op 'thooft; feggenbe:
watis 'er te doen? het antUJOO?b was gereed;daer fiteen Peer. $p die nietgewoonwasdeleste tewesen/ wassträckgereed; fepbe: ftrijck nogeenSloep
enportzo veelVolckuytdckoy, datwyhem karmenbemannen,enlaer dean-
dereruften. Ditgebaenzijnde/ sieecken van deWeer ziendedat'ethemsonde gelben/ neemtbevlugtoverdeschots/ enspzingtaen deanderekantin't
water. Ondertussen roepenfpmet 'er tweeKloepcn/ deCommandeur omde
eene/ en^.S-©- omd anderekaïnvandeschots. VenWaes/ volgenssijn
gewoonte/ ooclldoozdiendeWeer de schuinteban deschotsgenomenhad/ daer
eerst bp zijnde/kamt ben Weer tegemoet/met eenNens inbehand/ engewoon
zijndewat teraecken steeckt denWeer dwarsboo? 'tlijf/ dathemdeDarmen
uptdenWupck hingen.
lfphemnietmeerder willendeauetsen/ omdehupbnietberber tebederven/

oo?bceïbhemindie staet tezijn/ batHo boo?dat mael genoegt!heeft;liet hem
derhalven zwemmen/ denckendedKtliphliestsousttrvcn. WogdmWeerdus' 1$ dood-
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boo&ïtjCßgewand/ taantechter nach50een faztze / dathnsighalseenfiat/ tet
vlugtugt'etwater / opeenvlacke/ dagwel vijf voet haoge schots begeeft:
gående llaerleggenstervenzamenmepnbe:maerhugafhaestandereblijcken.
VulagopfijnWuuck/rustende met fijnbeck opde vaozstepooten/ alseennat/
öiêopeenmupsloert, ©en Vacsfrjnalreedeh»lf getoonnevictorie willende
fcecbaïgen/ ruektmet fijn&ïoepam deschms/ en spzinght 'er op / met een
schiet-lens indeÖaniï/ zijndeeen zoazt banNensen watligter alsbegemeene/
vcr^cnmmren end ban 8/ a.?. baem lijns- Aldus gewapend zijnde/ treed
hu ftj« Vvaud tegemoet;hebbende geengedachtenban hem/ dathn demagt
zondehebben am op tenonnen rechten/ nadienhpza gewnndwaZ.- Kiep
yu^.gj.©. van coe/diegeen met zijnHloepmaeckte, Nubenkk
niqr angvooreenmaal:Beer. Vetminstnietdenckende datden Weereenigete-
genstand 30Udam/ stapthunacht: Terwijldievan d'andereKlaepgeenf)ae|ï
matchen/ omhaeren23ae^ degloriebanoverwinning tebetwisten: 30 zlen;^
dmVecrschlgtigopvliegen/ cnspzingtmeteen gzootewoede den ander
beboet/ fander dathu tijdhadomhemin postuurban defensie testellen/ dat
hemfijnschiet lens over 't vlaag. VaerlagdenWaeD (dieandersval
Hauragie) anderdeklauwenvanden Weer / diesnn lincllerpoot indcsManZ
cec&tecspöe/ en snnrechtere klauwen/ op'thoogste ban3tjnbo?(i/ onfijnen
vzeeflhcll'getanden Kmuulbeneven zijnstrotzetlede. WaerliM een schzlcke-lgckKchouspel/ omaentezien. O.%V-in de dirziende/ riepluudzl
keels/ veel kan/ tegen'tValcklndeMaep/ bn deschots: help,help
Wannen, fpringopdsfchots, enontzetden Baes. ©oef) ZUMeVerbaest/blo-»
wnindellacp/ behalvenalleen ClaesNiele vanWest-zaan/ dehartigsteva»

deMaepspzingt/ gzijpendedaazhaesteenhaeck/ oaiiaecmebe
Den Commandeur teontzetten. Vocheen zwack geweer / .'twelcn tegensa»
een Weest weunighsauüe geholpenhebben. VeKloepdaerK.I.V. inwas/
aoeftsander toevenaen 't toepengevallen/ om50b?aals 'tmogelijck was/bui
denManonder den Weer tekomen / en denWaas »ut fijnklauwen te redden;
maer aen'tW lekamen zijnde/ (30 onverwagtden Weer hemhad bespzan-
gen/ zo onverwagt hem wederverlaten) kamt dm Commandeurnog heel
hestoMn zijnde/ hen tegenlopen;ban denWeer /enbugevolgban de Vaat»
verlost. Zeggende/dat toenhetsterck geroep/help,help,Ec.klonck/be Wcee
vanhemaf-fp?ong. DenWeer deManverlatenhebbende / ging weerleggen
vandaerhu gekomenwas; zodigtop dekant/ dat suhnn be^>ioepmec
eenNenskandenberepcken. Waer opV-%V. ennog een ander resolveer-
den/hem/elkmeteen Ncnsindehand stående/ derest tegeven. Dogde Wacs
jlVildeingeen'ermanicrmdaertaeverstaen/ feggenbe: GymogthecDierinda
Sloepkrygen, het wasomeenMan 23; gewed. K.M.V- baer Op een stuclt
houtnemende/ bat boa? dehandlag/ meende ben23r:c bat vaozdenkapte
Dopen; dogvloogoberhemheen: Waer naeben Weer liep/ enbeet baer in//
gelijMyen Wond in de steen;maeckende daer by een wonderlljck misbaer»
«Ondertussen tegenalle vermoeden den nietstervende/ begonhethaer te
verdzieten daer 30 langlewagten/ temeer/ omdmhetbnwijlm sneeuwde;
teecfoeeftenbedenCommanbeur / denWeerop'tDsaentedoen / ofweder na
Waazd teroeven. 'tGerstewierd taegestam/met dese waozden: Wilje nae
ienßeer^ickfalmctjegaen. Gklijclchet geschiede, 'tGnleednlet langofde»W,ee«s

GcdcnckvaerdJgëVojigicnä GracnlanJJ







OfSPITSBE R G E N. 59
Weer fassigVan 8 Mannenbesprongen. Üp steldsig inpostuur / vluchtendevoetvoozvoet / met bezijdevooz / tonende «net heiopspczrenban fijnSippen/hoehpindenbeek gewapendwas. «Onder alïcnDcn€ommanDfitïfïjnfcï)ift-
Nensnemende/ mcendheminde tetreffen/ macr vlooghem tusschcn de
voorpotendaoz. ©en Weer bleefover de staen/ alsof wilde leggen/
wiesalhemnu weder halen. Mft eenpostuur eenfgetijdstående/ dzevensehen,opeenandereschotsdiewaterigwas;envan daer weder op een vaste ge-
komenzijnde/ wierd magttlooD/ engafnaebJcpnigmoeptedengeest. «In$epnbelijeh/denOverwinnaers totbtipt toojben.

Gcluckiczerals devoozgaende/ ttoföetëfngjongmanban Wateigang (een
DozpinWaterland ) dewelcke aenNandzijnde/ sigmetrenlongenwat ver
ban deS>loepbegaf; en achtereen gzootesteen ziende/ zagensp daer eenWeer
staen: van Wien ft,dachten/ dat hun welhaestgewaersoudcwozden; zagen
geenkansomhemt'ontlaopen/ besloot d'oudste die eenNcns indehandhaddesiginpostuur testellen/met den Jongeacötechem / omalso denWeer/ophaer
aenkomende/punt tebieden. ïjetduurdeniet langofbeWeer komt met seer
s?ootefurie ophacr aen lopen/ meenende deLongman op deWazst te fpiins
gen. ©og wierdmet deeerste sseeck / ban zijndood ©panb zodaniggetroffen/dathp vooz haer voeten ncer-vlcl/ enschier niet eenpaatvezroerdei zijndede
Aenshemdwarsboo? 'tharteheen gegaen.

sjn'tJaer 16-0.1»n LouwtrifzPic,Commandeur op'tSchip deBleecker
inGroenland, eene Visgebangen/engefïetifïöeb&cnöe/gingwat stapen; be-
velende deStuurmanban'tSchip/meteenSloeps Voicli dewagt tehoudenzmacreenhalfllurgelegenhebbende/ zostackeenharde2.<© Windop/ dat de
Ueeheel holschoot / zittendeinhetDs/en wierden vastbeclngelt;dogde 3ee
30dapperholgående / blaken de schotsen aenstucken. Toenozdincerde den
Hammandcur/ beboo?s«plenlo^ temaken/ endlcper'tUsl'ntezeplen; bog
'tüoerdwarsboven't waterurn zijn Vingcrlingen hangende/ engcen
zijndeom acn tehangen/ wlldezoomacrheen zevlen/ en met de schooten en
bjaffen stuuren. Mäerboo? deharde wind wierden de gjoote schotsenzoge-
weldigbewogen/ bat fedicliwils totacndeüusten vanhet Schlp cjllgmen;en
hetKchipde verkeerdewegop willende/met deneusnadeSee/ foo wierdende
maets soo dapper verlegen/ datznmeter zeven-en-twintigcnsig van 'tschip/
opde losseschotsenMbegaven/ (die gelljck gefegt is / geweldigh openneer
woelden.) druppende overeenigeps bomenban d'cene schotsopdander/p|-
wacrdin/ophoopvan opeen veld tesullenkomen; hebbende tot 'er lijf-berging
vzie floepen/diefpal over 'tvsarbepdede».

2pdusvandeeneop dander schots zwervende/ raceken evndelingop een
veld/ daer fpsigeenGcmaelonthielden. «Ondertussen dc «Commandeur met
noch7gasten in 'tschipblijvende/ fetten'tboo?mar£-sepïb\y hopende batboo?dektagtvan'tzeplen/ hetschip be schotsen wat mogtvcrduwen/ en soana
Aeeraken. Wog op eene schots nabuptenzijnde / bzak de loef mars»schootaen stucken; alswanneerher schiptegend?buvtenste schots aen dzapt/ met
suick een vaert/ dat deheele fpin weeck/ b?apciibc voozt inSec/ envielsträck
opfp / endezevlenop be -, zo dat deese achtMaetsgenoeg tedoenhaddenommeteen&lóept'ontblugten / en haer leven tezalvcren. Get Kchip yuijt
sgnbe/ zwurvennmdeS>loeplnßee/ dekantenvanhetvs langs/ lndigte
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jagt-sneeuw/ waer50 wennlgvan haer ï<onbenzien. Woe» epndelijckde lugt
beginnendetebzeken / en waropteklaeren / zlet denCommandmr Dn afges
scheiden volckl; en gewunft hebbende/ zokomt deVarpaenier /\driaenPit,
mtteenmdlijns/ nade schors/ engapthetselve denCommandeur
toe; en opt waozd vande Cammanbeur/ rucken de zeven-m twintige de
Kloepmet8Wan/ op'tpsbphen. tesamen baet anderhaifGtmael geze-
tenhebbende/ zondereenigHchlp tezien/ denCommandeur: Mannen,
diemy enfijn levenliefheeft » magmy volgen, 'tVolck indeHloepenverdeelll
hebbende/ cat weer watbedaert zijnde/stieten deflaepenvan 'tpå in 'Zee. Gn
na12 upjen zwervens/ rakense behouden inhet vande«Commandeur
Parshoiit, diehen üaaj eerstbergde /enweereen gedeelteban'tboïeftinanbece
£>cï)epen obcc-3(!tte.
In't i675. «Cammandeur Comelis ClaefzBil, fijnZchipvolgevan-

genliebbmde/ heeft hetsclve in'tW verwarm. Vooz't toc-fetten/ ofpaLen
vandeschotsen / baec het inbecingeldlag. Mastensig toenmethun
wen/ sönder welke mcbe JacobDieukes toa#; dacrhiervoarenin'tvaaMal
van'tlaer \66&.i afgesproken $; die tot ;malen toe/ boo? de Visna de
gzondgevoerdwierd.) 14Dagenlang/ metagthalveb?oobf ban6pand/ en
4Gdamsenaesen/ behelpen. S»p nualdusmeteenigeSilacpen14 dagenin3ee
Zezwozvenhebbende/ metroepenen3eplen/ ensammiger hoofddoozwanhoop
ligt/ enzwartvan honger/dozst en koudegewozdmzijnde/ dat 3p 'er saoellen*
tllguitsien.de/nietbangebzekenongemakgesio^vmwaren;'tlVelknietvzcemttoa^/ gelijckin'tvolgmdcblMt: want 6 van haer/ yuamennaveelfulifte*
lingsmetecnsiaepaenhet baozdvanCommandeurDirk Pieterfz vandeVelde,
voerende 't schip de Kruis kerk van Haarlem ( 'twclk van den Hr. Willem
Baftiaanfz uptgerusi \n&s/ enniet alleen welbooten tot de Gzoenlandse Vis-
ser? / maer ooft toegerust engemanteercmet14stukkenCanonenander «Ooz-
log^gereedschap/ benevens 72zielen) omnognand'reschepen/ ban den fel?
ventzeer/ toteenCoubopec te zijn. Vitschlplagvooz geneen

veld vast; alswanneer dest fes daeraenyuamm/ enversogtcn
denCommandeur D.PieteriT.omlijfberging/ dac haer ook gecnsins
Becöe/ macr nam se in/ enlietse valopeetenvooMten. Wogalfoo 4van
fiaer nietalleen ster treurigsagen / maer ooft samwijl pijnelijh kermden / soavzaegde ben Chirurgijn «genoemd Mr.Braam) wathaerdeerde/ enwaerom
Datfé nog soa bedzukt saten/ nadien senu ult denood / eu gebozgenwarenf
Kngaven totantb)oo?b/ bat fjaecdzaefheuten gekerm / antstondtuutpijneett
ongemakaenhaer voeten/ boot delwude veraozsaekt. waer op den Chirur-
gijnhaer terstandt dekousenbob? and'redeednlt-trekken/ alsoo zuonmagt
waren/omhetselfs tedoen/ enbeyondhaer voetenseer bevzonren c'ezijn: dieshp aak dacd'ltjck vlees pekelwarmmachte/ en deselve in een 25alpgegoten
hebbende / lietht>se metdeboetenbaec in fitten. Omtrenteenuurdusgestanst
hebbende/ begonnenbeft viermannen nogveelmeertekermen: wijlznmeer-
der gevoel in voetenkregen; 'tgeendenMr.goedemoedgaf. Hu^tietseuit
depekelkamen / mgafsigaen'tsnndenenkerven/ dagzpvoelden'tniet/voozdat öptotaen 'tbeen-vllesgekomen was. W sneedsoo veelöpkon /alherdaade vlees (datso zwartwasalsinkt) vanhetlevendeaf; verbandhet met
bequamezences'tnilldelen; enheeftslsoa/dooz zeegen te gebzagt/
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batst)(tiwennlgdagennietalleenkonden staenengaen/ maeraalt/ alsanb'ce
haer werk Doen.

Ve Commandeur Cornelis Bil, metsvan fijn gasten/ ineen and'restoep
elfbagenlang/ faharde stozm/ Jagt-fnec/strengekoude/ [jonger endozst/ jam-
merlijck yezwozvenhebbende/ geraektenepndelijk ooft schepen tesim;enkre-
gen'tgelukbatfegebergtwierden / vaneenschipvanStavoren. Vogdzieba»
dese vijf gasten waren be beenen ook ellenbigbeb?ooren/ energeralsdevier
bovengemelde»/ wantmetdie/bleefdeverstervingnogonder denGnke!/maer
met dese/ wa«s 311 daer albovengekomen. VenChirurgijn opditschipbestel/enverbinddese mannen/ en twaelfuuren baet na dcselve weder verbin-
dende/ ftgthu tegendeCommandeur CornelisBil, geenkans tesien/ deselui-
dentehelpen/ oföpmoesthaerdebeenen afzetten. Gier toekan KeesLille niet
resalvceren; dewclcke nochandere Kchcpenziende leggen/ daermeteen (lorp
«ac toevoer. ©act kommde waren'tHamburgers. krijgtvijf hamburg?se Chirurgijnsbpeen/ diehumcc b?agt;endepatienten bifittect hebbende /
stemden geltjckelljckmet deStavorsen Mr., dataldebeenen moesten afgrzaegr
wazden. KeesBillestpdeegter/niet tegensiaendehuneenparigabbij«s/; bat l)u
nogeens/oock met eengoedHollandsMr.moest cansuleren. Dit lietenfp toe/
dochbelasten hem/ soohy'er eenvonddieeen saeg/ enanderewercktupgentot
het tirperenvannoden zijnde/b?hemhadde/ dathudandiemee fout» bzen-gen; alzo znvan befeInstrumentenonboo?sienwaren. Wu^ gingColneli<
Lillemetbe flaep weerheen/ enquaminbe Wag-wagt aen 'tKchipdeKruys-
kerekban Haer!em,baer berljaclt Rebben/ eenbanjtjnflofp^boltft
vond. WverfogtdenLllmmgndeuren AapitepnD.Pieterfz vande Velde,bat

wilde toe laetcn/ dat sijn Chirurgijnlxii-.Lsacm mogt werdenupt dekoon
gepoft/enmetfijn gereedschapmethemgaennaeb?ie ellendigeMatrosen; die
Öpop 'tSchipvanStavoren gelatenhadde, D.Pieterfz gafconfent/ envoer
met denChirurgijnheen. Wp depatientengekomenzijnde/ bezaghydeselve j
b?aegöeben^tabo?fen2sarbiec/hoe hpseceistgevonden/ enzedrrcmethacr
gehanüelt Hat» :en alle<£ nav ondersocht hebbende / seght&pmetGodz? hulpe
nanZ tezien/ omdeMenschen/ zonder debeenen af tezetten/ te gencefen; bat
hunallewelbehaegde/ enbetroudenhem dezaeck; wacrop hv terstond gon
tefnpen/ op deboven verhaelde wijst/ tot zoverre/ dat aderen enzenuwen
bloot lagen/ endebeenen gesteld waren/alsdievan een gcraemte;waer opIjn
eenkragtlgmedicament appliceerdezzo dat'erin agtienuurenseparatieyuan,;
en vervolgensnae gelegenthepdgoedegenee^-miböelengebzupckende/ sagh
menhaer in 10a 12dagen/ namelijckop den 27. Augusti t ecnemacl buvten
pztjkcl:op welketijdhetVolckban degebiedeneschepenverdeelt wicrd/ al3a
aenbateenebelbboo?Smerenburgtoeli3schepenwacrengebleven; eneenige
van 'tVolck/ opeenveldM/wel71Menfchen hadden sienboot leggen. Vlr
nogbehouden warenzevldenden 27.30uutbel^uud-alsOoozd baev/ metI^s
Kchepen/ elek sijns toeeg^naehups toe.

laer«676. CornelisGerritfz,ofOuweKees, Commandeur ophet
schip deGorr-molen; en fijn23?oebecCorne)isGerritfz,ofJonge Kees. Com^
mandeur op 'tschip /deHoopopde Walvifch. WepdevanSardam. AlsOöß
]anDirckfzVeen> Commandeur op 'tschip deVaandrager, van Hoorn; in
Gzoenland opljacr. neccina leggende/ bnyegzoyte W-berzhlnblLtrZ,,van
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Hindeloope, of't Waygat,aenSpitsbergen. Wierdeopden iz.Augusti (aï£
wanneer deschepen gemeenlijcn om 't gevaerban 'tM/ sig uae huvs bege-
ven) vanzagzoocemeenigteschotsenenbelDen bezet/ Datfe in de Mars ges
klommen / Defelbe niet kanoen«verzien / nachoock Die tusschenDe4enyooo.
treden op een berg warengeklommen/ nergensgeen kanden beken-nen; 'twelckdeschepenzoüanlgh tegenBeg?onD acn-ö?ong/ datals 'twater
opzijnhoogste gevloe^twas/ fpnoch anderhalf boet/ opeen harde Lingel»
strand/ becöoepü zaten. Leggende het0 vast apde Anckcrsneer / Diewel
D?febaemonder water indegzondzaten. Waer doozdeseö?ieschepen/ daer 50beset bleven/dagaen dag/ enweek aen week. «lkn also detijd van 'tMerver-
lopenwas/ en dat deZ»on henbegon tebegeven/ endenagtmlangwierden/
dekoude envozstalledagen toe-nemende / begonnenücse Mannenbekommert
en verlegente wozden;simdegants geen«Mamst ombandaer tegeraken:
moetende nachalinditongevalhetgennozendeonlustvan deMaetsacn-hoo-ren/ 'twelckhunnoodverdubbelde. Welck gemo?enonlust/ vandeMatte
banComman&eucConielisGcrritfz OuweKees, zohoogliep/ dat methar-
deen wzeedewoozdenD?epgDen deGammandeur teverlaten/ en te ontving-
ten. Gpndeltjcn üeseMaetsvan OuweKees,baloocig enhopeloos zijnde/
omdaernoglanger teblyvenleggen/ werddemeesteparteenparigbanresolu-tie/ omeenigeMoeyentenoozsienmet Liclalp/ dzanck/ Compa^/ grplen
Niemen;enDatzo wennig/ alsom 'er levmtweeadzleweeeken teonderhou-den / vannaden finiDe zijn, Gm dat 30 weldachten/ dat'et hen fuut fouöe
tallen/ deKloepeneenigemijlenvezr' over 'tMtefieepen/ eerst aende
kandenkomen. Ve Commandeur dieoackniec liever wensteendeed/ aïg'fyu
en hun leven / mitsgadershet Schip / tesalvecren / eninbehouden haven te
bzengen/ alhoewelhet teneenemael onmoogelgck scheen,- kondc echterniet
resalveeren / nogtoestaen/ deKchepenmetallesdat cc inwas/ 30geheelen
alteverlaten;sogtsijnValck derhalven oack tebewegen/ om bnhemop 'et
Kchip teblhven; fomttjb|SDoo?l)acDe/ dan wederomdoozzagteredenen/ na
dathetVolcken ÖP gesteltwas. Venvaozhoudende/enzoeckendein te doe-
semen/ datGod/ dieallesZiet enweet/ Almachtigis/ enüatdiedoozstozmufandershetns kandoenscheuren/ envanmalkander wncken / en alzoeen
openinggeven / %t.Voozsulckeen dlergeltjckc redenen / bzagthy 'et volkeen wevnigtotbeda-
ren/ enstilstand/maec kond'erevenwelban hunangstenvzees, ban daer epn-
deling temoetensterven/ niet verlossen. Weshalve» 3PepnDeiingvastliefloten/«m metstoepenvan 'tschipaf tegaen/ eneenuitkomst te saeken;om etwelk
toe testaen/ zn denCotnmanDeuc saohard vleienenDrongen/ dathu 'etmet
öefereden toestand, Nademael AV volgensmijnraed,op de goedheid Godes
nietlanger wik wagten,maeru felvenredden,eneen uitkomft toeken,zo neemt
Soepen, en zo veel lijfs-behoefie vit 'et fchip, als ufelfs luft mede ieliepen.
Engeluk opuwereis. Ik blijf. Die by my blyvenwil, diemag,die gaanwil,
maggaan. Maer diegaen,moetendit weten 5 alsgy nualfoovan 't fchipafgaat,
en eenige dagen gemarteld engefukkeldhebbende,niet voortkondkomen, en
danwe'erin 'c fchipmeenttekornen,otrniw levenhier tebergen, daer behoefje
geenftaetop temaken. Hiermede fetik unuuit. Daermoetjebv leven ender-
ven,enmet de provianddie nogm'lfchipblijft,kanik en aldie bymvblyven,
«s {anger, betisvenbehouden. Welke
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Welkereden vanben Commandeur met eenbpsonderedeftigefirengheld en

beweeglijkheidgespzaoken/ demaetsfao trefte/batjp/ alsgebolde/ verslage/
enradeloostmenteenstamde/ signietdurfden onderwindm/ vanhetschipaf
tegaen/ en dmCommandeur teverlaten. Igpnuaïfo19dagenonbeweegM
bastin 'tijsgeselenhebbende/ sookomt'er 'Znagts / tuffenben ;iAugufli, e»
denISeptember bp stil mooptocer/ fonder iet verschzickeMs tegooren/ on-
verwagr een woelingen beweging in't water/ datdcse Zlieschepen weleen
gang over en weerover haelden/ vlot/ los/ enopen rMen j enmeteenhetijsvanDeankersaf/ endieaenboozd gewonden/boeZfcerdcn de feïjepen/'tWeigat
vit/ tot tooojbnbePapegaishoek;eneenM.O.wind«rijgende/ 3fpïendom'et
oost ijs?heen/ totbeBofcayertoe. Romende den2 September: inbeSuid-bay,
tnsonboo?t behouden tliups.
Veseschlclijcke enonverwagtewater-bewcging/oo?beeï«nde € ommanb?

engasten/ batbecoo?faehti^/boo2Dat'ec ('tspnatuucïijcfjccWW/ 'tjpbooi
Godesbestiering tothunverlossing) ecgen^eengjoutebioft/ baneeng^-berg
afgeschoren enin 3eegestozt is.

Un'tAacr 1678. Cornelis Claaff.Lille,voerende toeneennieuw schip/ haddenevens avd're/ 00& de meer genoemde Jacob Dieukes tot tzarpaenier. W»<!sjoenlan&ophunneerlngzijnde/ en1.Visseninhebbende / lagenaeneen veld-
ijsvast / faodigtbphetHchiude RoVosvan ï^oo?n/batde after stevens geen
baöcmvan elkander warm. Wese schependus bp ben anderen zijnde / niet
wetende vanceniggevaer / vernemensterschielnck (»lsozpdoazdedillllemist
nietvanhaer kondensim) eenigelosseschotst» nomendzijven/ enooitbarrop
eenveldijs/ waer dooz het schip DeßoVos s'tweln/ alsoa 'tnogmeest
was/ hooguithet water lag)heel enongebzaLkeonder'tveldtmcrseacnge-
maellt warmgeschovenwierd/ met alwat 'erinenaen was; son datmm 'er
mastnogvleugelsvansag/ nogooitvan gesimheest; en datin sa fiojtenlijdt/
datmennauhonderdgeteltsouhebben; doghetvolk/ tothaer behoudenis/ juist
bobenzijnde/en fiende 'tveldsobigtaenkornen/ fpjongciiuithet schip ophetvelddaerse aenlagen/ enontliepent.

Vetnieuwe schipbanCornelisßille wlerddubbtldgeknepen/ dat debalken
boo?dezijdegeenstaken:'tVolk rctireerdemedeop het veldM Gn aïfïtoBet
schipnog +/a5.uurendusgcp?angttussen de Veldenbleef hangen / deden 3Pft
veel weeralsmogelijk was/ om'ernogeenlgevictalv vit tekrijgen;gelW35ookbea.uamen/neven vijffloepenvandit nieuweschip; enna uurenverlll«
penwaren wekenbe veldenvanmalkander/ 'tschipvielom/ wasssirakMN
water/ enalsousonkheteenesiuktegzandeen'tanderdzecfweg. Vesemen-schen inde60sterk/ opditveld ijs^iaende/ sagenelkandermetbcdzoefde oogeti
gen/zHndeBunbepbeschepenquijt/ sönderdatseandere konden sien afwisten.Wet leven tesolveren/ washet oogmerkvanallen/ maerinhet middel ombaet
taetekomen warenzpverfchillig.Commandeur CornelisBilleen fijn Stuur-
man/ wildenterflont mettweestoepenweg/ om/sönderbarr langer tevertoe-
ven/ andere schepen te steken- gelijk 30 (nogeenigemaets bphaer gekregen
hebbende) deden/ nadatse debekomenvictalv hadden verdeeld/ ensukkelden
ster/ eer3pgcbergttoierben:"ook raekten deandermverspzevt/soodat
den eenen vzoeg / en den anderenlaet tHups Wam. JacobDieukes enderistVan'tvalk/ stemde»/ dlan&sw&iieffoWb? &a« telzouden /enop|i?tto»ïbte
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bigbentatget wc'erwatbeDacrD / endemisten 'tsnemwmober toag/opïjoop
batsebpklaere lugt reeerderschepensoudensim. Dies maeftten se ren temop
hetUeld'/ fav.i,deriemen/ algban degeburgenzeplen/ waer i» 5» tcoeeDagen
bleven: dogalso;ngeertfcgrpenvemamen / begaven3» sig ook t'Eee. <Êen
VM tijD£ omgczmö^vengebbcnöe/ quamen50bi.i eenfransschip / dathaer bn
pzauifieinnam. «Senige tijiliilerna/ petJacob Dieukes't stl)ipl>e Karftboom,
t'gupiJgaotenbsinde «öalïecbiiuct/ en roept er metagtmanbansynvolk na
toe, versoekenüe DenCammanoeuc dathu haer wilde in-nemen; maernon-
denhemdaer toe geenfi.jsS bewegen: zp hieldenegter aen/ enfloegcn tenDien
enndewedcr een tentop het ijs/ besijDen hetschip; en alfahetbitter koudt/ en

hacrniet wel op het pzi teharden was/ saliet dm Commandeurvan de
Karfeboom,goetDelspöebacmgectigl)eptfcgcenuptgetcochenteljebben/gaec
alsfp flapenmoestennochbinnen 'tSchlp kornen. Vit30wel8 aio.Dagen
gedlmrdhebbende/ gebied den Commandeur het S»chip en de2cnlen loste
macckm/ llMdaoz'tpßteboozen/ envandaertevertrecken. lacob Dieukes,
endiemetheminoe tentwaren/ Dft3icnDe/ hielden metDe&loepachter aen
'tSchip vast;maec wierdenmetbzandhouten vanboven30geworpen/ Datfe
gedwongenwaren los telaten / enwcernaLenanderSchiptesacclien. <gpn-
deliick /na twaelsuurenamzwervens/bonben sv JanKaar,diehaer vergden/
eninlZollandbzagt.

Dese Jacob uieukesheeft 2;maelin Gzoenland geweest/ ennamdelaetstemaelzijn boontjemcc/ Dat toen8 Marenoudwas.
Hntl«e« 1678. Jan Dirckfz Veen, vanDollen/ Commandeur op 'tSchip

deEendragt. <lZpde!«2.^ulss/ in'tWest>?s/ op dehoogtevan76.gzadcn /
eenongememevangstvan Vissen inljcbbcuDe/ vinden/ vaneen gebleven
Kchip op 'tns leggen/De daerdenvanbg'feneenhalve ©$. WelcKe gp (Zijn-
deoock een gzaatüeeder banzijnschip) om mcc tegzooterbunt t'gup^ te
hamen/ in-neemt, Witpasgcdaenzijnde / ztethneen veldpsnagem toeka-
mendzijven;klimt derhalven inde Vooz-Mars/ tact detouwenlos-en dezen-lenbp-maken. Maer 'tschipblijft leggen willendeniet / nogwetende
nietwaer aenhet haperde > ziende met alleman die op'cp^ standen rondom;

mercktenniet/ Datde paerdelijn (Doo?berbae(lgeptin gssmceten
zijnde) Dorreenneus-haeckaenvast was/onder water ineenDopgatvastzat.Voch deCommandeur gezwind urn devooz mars/ iiiDe2scfanio-mtsc?ges
klommen zijnde/omtezienwat'er schozte/ komthet tezim; enopfijngeroep
luert» DeUWlosgemaeckt / enrljckelijck op-gebiect/ en meteet:lwocs-haecndeneus-haeck/ meegemackdaeruptgelige, 'twelck geDaen3guoe/ zeilendznvendbeneffens hetveldheen; onbectuffenvliegt DenCommandeur weerin
be vaaz-mar^/ om uuttezien watheen gevaer van t best ontkomen
Sou. Maer in 'raindzauen naede opening/ dacr 'tbooj schipaldooz was/
tniecDget acgter-fcgip/ tussenDetwee Veldenin/ 3oDanigggeknepen/ Dat de
CommanDeuc inDe boo;-mars zijnde/ met een gezwindiiept beueoen guam /
en tyijvendinemloopop 'tMspzong;gclijc ft oocïteenigegasten/ dielnderul
nogbiie KlaepenvanhetZchip stieten/ enzo het lcvmop'tDs salvcerden;
moetende noghard loopen / { waerDoo;Datrljck geladenZ>chip/ infijnvolle
zeplen>met dzle „Sloepen/en alles wat 'erinwas / tot over De toppen ban De
Mugels / on&cc 'tW geschovenengezogen wierd)omnietmedeonder 'tv?te

raecken.
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raccken. Vet S»chip dus verkozen hebbende / zagenmalkandermet dzoevi-
geoogenaen/metgeen levens middelen verzim/ wistenniet waerheen zphetwendenzouden. <oog_Dcn Commandeur indcvooz-mars wezende/hadO.O.
4mijlenbanhem een S>chipgeficn; waer medegp fijnSasten troosiede/ fi> tesamen geradenbonben / om daer nae toe tegam. lVacr opfp (zijnde4». G-
ters) sigmetdzle Zloepenop wegbegeven. VogalzohetWstcr lieubelfgg/
en sneeuwster ongelijckwas / zoo haddense gzoocerop omdcSloepdaerover testulen;ondertussenniet toe gmozrendeover detroostdesComman-
deurs / gelovendedat het maer een phantazv was/ Hat hp eenAchip gefien
faudehebben. Waer dooz deCommandeur veelmoeptehad/ omfijnGasten
metfijn futurenarbepd/ engoede woozdenam te fpoozen. &$nu met gzoate
martelingtwee mijlengevozdertzijnde/ kondenniet langerbeo Vogdaer
hljjvende/ haddenniet anders dan deboot teverwachten/ scheptenwederom
nieuwemoet/ omnog bv hetKchipte geranen. Natendederhalven op het
VeldtweeKloepen/ begevensig met eene £>loep derwaerts/ destlve met de
gzaotstemoepte / metalleMan/ overvast enlag$$heen treckende/ begonbett
epndclijrll het voozstpdeKchipgewaer te wozden. W$wanneerzn (schoon
t'eenemaelaf.geflaaftzijnde) alsmoedige Aaerden/ liepen/ tcoch'eh/ swom-
men/ cnfpoebigenbe/ totbatsP'£anüerenöaeg£ middags/ aen 'tgedachte
Kchipyunmen / genaemtï)etKaadhuysvanjirp;daerr.kalerEomman-
deuropwas/ dlehaert'zamenbergde.'

Commandeur Dirck janfz Muiffer, verhaelt in fijnbeschzeve Gzaenlandßgiournael/ van'tlaer 1679.bat3p0p ben?öfiebagvan hunuptreps/zijnde
den1Juny, vier Vissengevangenhebbende/ ook op diendag/ Wee Weeren
bekomen hadden.Gndat'er sterveel Weerennadegevange VisofUrengentoe-yuamenzijn-
dedapperkoud weer / met jagt^sneeuvermengt. Gnweder eenVisfiende/ envandeCommandeur selfgeschaoienzijnde/ f"sloegde©ij! de lijnaenstukken:waer boo? 3pdieniet kregen. Gen tsepnigdaerna/ schietdcStuurmanook
emViD/ die foosnel liep/ dathpdeZloepvoazeenschots kamende / met de
kiel omhoog to?nbe/ endeïüuppecSymonifaacfz. deVos. eenlongmanvan
Frederijk-stad/ de lijnomdebeenenkrijgende/ moest ersljnlevenlaten. Gn
desioep ander berfcöepoe ftgot3en doazgehaeld zijnde / Hdaer na tot ver-
wonderingvan een beschadigt/ weder gevonden; endelijn/ dle
nogvastaen deHloep/ mVis/ alsook»en de beenen was/gekregen
hebbende/ toMdezpsoahardnasigh/ omdeVisnog te«rijgen/ Dat 'et Var-poenaenstuckenbzak.Verhaelü vazder/ datspnu tienVissenopzuhebbende/destlvevanbeDaijeu/
die'erb?menigte na toequamen/ niet welkondenbewaren. ga!De^aijen
waren'er soa dik/ dat 3p'ec 4/5/6/7. op eenmael / midden doozsneeden.Webbende twee manhpnageduurlgwerk/ omse van deViste goubeu/ enhoe
naubat feeoppasten/ soubevonden se/ datdeselvewel ivkarteelenspekvan
devisgegaelDhadden, 'tgijnloonlelogge g?ootebeesten/ Degzaotstealfa gjoor/
alsgaergeheeleZol. Rebben bovenindemond3rezels/ en onder eene regel
tanden/ stamalsde tandenvaneensaeg. d'Genehelft nabinnen/ endander
helftna debuvtenkant/ waermedezphoofds gzootehagjesuit de VisWeten
tehalen $ zijndevoozwaereensthadelijck goed.

I Gen
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GenCommandeur/ wlensnaemwnhlersullenverzwijgen/ fïonöbooiop

de £>toep /omeen Visdie;unacoepöenteschietenj dagdemaetsniet snelge-
noegnasijnsmspanende/ fepbeïjnseer anbebagtelijft insyn toozn:had uic,
dat jededuivelhaelt: Of/ wat duivel haeluit. hnnoemdedebupbel
infijn woazden. Nauwelijksepndigdenhy 'tlaecste toao?ö/ ofbeMsligt'fijn
staertult't water/ enstaethemmetsulkeenkragtuitdestacpamhoag/ dat
fijn lichaemverschepdemalenombeuvtelde/ enhy/ in2eevallende/mazs daoll
waD 'tWarewensselijk batdit van veelrauwe en onOebagte menschen wat
ernstigaverwagen w!erd:wijlwp/na dit leven/ moeten verschiinen boo? een
regtbankvaneeneeuwigesententie; daerwe van pder onnutbiocjb/ bat Wc
!)ier gespzaaklenhebben/ moetenrekenschapgeven.

Commanoeuc Dirk Storm sclMft insljnbcschzeve^aurnael/ van'tlaer
1681. dat het in Gzaenland op den »5 nochalfakan!)bleef/ batsamet
geduurlgIop?n/hunujfbanbeFtoubeen 'tbevzlesenmoestenbetoaren;konden
haer dzank niet alsmeteen gemeenIj^etbf vuurantäntkrijgen

Gnvnzder/ bat opben 20 Juny, opbeï)oogteban7B.g|abcn;3.minu-
ten in'tp^ befet raekten/ werdende zodanig van de en velden/ ge-
dzangenengeperst / dat'et boo?-fcl)ip geheeluit 'et water gedzongen wlerd.
WeZtialven oemaetscenigeslorpen/ op hetveldgeruktöebbfnbe/ en meteenig
bietalp uit't schip voazsicnzijnde/ figaldaer een moestenbehelpen; ter
tijd toe/bat 'etschip weoer vlotraekte.

Weselve Commandeur verhaeld in fijn dag-register/ ban hetMeri681.'
datzoopden Im, ,een geschaotenhadden/ die XV, tenN. 14.glasen
lang/ lijn-regt/ zoodanigvoazt liep/dat cantinueelmet4stoepennastoepten/soahard/ ensnel /dathunschiphen volgendemet alleonder en-boven
blinden/ fc.nergensnasulkenbfM?t-gangmahenkan. Gpndelingtegen 'tp^
llomende/ tojnöede lijnaen siuckcu/ en warenhemqutjt.

Den7 dito schotenzoeen Vis/die15lijnenunt-li?p/enkondenhemnieteenZsim/ dogeen wijldaerna/ vonden fthemvast aen beKarfleboomjbfefjemge?
doodhebbende/ gebogenmoesten/ datdeeersteschietershemmedenamen.

Vanhet vangenvan een zo genaemde Walvis,voofgevallen
by St. Anna-land*

O^ den 5.Gctaber 1682. wlerddcse Visch 'teerst gesien van JooftKoek-,
V^/Kchlppcr van ©panen ingeelanb/ die geenmoeptedeed omdeselvc on
tevolgen. Waegsdaer aen wierdhpgesienboo?kooltje^-plaet/baneenZon-ge/ dteuvtwas amBattestlcken/ maecqtiam'ecnietaen, Denderden dag
ishngenomenvan Aooltjes-plaet tot inhetMast-gat;men vermoedtusschende g)ano-plaetvan ©panen en Ztavenes boo?. Wanneer hu 'smiddaghZ
omtcent 12.uuren gezienwazd/ ban Jan Abramfz, tcrwMfijn Vaderbesigh
\aa§ met Mosselente rapen/ zijnde na gissingomtrent fo.Voeden vanmal-
kander. ©e Joon in'tOacctupg van fïjtiVader / dat &p koztD tevoazen teUrammeupgekafthad / roept: Vader, Vader, komt hier,hier islukkengro-
tenvis. Herhalendeditwel25.mael/eer de Vaderb?hemkonkamen.ToendeZangenhemeerstm 'tgesigtkrrcg/ schoot öpzogoogupt'et water/

dat



Dat be Jangen lnaesijnaozdeel) meer als 'thalve lijf zag. En bart nae
fpeuptenbe weleenarmnick/ en wcl 15;. voeten hoog/ upthet water ;alsozwabberenderecto hp bobf11 was; en fijnhooft eens ander zijnde/ mbanna
omtrent 100, tellens weerbovenkomende/ gaftelkenszaeenfiraelwelvan
een Tonwater uut.

We Vader fijnKaanharenderoepen/ liepterstondnahem toe/en&phemin
stjn©aertupg/ 'tgeeneen Aagtwas/ gekomenzijnde/namenelckeenhack
meteen tou/enliepen 'er teboetnae toe. Vaerbpkamende/ toarcnCUasWaei
Zchlppcrop Geertruvüenbcrg/ Garrit deKoning,SchipperbanMiddelburg/
methunAncgts/ ennogvier aen hen onbekmdepersoonen/ vanhetlchoz/hebbende dacr ooeft Mosselen gemept/ opdit geroep/ daer mede gekomen.
Vcrschcvdehaddenhacckcn/ sommigeeen Glgcr/ en anderemaer een (loeft.
Gnalsohetvzp eensteplekantwas/daerdeVis toenstilendigtaen lag/ schoot
ÖP van dekant/ (nabathueenigestecckenontfangenhad) nntdieptoe; jadatsu hemnietlangerbereuckenkonden. Alt volck wederomweggamde/gingö
dese VaderenS»oon nahaersïagt/en zepldenalleen hemna. tzpzwomsom-wijlzohardalseen Woerdkanlopen;hebbendeinbeMosselkreek opdemeesteplactfen welvierbaöemwater.

ü^et duurde welomtrenteenuur/ eet met'et Jagt wederbn deVis wa-
ren/ofbat ft» hemkandenafter halen. Doch deVis bovenwaterademhalen-be/enstilleggendeofhpvermocht was/Ztvldensebot tegenzijnlijfaen / 30datse er op3ptegenaendzaudcn €n alzodeViLinlp/en 'tIggtboven windlag/
zo sneedbe Vaderstående inhetsjagt/ ter vlugt eenstuckje/ tussenbe 4.en5.llupmbzeed/ en 6.a7 bupmlang / uptbeVis. Wetspeckbpbe 3.bupm diclt
zijnde/ behoefde baneen gemest Varckenin aengenaemheptniet tewijc-
ken. Alduseenopeninginde Visgekregenhebbende / fettenhunVzeggevan
hetlagt(stoaec 14.a 15.pand)indat gat. Toenschoot hu weg/ ruckende de
eenepootvan de diehemin'tlijf stack aen stuckenszo dat snhem we-
der qutjt raeckten. Yoghemna-3eplenbe/eninwepnigttjds wederbphem
komende/ Zlvlden'er weer tegenaen. Kettende toenhun gzoote©?egge ban;1
pand hem in fijn lijf/ in't gat. Waermede vaozr-schoat/ makende
sulkenboo?tgang/ alsaf'crverschcpdePaerdenvooz gelopenhadden. Onder-
wijlenkamt 'ereen Werger S>chippcr / die 'etmeteenliaeropschoot/ dagsan-
der voozdeel;bleefevenwelnogeenuurbpde Vader en Zoon/ diehembeloof-
ben/ sozvde Viskregenenmagtigwierden/debuvtt'samen tebeelen. Yencc»
lagmet'tgagtaen d'ccne/ en deWcrger Kchtpper aen d'anderezijdevande
Vis. ©?penbefometbe Vis, metde vloedaldieperland toaerbin/ somtijdß
gzandrakende/ ensomtijds vlotzijnde. We Vi« deed gestadignietanders
waterblafen / enmetdestacrt staen. Abrahamstiet 'er met 'et mesinsoadiep
alsIjpkon/ snydendehetgatlagernadebuik toe/ ensodiepdathumetdearm
tatdeschouder toe/daerin Als wanneerdeWcrgcrman/ fïenbebat
lWban fuifteenwondenogeven hardscheen teblijven / tegenAbrahamfepöe:
Wie weet ofhv indriedagen wel doodfat welen ? Gndat Niet Willende afwgg-
ten/ schevdcn daer af; nemende een stukjebanbe Vismede. Abraham baet-
en-tegenfep: Ik fal deVisnietverlaten,al('oudikhem nogdrie dagenvolgen.
Blijvende alfoo met fijnKoon daer alleenbp. We Visbanbegzoote©?egge
in'etlijfhebbende/ en 'etander end van 'ttou/ aftec bemastom/ enaendeWol-
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der welvastzijnde/ fïeeptetoaec ftp zwamhet <3agtalmede.Dele3^e«geBiafcoofteen tandaf/ maeralfa*ec t.invastwaren/ bleef 'et^agtbp. G:,alsde Vis watophieldbanzwemmen/ sapalmben jp 'et<E^egge-touin/ steellendeensnijdende soaveel 50kondenomhem bood tekrijgen.

©2 23ecgec-man maer twee uuren weggeweestzijnde/ fooBant Visommet de dunk om&003 / die witen vallange kervenwas/ bp gelijkenisofeen iCimmecmanmet een £>olbec-ploeg/ alle twee duumbzeet/ van 'thooft totdesteerttae/ eengzaefvandzie vierde ofeen daer ingeschaefthao.Abraham hem toeneen steek met sljnmes inde gevende/ stiet deV,'z
met fijnneus het roerban'tJagtaf.Detstzgtou(batalb?phegtensterk was)
bzak of'teen fuokc-tautjewasgeweess. <öndenpserenavc'rlaap over dehelm-stak wel vast en sterk zijnde/ ende Vishet raer saa dapperhaagopstalende/bzakdehelinstakacn stukken. Ve Vismaektenooft sulken vervaerlijkenae-baer / ensparteldesa» geweldig/ datznniet wistenwaer3phaerInfban 'twa-ter soudenbergen. Ji

VeZaan fuifteen ongemeengeweld/ enverschMelyckenwaterbewenln»ongewoonzijnde/Begonangenbang tewerden. Aeggende: Vader laten wy 'éraffcheiden, hyfal het heek Jagje om hals helpen. Wog deVadermeeraphetvangenvan de Vis. alsop de verlegentheidvan fyn S>o°n hetooghebbende/had daer geenoaren toe. Abraham dan het roer van 'tgaat simde vallen /OjtjptenHaet metsljnhack aen'tvingcrling/ en dithemdusgelukkende/ fooneemttw deschoot / enstak 'etmdboajhetraer/ enmaeftten'taend'ecne zijde
S4JÜ £ l°SI?d .'" de bagraend'anderezijdevan 't vast. Koa bat'etcoecbewacrd was boo? verllcsen. iCoenneemt Abraham snn flagwaer / enHet deO?oote©?cggeuitbe Vis tekrijgen/ envaermet'etAagttegenemNlaetgen/om'etraer weder aen tekrijgen;'twelkhemooft nau?p watsukkeUnas/ J*Ulkte. Wa,u,err5Pmetde Wzeggeinde Visgeankertwaren/streken het?r(ïSebC/aofteïïjS&Vis3^^ Medenzphet 3epïweder lit,/ en&cm nametör

&aomtrent eenuur ;eplen^weder&pbe Viskamende/ vandenxphemmecfïdaad;spartelendenogwatmet fijn fïaect/maerblies? geenwater meer Abra-hatt.fettebe^Jeggc'cc toebecomin,■ welkegeenquartieruursdaer ingeweesthebbende / foneft deVis naede gzand;leggende6.boetander water / end:cefmet devloed'alsaetjesop. ©nöec water zjjnde/kantehusig weli*.maelom;rollende met destroom alapwaerds / enbleef wel twee uurenonder Bovenkamendehadhuhet ©?egge-tau UcrfcDepbestagenomsijn lijfgewenteld/ dathetsa ftojt toiecb/ bat 3p het masten op vieren; b?eefenbebathnanoe4fl?Jagtd'eenezn ander water souhalen. €pnbelijftcolöehpmet??bloeöSpettHfrenOud-SiipenPhiiips-jand.a^toamïeecöeAoYbecgin^^^^^^^^
foojtuenbannogleven;tat datdeduisternishen hetbo>öecsienbelettede N,ondertussennabeebbe wagtende/tot dathu3.voetuithet waterbecSlal/namenbe©?eggeuitbe V» , lleggendenu indebagtenen ffagwifaiiStauvast) en fetteDenhemindePlaat, Waer ap5pnugetnbjeeAebbenöe/Stïïdlevangstsauden verliescn/ gerustellick te ftopgaen urvnenoe/ oat3ö

Kaarasdedggaenyuam/ boccenfenaSt. Annahnd, ommeer valkvan»lm Vns-meer te halen. Abraham fïfecö'ecsnn Kaan omuS/ en«w tselfsGeennade Viston zijndeommnt .uien/ fl"t&7ÄÄ?Gom-
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MermetfijnKchip / zeilendenaDortomïiaïftenJatten tehalen;waerophuliep! Gömmer, Gömmer fbiikje Zeil, en laet uv Ankervallen; ikhebeen
Walvifch gevangen.Gömmerfnn23?oebct Wel (joorenbe/maer nietber fïaenbe/enhem alleen in 'tgjacl)tftcnbe / dagtofsijnWieders £>oanobcr boozd ge-
vallen/envcrdzonken was; en bathgop deMaet daad tag; laet derhalvenfijnKeillopen/ enhet Ankervallen bansimkram-stevens £>cï)upt/ werdmdevan Abrahammrt'etgagtbpbeVisgeïjaelt.
r «Ondertussen over-lciden s*p t' jamen watbest magtzijn. Westuitendede
Vloed teverwagten/ omdeVis danvlotrakende/ aster LommenAchlpteste-
pen/ nabefjabenbanScArma-land. Vagde tehoogopde leggende/
wierdnietblöt;boo?dat 'ettoatetopfijnalderhoolzste toa^/ en fodMöe<Jsbbe
begon/ souden tegenstroom gehad hebben; resolveerden derhalve» best te
toefen/ daer lag/ dziivend'aen 't f>peft-fnijDen te gaen. «Vnderwljl komt
Abrahams meteen^>c&outje/ metMZuster van diesljnGom
Gömmerniethadkarmenvinden.

Ger 'twaternogopfijnlaegst gevallenwaD/ quatn'er vzn eenpartyvolk/
ftllvan'tlil.Arme, Philips, al^ Ooft-Duive-land. (Getgerugtgehooztheli-bende) vit nieu^giftf kijken. Waer onder veelraad-gevcrZ / sommige
omde Visheel tevervoeren./ andeream aenstucken tesnijden. Dogdewlnl»
zuidelijkzijnde/ enderhalven waerschijnlljkdatde V,Bnietvlotsaudevorsende ook daer benevens/ dat 'er nademistverandering vanwe'crmogr
volgen/ befloten (gelijk gefepti^) aen'tKpek-snytien tegaen:
te weten AbrahammetftjnKoon/Gömmermetsnnlluegt/ en cenen Abraham
TacobfzhunMes (diealspassagiermede metGömmerna Dort soude gevaren
hebben) en kregenopdien felbendag(bpgissing) 5000.pondS>pek t' scheep,
'0 ©jpbag^ dacr genvolgende/ den9.Gctoberhakten;phemdestamaf; en
meteen Kchomjetegendedunnekantaengevaren/ ofgeficepl zijnde/ ligten
met 'er vieren de dunnekant van be staert watop/ en be vijfde schoof herZchoutje^ met desijd'eronder/sooverhpkon; martelendesolangtotdatzn
deselvegeheel daer inkregen. Vaer medenaGommers gevarenen ge-
komenzijnde/ deden 3p een touom de siaert/ 'ttakel aen/ enhijsten
hemin'tSchip,i^pwasfa Zwaer/dat tweemannen genoegtehtjffenhadden/(toel sa zwaer alseen GxhoofdWijn) zijnde wel tien voetbieeb/ dogmaeit
vierlang.

VeVizwasopshnruggezwart/ middenwatbleeker/blaeuagtigalslcldak/ na be buik toewitter/ enonder aen debulk/ eenAabchauglad/
fonderschobben;in'tmiddenop derughad ÖP eenbin/hoog2/enbzeed 4.voet/
enaenben deshden eenvin/ vaneenman lang/ endzievoetb?ceb;sozwaeralBeen man b?agen kon. Sijnbakhups wasrupmeenbabemlang/ macrhetfecel-gatnietrupmert>fg?ooter/ alsdat 'er eenarmdoozkon. SHntongBo?t
endik/ ofmen tegeneenoozkussen aensag/ sagtin'tamtasien. Vankolcur
eenmense tonggelijk. Aen weder zijdenwashet alleens/ en 'tscheen alBofaenelke zijdevan fijn tong een langrupgVarkenlags metnetVarkenZïjapj/baecbebalemen agtec verbozgcnzijnde/ vast aenhet kakebeen lagen:
datmetmessen gesnedenenmetbnlen losgehacktwierd;dog doozaldenietig
gierigeonmogelijck alleen tebehouden. <Blcft sneeden tarndebaerdenupt/ en
ï»;afltsenahups / toteeneeuwigememorv/ dat f?diestlfsmet 'er exgenhan?a 3 den,/
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feen / «c de ©ig nog tet degenkoud was/ haddenupt gesneden. Sjjntong§
lag (alsgefepbls> tussen twee tupgezijden/ als tussen lZarckens hapz / en 't
verwnlfzel/da?r deCangc»v?r ;w?efae / ofopruste/ waseen h<>el be)gelijcll /
daer gemackelijcllcwee FÊïenfctKnop flap?» konden lzijndeof tbedde terhölan
ban koleur) en50saft / dat een V:i»cen bed nietsastrr nan torfen. G,s5Osaftalg't was, zo cepnwas 'taacll / gants fonder eenlgesmceriFhept/ fltjm ofstanck; soaklaer enhelder / alsofmenschoon tlatacnhadaengetast. DcVILwasnunietkaud / maer lav;hoewelöp(üp de gis)aldertig!)uurenwasdoot
geweest.

Vitallessoa weldaaz.sienenandersocht hebbende / begarensigaen 'thac-
kenen snijdenom'etkake beenlas tekrtjgcn. Makende tenuien ennde eentou
aenhetseluedast/ waeraenB/ aro. manrrncken/ amhetop fpuptbe&op
tehalen: op datdehackendedaer destebeter saudenbn hornen, tfetbeenDate
uptjijnbe/ is lo.boetlangen 146. pandzwaerbevonden ;en benevens noch86.baerdcnmede inGommersschipgeb?agt. '

Dit zijnde / meendeick / die 't een gedeeltegezien
tevertrecken;maer metverwondering ziende/ bat uiebaeroenza net enwel
geschickt / gegroept waren / evenalgde tandenban eenkam / Diropgelijcke
maeten wijgtebanbenanderen staen / fa sneed ickmet mijnmesbaec eenstukvanvoozenupt ; toaer aenomtrent 30.van de kaztsieBaerdjcß of Walepnen
vastwaren/ omhet selveboa? watraers en eengedenckwaerlligezeheugenißvanzoeen Walvis vangst tebewaren.

Ickverheugdemnondertussen/ oofthet geluckban deMan die deVisge-
bangenhad / op5aeenongehaazdewijsalgnu gesez>dig. Gndenkende dathu
dewaerdcdaer banniet soudekennen/ riedick hem daerniet al teligtvan te
schepden. Vzagendewathpnietbefelbe vooz had teboeniöpantwoozde dat
i»p met'etKpcckmeendena Don tevaren; bpeenMakelaer teverncme» wat
het weerdig en teverkopen; doglieverdaer terplaetse/ so'er
tnanb genegenwasom tenopen, Kck oozdceldcdathnsig opdieCommercie
nietverstand/ en hem watforchente teonder cegtenen testijvm '

b^aegbewat6p baec welboo? sonde epssenihnanttooo?De Ijonbectbaclberg. Wacr opfcfc
fepbe/ des avondsnogweleens hem tesullenkomen. hnsevdedat sel-ver weltesullenboenbpmvopSt.Anna-land, Gnde 30fcöepbeiitopdien na*
middagvanelkander.

Wbleef aen 't Vis-snijden /enhad nunagiffm?omtrent jcoo. pon!»
in fijngagtgeb?agt / die lek aock had sien leggen; en sigin't vertoon-den,gelijckof'ccheele en halve zijden van70of 80. Varkensop eengcwnzpen
geweest waren.,DetKpeck wasopdemeeste plactsen dunmdlck/ en soablanck alseenig ©accheng speek gevondenkanwozden.

Wit ondertussen in mijn gedachtenspelenoe / verweckte genegent-
heytom felf Kpeck tekopen:dochwederomoverwegendewathindernis/ditinmijnbegonnen / ennogtedaenereps soudebccoo n/ enandere con«
siaeratienmeer/ steldeieft 'et t'eenemaeluptmijnzin; en dacram /inplaet^/bati'gabonbgtoebecbphemteïtomen/zovezrichtenick mijnsaken/ en bleefnl^aervernachten; oock vernamick hemniet / hoewelhu gesevthadbpmp te
gillenKamen, 'sAnderenbacgg 'grao?gengvzocg/ willmdempbegebenna
Schcrpencs,St.Martens-dyck, enStavenes, 5ahomtAbraham llleManVande

©i#
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Vis) deVerbergin/ szaoalsickuptsougaen) omsiglimsijnValkeenwep-
nig tebetfriffthcn. Woch ickvandezeldsame Vis vangstnietgenocghgehoozt
hebbende/ versogt AbrahammetmpindeNamer tegam/bacr ik geslapenhad.

Oabat banhem en de Vis wasafgeschevden/ warenrapverschepdespe-
mlatienin gevallen / bfelek hemverhaelde/ enbeparticulantepten/ battban
versogtte weten/diehpmpzepde. «Om koztteznn/ AbrahambftftooptmuhetSpeek. ©og ik teDongdathpaenstondsmet fijnvolcn/ ennogeensnedigman
dieiets hembeschicken sau/ wederna de Vissovvaren/ om te(len/ofIjp/Dooj
hulpvan 't aei'.staendehoogstewater de Vis nonkanten/ nderest vän 'tS>pen
bacc af tehalen. (Senwelkeneinde ikomsogtna tweeAnkersentweKpaense
«Takels/ marrkon dienietbekomen. Abrahamen fijnbv-hcbbend tioïïtmet 'er
feffen, geengereedschaphebbende/ engeenkanHsiende/ omdathagjc tekanten/
mosten het laten leggen. 'tWater gevallen ende Waet weder boven zijnde/
sneeden 'tvleisheen/ dat op sommige plaetsen hetS>pek b.iecafzijnde/
tuffen twcc endzlc voetdik was;maekten'er een gatin/ enhaelüen/ nietveel
moenre/ vit de v is, (lipgissing) toelfoo.ponböeufel/Oatjnin't^agtbiags
ten. Talendedeklampmetalwat 'ernogaen was/ leggen.'
Mondertussenmijnrepsdaoz'tlandvanTenholenbe?cigt/ enmijnaffaffen

afgeDaenhebbende/ seplden'sanderen daegs'smozgensb?oeg/ met Abraham
enftjn^oon/ met'ec^lagtbaecbeVismebegebangen/ en'tKpekin w«s /van St. Anna-land na Holland; zijndemoopweder/ eenkleinkoeltje/ de wind
S>uid-west. Abraham opl3oer enKckoot / en opdeFokpassende/
ennuligt gewozden/ dat iksimkon te fcöjtjben/ vzaegdenikban bootenaf/
enbeschzeefditseldsaemvaozval/ uit fijnmond/ alles/ behalvmdatlkstlveegefien enbevondenheb.

Cot Dordregt 'snamiddags ten eenuure op denTolklaer geraektzijnde/
wagtenAbraham fnnWzaeder Gömmerin/ wiensKchipfosnedigin'tzeplen
nietwasals 'etJagt. Wpmalkander zijnde/sa resolveert» men(alfa Abraham
voozdeelshalvengoedvond/ de Vi«, in'tpaffeetenderHollandse Z>tedcn/ aen
denieuwsgierige tevertonen) Ijet^agtalseplenbeaen GommersKchipvast tt
maken/ ende ffaert/het kakebem/ eneen bas van 86 Waerden/'twelk nogint

schipwas/met 'ettakelover tefetten, Witgedaen/m Abrahamvan
fijnWzocder Gömmer,diedenMlinvoeromsteen tehalen/ afgescheidenzijnde/
quam dienavandofnagttot Welft/Van waerbp 'sanderen daegsna denlfaeg
boer;alwaer seook vanbeele/midsgaders banecnig« tot #aerïemgestenzijn.
Gnisalsa hetKpek/ volgens boo?gaenbebeding/ teSardamgeb?agt/opDe
traen-kokerp ban CornelisGerrkfzMeins die boo? ftjn<Js?ocnlanb#barenöe
gasten'en knegts/hetS»pek opfijn<©?oenlanDo heeftlatmamvinkensnijdm/
en de«Tram daer vitb?aben/ diedaernogleid/ totnadero?öer.

©itb?eemt bpsonderenseldsaemboo?bal / dat geenmenslhen gedenken
isvooz.gcvallen/namenlykdatsa gzooteen Vis*sa dieplandewaerd in/11mij-
lenbanbe j^oo?b-seegcsien/ 'k laet staengevangenis/ heb ikwaerdiggeooz-
deeld/ dewercw boo? dcndzuk meen temaken. <Êntoaccïpaïgnienaen=
metht/batbe Commandeurs, inGroenlandophaerneeiingzijnde/een Vin vis
simde/ om'etweinigvoozdeel/ bat 'er vankomt/ enomhatrbpfonberewilden
woestheid/(bovendeWalvis,daer bjp watmeer smeer?opfit) deselvenlctecng
willenamdoen/ engeenmoevte wperdiggynn;dmrlnbovln/ dat dk Wlwind-

heb-
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hebbers/ dewijlgeentzaekers/ofVaring-bunsen/haewel vaozsien tatdevlssern/
suffisant gmaegzyn/heele Water-kasteclen/ dieing?c>°te/ geenGozlog.schip
behoevence WWen/ daer toeuitsenden/en metniet weinigligtenzwaer gereed-»
schap/gelijktuitdeInventarissenvanhunGquipagle/ tesien is/uitrusten/ ft
moetmenversteldstaen/ endese gepasseerdesaek/ eenKameln stuk/ ofGadde-
lijke bestieringnoemen; dat maer een Manvanover devijftig jaer/ metsyn
Kaanvan vijftien jaeroud / dieGzoenlandnanc gesienhebben/ metstaeen
MM/datveelkleinder wasalsde Vi« > enbp de Gzaenlands vaerdersingeen
vergelijkingkamt/ sulk een gzaat dazsten aentasten;ensouder

magtigwierden.
W Was SQ.vaet lang/ van dickteenbzeedtegelijck een «Trcck-schupt. Wat

eenzwaerte sulkeen Vis/dieander 'tspeekapsammigeplaetsen/noch tusschen
2en z vaet vlepshad/ met al 'tgebeente/ ingewandenblaed / maetgehadheb-
ben/ kan ligtafgenomen werden. Kadatmenstude gissendat beft Vismeer
«ls IQQQQV.pondzwaergeweestis.

Vitdient tot besandere opmerking / datGoddeVeer/desenarlnenman/
lwelkenipscheenvan cmvz?meerder zedighendenvzaamheid/alsgemeenM
onderde varende maetsplaetsheeft/ tewesen/engantsgeduldiginfijnonge-
mak/ toendie algemeeneland-plaeg/ hemalleswegnam) doazditmiddelwe-
deromsijne Goddelijke enVaderlMevooz-sozg/ toteenlgeerlijk onderhoud/vanhemendesljneheeftlaten smaken» volgenshet spzeek woozd/ 6cxiÜ22c

Gn'tisniet t'eenemael buptenbedenken / ofdeGeeronse Godditniet wet
tot een Goddelijkvaoz-tecken enzwaerder straffedie wpin'taverstroomenvan
eengedeeltevan ons land gepzaefthebben/ verzwarende/ ditland welgeheel
mogtdoen averstroamen /enmaken'et totem verblijf vansulke Vee-mon-sierZ / e» andere Ne-geozogten.

Gnniemand denke dit tevergesagt / wnsien datGodmeermalen bpsandere
enseldsame tekenen heeft laten vooz-komen/ om dacr mede sgn aensiaende
straffen enaozdeelcn aen tewijsen. Vateene /'twelk in 'tDoaznseDop vooz
eenigeeeuwenvastlandwas/ennueengedeeltevan deS>uyder-Ueeuttmaekt/.
IFmagtlggenoeg/omdaerophet gebouvansa eenvoazlieduidsel/ te funderen.

Alwaer in'tJaer 1252.ofdaer omtrent/ eenlevende yaringineen Wozn-M/doozeendlenstmaegtvansekerVap-cheer/ gevangenis; 'cwelk btl die
ftlvenVeer/ voozsa een yuaedbeduidselisaengesien/ datHz»/ denkendeofdac
Nandwel toteen mogt werden/ bewogenisgewozdenomstjnNandenal-
daer teverkopen/ eneenander gewest testeken. Gndeuitkomstheeft geleerd/
datsijngedagtennietpoelgeweestzijn.

GnseDzovintien / enwelinsonderhepdMeeland/ heeftonlangsdooZ dewa-
tervlaed/ Godsstraffendehandgevoeld.

Wger voozansGodvozder behoede. Want
'lGeeneertijds isgebeurd,behoeftmen niet tevreefen.
Waaneer men waarlijk vroom e» heylig trage« velen.

Dagh-
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Dagh-verhael vande terugg'-Reys vanSpiubetgtnnaHamburg.

D<ön22. der lZopmaenb/ 's mozgens/ alsdeMn .öoozb Gost stond/
Ugteoentop ons AncKec /enzeplöen«Pt öeSuyd-baven. ©len geheelen

baghtoashet Wistlgh. 'sOaehtshaööentopMnnesthijn. Megenboeoock
veele ©in-©fffchen.

©en 12.haööentop / bepbeovec baghennacht / een toacmeMnnefchijn/
metKalmte.

©en 24.toebecombegeheelebaghennachtMnnefchtjn / metzobanigljeen
warmte/ batbeCccc openaen'tSchipbegon tesmelten. Wpbzeuen inKalm-
tebOOZbeMagdalene-Bay.

©«125-. toas 't eenbetoolchten tzemel/ metMnnesthpn/ maec baer bp
seerKoud. 'sAbonbsbebonöenton ons bp't ©ooz-ïanö. 'sOachts haböen
topnevel. ©eWinb West.

©M 26.een bzoeveMnnefchijn/ soo ovecbagljalsbesnachts/ metKoude,
©e Mntoas 'snach ts feec lacgh.

©en 27. deWindMpö-West/met ccndzoebeMnnefchijn/ ben ge-
fieelenDaghennacht.

©en 28. toenDebenton'tbanbe zijdebes 4^oo?b-©oo?lanbs nae 'tWesten /
doebeMnGost Mupd-Gost stonb; en zeplDen West-Tupb-West naebe'Bet
toe. Neecbenvooztsnae'tMpöen/enboecenMpbGost.

©en 29/ 2.0/en31. zeplbentop Mpb-Supb Gost langs het NanbHeenen.'
'tMpbepnDban't©oozland haööentopbanonsGost tenMoozden/ ontcent
8.Mijlen. Voozts boetentop Mpö-êupö-ïDefï.'t 3©as Kouö/ met em
.Ooozö-WesteWind- ©aeglijchs zagentop ©in-biffchen / maec geen Wal-»
vlsschenmccc.

©en 30.en 21. bepbe bebagentoas het toinöighen nevelig!), ©e Wind
Noozb-^oozbWest.©en 1.öecGogst-maenb toas 'tvzp siozmigh. Vegenennevel ging'erbp.
©e Wlnbnochalsboezen.©en 2. Des boozmiDöaghsnevel; baer na gantschenb een bjocbe
Mnnesthijn/ met ftjDelijché Koude, ©e Wind ©ost : endeMntoasbeesennacht hetWatec gelijck.

©en 3.toedecomeendzoebeMuncfchn'n/ tecoozsaeckbanbenebel;enbaer
bpnoub. ©eWinbSoozd-Gost.

©m^.nochnebellgccalsteboozen; 'sbooittiibbagbé sagen topemNegen-
boogh. Mpd-UupöGost/metstille. ©e Mngingnu'snachts
onöec/ enmmsaghDcKtezcen.©en 5.toasbe Winb als boozheen;donckec toeermetKalmte.

©en 6. toeeren toinbcbenalsop benboozigenbagh.
©en 7.begonhetharötetoaepen/ engebolgtbaneenstozmmet Vegen/ben

geheelenbaghbooz.©en 8. toas 'ttotabfgft/ met een bzoebe Mnnefchijn ben geheelenbaglj.
'sNachts stazce-Klaec. ©c Winb Mpb-Gost.

©en 9. biengantfeljenbagh toinbigh;'s voozmiddaghs neveligeMnne-schijn/ bochopbemibbagljKlaer. ©e Winb Aupb-Gosi. Ccrmiööagh-tn'D
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namen topbehoogteder Zon / enbevondenons op66,Gzaden/en4.7.Minu-
ten. Xopzevlden ZuydentenWesten/ bn de $oo?öec-toalheenen.

Denio.was'tdonckerweer/ bewalckteKucht/ endaerbuwindigh. ©c
Wind Hund-Zund-West. YeNucht saghmenbeefschoner/ metdickeWolc-
ken övertagen. ©e warmte wierden top dacghlijcks hoe langer hoe meetnewaer.

©en 11. öonefter/alsdeVaazigedagn/dochnietzoo wlndigh.
Dmi», 'smozgensvlei 'erNegen. DeWindOoozd-West. '$MiddaegW

Warme Zonneschljn/ endeWlndNaaiden.
Den15. 'sZondags 'smazgenswasde Wind Kaozd-West / enstazmW

metNegm. Wier na liepbe Wind west; diennacht hadden top heldereMaen
enMatt Htazre-Ilgt. 'sMazgenszagentop 't jöoo?b-€pnbvanHitland,en
jcpïöcnHundwaertß aen. Ma 'tophoudenvandenKegenwierden topFairhil
gewaer.' 3Bt>seplbentusschenHitland enFairhilheenenieerstKupd-West/en
daerna £>unb-i>unb-J©cfï enKupden.

Nen14.schane §>annefcötjnbengeheelenbag/ deVindOoozd-Wesi.
Dentl.was 'tVlndig/ met eenbewolckte SanncschijnideWindsiisao^b-

M,,zÄ Nest. 'sMonoswierpentop'tZ»incn-laod upt/op z6.vademdiepte.
©it gzond-peplen geschiedtopbe volgendemanier. GenMangaetvaoz op 't
Galltaen fiaen/eenonder opdeWacll/be derde in'tmidden dcsSchips/ en50
deoverigealvaazts/ tatachter toe. ||ebec heeft«.of 5vademen (ineen-ronde
kringomgeslagen ) Tm«w indehand. op'tGallioenstående/ laer
'tNoot inbe2eeneer sinken. Alsnudetweedemerkt/bat'tselveneerwaertß
treckc/ 500 laethn zijn Touw los:bit gaet50 voozt totop denlaetstenMan.
©aec natreckmse Touwmet allemagtschlelijcll weerop; enbesten dan"t
Stootbanunder (daer een gatinis / gebultmet OngelofSet);waeraens?
bemer ofteen Kandof andereG:ondis-

Den Windig/meteendzaeveZonneschyn/diengeheelendag/ m
deMndKoozd KoozdWest.

Den'7.hadden topschoonweer/enwarmeZonneschijn/diengatsthenbas«ver. DeWind Ooozd West;dog'snachtsliepse
©en 18. schaonen warmeZonneschijn/ maereen toepnig toinbig.
Den19. weerZonneschijn alsvaozen/ diengeheelenbagnalmte.
©:n 2,0. w:d?romschoon weer/ met warmeZonneschijn;bogwatwindig.'

Dae'tbegsndagtewazden/ zagentop 'tHeiligeland ZundentenOosten vanons. W? jeplöenZupd-Gast. ©fen dagquamen topbp 'tHeiligeiand;en
nacmeu daer eenNaotsman in; 'twclcll eenPersoon is/ die de diepten dcs

welbekendis- Deese zijnvandenNaadte Hamburg, bnsanderlijck
daer toegesteld.

Dm wwat schoon weer/ endiengantschendaghwarme Zonneschijn^
JBpfeplben^oo? b'Eive,engingenop Äncker leggen bp d'eerste ,Con/ ge-
naemcdeMde. 'sOaemiddagsligtedenwn'tNncker/ enseplbentotKucks-
Haven.en hadden diennacht ©anöec enBlixem/ met Negen. Waer medeonseKense (onOec<oo&£genabisensegen) gelucftijjbolDjaflti^.

VER-
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VERHAEL op RYM

Hoemenop de GroenlandfêheSchepenHuysho«d,
En vtrvolgertf

Hoe deWalviiTen in Groenland gevangen,en af-gemaeckt
werden.

KOmhiergyGoenlandsReedery,H^,Die 'thoofdvolhebt van fantazy >
Enpoogtna togroote Villen,

Daerfelf dekieinft' unogkaninillcn.
Q/ fchroomtnogrampen,noggevaar;
Maar waagt'et » ja gyhaak 'etnaar,
OfSchip enVolk vitvreemdeLanden,
Sov halenSpecery , oftanden
Des Oliphants,ofGouddatblinkt,
Daarin eenweekuw vragtalstinkt.
Omgoedevangften tebekomen,
Wiltgygevaer, nogkoften fchromen.
Voor eene reis in'theele jaar,
Soo lootjevit, enmaakjeklaar,
Voor Scheeps-huur1000 Ducatonnen,
(Alwierdfehoonnieteenduitgewonnen.)
Wat meer, ofmin, natSchip isgroot»

Of tijd vanVree,ofOorlog» nood.
Ofgy 'tgebruikt drieof fesmtanden,
Dehuur ftaat valt> endieisgaande.
Geenkortingmag'eropgeichien,
Alhad jenieteen Visgeilen.

Waaruit menklaar kanlienenmerken ï
Wathooptot winft aluitkan werken.
Dus waagtdenKoopmanop de vloed,
Omwinst, fijnSchip, fijn geldengoed;
DusgaatMatroos, fig t'Zeebegeven,
En waagt omwinft fijnlijfenleven;
Hy werktenheeftnoitvafte ruft,
'tZyor'them wel,of qualijk lult.

Maar fagt:ikmeenal hunbedrijven,
Opruimerrijm-maat tebefchrijven.
En wilje wetenwaar'tm/fchort:vee« regels vallenmy tekort.

NA datnuSchip en Volk inTexelis gekomen,
So werd'er wederom eenand'reLoots genomen,
Diebrengt haarbuitengaats, metd'eerfte goedewindi

Daar waaytfalree gewenft waaropmen'lAnker wind.
DeVrouwdie tot duslanghaar manheeft aangehangen,
Geeft hemnud'affcheid-kus, metnatbefchreide wangen.
En wenfthemopdereis,veel voorfpoed,Luk en heil;
Demangroet weerfijnVrouw, enhierme'gaanfer'«il.
Men wuiffeld metdehoed,Cdelaatire groetin'tfcheiden)
AanVrouwofVrinden,diemetwenfen haargeleiden.
Dienoit gevarenheeft, die is 'tin'teerltal vreemd,
Dog'twent welmetde tijdt. Nuondertuflen neemt
De Loots fijnmerken, enbegint loc» tegenaken,
d'Eerft' > tweed', en derdeTon,enbuitenGaats l« fake» »
Dies keert denLoots-man ve'er terug » na datk/van
Demaats fijnaffcheidneemt,die danmetalleman
Uitroepen, goedereis, God wilonsvoortbewaren.
Enaldieeerelijk,metons, deZeebevaren.
Elkdoet voortswatbykan jmenmaakt al 'tzeil-tuig lts
Daar feiltdan 'lzeilbaarVlot temiddenindeZee,

Ui



De windblaaft helder op, endoet dedoeken fwellen
En'[driftig Eiken-huisbegintopzy tehellen,
't2/ Officiers, of liegt Jan-hagel,al tegaar
Sijnss'hiernueven rijjt, tenaanfien van'[gevaar-

De Commandeur begintmciheerfchappy teroepaa
Leg,manteroer,hetRoerinly,opdatdefloepc»
Nu werdenopgehaald:kom t'fa,de Takelsre'e . " " ■

Seraken andersligtaan(hikken,door deZee:
Maak twee,drie,agtervalt » enfet ald'and'rebinnen
Scheeps-boord:komJaap enKees> en wiltmaar werkbeginnen
Eenwind-boomdrie ofviergèfteken buitenboord
Sofchuift'etmakkelijk, hijsop: fetin: nuvoort
De feilen vande Maft,opdattnenvoortkan feilen»
Deesafgrondeift geenLoot?,, ofLoot, omgrond tepeilen.
Men houmaarregtekoers,foo veermen veiligkan:
Sodat fchiet luftigvoort;her waäytbok mooiijesan.

Gdijk eenKoningrijkbeftaat bygoedewetten,
Daarieder Onderdaan welnaziheeft opteletten .IndiendeftaatvaoYßijkfalvaft enfeker flaan:
Soogaat'etooktefcheepj alsalleswelfalgaan,
Moetal het febeeps-volk,ook hunfcbeeps-pligt welbetragten.
Kiesgaatden Commandeurnaarfcheiden indriewagten,
Enroeptfe,daarom* totdeminstebyelka'er;
Dån wijfthyd'Harpoenier,enfegthem, Kaaigy daar,
EnStuurman, gy we'erdaar, we sullenonder't zeilen
Eer d'avond-ftondgenaakt j 'tvolkinquartierendeiien^
KomBoots-en Timmerman tefamenbymyhier.
Gaat XVbyStuur-man, Kok, Schie-manby d'Harpoenier,
Van'ioverige yolk s nogftaande bymalkand'ren,
Kieftieder opfijnbeurt,den eenert na denand'ren,
Byeen mantegelijk, diehy'er'et liefft heeft van,
'tWelk zovervollegens gaat totde lelie man:
Voortsvraagd den Commandeur (hoewelhyOppermagt heeft,Alsuilfijnantwoordblijkt,) wiedatdeeerftewagtheeft j
DsStuur-man roepthy veer, dan fegtdenHarpoenier,
Soheb ik d'Honde-wagt,en Commandeursquartier
DeDag-wagt. Nu,elk toonhemsnel, en fonderdralen,.
Soiemand (fegtdeBaes) wilLofenEerbehalen»
Sopashyvlijtigop,endoe fijn dingen wel.
Temetis'tfchaffens-tïjd.ideJongenluiddeßel,
Dies looptelk nabene*en,(denLefer dientre weten
Dat,alsm'ers'avondsendcsmorgens(algaaneten,EenalgemeenGebedgedaanword j.'txvdan van
DeCommandeur,ofvan deStuur-man» ofeenman
Hier toegehuurtj ook werdfomwijleenPfalmgefongeo/Na'« uitkomtmetde ti)i)DanroepiKoks-maat ofJongen;

Gaat
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Acht negenaaneenBak als een'eraardig feit
Sy leven welvergenoegd,na 't fchaffen vandeKoki«.
Bygrutten, pekel-vleis, byflabberdaan, enftpk-vis,
Erweten, fuivelj Rog', 't Zee-watermaaktfegraag.
Eenßoots-man, welgehard, en voeltgeenquademaag,
Alsonfepronkersdoen j diebraffên, en vergallen,
Envooreengalt gaan, vaak driedagenmoetenväften.
Demaaltijd raakt tenend,men drinkt eensluftig toe,
En, namenheeftgedankt, Krak;veernaboven toe}
Men loftdeMan teRoer:want,die diend niet vergetenj
Die looptomlaag,en vinddanby Koks-volk fijn eten»
Kuelk hetfcheeps-Banket gekregenvitdefak,
Een pijpje toegefmookt:herkragtigkruidTabak, '
Schoonofmeneer endrinkt,datkleefteerstaandeRibben,
Hiernueenquakjeby: hoeGerrits wijfeenfoibben,
EnspijtigBakhuisis: ja lelijk ftukkevleis 5
Wijl s'hemgeenBrandewijn geven opdeReis.
Gintspraatmenvande Vis,enhoemen lijfmoet wagen:
'sBeertmy (feytd'Harpoenier) demutswelafgeflagen;,
'tHarpoenweluitdevuifti ja dikwils'tlijfwelme*
GefmetenuildeSloep »* foodatik indeZee
Heel natgedompeld wierd,ja'kfal daarvoor nietfchrome»
8311onbevarenKlaas,als wyinGroenlandkomen.
Dat 'sbraaf, feit weereenaan Deespraatjespraatmer, 'twijl
De Jongenkomt, endweilt hetfpeekfelop,en'tquijl.
Houflapersj pompen roeptdeStuurman, want deesknapen
Diepompenaltijdteerft, eerdacfegaan te flapen.

De platvoetheef eenend,enftuurmansvolkdewagt,
('t Wi jld'and'refijn tekoy) enliaan deZeilenagt.
Enlettenop de wind, begintmen dan tevoelen,
Dat hy watmeerder fcherpt, enharder raaktaan 'tkoelen3

So roeptdeSchipper: komlelMars-feilby,(tenwaar
Hetallehevigblies;wantdan roeptveleena'ér,
3iIsbeft hetMars-feil in,'tbegintheelhard teftooten,
Maakt los, haalne'«r Ly-bras, losBoelijn, losdeSchooien,
Geyop, t'fa repjevat. Niethogerman teRoer"».
Oflaager,roeptfomwijl een WaterländfeBoer.
Nadat de Roermangiert 5 Diereetsvankougekrompen,
Roept 't lette glasdat loopt,voortflapers tv aan'ipompen.
(MenmeettefcheepdeTijdtbyGlafen : wåntmenhier
Geen KloknogUurwerk voert dewagtvanelkquarrierj
Acht Glafenduurt;en'tGlaseenhallefuurmoetlopen)
Dan roeptol'llngtMatroos,endoet eenkeelt jeopen
Alselk weldenkenkan:hetDeuntjeluid,

Js£awl>
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Quaartt Quaart*
Geigeefont al beboumen,v/Met>
Op defe Vaart, enalle Vaart.
Htt \mgfie Varm Gt4 Utoa****

Hier Zeiltn tuf met Qqi vt&tven,
Godwilontalont' Sondenv*nevett*
Onfe Sonden en ont Mifdaad.
tl) it ons' Treojl,mtétveitUut »
Hy verleen ont fijne Vreden.
Getuig,en behouwen Rsit daarmede.

'tLiedeindigtniet,offtrakskon»! weereen»'er party
Gefprongen voordendag,inBoUik-vangers py :

-
(Duswectdeßootgefel, hemVQOrdekou' tedoffen)
Dangaat'ereen terftond deman teRoer verlossen;
Dewindverheft bernve'er,en'etfiet daar^ints foobars
Of'ckatten fpouwen fal, derhalven na- de Mars,
En haalt voor-Mars-zeilin, die Buy talonsbegroeien
Die nu tweekaarsenheeft,die trektfe aande voeten,
Enfet de Zee-kapop. Eena'er, beneentverdek,
Roept Tongenbrengeen kcers, medunkthetishier lek,
Enhaalde Timmerman; diekomt hetdanbekijken,
En gaathet drijven,enmetPek en Teerbeftrijken.

Voortsfienden Stuurmaneenswaardefen gangbelend,
v,

Of'tdragendblyvenjnoet,of'tbeterisgewend:
Diespafthy indeKaart,en fprietoogtook van verren
NaNoordftar, Wagenaar» enana'renoorder-flerren,
DeWagteren,de Beer,deRiem vanOrionj
-Diehygebruykt,tothynietfienkandandeSon.
Dees' teekenskonneohaar, tenspooren voetpad ftrekken,
Schoonhaar dePekel-vloed> mcc Golven fchijnt tedekken,
Men weet een netteBaan,hoe ongebaaad deplas,
En woeft dewegenlijn,re vinden,door't Compasj
SodatdeLely,naaueen halve streck fal fchrikken.
DeStuur-manfitop 'tLuik,of by deHut: temikken,
Enpaft, enoverlegt, enteikend met watkrijt »
'cßeftek dusin fijnKaart, op de gegifte wijt',
En'tgeenhiermeer toehoort J Danroepthyophetlellen,
'tIsnutterdat men wend:want, d'andereboegis'tbelle,
Straksis't,Ree, Ree: Goeßee, antwoorddenand'reweer.
Hetgaat'erdapper drok1menroepthijsop,haalne'er,
Maak los, maak vall, haalanj dit moet men t'fcheepverdragen,
Dog'tZee-volk went'er toef want, 'tgebeurtfchier alledagen.

Het Fleuyt-Schipj fijnde dus gekomenover 't fand,
v»n«« de veertigMijl'van 'tTexd,JJollands-ftrand,
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SowerddoorHoutjes, viteenMuts of Sak gegrepen
(Een wijs1vanLoting, leer gebruikelijk op deSchepen)
Vand'HarpoeniersGeloot,wat Sloepelk nebben fal:
Opdat inGroenland, elk ter Fluks, op'lwoord Val, Val,
KanvallenindeSloepkernnu tendcclgeworden,
EntVallenniet verwartsoutoegaan,maar mei

Mijn Water-treder,dustemetalveerderraakt.
Enfwemt,en Water-treed » totdathyHitlandnaakt:
Alwaar men weder LootdeStuurdersopdeSloepen:
Ook doet de Commandeur al 'tVolk iesamenroepen:
Lijnfchietersi fegthy, gymoetelkapartgaanKaan,
En noemt de Maats dan, wiebydie, endie, sal gaan:
EnverderLootmen wat partybyelke Sloephoort,
Waarop men: 'kbenby Jaap, byKees. en fuik geroephoord,

Geen Ys-Berg,'t zyhoe fteil, jad'alderhoogfte Dum,
Schoon dat hyrekhalfttotde Wolken ,met fijn kruin,
Die'sZeemansLeet enSorg, voorKlip, voorStrand, en Baaren;
Ofeenigfins 't gevaar kan oversten, van '1Varen.
Men heefrnognaauwelijks, 'tgenoemde werkgedaan,
Alsonverwagtde Windontftcekt,die d'Üceaan
Verfchricklijk woeden doet, deNormen fijnontkluiftert
De Nev'lenhebben gantsdenHemel-kreits verduiftert,
Men heeftnogSter, nogMaan, nogBakensin't gefigt;
Ensa« haarLigtgebeurd,'t isfchriklijk Blixem Ligt.
DeWind wc'erftreeft de Vloed;deGolvendoor fuik tergen,
Die rollen oj>malka'er, totheelé Water-bergen.
De Donderdreigt (foo'tfchijnd'.) doorflagen fonder tal.
Dat Hemel, Aerd, enZeeieenChaos worden fal.
Hier rold hetZeepaardin,enKeinogKuft,nogHaven:
Nu splijtfijnMaft deLugt, nuweer, in'ifchuimbegraven,
Stort inden Afgrondneer: Duswerdhet, vandeNood»
GeworpenindeMuil, enKaakenvan de Dood.
Een ieder weertfigTeer,om 'tLeven tebehouwen:
Men klimt, menpompt, mentrekt, aan Zeilen en aanTouwen,
'tSchip luiftert nageenKonft, naStuar-man, nognaStuur:
Maar elkMinuit werdhaargedreigt, hunlaefteUur.

Dogdoorde tijdbedaart d'onftuimigheyt derLaaien,
En't fchriklijk Onwe'er,komteenweynigtot bedaaren,
DenDageraadontwaakt, end'held'reSonne fchijn
Breekt tot 6.:Wolken vit,Matroos raaktbuiten pijn,
Set ve'erdeTeilenby,verfterkt fig watmeteten
Endaarme' is danal'tgeledenLeetvergeten.
Dog't valtnog feer op fijd',diesfet jevoetenfchrap,
(Roept houtSoutlok valt, deBak, enBoter-Nap,
Ha, ha, daar roldKeesheen, watwilhygindermaken»
Dus gaat'et l'vii!men eet,ennabet fchaffenraken
DeSlapersna deKoy. 'tIsheelgoed weeren wind, .



Da wrekerspaffen op,d*een Schie-mansgarenfpmd,
Eena'erverfteldhct Warjd, deesfit aan'tplartigvlegt> en
Bijl-kluft, enbrengtnu we'er'cbefchadigcSchipteregt: en
Elk repareert, enknoopt, ennaait enbind, metvJijt;
Op dete vijs'befteed. enIlijt atent'Scheepde Tijd.

Tenleften komen opvier-en-feftigGraden
VoorDronten,als wanneerdenCommandeur roept:t'faie
Harpoenen,Lijnen,ende Lenfenvoor den dag,
Voorganger, Meflen, en'tgeendienftig velenmag;
En maak je Sloepenklaar: Loort'famenomde Riemen:
Maak ookde Top-reepklaar: enbovenblokken,dieme»
Nabovenbrengenmoet,ennäa§ren fe daarvaft.
Dus alles totde vangft welvaardig zynde, paft
Men fneedigopde Vis,inhoopomwat te vangen;x
Met een leer vierige begeerte en verlangenj v

'lWeikuit dees eene daad, feerklaarlijkwerdbefchoud;
Het »s<cle wijfedatm'erSondagsOeff'ninghoud,
Menleefteen weyniguit deChriftelijcke Zeevaard,
OftNieuwe Teftament:daaryederdiehierme'vaard,
Nv2V<ianRooms, ofGeus, moetbyzyn, of verbeurd
EenSchellingindeBos;loarashy werdbekeurt:
Dogroepteer eenVal,Val» zy latentBoek maar leggen»
Jalopenvan'tGebed j foo dat ik wel mag feggen:
Gewinfugt maakt Matroos, veelvieriger,danVier.
Eb fchoon de Koopman flaapt, fijn sorgen

Wakenbier.
*tIspryfelijli voor'tLijfteforgen> fagtheel

Vannoden, 't o/> 'tLand ofin de woejieBaaren:
Maar forg voornamelijk) voor'tmenfcbtnwaardigft deelt

Enboe menheft dekttft des Hemels falbevaren.
HfisvrynaGroenland toe,entragtnaaards Genot »

"Tot nut gebruik., bevaar de Wereldmed uKielen:
Maarmaak ufelfs geenSlaafigydraagt betbeeld vanGod t

*tWas fcband, voor'tGeldi'tmeedraagt «ie/^/e^ beeld, teknielen.
Tragtvoor een Schiffers flaats » een Qningryk. teerven j
Vaar Schatten %yn,die nooit verrotten* nogverderven.

GYdienuluftig zijt» omeenstemogenveten,
Wat tot de Walvis-vangft,gants niet,magzynvergeten,
Hoor toe. Een Commandeur eenoavertfaagdeGaft,

Is't dat de Redery,hier toebefonder paft.
Een wei-bedreven Schip,van ïSolallen;
Verfien en velbemand, met in dedertig gasten.
Eenieder werdgehuurd,na dat hy is bekwam;Enyder verk op 'tSchip, heefteen byfond'renaam.
XiscenbsfonderMao, 'tSchipoffloep moet(lierenl
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Totfesoffevenfloeps, fijn zo veel Harpoenicren.
SesRiemenieder stoep,tot elke RiemeenMan;
De Harpoenier roeytook, foo wakker als hy kan.
Men wenft nog wil geenroer, een riem om me' tellieren*
Is vlugger enbequaamft,omaande Vis tegieren j
50 dat vijfMan maar roeyt,de fesde Stuurder is.
DenHarpoenier liec om » foorasmennaakt de Vis,
Hylegt lijn riem dwars ne'er, er. gaethetroeyen flaken»
StaptoverBank,en staatgereedomwat teraken.
VijfLijnen after in, envoor nog twee totborg,
Elk dv de drieduimdik, danismenbuiten sorg;
TevoorenalgefpliftiDevijfdie agterleggen,
Lijn ruim feshonderd va'emi menmag met waarheid leggen;
Da:leven Lijns gefplift, devijf en twee te faam,
Wel reiken van 't Ha,rpoen, achthondert vijftig va'em.
Voor- gångersnogapart» heel fijn, enwitgebleven
Gebeinfeldaan'tHarpoen. Somenigmaal menfchiet,
Een losgeftokt Harpoen, als men'ernut inliet.
DeLijnen (alsgefeit) fijn op gelteken,
Dogalsde Vis fijn loopniet tijdsgenoeg wilbreken,
Maar dathyfinkt tediep, tefnel, oftuffen 'tys,
Sookaptmen'tfpoedigal; endoor gaat dan deprijs.
'tSa Mannen, elkfietoe, waarfalm'hem onderfcheppen?
Sic ginder voor die loom;elkgaat ligdapperreppen.
Val, Valt wanneer mendatvan'cOpper-Hoofdmaar hoordj
Elk rold gelijk eenKloot foo daad'lijk over boord.
De rappe Gaften,alsdebrakk' enhaafe winden,
51jnineenhonderd lclz,dan nergensmeer tevinden.

klaar, of graau weer is,ok'i hageld, fneeudofmift,
Daar wortnietaangefien,ennimmer tijd vergift.
Men roeyt'erregtopaan, geenroeyerdurft omkijken,
Omnietdoor vis offtaart (die fchrikbaard) tebefwijken.
Dusroepthetmoedighart,deHarpoeniervolvuur,
LvMannen wakker aan,kvisonsbinnen 'tuur.
-Stuurman en maatsdooreen j foet, fafjes, fonder fchreeuWCß?
Haal uit, Courage, 't fa, als Turken en alsLeeuwen.
Dat 'sbraaf nu fijn we'erby,fit vaft, de riemen in.
De lijnenkant enklaar,dat 'sweer eennieubegin.
DeHarpoenierfchiet toe, dat hem debeenen beven j
'tWelk OorlogsKapiteins, de moeisou doenbegeven.
'tHarpoen fit wakkerdiep; daar drilt destok 'eruit;
Dat vlijt de gasten wel. De haring ofde kuit
Die krygenwy 'er van; liv loopt als dulle stieren.
Ja, la, nv werd al moe; laat nog al wat gieren.
De riemen binnenboord, senten indehand,
Oranjeblaast Iival, steekt tot in'tingewand.
Hetbruifendheetebloed,springt vit verfcheydegaten,
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Verover hals en kop foodat fuik ader-laren,
H/ Jaarlijks niet beboïfrjheeft hy 'teens uitgeftaan,
Hymag wat spartelen, maar 't is met kerngedaan. ■

De naar' enbatige doodt doethemde ftaart foo rukken,
(Konk? se maarbegaan) in hondertduifent(tukken,
Souhy deSloepen flaen;daar't aankomt dat moet voortj "

En foo men uit'tverhaal, van al de Viflers hoort,
Sy doeneen boekjenop, van wonderlijkedingen;
Hoe dat ny'igrootfteSchip, 'troeruitfijnvinger-lingen,
Sou konnen (laan; indien tniet wierd aan Tou venuil.
Enfoo deflag weerftaan,en fwaare (taart,gefluit,
Eenftaart,terbreete wel vanacht-en-twintigvoeten;
Die na veelspartelen,nog falbefwijkenmoeten;
En worden tot een fpijs voor Stuurman enMatroos;
Die*tfmaakt als Koe-voet, jadie daarnietvoor verkoos.
De ZeerondomdeVis, werdbloedig-roodvank'leurenr.
Numannenhyis dood;eer menaan'tsniken, fcheuren
Kankomen, moeteneerft de vinnen vlakop-'tlijf,
Met touwen valt geford. Het spek in05 dat is ftijf
Twee voeten lang, en'thegt, foo lang een Man kan va'emeo?
Snyafdeftaard, door't lidmoetgyhet netjes ramen.
Een gat nu door de stuit,enKeek 'er'1fleep-toudoor.
Wymoetenmet hemheen» maartafter-end moer voor.
Bosgfeert hem nu aan boord jmaar t wil foo luttel fchieten j»

Een onverduldig volk » sov 't ligtelijk verdrieten.
Sist ginder komt ons fchip, het feilt ons tegemoet;
Daar liv Commandeur. 800maatsdat 'slourer goed.
Debinnenriemenin,debu-ytenftewatftrïjken.
DeBrandewijn ftondklaar» toen'kpasu kon bekijken.
Kom, kom nubinnen boord, en r«ik uw touwen loe>
Ik weetwel vroome maats, datgyzijtdapper moe;
t'SaKok, de pan te vuur, en helpthetvolk aan'tfchaffenj
NuJongenrep enfeheer» watheb jedaar teballeni
Wat fal ikbrengenKok ? wat is*et voor eendag>
'tIsnoggeenmiddag, hier'tontbijt gort, daiclkmag.
Weet gyScheeps-orderniet ? hoekan jedat vergeten?
Daar elke dagfijnbeurt,en fijnbyfonder eten
Is toegefchikt;'c »verren, ftok-Vis, Spek, ofVleisj
Elk dag, elk maal fijnbeurt, oporder, ennaeis.
Hetguur enkoutClimaat,maakt hongerigegatten,
Syfijndan fonder Vaak,enhappigin't toe tafteni
Eerdat eenloome lijshaarlepelheeftgeleegt,
lsfchier hun heelebak totopdeBoemgeveegr.
Demaaltijd isgedaan; 'r fameteen verrekijker,"
NabovenindeMars;eending gelijk een yker»
Dieballaft brengtaanboord, vanlangte, fuid-weflaa*;
YtUVil* wc'er. opeennieu, enfonderlangbera'en

tast
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Laat leggendefe Vis, lietnogeenprijs tehalen
d'Harpoenen, stokken, Lijns, ey laat'erniet aanfalen.
Heeft elke Hoepeen vijl? enLenten vijfof fes?
Inplaatse vaneenbijl,gebruiktmeneenkap-m?s.
Manneer men die ook krijgt, menbrengt kernby denander ,'
Enfiet m'errwee,drie,g'lijclc, die geestendapperfchrander,
Sy fien na niemannd om,elk naeen Vis apart.
Dogroepteen vreemd floepsvolk,ev roeyniet eensfoohard:
OnsHarpoenis 'erin,wyhebbenhemgefchoten.
Daar tegen d'eerfte ve'er,zykrakenmaar quanoten.
Haalvit,haaiuit,foofeet en [aft al waarje Dul:
Die van fuik roepen ftaakt ismaar eenrcgteSul,
Men fchieter maar op in» en roeptnu fal hetblijkenl
Vindick uvall tezyn,ik falgewilligwijken,
Na wet en billijkheid, gebruikelijk inditLand.
Wel over honderd jaargehandbaaft, engeplant>
V)' Zee-enHollands volk bv Engelfe en Franfen
Bofcayers,en al wie bevaren fulke kansen.

Gy dieuweyer-korf loaliefhebt,enbewaard
U felf inStadofLand, en vandeZee vervaard*
Nogtansnieusgierigzijt,rehoorenoftekijken»
Wat over al gebeurd;zo gy wilt Vonnis strijken,
Uit'thoren vaneenlaak,diegyniethebt gefien,
80doet gelijkals ik,vraagteerlibevaren lien.
Ikkan niet merreken,boe naauikheb vernomen,
Dat defenhandeloit is inden Druk gekomen.
Hoewel de Druk-pers, ons, door haarbedruktebla'etij
Dewetenfehap,van veelefaaken doed verflaan s
Waar viteenRedenaar,lijn voordeel weettemaken5
Het zyvan Burgerlijk' of KerkelijkeSaken.
EenPleiterindeBank,eenkrekelopdeStoel,
Elkmikt (ook totonsheil) opeigen witendoel.
De belis 'tgeweer,voordie de stoelbetredenj
Ent Cerputfurift voor dieburgerlijkese6en
VanStadofLandgefchil,terneder leggenfal.
Dogfo'eroitontftaat» een twiftelijk geval,..
Dat Zee-enScheeps-volk raakt, 'tgebeurddan wel die'tflegtefl
Eheff'nen fal,dathy lig eerftlaat onder-regten
VanZee-Matroos, die vangeenBoeken weet,als van
venAlmanack, diehy nogqualijk lefenkan.

Maar fagt : ve'er tot de Vis,die nueerst is gevangen,
Ik denk denLefer falook nadereft verlangen>

claimen nuhet Spek enBaardenbinnenboord
Krijgt, van lbogroeteenVis; nadat ikheb gehoort,
AlsmengeenVjsmeer fiet,foo tijdmenstraksaan 'tfchaken,
Dejijns enTakels ne'er,deneus-enketting-baaken,
Diehaaltmenbyhet werk j en foo't komt tegefchi'en,
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Alsnunogisgebeurd, eenSchip dathad'er tien,
Se lagenrond om'lSchip, kortaanmalkaargevangen,
Én driein't ftensgatneVrj foovalt hetdapperbang, en
Seerlaftigvoor hetYolk, dogelk gaatdappervoort;
Mentaftde Viseerftaaiï,opzy, genaamtbak-boord.
Dereeälie voordehand,in'tmidden van 2fijnen,
Leid hyniet wel gekant, foo tijdmen ftraks aan't wijnen*
Eerft moetdebuik omhoog> indienkv snoniet leid.
Hoegroot, hoefwaar, hoeglad! met feekere aardigheid,
Optweedarhandewijs eenfwaare langelenge,
(Aaniederend eenoog) zy vooren agterbrengen,
Doen finken omde Vis» elk end van buitenop, .
Totboven opde Vis, watvande ftaart enkop;
Dar werd daarväftgenaait, in'tmiddeninde lenge,
Iseengcbeinfeldoog,omdatalfoo tebrengen,
Aan'tgrootejijn fijnhaak; 'tisvaft, wind wakker wegj
Eenaardiggauwegreep, daar iknogniet van feg,
Heeft ditvernuftigyolk > eenUselsou 'tnietdromen,
Ik weet nau.hoehetis, in '5menfehen breingekomen.
De F» heeft hock nochkant, isglad, onnoetnli jk fwaar,
Geenketting, haak, nog leng, enwerdgtbmiktbyhaar.
Z 7kanten hemmet hem. Hy 'sdood,wat 'sdat te feggen ?
Die wat langmoedigis, fal ikhetuitgaan leggen.
'iQuammy so ie voor,als toenik doende was.»
Inüeometria, Jan Dous, praftijk ik las;
Dat men in't cjjferen kon leeren divideeren,
'cZygrootof kleingetaj,niet hebbenof begeeren,.
Waar mej enfonder iet; en evenwel'tkomt goed;
'tSijn loopjes indeKonftj, die elk niet ligt en doedj.
Welduyfend tegen eendie vry welcijff'ren kennen,
Endat heelniet verdaan, fchoon xvdebotft' niet bennen.
Die konftelijkeenfchip, eenhuis ofmolenmaakt,
Heeft meenigaardig greep, waar me' dat hygeraakt,
Heel mak'lijk door fijn werkiendoet feer grootedingen:
Een grootZeevarendSchip,datweten27 kbrengen
Uit binne-water, over een vry hoogedijk;
'tSardammer vollek, is Venetien gelijk;
Hun wakk'refnedigheid,in hun befaamde werken,
Sw«eft d'heele wereld door» gelijk opArends vlerken?
Hungeeftigheid,fchoon sv voorflegteboeren gaan,
Sou Ariïioteles,doenin verwond'ringftaan.

Maerfaft waar loopikheen,byGroenland mostikblijven t
Van'tkanten vandsF», daarmoetikbetvanfchrljyen.
DeVismoe^t fijngekant, nier onder, nogom'tlijfj
Hoevatmen kerndan aan? Synementotgerijf,
Eenmes, eenfne', langs'tlijf, tweedwers foonabeneden;
Digt tegen 'tboordvan't fchip, (spreektOpperhoofdmetreden)
tgGatdoordebinnekant,'tJijn vaU'^araangenait, Wind
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Of SPITSBERGEN. 85Wiridaanfijn eigenSpek, fnijlos, despilmaardrair.
Hoemeerderiemverlangten hoefelager fnij'en,
Hoemakkelijker hyby 'tSchipopkorjittegüj'cn.
'tHaalt regtopinhetLood, 'tkannietteveeljOf.mifl'»
*tBlijft netvanpaffen hoog, volkomennanun fip,.
Debuik leidnuomhoog,doghoofd enftaart weerfinken,.vemaatsdiekonnenfo nietkrijgen, 'tspektotvinken.
Het voor-enafter-end > maak aandeJi jnseensVaft,
Elk looperomeenfpil, nu wakkeralseen
Setaan de loos,nugyfult metuwvieralvijfen'
Malkander loopenna, engantsnier(taandeblijven >
Aan dander lp»! alve'erook effensoveel volk;
Hyrijft, fet aan. 'tEnisgeenKabeljanofBolk,
Menfou eer'theelefchip dekiel vit 'twaterkrengen,
Alssoeenheele Vkhier binnen boordtebrengenj
DegrootsteSpaanse Kraaklijnma.lienleed'et niet t
Nuhy ishooggenoeg» de halve Vismenfier. .
-SesMantien in twee floeps, eenfne' fofuljefnij'èn.,
Van'thoofd aftot deNaart, langstwatermoet jetij'en,,
Eerftaan de fij'die van 'tfchipafleid, dat'sdewïjs: ■ .
VierMannen opde Fff,hyisfogladalsijs.
Trek nude fpoorsnaan,engeefdan dwerfe fneden,,,
Sodigjesaanelkaar, gelijkgemeene treden,, ',
Elk fnij'eraaneenend,fo vaardigalshykan;:
Enwordhetmesteglad, foftrijk'erfaagfelan,.
Steektdrijvenddaareen gat in't eenofander hagje,.
Schuin door debuiten kantj soa een flukwaseenvragje
Een holletje volspek; een leng fijn dubb'le bogt;
Boorddie door'tgatmaar heen,watdiend'er meerbedogt ?
Destrop gehaaktaan'tjijn,, om'cspilgymetuw vijven.
Zy doen eenSamfons werk, metvijfpokhoutefchijven.
Gefchoten tot een Jijn, fbo fwaaris2!ditgoed..
Hun wind-booms fijn wel lang omtrent de twintig, voet.
'tIsODbegrijpelijkhoe 'tspek 100 taay kan velen,
Dat hetnietuit enbarft, maar zy daar voorniet vreefen},
Zy winden wakkeraan," endieNaat opde F/>,
Met'tmesje indehand geduurigbefigis,
Debuiten-kantvan'tfpek, by'tvleisheenlostefny'èn ,
I)wers overbuvk enbalg,daar 'sgraad nogbeentemy'en5
Tot daar debuik aan '1fchip enaanhetwaterkoomtj
Endan demoot 6versaf; windop,vryonbefebroomri
Jtlslos, hyhangt» gavoort, nuboven 'tboord gewonnen}.
Alwel, al wel, firijkne'er, weeraaneena'erbegonnen.
Dat gaat van stuk totNuk, terwijlmenteen op-^ind»
800 is'et dat 'tänder volk, ve'er op eennitu begint.
De grootehagt, dus op den overloop geftreken,
[Werddaarwc'er aangevat,mengaathemkleindcrbreken,
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86 Gédéiiókwaefdige Vojagïena Groenland,
Errmen'tin'tFlens-gat fmaki» Bankhagjes maak mer van.
('t Welk stukken zyn, foogroot» dac'seenmanhand'lenkar»,
Dit doet 'tNoord-Hollands-volk géaieenelijk metfny'cn;
Enfeldenhakken zy, om'longemak« my'en
Van'tspatten vanhet spek,«lat als'tgekiptword,ligt
Demaatsom d'ooren fpat,en(priogtin'taangefigr:
Dog'tMaas-en Zecus-volk doetditmeeften tijdt methakken;
Dieszyditgro9t-ftukop de Vit fijn ftaart doen Takken,
Diebaareenblok verstrekt; fooblijftdoor defeNaart,
'tVerdek hedongefchendt, en't Kap-mesongefchaart. )
jGooyd'hagjesnuomlaag;dat '« inbehouwe haven.
Eenander fi}'. fooblank en wit, gelijk een li.ave;
De buik, deboven fij', het spekisdaarnu van,
Dogd'onder-lipisfpek, daar fit niet luttel an,
Drie hagten wel foo grootom tweekirteels te vullen.
Nudit iskaalt gedaan,kom weder aan,wy sullen
Gaan fchillen'tkakebeen,een derde isnugedaan.
Het valk datboven is, moetomdespil weergaan.
Setaan, wyfny'envaft, onslengenklaar,algaande}

Soomannen dat gaat vel,hou nu een poosje Kaande»
Het tweedederde-part,aan hagten ve'ergefne'cn,
Gelijk het eerfte leid. Byneus enkake-been,
Daar is het spek nu weg; nukomenbloot debaarden,
Vand'eenekant de Vit, (menhoud 5'ingrootewaarde)
Vanbinnen indemondaan'tneus-becnvaK gegroeyt,
'tlsyflelijkdigt» envalt, maar'tmoet'er mtgeroeyt.
DegrootfteMeefter indeKonft derChirurgijen,
Deed niet (felfs door derangvan Aquapendent) glïj'ea
Dees grootenPolyput,foo wonderlijk getakt,
Enonbeweeglijk valt:neen, 'tmoet 'eruitgehakt 5
Metbeitels, ankers, en verfcheïdefoortvanmessen,
Zysnij'en 'etrond-om los,en fijn weldriemaal sclle,
Diedaaraanbefig zyn, fooop als indenkop,
Enop debarring houts, de relt vanboven op,
Om'tfchaken van tweejijns, endan nog eenhijs-takelj
Hetichijntvoor die het nooyt gefien heeft een mirakel.
Degantfe fij' werd mci drje ankers valt gevat,
Hetwind,hijft, fnijd, enfcheurt, metfuik geweld » fo dat
Da nagels» fchijfs, cnbloks, enlöpersftaanalsfnaren;
'rHout isvan'teelfteNas, en 't wand van 'tbefte garen.
'cEnleed hetanders niet. Duskrijgenxvhet los,
Als'thangt enbovenkomt, hetfchijntbynaeen bos.
Datwerdopd'Overloop tèrftond dan ne'er geftreeken,
Menklieft het daar van een,mengaat'er kleinder broeken »
A» vijf, fes, aan eenbos,'dandoor deluikenne'er,
En tullen de karteels geftooken. Sy. dan weer
De leste derde-part,1nee even eens zaan sniken» e»
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En laten 'toverfchot,derompdan t'Zeewaardglij'en.
Dogmerkt : wanneer åtVis is kalles afgedaan,
Somoer deBrandewijn eens weerin'irondegaan,
Want dat verwarmt de borst, en(lijft vermoeidebeeßen,
Het maakt de ledenglad, en Kerkt, verflapte feenen »
Ogantsvoortreff'lijkvogt! Nud'eerfte Vis is klaar j
Meneer nog flaapt nietlang, maarftrakswêeraaneenaêr.
DatgaatvanVit, tot Vis, vervolgens tot den leNen;
Nogis 'cmaar balfgedaan. Wallal'eraanmeer ?
Hou mci langmoedighcid nog maar een weinig ftal.
En geefeenopenoor,aan'tgeen nogvolgen fal.
Bank hagjesfijnin't ruym van boven neer gefmeeten;
Hoe 't indevatenkomt,diendniet tefijnvergeeten;
Dar 's weer een ander werk, een gantsverfcheide fwier,
Geen g^rootekragt alseerft,maar handig rapenfier :
Ook niet inaêr gewaadals deCommedianten
Gewoon fijn, neen,menfierd'eenmetd'aêr fonder wanten
HunKoningin't flens- gat,die flaatde hagjesan.
Aanhet garnaat, foohrjft daar boven nogtweeman,
DeBootsmanduurt 'tgarnaat,als'tboven isgekonaen,-
Menftrijkt'er ophet «lek; nuheb iknogvemomen,
TweeMaats dieonder hun ftrandfnijersfijngenaamt,
Nog tweefijnhen tendienft,voor piekeniersbefaamt:
(Maar fulkeniet, dieindenoorlogstaan tedrillen »1
Enomvijfftuivers '5daags hunleven willen spillen)
Hunpick dieiseenhaak,maar langomtrent vier voetf
Elkhagjekanten zy,foo als't danvelen moet;
Enhouwen 't louter vaft, om*tonreyn aftefnij'enj
Dekrengenoverboord,menstool'et spek ter fij'en;
Naand'retweemaatstoe, genaamtdefpekkebanks;
Hunglibb'rigfmeer jgwerk,heeft gantsniet flimsnogmanksr
Totalles goedgeweer;dieieder eenhandhaakje,
Vatvan denoverloop » voorheeneenfeer kleinfaakje.
Xv wippen opdebank daarnegen, tien,apxv,
Met'etmes ind^eenehandstaanfnij'enopeenry,
In d'and're hand eenhaak, daarzyhet fpekmcc vatten5
Sy flaanhunhaa.ken in,alleens gelijk dekatten,
Haarklaauwenindemuis. Debank daar zyaan flaan,
Diekantvan'tvollek as, metvoordagtzo gedaan,
Debinne-kant desbanks voorelkdieftaattefnijên,
Heeft eenespijker, omhen'thagje niet fontglijên,
Dehaakdaarover heen,'t leidvast gelijkeenmuur.
Nugaat'etmetgemak, en andersviel't ben fuur,
Deftrookjeskleingeineendatnoemen 2/hrar vink«n ',
Die gly'enfelfdaar heen, enineen gooixv finken,
Soo langals d'heeleBank, (ditvolk, fchoon'cnietenfchriK
tVoorwerk enarrebeïd*likest 'tverk gefchikt,



Opeenfeer ligte wijs) degootheeft eenmaniering-
Aan'tend; dushebben 2/ in alles goe'beftiering.
In al hunZee-baftier een valt' ennette vost.
Elk weet fijn werk, en hoe kv liz fta'eg dragen moet.
Twee Mannen aande goot,elk meteenfchop inJ'handen,
Diestrijken vinken voort,omna beneentelandea.
87na reltvan 't volk, nog leven of agt man,
Diehet inbalijs vangt, foo vaardigalsmenkan;
Endragen'toveral waar dat de vaten leggen,
Voor, midden, afcerin, en fonder veel tefeggen,
8yKeken 't fponsgat in, enftampen 't val!, sec,dat
DeTraan, wel menigmaal, looptbovenuit hetvat.
Hetspekis weggedaan,menmoetvoorallefaken
Nu'c vet' en vuile fchip weer fchoon en klaargaanmaken.
Dies grijpt 'er vijfof fes eenbefeminde band;
Hier komt haar nu te pas het me' gebragte fand,
Dus weren 27 hun werk ordent'lijk te bestieren,
Dit volk, (op*tland wat rou) werkt t'fcheepmetZo-m anieren
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