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Transcriptie van het journaal van de Diepenheim (1715) 
door Peter Swart 
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Journael gehoude op ‘t slans schip Diepenheijm 

met 44 stucke en 200 koppe door mij Jacob 

baron van Reede heere van Elst beginnende den 

17 april 1715 dat begonne heb te werwe 
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De maendt april 1715 

maendagh Den 29 dito is 't volck voor de stadt 

gemonstert savonts kuam de loots 

aen boort. 

dijnsdagh Den 30 dito de windt N.O. stijve koelte 

't waeter en bier wierdt over genoomen. 

De maendt maij 1715 

woensdagh Den1 dito windt en weer als voore 

bleve nogh al leghe. 

donderdagh Den 2 dito de windt N. harde koelte 

vaeriaebel weer. 

‘t Schip van voor de stadt gezeijlt 

vrijdagh Den 3 dito de windt W. ten N seijlde met 

de 4 glaesen in de voormiddagh waght 

van de stadt af hadde toen ter tijdt 

groot eklipsis in de son 't schip wierdt 

over Pampus gesleept met 6 waeter 

scheepe sleepte ‘t sleep touw aen stukke 

met de 4 glaese in de achtermiddagh 

sette ‘t in de Zuijer Zee. 

saterdagh Den 4 dito de windt N.W. ten N. marsijls 

koelte tegens de middagh de windt N.W. 

lighte ons anker met 't eerste glas in 

de achtermiddagh en gongh ‘t schip on- 

der zeijl,’t 7 glas achtermiddagh kuam 

‘t schip onder Urck ten anker. 

sondagh Den 5 dito de windt W.N.W. ’t schip 

gingh met 't aenbreeke van den dagh 

onder zeijl, en kuam op de middagh 

voor ‘t Vlaak ten anker. 
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De maendt maij 1715 

maendagh Den 6 dito de windt Z.W. ginghe 8 glaese 
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in de dagh waght onder zeil, ’t eerste 

glas in de aghtermiddagh kuam ’t schip 

onder de Vlieter ten anker, en vertuijde 

aldaer. 

dijnsdagh Den 7 dito de windt W.Z.W. stijve coelte 

aghtermiddagh begon 't hart te waeijen 

‘t schip schoot stenghe en rees tegens den 

avont. 

woensdagh Den 8 dito de windt Z.Z.W. stijve koelte 

in de naa naght begon 't hart te waeijen. 

donderdagh Den 9 dito de windt en weer als voore. 

vrijdagh Den 10 dito de windt W.N.W. marseijls coelte 

sette stenghe en rees weeder om hoogh ‘t 

schip kreegh eenighe victaelie in saghter 

middagh de windt W.Z.W. bram zeijls 

coelte. 

saterdagh Den 11 dito de windt W.Z.W. 't schip nam 

’t schut, en behoefte in. 

sondagh Den 12 dito de windt Z.t.O. door dringen 

de coelte saghtermiddaghs de windt Z. 

W. en Z.W.t.W. met harde buije van reegen 

en windt vaeriaebel weer. 

maendagh Den 13 dito de windt Z.W. t’ W. marsijls 

coelte 't schip nam ‘t restant van ’t bier 

in. 

dijnsdagh Den 14 dito de windt Z.W. ten W. stijve 

coelte streeke stenghe en rees. 

woensdagh Den 15 dito smorgens de Z. stijve bram 

zijls coelte op den dagh Z. W. door 

dringende windt. 
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De maendt maij 1715 

donderdagh Den 16 dito de windt Z.W. t.’ W. nogal 

stijve coelte, in de eerste waght begon 

‘t harder te waeije de windt Z.W. t.’ Z. 

met reegen. 

vrijdagh Den 17 dito smorgens de wind W.Z.W. 

harde coelte saghtermiddagh W.N.W. 

saterdagh Den 18 dito smorgens de windt Z.W. 

bramseijls coelt sette stenghe en rees 

weeder om hoogh, tegens de middagh nam 

't schip ‘t kruijt in de wind Z. t. O. labber 

coelte. 

sondagh Den 19 dito smorgens in de hondewaght 
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de windt Z. ten W. bram zeijls coelte met 

de aghter ebbe lighte ‘t schip beijde de 

ankers en gingh met ‘t 6 glas in de 

voormiddagh onder zeijl de windt W. en 

W. t. Z. twee glaese in de plat voet kuam ‘t 

chip in Texel onder den Hoorn ten anker 

de windt W. t N. labber coelte. 

Het schip voor de Helder gekoomen en aldaer gemonstert 

maendagh Den 20 dito de windt W.Z.W. stijve marseijls 

coelte, met 't sevenste glas in de voormid 

dagh waght lighte 't schip zijn anker 

en zeijlde voor ‘t Nieuwe diep, met de 5 gla 

saghter middaghs kuame aldaer ten 

anker en vertuijde, t schip kreeghe de 

laeste victaelie aen boort, en wierdt 

door de commissaeris gemonstert. 

Ik aenboort gekoomen. 

Een admiraliteijts jacht in Texel gekoomen. 

dijnsdagh Den 21 dito de windt W.Z.W. bramzijls 

coelte, smorgens kuam ik aen boort, sag 

termiddagh quam ’t admiraeliteijts 

jacht in 't Nieuwe diep ten anker sijnde 

mr. heer de Raedt out, en jongh met 

haer vrouwe van Haerlem. 
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De maendt maij 1715 

De schout bij naght aen zijn boort gekoomen. 

woensdagh Den 22 dito de windt Z.Z.W. buijigh weer 

2 glaes voor de middagh wierde weeder ge- 

monstert, in ‘t 6 kuam de heer schout bij- 

naght Lucas de Veht op zijn schip genaemt 

Gelderlant een nieuwe naeghel, met 72 

stucke en 425 koppe aen boort ‘t schip leg- 

gende voor de Helder ‘t 6 glas saghtermid- 

daghs maekte alle de oorloghe scheepe 

haer voor marsseijl los de schout bij naght 

pachaerde. 

donderdagh Den 23 dito smorgens de windt W. t’ Z. stij- 

ve marseijls koelte in de achter middagh 

pachaerde de schout bijnaght voor de lts. 

een standart van de besaens roe en de 

vlagh een schouw, met opsette van de 

waght de wind Z.W. 

vrijdagh Den 24 dito smorgens in de honde waght 
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de windt Z.W., het harde buijen smorgens 

de windt W. t’ N. gereefde marseijls koelte. 

saterdagh Den 25 dito de windt N.W. stijve koelte 

4 glaese in de voormid zijlde ’t admirae- 

liteijts jacht voor plaisier naa ’t Schilt. 

sondagh Den 26 dito smorgens de windt N.W. stijve 

koelte in de voormiddagh de windt N.N. 

W. op de middagh N. aghtermiddagh N.N. 

W. marsijls koelte savonts de wind N. t W. 

labber koelte. 

maendagh Den 27 dito smorgens de windt Z.Z.W. 

laber koelt savonts W.N.W. 

dijnsdagh Den 28 dito smorgens de windt N. bram 

zeijls koelte in de aghtermiddagh 

quam capt Van der Gon met ’t oorlog 

schip Matenes met 54 stukke en 270 man 

uijt de Maes bij ons ten anker ruijge coelte 
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De maent maij 1715 

uijt de N.W. 

woensdagh smorgens Den 29 dito de windt N.N.W. 

gereefde marsijls koelte aghter 

middagh met de 8 glaese wierdt ge 

patchaerdt voor de lts. savonts stil 

donderdagh Den 30 dito de windt smorgens in 

de houde waght Z.O. daer wiert zijn 

gedaen om thuij anker te ligte 4 glaes 

se in de dagh waght liep de windt Z. 

W. lighte ons ankers en verdreeve een 

wijnigh agtermiddagh de windt W.Z. 

W.wierd zijn gedaen om te verthuijen, 

savonts de windt O.Z.O. bramzeijls 

koelte. 

vrijdagh Den 31 dito smorgens in de hondewaght 

de windt Z.Z.O. met de 5 glaese wierdt 

zeijn gedaen om thuij anker te lighte, 

voorde middagh de wind Z. t’ W. wiert 

zijn gedaen om te zeyle waere onder 

zeijl met de heele vloot zeijlde tot bij 

de ton van de laan de windt liep agter 

middagh met de 4 glaese Z.W. t. W.wiert 

zijn gedaen om te ankeren met ’t begin 

van de pladt voet, de windt W.N.W. 

De maendt junie 1715 



5 
 

Uijt Texel gezeijlt met 12 oorlogh scheepe een van 72 een van 64 en vijf van 50 stuckke en 3 van 44 

met 170 coopvaerders 

saterdagh Den 1 junie smorgens stil sachtermid 

daghs de windt O.Z.O. labber coelte 

wierdt zeijn gedaen om te zeijlle liepe 

‘t Nieuwe gat uijt quame met ’t begin 

van de platvoet in zee de windt O. 

labber koelte hiele af en aen de wal 

tot savonts leijde 't doen om de N. 

peijlde met 't begin van de eerste 

waght Koogher kerck op Texel O.t Z. 

1 ½ mijl van ons. 
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De maendt junie 1715 

sondagh Den 2 dito inde honde waght dewindt 

O.Z.O. marseijls koelte in de voormid- 

dagh wierdt ‘t stil ‘t lughtje uijt de Z. 

Z. O. de coers in ‘t etmael N. t’ O ½ N. 8 ¾ mijl 

de breete van 53 gr. 43 mt. smiddaghs Texel 

Z. van ons 9 ¾ mijl. 

maendagh Den 3 dito de windt W.Z.W. op de mid 

dagh stijve bram seijls koelte bekoome br. 

van 53 gr. 43 mt. coers in ‘t etmael N. t. O. 

15 mijl ‘t Vlie Z. 22 mijl van ons. 

dijndagh Den 4 dito de windt Z. gegiste br. van 56 

om de koers N.N O. ¼ N 19 ½ mijl hadde Boe- 

ve bergen O.N.O. 14 mijl van ons, passeerde 

in de eerte waght ‘t rif van Schaeghe 

op 24 vaem waeters. 

woensdagh Den 5 dito de windt Z.Z.W. de koers N.O. 

21½ mijl gegiste br. van 57 gr. 5 mt. de Holms 

O.Z.O. 6 mijl van ons. 

In de Zondt gekoomen 

donderdagh Den 6 dito de windt W. stijve koelte 

passeerde met de 3 glaese in de honde 

waght de hoek van Schaeghe liepe doe 

de Belt in met capt. Reijnst om 11 smac- 

ke, en een fluijt te geleijde tot Aalborgh 

en Grimsteede, beij de Kleijne Holms onder 

‘t hooghe lant van Lacelouw, vonde een 

Deense vis admirael met 6 oorlogh schee- 

pe leghe, een a twee klijne fregats kruijs 

te daer om trent, wende ’t weer naa Le- 

zouw, savonts 4 glaese in de eerste waght 
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kuame in de Zondt ten anker. 

vrijdagh Den 7 dito de windt W. stijve coelte. 

saterdagh Den 8 dito de windt N. N. W. bramsijls 

koelte verzeijlde met ons schip wat 

naader aen Cronemburgh en verthuijde. 
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De maendt junie 1715 

sondagh Den 9 dito de windt W. stijve koelte 

maendagh den 10 dito de windt W. in de agter 

middagh kuam de Engelse admirael 

van de blauwe vlagh sr. John Norris, en 

de schoutbijnagh sr. Thos. Hardie 18 scheepe 

van lienie en twee fregats met eenighe 

koopvaerders in de Sondt bij ons ten anker. 

dijnsdagh Den 11 dito de windt Z. bramzeijls koelte 

7 glaese in de voormiddagh maakte ons 

voormars zeijls los agtermiddagh de 

windt W.Z.W. 

De konnegin van Denmarck kuam op ‘t casteel van Croonemburg de vloot was al te ver om haer te 

salueeren 

woensdagh Den 12 dito de windt W.N.W. bramzeijls 

koelte inde voor middagh, wierdt ’t zeijn 

gedaen om thuij anker te lighte, wat daer 

naa om te zeijlle ginghe onder zeijl 

met beijde de vloote in de agtermiddagh 

wierd ‘t stil kuame weeder ten anker maer  

½ mijl bezuijde Elseneur.  

uijt de Sondt gezeijlt en de drooghe voor Coppenhaege gepasseert inde Koogherbogh ten anker 

gekoome 

donderdagh Den 13 dito smorgens de windt N.N.W. 

bramseijls koelte ginge in de daghwaght 

onderzeijl met beijd de vloote, en liep voor 

de middagh door de drooghen, en kuame 

wat bezuijde de ton op Draecker ten 

anker op een sleghte grondt. 

vrijdagh Den 14 dito de windt W.Z.W. harde koelte. 

saterdagh Den 15 dito de windt t Z. de Schoutbij 

nacht passijaerde. 

sondagh Den 16 dito de wind Z.W. t W. stijve koelte. 

maendagh Den 17 dito smorgens de windt W. ge- 

reefde marseijls koelte 4 glaese in de 

dagh waght wierdt ’t zeijn gedaen om 

te zeijlle ginge alle onder zeijl 

met begin van de voor middagh 
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De maendt junie 1715 

waght passeerde 't rif van Valster de 

schout bijnaght patchaerde voor de 

koopvaerdij luij savonts de windt Z. lab- 

berkoelte. 

Dijnsdagh Den 18 dito ’t lughtje O. dogh stil hadde 

de sant haemers van ons N.O. 4 mijl de 

coers O. t. Z. ½ O 7 ½ mijl. 

woensdagh Den 19 dito ’t lughtje uijt den W. som- 

teijts stil de koers Z.O. 7 ½ mijl smiddaghs 

de Z.O. hoeck van Bornholm N.0. 2½ mijl 

van ons. 

Donderdagh Den 20 dito 't luchtje N. 2 glaesse voor 

de middagh heel mistigh 5 glaes klaer 

weer de coers O. 1/3 Z. 10 ¾ mijl Stolpmunde 

Z.O. t’ O 6 ½ mijl van ons wend met de 3 

glaese in de eerste wacht van de wal af 

om de N.O. de windt Z.O. bramzeijls coelt 

stolp Z.O. ten O. 4 mijl van ons. 

vrijdagh Den 21 dito wende weeder naa de wal kon- 

de Z.O. steeven, smiddaghs de windt O.N.O. 

behoude coers in ’t etmael O. t. N. 7 mijl Reef- 

col Z. 4 ½ mijl van ons, liepe tot op 10 vaem 

naa aen de wal, waere aldaer ¼ mijl af 

wende 't weeder op zee om de N. hadde 

Reecol Z.W. t’ W. 2 ½ mijl van ons. 

saterdagh Den 22 dito de windt O. t’ Z. 6 glaese in de voor 

middagh leijde weeder naa de wal toe be- 

houde coers O.t N. 2 mijl smiddaghs Reefcol 

Z.W. t’ Z. 4 ½ mijl wende met opsette van 

de waght liepe Z.O. t Z. langhs de wal. 

sondaghs Den 23 dito smiddaghs de windt Z.Z.O. 

laeghe nogh langhs de wal behoude coers 

O. t N. 9 ½ mijl Rijghshooft Z. t. O. 4 mijl 

de windt Z.O. stil hielde ‘t tot 2 glaese in  
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De maendt junie 1715 

de eerste waght af en aen van de wal 

waere ½ mijl onder rijghshooft van de wal 

wende met 2 glaese in de eerste waght 

naa zee de windt Z. t. O. dogh stil. 

Van de vloot gescheijde en met de coopvaerders op de ree van Dansick gekoomen 
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maendagh Den 24 ses glaese in de dagh waght liep 

de windt W.N.W. gereefde marseijls coel- 

te wende ’t weer naa de wal, met de mid- 

dagh wiert zeijn voor ons, en nogh een 

oorlogh schip van de Engelse om met 

de koopvaerders van beijde de natien 

willende naa Dansick en Coninghsberghe 

om van de vloot te scheijde gedaen 't 

zeijn zijnde de blauwe vlagh van de 

voorstengh en twee schoote, en moest 

met ’t aantwoorde, 4 glaes sachtermiddags 

passeerde de hoeck van Heel 2 glaese in 

de platvoet kuame tot Dansick op de 

reede ten anker en ’t schip vertuijde, ik sonde 

mijn commandeur van soldaete met drie 

gewaepende op een smack, daer een Deen- 

se kaeper pretensie op maekte hoe wel 

met Hollanse passe voorsien, en geaddresseert 

aen een Hollanse koopman tot Dansick 

gelaede met eijser koomende van Stokholm 

de selve kuam binne ’t casteel. 

dijnsdagh Den 25 dito de windt Z.W. stilletjes 

saghtermiddaghs kuam de comen- 

deur van soldaete met 't wolk weeder 

aen boort savonts de windt N.W. stijve 

bramzeijls koelte. 

woensdag Den 26 dito de windt O. bramsijls 

koelt. 

donderdagh Den 27 dito de windt W.N.W. marseijls 

koelte sachtermiddaghs lighte ‘t anker en zeijlde 

met te eerste glas in de eerste wacht 

naa de reede van Coninghsberghe ofde 

Pilauw. 
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De maendt junie 1715 

Op de ree voor Pilauw gekoomen 

vrijdagh Den 28 dito de windt N.W. marseijls 

gereefde koelte, 4 glaese in de daghwagt 

kuame op de ree voor der Pillauw ten 

anker op 13 vadem vonde 't fluijte op de 

reede. 

saterdagh Den 29 dito de windt W. bramsijls koelte 

sachtermiddaghs zijlde 3 fluijte naa 

binnen. 
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sondagh Den 30 dito de windt W.N.W. marseijls 

koelte in de platvoet liep de wint N. 

O. lighte ’t anker en ginghe met 2 

glaesen in de eerste wacht onder zeijl 

naa de reede van Dansick. 

weeder op de reede van Dansick gekoomen 

maendagh Julie in ’t begin van de daghwagt 

de windt Z.O. bramzeijls koelte op de 

middagh Z.Z.O. met 4 glaese in de acht- 

termiddagh kuaeme weeder op de reede 

van Dansick ten anker en vertuijde. 

dijnsdagh Den 2 julie variaebel weer de windt 

Z.O. met mooij weer naa de middagh 

reegen donder en blixem, een schip 

uijt Holland zijnde een koopvaerdij 

man kuam op de reede. 

woensdagh Den 3 dito de windt N.W. met mooij weer. 

donderdagh Den 4 dito de windt Z.O. t Z. bram- 

zeijls koelte. 

vrijdagh Den 5 dito de windt Z.Z.O. bramzeijls 

koelte in de plat voet vaeriaebel weer 

met donder weer light en reegen een 

schip van Frankrijk kuam op de reede. 

saterdagh Den 6 dito de windt vaeriaebel met 

slagh reegen een Schosman van Lubek 

kuam op de reede.  
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De maendt julie 1715 

sondagh Den 7 de windt variabel met swaere 

reegen buijen. 

maendagh Den 8 dito smorgens in de plat voet 

de windt Z.O. t’ Z. sachtermiddaghs 

vaeriabel met reegen. 

dijnsdagh Den 9 dito smorgens de windt W. t N. 

gereefde marseijls koelte in de agter- 

middagh quaeme 2 Hollanse gallijoots 

op de reede. 

woensdag Den 10 dito de windt als voore som- 

teijts reegen. 

donderdagh Den 11 dito smorgens de windt Z: bram- 

zeijls koelte savonts Z.W. met donderen 

weerlight en groote slagh reegen. 

vrijdagh Den 12 dito de windt W. bramzijls koelte 

in de voormiddagh zeijlde ‘t Engels oor- 
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logh schip met 3 koopvaerders van ons af 

naa der Pillauw savonts vaeriaebel weer. 

saterdagh Den 13 dito de windt W. buijigh weer. 

sondagh Den 14 dito de windt W. t’ Z. stijve koelte 

savonts de windt W. labber koelte, een 

Engelse bark kuam bij ons. 

Een Deens fregat met orders voor de vloot 

maendagh Den 15 dito smorgens stil, smiddaghs de 

windt N. ‘t Engels oorlogh schip met een 

koopvaerder kuam weeder op de reede, en 

een Deens kooninghs fregat met brieve 

van ’t hof van Denmarcke aen de ad- 

mirael Norris. 

dijnsdagh Den 16 dito smorgens de windt N. t’ W. 

bramzeijl koelte. 

woensdagh Den 17 dito de windt O. bramzeijls 

koelte smiddaghs gingh ’t Deens 

oorlogh schip naa zee neevens een 

Lubbekker fluijt en galioot. 

donderdagh Den 18 dito de windt O. bram zeijls. 
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De maendt julie 1715 

Wij wierde met ons twee capts van de Hollanse naetien onthaelt 

koelte, in de platvoet quam een 

Sweese schoet van Jeevere neffens een 

galioot op de reede. 

vrijdagh Den 19 dito de windt O. t’ Z. bramzeijls 

koelte tegens den avont Z. met reegen. 

saterdagh Den 20 dito smorgens stil somtijts 

reegen smiddaghs W. t’. N. savonts vaer- 

jaebel weer, middernacht hoorde schiette in zee. 

De oorlogh vloot op de reede ten anker gekoomen 

sondagh Den 21 dito smorgens de windt N. stij- 

ve bramzeijls koelte, met den dagh 

kuam capt. Van der Gon voerende ‘t 

oorlogh schip Matenes, en smiddagh 

de heele vloot Engelse en Hollanse 

oorlogh scheepe drie en twintigh 

sterck op de reede ten anker in lienie 

van battaelie, snaghs donder en weer 

light met reegen vaeriaebel weer. 

smaendaghs Den 22 dito smorgens de windt N. 

stijve bram zeijls koelt smorgens met 

den dagh zeijlde capt. Van der Gon 
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met een Engels oorlogh schip naa 

zee, voor de middagh lighte ons anker 

en kuame op ons post bij de schoutbij 

nacht ten anker 3 glaese achtermid- 

dagh. 

dijnsdagh Den 23 dito smorgens de windt N. t’ W. 

marzeijls koelte, gingh met alle de 

vlagh offecieren, en capts meest naa 

de stadt. 

woensdagh Den 24 dito de windt N.W. t’ N. bram- 

zeijls koelte alle de vlagh offecier 

en capts van beijde de naetien 

wierde van de Engelse koopluij 

manifik onthaelt.  
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De maendt julie 1715 

donderdah Den 25 dito de windt N. bramzeijls 

koelte op de middagh zeijlde beijde de 

escaeders van de Engelse, en Hollanse 

naa der naa Vijssel 

munde, en kuame op 7 vaem ten anker. 

vrijdagh Den 26 dito smorgens de windt N.W. t’ N. 

bramzeijls koelte in de daghwaght 

verzeijld 't divisie van de Engelse schout 

bijnaght en kuam bij ons ten anker saegter- 

middaghs de windt N.O. stil. 

saterdagh Den 27 dito ‘t luggje O. t’ N. flauw voor de 

middagh lighte ons anker ginghe onder 

zeyl naa der Pillauw, om eenighe coopvaer- 

deij scheepe af de haele, in de plat voet 

de windt N.N.O. heel met opsette van de 

wacht N. ½  O. van ons. 

sondagh Den 28 dito smorgens de windt N.N.O. bram- 

zeijls koelte, met begin van de daghwaght 

heel N.N.W. 1 mijl van ons, in de voormiddagh 

de windt N. bramsijls koelte 6 glaese in de 

platvoet quame ten anker op 16 vaam 

hadde der Pillauw O. t’ N. 1 ½ mijl van ons 

savonts kuam ‘t loosman bootje aan 

boort, die ik een brief mee gaf aan de 

coopluijde tot Cooninghsberghe. 

maendagh Den 29 dito stilletjes saage ’t Engelse 

en Hollanse esquader in zee zijlen voor 

de middagh lighte ons anker en zeijlde 
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wat nader, smiddaghs kuame ten anker 

op 13 ½ vaem hadde der Pillauw O. ¾ mijl 

de windt N. bramseijls koelte. 

dijnsdagh Den 30 dito smorgens de windt N. 

Scan: NL-UtHUA_A64836_000138_L 

De maent julie 1715 

in de daghwaght kuam een vaertuijgh 

uijt der Pillauw aen boort met tijding 

daer geen coopvaerdeij scheepe nogh 

gereet waere, met de 7 glaese in de plat 

voet ginghe onder zeijl weeder naa 

de reede van Dansick, met op sette van 

de waght der Pillauw O. 1 ½ mijl van ons. 

woensdagh Den 31 dito smorgens de windt N.W. bram 

sijls koelte liepe W.t  Z. aen in ’t begin 

van de voormiddagh waght liep de windt 

N.W. t’ W. wende ‘t oover 4 glaese in de 

voormiddagh wende weer, de windt liep 

N. bramzeijls koelte, met 7 glaese in de 

platvoet kuame op de Dansicker reede 

ten anker op 7 vadem sandt grondt 

en vertuijde. 

De maent augustus 1715 

donderdagh Den1 dito smorgens de windt Z.Z.W. 

met reegen in de dagh waght liepe 

4 Engelsch en 3 Dansicker coopvaerdij 

scheepe liep van de ree naa zee, een 

Dansicker kat kuam van Londe op de 

reede. 

vrijdagh Den 2 dito smorgens de windt W. sagter 

middagh de wind Z.W. onderzeijls koelte 

met swaere rege buijen. 

saterdagh Den 3 dito smorgens de windt W. gereef 

de marzeijls koelte sachter middagh 

vaeriaebel met regen. 

sondagh Den 4 smorgens de windt W. bram- 

zeijls koelte sachtermiddagh vaer- 

jaebel weer. 

maendag Den 5 dito smorgens de windt Z.Z.W.  

 

Scan: NL-UtHUA_A64836_000138_R 

De maent augustus 1715 

bramzeijls coelte sagtermiddagh variae- 

bel weer met reegen en donder. 

Dijnsdagh Den 6 de smorgens de windt Z.Z.W. 
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sagtermiddagh variaebel met stort 

reegen donder en weer light. 

woensdagh Den 7 dito stil met reegen. 

donderdagh den 8 dito smorgens de windt W.N.W. 

bramzeijls koelte een Engels coop 

vaerdij schip kuam op de reede 

vrijdagh Den 9 dito de windt N.W. labberkoel 

te sagtermiddagh variaebel met hae- 

gel en reegen, een Hollanse fluijt koo- 

mende van Oesel kuam op de reede. 

saterdagh Den 10 dito smorgens de windt W.N.W. 

op den dagh vaeriaebel, een Lubbeker 

koomende van Calmar kuam op de 

reede, in de plat voet een statijnder 

galioot van Petersburgh en een mast 

galioot van Lubek. 

sondagh Den 11 dito smorgens de windt N. bram- 

zeijls coelte 2 Dansickers coopvaerders 

liepe naa zee sachtermiddagh stil 

met reegen. 

smaendagh Den 12 dito smorgens stil sachter 

middagh de windt O. marseijls koelte 

dijnsdagh Den 13 dito smorgens de windt Z.Z. 

O bramseijls coelte naa de middagh 

kuam een Dansicker galioot van 

Gotlandt op de reede. 

woensdagh Den 14 dito smorgens stil sachter 

middaghs de windt W. bramzeijls 

coelte vaeriaebel weer.  

 

Scan: NL-UtHUA_A64836_000139_L 

De maendt augustus 1715 

donderdagh Den 15 dito wint en weer vaeriaebel, 

met donder weerlight en reegen sachter 

middagh tusse ‘t N. en ‘t W. harde buije 

een Engeis coopvaerdij schip liep in 

zee. 

vrijdagh Den 16 dito smorgens de windt W. en W. 

t N. stijve marsijls kouw savonts kuam 

een Lubbekker galijoot nevens een hoecker 

van Lubek op de ree. 

saterdagh Den 17 dito smorgens de windt W.Z.W. 

bramzijls koelte sachtermiddaghs zijlde 

een Dansicker galioot met drie maste 

naa zee savonts de windt N.N.W. 
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slappe coelte, ‘t Engels oorlogh schip 

zeijlde naa der Pillauw om coopvaer 

dij scheepe af te haele. 

sondagh Den 18 smorgens variabel weer met don- 

der weerlight, en reegen sachtermiddagh 

liep de windt Z.Z.W. labber koelte. 

maendagh Den 19 dito smorgens de windt Z. t’ O. 

labber koelte, voor middagh liep een 

Dansicker buijsje naa Zee, naa de mid- 

dagh de windt W. t’ Z. een smack liep 

 van de ree naa de coerse strandt, in 

de eerste wacht ‘t weer vaeriaebel met 

reegen en weer licht. 

dijnsdagh Den 20 dito smorgens de windt W. t. Z. 

stijve marzijls koelt sachtermid- 

daghs de windt Z. t’ W. een Schel- 

linger galioot kuam van Amsterdam 

op de ree, en zeijlde snaghs naa der 

Pillauw. 

 

Scan: NL-UtHUA_A64836_000139_R 

De maend Augustus 1715 

woensdagh Den 21 dito smorgens de windt W.N.W. 

stijve coelte. 

donderdagh den 22 als voore bramzeijls koelte ‘t 

Deens fregat naa onse vloot tot Revel 

geweest, en t Dansicker galioots met 1 

mast, 3 koomend uijt de Oost zee, en een 

van Amsterdam kuame op de ree sa- 

vonts de windt vaeriaebel een hoecker 

liep in zee. 

vrijdagh Den23 dito smorgens de windt O. t. N 

bramzeijls koelte 't Engels oorlogh 

schip kuam weeder van der Pillauw 

bij ons op de ree sonder scheepe, sachter 

middagh de windt O. t’ N. als voore 

marzeijls coelte, een Engels coopvaer 

dij schip, koomende van Nieuwkasteel, 

16 Hollanders, en twee Engelse van der 

Pillauw kuame op de ree, streeke sten- 

ghe en rees. 

saterdagh Den 24 dito smorgens de windt Z.O. 

labberkoelte sette stenghe en ree om 

hoogh, reegen, smiddaghs de windt Z. 

een Engelse fluijt, en een hoecker 
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van der Pillauw kuame bij ons op 

de reede, een Lubekker, en een Frans 

scheepje liepe in zee. 

sondagh Den 25 dito smorgens de windt N. t’. W. 

bramzeijls koelte, smiddaghs weer 

en windt vaeriaebel met swaere 

reegen buije, in de plat voet liep 

de windt N. onderzejls koelte 

streeke stenghe, en rees 3 galioots 

met 1 mast en een met 3 maste kuam 

op de ree. 
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De maendt augustus 1715 

maendagh Den 26 dito smorgens de windt N. t’ W. 

onderseijls weer met reegen savonts de 

windt N.N.O. marzeijls koelte sette sten- 

ghe, en rees om hoogh. 

dijnsdagh Den 27 dito smorgens de windt N.N.O. 

marzeijls koelte sachtermiddaghs kuam 

‘t convooij van Riga bestaende uijt twee 

Engelse twee Hollanse oorlogh scheepe 

en 148 coopvaerdij scheepe op de ree 

kreeghe tijdingh dat capt. Jolle Jolles 

tot Revel overleede was. 

woensdagh Den 20 dito smorgens de windt O.t’ 

Z. marzeijls koelte smiddaghs begon ‘t 

een storm te waeijen streeke stenghe 

en rees, sachtermiddaghs kuame 12 schee- 

pe uijt der Pillauw bij ons, savonts liep 

de windt Z.O. met slagh reegen ’t weer 

begon te bedaeren. 

donderdagh Den 29 dito smorgens de windt Z. t’ W. 

bramzeijls koelte sette stenghe en 

rees op, sachtermiddaghs regen, in't 

lest van de eerste wacht liep de wind 

N. t’. O. stijve coelte. 

vrijdagh Den 30 dito smorgens de windt N. t. O. 

‘t begon een storm te waeije met reegen 

streeke stenghe en rees, in de dagh 

wacht dreef ons boot op strant, 

die de capt Schaep geleent had, een Hollanse 

smack, en een boeijer strande door ‘t 

harde weer. 

saterdagh Den 31 dito smorgens de  windt N.O. stij- 
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ve marzeijls koelte buijigh weer sach- 

termiddaghs kuam de vloot van 

Reevel hondert zeijlle sterk 

3 oorlogh scheepe te weet twee 
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De maendt september 1715 

De vloot op de ree gekoomen 

Hollanse en een Engels fregat wae- 

re gesonde naa de kust van Riga 

om te zien of 't convooij daer nogh 

lagh kreeghe tijdingh dat capt. De 

Groot met zijne onder hebbende oor 

logh schip, genaemt 't Huijs te War- 

melo met 44 stuck en 200 man op 

een klip onder 't Hogelant gebleeve 

was en alleen 69 man met sloepe 

en boots daer van gekoomen. 

sondagh Den 1 september 1715 

smorgens de windt N. t. O. marseijls 

koelte smiddaghs de windt N.O. t. O. 

savonts in de plat voet stierf een 

matroos. 

maendagh Den 2 dito smorgens de windt N.N.O. 

stijve bramzeijls koelte smiddaghs de 

windt N.O. slappe koelte. 

dijnsdagh Den 3 dito de windt smorgens N.N.W. 

bramzeijls koelte, 4 scheepe kuame 

van der Libauw, en 3 uijt der Pillauw 

op de ree onse schoutbijnacht pas- 

schaerde. 

woensdagh Den 4 dito smorgens de windt N.W. 

labberkoelte 6 glaese in de dagh wacht 

de windt N.O. alle de oorlogh scheepe 

maekte haer voor marseijls los sachter- 

middagh de windt O. lichte alle 

ons tuij anker savonts de windt Z.O. 

t’ Z. labberkoelte. 

donderdagh Den 5 dito smorgens de windt Z. t’ W. 

labber koelte 't wierdt wat mistigh 

met de 6 glaese in de dagh wacht 

wierdt zeijn gedaen om te zeijlle 

  

Scan: NL-UtHUA_A64836_000141_L 

De maendt september 1715 
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Met de heele vloot van de ree van Dansick gezeijlt 

met de 5 glaese achtermiddagh wae 

alle onder zeijl de windt Z.O. t. O. 

bramseijls coelte, peijlde heel savonts 

met sons ondergangh van ons Z. t. W. 

1 ½ mijl. 

vrijdagh Den 6 in de honde wacht de windt 

Z.Z.O. marseijls koelte buijigh, en 

reegenachtigh weer middaghs de 

windt Z. hadde Reefcol Z.O. ½ Z. 

3 ½ mijl van ons. 

Ondert eijlandt Bornholm t’ anker gekome met de heele vloot 

saterdagh Den1 dito smorgens de windt W.N. 

W. bramzeijls koelte in de dagh 

wacht de windt Z.W. t’ Z coers W. t. 

N. 1/3 N. 13 ½ mijl in ‘t etmael smid- 

daghs de Eertholms W. t’ N 2 ½ mijl 

van ons sachtermiddagh met de 

3 glaese wende 't naa de wal toe 

de windt Z.W. t’ Z. laveerde onder 

Bornholm in de eerste wacht met 

de drie glaese wierdt zeijn gedaen 

om te ankere, kuame ten anker op 

30 vaem waeter, hadde de N. hoeck 

van Bornholm W. t’ N. 1 ½ mijl van 

ons. 

sondagh Den 8 dito smorgens de windt W. t. 

Z. vaeriaebel weer met reegen en 

buijighe winde hadde gezeijlt 

sedert de voorige middagh 4 mijl 

de behoude coers W. ½ Z. 

maendagh Den 9 dito smorgens de windt 

W. t. Z. reechenastigh weer 2 glaese 

in de dagh wacht de windt Z.W. 

t’ Z. gereefde marseijls koelte, ligte  
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De maendt september 1715 

ons anker en laveerde naeder onder ‘t 

lant 7 glaese in de voormiddagh waght 

kuame ten anker op 28 vaem waeter 

steke gront Hammerhuijs N.W. t W. 1 

mijl van ons, windt als voore. 

dijnsdagh Den 10 dito smorgens de windt W. t’ Z. 

stijve bramzeijls koelte bleeve leghe 
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woensdagh Den 11 dito smorgens de windt W. t’ N. 

2 glaese in de dagh wacht wierdt zijn 

gedaen om anker te lichte de windt. 

smiddaghs W. savonts kuame weeder met 

met de vloot ten anker 3 glaese in de 

plat voet hadde Haemerhuijs W. ½ mijl 

van ons, diepte van 28 vaem steke 

gront. 

Van onder Borholm gezeijlt 

donderdagh Den 12 dito smorgens de windt N.W. 

2 glaese in de daghwacht wierdt zijn 

gedaen om te zeijlle met de 4 glaese 

waere onder zeijl koelte N.W. dogh 

stil, smiddaghs de windt Z Z.O. peijlde 

Hamerhuijs Z. t’. W. 1 mijl van ons. 

Acht Engelse oorlogh scheepe van de vloot gescheijde en met de Deense vloot geconjugeert 

vrijdagh Den 13 dito smorgens de windt Z mar 

zeijls koelte op de middagh passeerde 

‘t rif van Valsterbon saeghe de Deense 

vloot in de Kiooger boght ten anker 

22 zeijlle sterck, 2 glaese naa de 

middagh kuam een Deens fregat 

in de vloot, die ons schout bijnacht 

salueerde, en keerde weeder naa de de  

vloot, de Engelse admirael kreegh 

order om acht Engelse oorloh 

scheepe te detascheeren, om te 
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De maendt september 1715 

In de Sond ten anker gekoomen 

conjugeeren met de Deense vloot 6 

glaese naa de middagh kuame met 

alle de oorlogh scheepe ten anker op 

7 vaem onder Amack steke gront 2 

glaese in de plat voet kreegh ik order, 

met de koopvaerders de drooghe door te 

zeijle naa de Sondt 4 glaese in de plat 

voet waere onder zeijl, 3 glaese in de 

eerste wacht kuame onder Weem in 

de Sondt den anker op 11 vaem steck 

gront de windt t Z.Z.W. marzeijls 

koelte met reegen.  

saterdagh Den 14 dito smorgens de windt W. 

bram zeijls koelte met de 4 glaese in 
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de dagh wacht lighte ons anker, en 

verzeijlde onder Croonemburgh 2 

glaese voor de middagh kuame op 

6 ½ vaem ten anker sant grondt. 

Alle de oorlogh scheepe in de Sondt gekoomen 

sondagh Den 18 dito smorgens de windt Z.W. 

labberkoelte, in ‘t eerste van de voor 

middagh kuam de Engelse admirael 

met onse, en Engelse schoutbijnaght 

beneffens de oorlogh scheep in de 

Sondt, 4 glaese voor de middagh wierdt 

zijn gedaen om te verthuijen. 

maendagh Den 16 dito smorgens stil en mis- 

tigh agtermiddaghs ‘t luchgje Z.W. 

dijnsdagh Den 17 dito smorgens de windt W. 

N.W. bramzeijls koelte, 3 Hollanders 

een Dansicker en een Fransman 

kuame in de Sondt ten anker. 
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De maendt september 1715 

woensdagh Den 18 dito smorgens de windt 

Z.W. stijve bramzeijls koelte smid- 

daghs maeste alle onse voor mars 

seijls los savonts de windt W.Z.W. 

marzeijls coelte. 

donderdagh Den 19 dito smorgens de windt 

Z.W. gereefde marzeijls koelte smig- 

daghs kuam een Lubekker kraeijer en 

een smack in de Sondt. 

vrijdagh Den 20 dito smorgens de windt W. t. 

Z. gereefde marzeijls koelbte een 

Hollans fregat, een smack en 3 Deense 

vaertuijghe kuame in de Sondt. 

De koonegin van Denmarck op ’t casteel Croonemburg gekoomen van ’t selve en de oorlog scheepe 

gesalueert 

saterdagh Den 21 dito smorgens in de hondewagt 

de windt W.Z.W. onderzeijls weer, een 

Frans oorlogh schip op hebbende 

een Persiaense ambassadeur, nevens 

2 Hollanders 2 Engelse en een Dansic- 

ker kuame in de Sondt, 1 glas in de 

plat voet, wierdt salvo gechoote 

van alle de oorlogh scheepe, voor 

de koonegin van Denmarcke die op ‘t 
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casteel Kroonemburgh kuam. 

sondagh Den 22 dito smorgens de windt N.W. 

gereefde marseijls koelte voor de 

middagh kuam een Engelse fluijt 

binne savonts de wind W. koelte 

als voore. 

maendagh Den 23 dito smorgens de windt N.W. 

bramzeijls koelte met regen, in de 

dagh wacht gingh ’t Frans 

kooninghsschip onder zeijl 
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De maendt septembert 1715 

3 coopvaerders met maste en hennip gelade naa Coppenhaege gebraghe gebraght 

naa Coppenhaeghe, tuschen den 23 

en 24 snaghs nam een Deense sloep 

3 scheepe gelaede met maste en hen- 

nip uijt onse vloot en broght de sel 

ve naa Coppenhaege. 

dijnsdagh Den 24 dito smorgens de windt Z. 

stijve bramzeijls coelte met regen, 

in de dagh wacht zeijlde 2 moscovis- 

se oorlogh scheepe uijt de Sondt na 

‘t Katte gat, voor de middagh wierdt 

zijn gedaen om thui anker te ligte 

3 Hollanse en Engelse oorlogh 

scheepe zeijlde naa de binne kant 

van de koopvaerdij vloot om die te decke. 

Uijt de Sondt gezeijlt 350 zeijlle sterk 

woensdagh Den 25 dito smorgens de windt Z. t’. 

W. stijve bramzeijls koelte 4 glaese 

in de sachtermiddaghs wierdt zijn 

gedaen om te zeijllen, in de plat 

voet ginghe onder zeijl met de 

Engelse en Hollanse vloot 350 

zeijle sterck de windt Z.Z.W. slap- 

pe bramzeijls koelte, met opsette 

van de wacht hadde Kol N.O. t’ N 2 ½ 

mijl van ons liepen N.N.W. aen. 

donderdagh Den 26 dito 6 glaese in de hon- 

de wacht liep de windt t W.Z.W 

marzeijls koelte in de dagh waght 

passeerde ‘t rif van Anout 4 glae- 

se voor de middagh liep de windt 

W.N.W. wende met de vloot 8 glaese 
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naa de middahg kuame met de 

vloot onder Anout ten anker op 24 

vaem steck gront hadde Anout W.N W. 
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De maend september 1715 

1 mijl van ons in de eerste wahcht 

liep de windt W. stijve coelte. 

Weeder in de Zondt gekoome 

vrijdagh Den 27 dito smorgens in de honde 

wacht de windt N.W. 3 glaese in de 

dagh wacht wierdt zijn gedaen om 

op te duwen lighte onse ankers en 

raekte in 't begin van de voormid- 

dagh wacht onder zeijl, savonts 

4 glaese in de plat voet kuame 

met de vloot, in de Sondt weeder 

ten anker op 8 vaem sandt grondt 

de wind N.N.W. stijve bramzeijls 

koelte. 

saterdagh Den 28 dito smorgens de wind N.N. 

O. op de dagh liep de wind t N. lab- 

ber koelte, in de voormiddagh zeijl- 

de een Deense kapper Pieter Vliegen 

uijt de Sondt en kuam savonts wee 

der binne hebbende een Sweese boot met 

1 stuck en 4 basse genoom met 20 

man sonder eenigh commissie, ‘t 

Moskoovis oorlogh schip de Parel 

kuam binne hebbende al zijn ront 

hout verlooren. 

sondagh Den 29 dito smorgens de windt t Z.Z. 

O. stilletjes met helder weer, in de 

dagh wacht wierdt zijn gedaen 

om tuij anker te lighte voor de 

Engelse voor de middagh liep de 

windt Z.Z.W. stil 5 glaese in de 

plat voet schoote alle de Engelse 

oorlogh scheepe salvo, zijnde t 
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De maendt september 1715 

dien navont jaerigh dat de kooning 

Gorge in Engelandt gelandt is 

savonts de windt W.N.W. bramzeijls 
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koelte. 

maendagh Den 30 dito smorgens de windt W.t’ N. 

in de dagh wacht passeerde ons 't 

’t schip de Paerel naa de middagh 

kuame 2 Engelse 1 Schot en een Hol- 

lander uijt 't Katte gat in de Sondt, 

savonts stil. 

de drie oorlogh scheepe met 13 koopvaerders uijt de O. zee bij ons gekoomen 

dijnsdagh Den eerst october smorgens de windt 

N.W. t’. W. marseijls kouw de Engelse 

snauw met de oorlogh scheepe 

gevoert door de capt. Taelman en 

Spieringh kuame met 13 koopvaer- 

ders uijt de Oos zee bij ons, 3 Deense 

schoete nevens een Engelse hoecker 

kuam uijt ’t Katte gat in de Sondt 

‘t begon hardt te waeije, in de plat 

voet een storm uijt de N.W. streeke 

stenghe en rees. 

woensdagh Den 2 october smorgens de wint N.N. 

W. harde windt een Hollans 3 mast 

galioot en een fluijt beneffens een 

Deens Oostindie vaer kuam in de 

Sondt. 

Donderdag Den 3 dito smorgens de windt N. buij 

igh met haegel en reegen saeghe 

dat eenighe boots in de grondt ge- 

raekt waere achter de scheepe, daer 

de onse onder was hebbende hem 

geleent aen capt. Bakker die van de 

schout bijnaght dreef wegh met 

eenige varkens waeter. 

vrijdagh Den 4 dito smorgens de windt N. 
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De maendt october 1715 

bramzeijls koelte mooij weer sette 

stenghe en rees op naa de middag 

kuam een Deens convooij met een 

Hollans galioot van Staverne in 

de Sondt een Deense caeper laveer- 

de uijt. 

saterdagh Den 5 dito smorgens de windt W.N. 

W. bramzeijls koelte, de Deense kae- 

per kuam weeder in de Sondt, naa de 
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middagh een Engels buijsje een 

Deens koninghs fregat en een Deense 

fluijt. 

sondagh Den dito smorgens de windt Z. t. W. 

marzeijls koelte smorgens liepe 6 

Hollanders 3 Engelse en 2 Dansicker 

koopvaerders liepe in zee, wierdt 

zijn gedaen van de Engelsche admi- 

rael om thuij anker te lighte. 

maendagh Den 7 dito smorgens de windt W. 

t’ Z. marzeijls koelte. 

dijnsdagh Den 8 dito windt, en weer als voore 

voor de middagh passeerde ons een 

convooij van kraeijers en schoete gaen- 

de naa de Belt de selve kuame achtter 

de lap ten anker savonts streeke onse 

rees. 

woensdagh Den 9 dito smorgens de windt Z.Z. 

W. nogh al stijve koelte sachtermid 

daghs de windt Z.W. bram zeijls 

koelte sette onse rees op. 

donderdagh Den 10 dito smorgens de wind Z.Z.O. 

bramzeijls koelte 5 glaesen in de 

dagh wacht wierdt zijn gedaen  
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De maendt october 1715 

Uijt de Sondt gezeijlt 

om te zeijlle voor de middagh 

raekte alle onderzeijl met de 

geheele vloot ’t Deens vlootje was 

ook onder zijl paseerde met onse 

vloot Kol in ’t laest van de plat 

voet liepe N. t. W. aen. 

vrijdagh Den 11 dito smorgens in 't laest van 

de honde wachgt liep de windt O. 

Z.O. met regen vaeriaebel weer voor 

de middagh saeghe de Nijdinghs 

O.N.O. 2 mijl van ons de windt liep 

Z.W. hadde Wingo N.O. t’. O 4 mijl 

van ons 5 glaese in de platvoet 

kuame op 34 vaem steck grondt 

ten anker Wingo N.O. t O. 2 ¾ mijl van ons. 

saterdagh Den 12 dito smorgens de windt W.Z. 

W. marzeijls koelte, op de middagh lighte 
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ons anker, en zeijlde nader bij ons schout 

bijnacht, behoude coers W.Z.W. 1 ¼ mijl savons 

kuame op 23 vaem ten anker stek gront, 

hadde Lesauw W.Z.W. 3 mijl van ons. 

sondagh Den 13 dito de windt Z.Z.W. buijigh 

weer wiert sijn gedaen om te seijlen, 

2 glaese in de dagh wacht raekte onder 

zeijl, sachtermiddagh de windt Z.O. t O. 

bramzeijls koelte, 2 glaase achtermid- 

dagh passeerde ‘t rif van Schaegen, 

peijlde 4 glaese in de plat voet Hart- 

hals Z. t. W. 1 ½ mijl van ons. 

maendagh Den 14 smorgens de windt Z.Z.O. 

harde windt met de 2 glaese in de 

dagh waght verlooren door een swaer  
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De maendt ootober 1715 

Onse drie maste verlooren 

slinger, en een reuck windt alle drie onse 

maste, de boegh spriet was swaer 

gebrooke maer bleef staen, een van 

ons volck was de lende en beijde de bee- 

ne door ’t valle gebrooke, 4 glaese in 

de dagh wacht raeckte door ’t swaer 

slingere een stuck gaende, een smack 

sijlde ons dwars in de zij zijn boeghspriet 

brack op ons boort af hadde de Holms O. 

Z.O. 5 mijl van ons, 18 vaem waeter in ’t 

begin van de voormiddagh wacht raeckte 

de vleet quijt, wierdt geresolveert op te 

duwen naa Noorweegen, kreegen met de 

onderblindt 't schip voor de windt 

liepe N.N.O. aen reghte achter een stomp 

op, en kreeghe een voormarseijl aen de 

stomp van de focke mast 6 glaese naa 

de middagh draeijde beij stevende Z.O. 

de windt Z.Z.W. ‘t woeij een storm liet 

’t drijve. 

dijnsdagh Den 15 smorgens de windt Z.W. 2 glaese 

in de honde wacht maekte zeijl liepe 

N.N.W. aen in de dagh wacht kreeghe 

de Drommels van Mardouw in ‘t 

gesight smiddaghs liep de windt N. 

lijde ’t W. over 6 glaese achtermid- 
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dagh liep de windt W. savonts hadde 

de Drommels N.W. 2 mijl van ons, liet 

‘t drijven kreegen tegen den avont 

een voorstengh op voor een groote 

mast. 
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De maendt october 1715 

In Maerdauw gekoomen 

woensdagh Den 16 dito smorgens in de hondewacht 

de wint Z.W. bramsijls koelte met de 4 

glaese lijden 't naa de wal, in de dagh 

wacht wiert 't stil voor de middagh 

liep de windt Z.Z.O. stijve coelte met 

donker reegenachtigh weer kuame 

recht voor Hesnes te lant 5 glaese 

voor de middagh kreeghe een loos aen 

boort 3 glaese naa de middagh kuame 

voor Arendal ten anker op 16 vaem 

stek gront ettelijke koopvaerdijschee 

pe kuame binne en ‘t oorlogh schip 

van capt. Backer. 

De schout bijnacht binne gekoomen 

donderdagh Den 17 dito smorgens de windt W. t’ Z. 

bramzeijls koelte, smorgens kuam 

onse schout bijnacht met 5 oorlogh 

scheepe, en eenighe coopvaerders in 

Maerdouw binne. 

vrijdagh Den 18 dito smorgens de windt W. t. N. 

bramsijls koelte, in een crijsraedt 

wierdt geresolveert dat ik drie spie- 

re soude koope om in te sette in de 

plaets van maste en dat de oorlog  

scheepe mij van ‘t noodighe touw 

werck soude versien, door dien hier 

geen touw werck was te bekoome 

ook wierdt geresolveert een jol om 

de oost en een om de west te sende 

om te verneeme tusse de Langhe 

sondt, en Vleckere wat koopvaerdij 

scheepe van ons vertrooijde vloot 

daer laeghe, op ons schip reghte 

een bock op.  
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De maendt october 1715 

saterdagh Den 19 dito smorgens de windt N.O. 

gereefde marseijls coelte met sneeuw, 

name onse tompe af. 

sondagh Den 20 dito smorgens de windt N.N.W. 

bramzeijls koelte mottigh weer smid- 

daghs W. mooij weer reghte een groote 

spier op, voor een groote mast van 65 

voet langh en 16 1/3  palm dick. 

maendagh Den 21 dito smorgens de windt Z.W. 

met regen en duijster weer. 

dijnsdagh Den 22 dito smorgens de windt Z. met 

reegen reghte een spier voor op, voor 

een focke mast van 55 voete langh en 

14 palm dick. 

woensdag Den 23 dito smorgens de windt Z.W. bram- 

zeijls koelte met reegen, smiddaghs 

mooij weer. 

donderdagh Den 24 dito smorgens de windt N.N. 

W. bramzeijls koelte mooij weer, capt. 

Backer seijlde met zijn schip van voor 

Arendael om met ‘t schip van de capt. 

Corlee naa Vleckere te zeijlle, maer 

kuam door stilte, en contraerie 

windt niet verder dan tot Maer 

dauw capt. Corlee raekte met sijn 

schip in zee, reghte een spier op voor 

een besaens mast, van 54 voete langh en 11 ½  palm dick. 

vrijdagh Den 25 smorgens de windt N.O. stil 

sachtermiddaghs Z.W. bramzeijls 

koelte. 

saterdagh Den 26 dito smorgens stil smiddaghs 

Z.W.  
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De maendt october 1715 

sondagh Den 27 smorgens de windt Z W. met 

reegen, op den dagh mooij weer, raek- 

te klaer om te zeijlle. 

maendagh Den 28 smorgeres de windt Z.W. met 

reegen, sachtermiddaghs N.W. harde 

windt droogh weer. 

dijnsdagh Den 29 dito smorgens de windt Z.W. 

krenghde ’t schip, op den dagh regen, 

kreeghe tijdingh van een Engelse 
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fluijt, in 8 daeghe van de revier van 

Londe gezeijlt, dat hij de Engelse 

admirael Norris met 8 a 10 scheepe 

gezien hadt 5 mijl buijte Jaermuije, 

sachtermiddaghs de windt W.N.W. 

woensdagh Den 30 smorgens de windt W. sachter 

middaghs Z.W. bramzeijls koelte. 

donderdagh Den 31 dito smorgens de windt W. 

koelte als voore klaere lught. 

De maendt november 1715 

vrijdagh Den eerste november smorgens de windt 

N. t’ O flauwe koelte lighte ons an- 

ker in 't begin van de voormiddagh 

en verseijlde met ons schip naa 

Maerdauw kuame 7 glaese voor de 

middagh ten anker onder de west 

hoeck van Maerdauw op 14 vaem 

verthuijde ons schip met een caebel 

touw aen de wal. 

saterdagh Den 2 dito smorgens de windt Z. 

W. met reegen, 4 Engelse coopvaer- 

ders kuame binne, en een Hollanse 

fluijt in 4 daeghe uijt ‘t Vlie gezeijlt  
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De maendt november 1715 

sondagh Den 3 dito smorgens de windt N.N. 

O. bramzeijls koelte dick duijster weer, 

capt. Backer en 14 coopvaerders soo 

Engelse als Deene, een Moscovis oor 

logh schip en 3 Hollanse fluijte liepe 

in zee, sachtermiddaghs de windt 

Z.W. dick donker weer, 10 van de koop 

vaerders kuame weeder binne van 

die smorgens uijt geloope waere. 

maendagh Den 4 dito smorgens de windt W. 

gereefde marzeijls koelte, een 

Deense caeper en 5 fluijte van onse 

vloote die beooste ons geleghe had- 

de kuame binne. 

dijnsdagh Den 5 dito smorgens de windt N.O. 

harde windt met reegen, in begin van 

de dagh wacht wiert zijn gedaen om 

thuijanker te lighte 4 fluijtte liepe in 

zee naa de middagh sneuw met vorst 
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hardt weer. 

woensdagh Den 6 dito smorgens wint en weer als 

voore. 

Uijt Maerdauw gezeijlt 

donderdagh Den 7 dito smorgens de windt N.O. mar 

sijls koelte, in ‘t begin van de daghwagt 

wiert zijn gedaen om thuijanker te 

lighte, in 't begin van de voormiddagh 

wierdt zijn gedaen om te sijlen, smid- 

daghs kuame in zee met een hard N.O. 

windt en dick duijster weer lenste 

voor ons schooverzeijl liepe Z.Z.W. aan 

in ‘t begin van de platvoet liep de 

windt Z.O. onderzeijls koelte. 

vrijdagh Den 8 dito smorgens in de honde 

wacht de windt O. gereefde marseijls  
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De maendt november 1715 

koelte saghe in de dagh wacht 18 

zeijlle smiddagh coers Z.Z.W. ¼ W. 

21 mijl gegiste breete van 56 gr. 25 mt.  

Boevenberghe O. 7 mijl van ons voor 

de middagh passeerde ’t Jutse rif. 

saterdagh Den 9 dito smorgens ‘t luchtje Z.O. 

dogh stil 2 glaese voor de middagh 

liep de windt W.N.W. bramzeijls 

koelte duijster mottigh weer saghe 

veul scheepe van de vloot smiddags 

coers Z.Z.W. ½ W. 10 mijl gegiste br. 

van 55 gr. 54 mt. Rinkopen O. t’ N 1/3 

O. 15 mijl gooijd 24 vaem sandt grondt 

sondagh Den 10 dito smorgens de windt Z.W. 

en Z.W. t’ Z. groote gereefde marseijls 

koelte, smiddaghs behoude coers W.N.W. 

¼ N 12 ½ mijl, gegiste br. van 56 gr. 14 mt., 

Ter Neus N.O. ¼ N. 25 mijl van ons, twee 

glaese voorop sette van de wacht de windt W. 

N.W. 

maendagh Den 11 dito smorgens 't luchchje W.Z. 

W. stilletjes smiddaghs W.N.W. be- 

houde coers Z.W. 4 mijl in ’t etmal 

gegiste br. van 56 gr. 6 mt. de hoeck van 

Ter Neus N.O. 29 mijl van ons, saeghe 

de schout bijnacht met de oorlogh 



29 
 

scheepe en eenighe coopvaerder aen leij van ons. 

dijnsdagh Den 12 dito smorgens de windt Z.Z. 

W. en Z.W. t’ Z. groote gereefde mars- 

seijls koelte, smiddaghs behoude coers 

in ‘t etmael Z.W. 1/3 W 7 ½ mijl t oost 

ent van 't Vlie Z.Z.O 39 mijl van ons.  
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woensdagh Den 13 dit smorgens de windt Z.Z.W. 

groot gereefde marseijls coelte, smiddahs 

behoude coers in 't etmael W. t’ Z. ¼ Z. 9 

mijl Texel Z.Z.O. ½ O. 41 mijl van ons, 

twee glaese naa de middagh de windt 

W.N.W. met reegen, gegiste br. van 55 gr 34 

minuten. 

donderdagh Den 14 dito smorgens de windt Z. en- 

Z. t’ W. met reegen marseijls coelte 

smiddaghs behoude coers in ’t etmael 

Z.O. ½ Z. 9 ½ mijl gegiste br. van 55 

gr. 3 mt. Texel Z.Z.O. ¼ O. 32 mijl van 

ons resolveerde om twee mael daegs 

‘t volck te schaffe, en drie pont broot 

de man ter weeck te geeve, om te me- 

nageeren. 

vrijdagh Den 15 dito smorgens de windt W. t’ N. 

en W.N.W. onder zeijls coelte bij vlaeghe 

woeij 't een storm, smiddaghs behoude 

coers in 't etmael Z. 8 ½ mijl gegiste 

br. van 54 gr. 27 mt. Texel Z.O. t‘ Z. 25 ½ 

mijl van ons. 

saterdagh Den 16 dito smorgens de windt W. en 

W. t’ N. groot gereefde marseijls coelte 

behoude coers in 't etmael Z.O. t’ Z. 10 ½ 

mijl gegiste br. van 53 gr. 54 mt. 

Texel Z.O. t’ Z. 15 mijl van ons. 

sondagh Den 17 dito smorgens de windt Z.W. 

’t woeij een storm donker deijsigh weer 

smiddaghs behoude coers in ’t etmael 

Z.O. t Z. 12 mijl gegiste br. van 53 gr. 
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De maendt november 1715 

32 mt Amlant Z.O t. Z 4 mijl van ons 

wende in de nacht 2 mael de windt 
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vaeriaebel.  

Gegist bij Amlant te zijn 

maendagh Den 18 dito smorgens de windt Z. t’. 

W. liepen na de wal tot op 10 vaem 

waeter aen 't Aamlander rif ’t wel- 

cke is een ongelijcke diepte als 11 en 14 

oock 10 vaem groff vuijl sant met kleijne 

roo en geele steentjes vermenght, naa 

gissingh 7 glaese voor de middagh 

wende naa zee steevende W. t. Z. mis- 

tigh neveligh weer de koers Z.O. t’ Z. 

3 mijl gegiste br. 53 gr 25 mt. hadde Aam- 

lant Z. van ons 1 ½ mijl naa gissingh 

liepe in de achtermiddagh W.N.W. 

tot de eerste wacht vertierde 6 mijl 

tot begin van de plat voet 15 vaam 

grof vuijl sant. 

Een vliegende storm  

dijnsdagh Den 19 dito savonts te voore 4 glaese 

in de plat voet hadde 19 vaem grof 

sant en de 7 glaes 18 vaem fijn wit 

zant, en de eerste wacht 21 vaem in 

de honde wacht 25 en voor de middagh 

26 vaem kleiigh zant gront, in de 

honde wacht begon ‘t een vliegende 

storm te waeije uijt de W.Z.W. name 

onse fock in, en liete 't drijve onse 

coers was in 't etmael N.W. t’ N. 11 ½ mijl 

gegiste br. van 54 gr. 5 mt hadde ’t Eeijer 

lant Z. 13 ½ mijl van ons, op de middag 

reefde ons groot zeijl en bezaen en 

liete ‘t drijve dreeve N.O. t N. aan 

hadde 26 vaem zant gront.  
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woensdagh Den 20 dito met de middagh liep 

de windt N.N.W. stijve gereefde mar- 

seijls koelte, onse coers N.O. t N. 8 ¾  

mijl de gegiste br. 54 gr. 34 mt. ’t O. 

endt van der Schellingh Z. 19 mijl 

van ons, in de honde wacht wiertd 

‘t stil in 't laest van de honde wacht 

de windt N.N.W. onder zeijls weer 

swaere buije gooijde 24 vaem slijmeri- 
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ge gront. 

donderdagh Den 21 dito stil de coers in ’t et- 

mael Z. ½ W 15 ½ mijl de gegiste br. Van 

53 gr. 30 mt. bekoome van 53 gr 59 mt 

hadde geen daelingh aan de zon 

giste der Schellingh Z. 4 mijl van 

ons wierpe 19 vaem grof zant met 

kleijne geele stippe, 3 glaese in de 

plat voet kuame op 16 vaem waeter 

ten anker bruijn zant grontd ‘t 

luchtje N.W. 

vrijdagh Den 22 dito smorgens de windt W.N. 

W. slappe bramzeijls koelte lighte 

met 't begin van de voormiddagh 

wacht ons anker en ginghe met de 

3 glaese onder zeijl konde Z.W. steve- 

nen, kregen de Brandaeris van der 

Schellingh in ‘t Z. t’ O. 3 mijl in ons 

gezight met de 4 glaese achtermid- 

dagh kuame ten anker op 13 vaem 

zant gront peijlde de Brandaris 
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Z.Z.O. ½ Z. 2 mijl waere Z.Z.W. mijl 

vertiert saeghe een Hollans oorlog 

schip en eenighe smakke mooij 

helder weer in ‘t begin van de plat 

voet ons anker en gonge onder zeijl 

Voor ’t sLans diep ten anker gekoome  

saterdagh Den 23 dito smorgens stil 4 

glaese in de honde wacht kuame ten anker 

de Brandaris Z.W. t’ Z. 2/3 mijl in ’t begin 

van de voormiddagh de windt Z. 

lighte ons anker ginghe onder zeijl 

4 glaese naa de middagh kuaeme 

weeder ten anker op 14 vaem hadde 

de brandaris Z.O. 2 mijl van ons. 

saghe 15 sijlen met begin van de eerste 

wacht ginghe onderzeijl de windt Z.Z.O. 

bramzeijls koelte. 

sondagh Den 24 dito met den dagh peijlde ’t W. 

ent van ‘t Vlie Z.O. 2 mijl van ons, sa- 

vonts kuame voor 't Lans diep ten anker 

op 7 vaem hadde Kijckduijn N O. t’ O. ½ 
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mijl van ons, omtrent twintigh 

scheep zeijlde in zee gaende om de 

W. daer onder eenighe Oostindie vaer- 

ders. 

maendag Den 25 dito smorgens de windt O.N. 

O. gereefde marseijls koelte name een 

tweede loots naa de middagh de windt 

O.Z.O. bleeve nogh leghe sage 10 zeijle 

naa de wal laveeren. 

dijnsdagh Den 26 dito smorgens de windt O. met 

de 4 glaese in de dagh waght ginghe 
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In Texel gekoome 

onderzeijl en laveerde tot binne de 

derde ton van sLansdiep kuame ten 

anker en stopte teij 4 glaese naa de 

middagh lighte ons anker, en laveerde 

met de vloet binne tot op de Mos- 

covisse ree quame 4 glaesse in de plat 

voet ten anker op 10 vaem veel coop- 

vaerders kuame binne. 

woensdagh Den 27 dito smorgens de wintd Z.Z.W. 

bramzeijls koelte met de 4 glaese in de 

dagh wacht ginghe onder zeijl en sijlde 

tot voor ‘t Schilt en vertuijde naa de mid- 

dagh wierde van de commissaeris gemon- 

stert en af gedankt, t schip van capt. 

Spiringh kuam binne. 

donderdagh Den 28 dito smorgens de windt W. 

bramzeijl koelte, voor de middagh losste 

ons kruijt, en bliesen 't schut af naa 

de middagh loste de 12 lb stucke begon 

hardt te koele de lichter most van boort 

in de plat voet een storm uijt de W. 

‘t schip van capt. Backer en eenighe 

koopvaerders kuam binne. 

vrijdagh Den 29 dito smorgens de windt N.N. 

O. loste ons schut. 

Eijnde 
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