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TOT DENj LESER. 

BEMI N DE Leser / hier wort u vertoont de R eyse van Dirck Albertsz. Raven 
nae Spits-berghe, gedaen in het Jaer i639. door hemselver beschreven/ aen
merckens waerdigh / niet juyst om de vreemdigheyt vande V aert / of dat hy 
eenighe noyt ghevonden Landen heeft opghedaen / gelijck wel veel R eysen daer 
door vermaert zijn / noch oock om eenige voorspoet buyten ghmeen hem bejegent / 
maer omda t hem in een ghemeene vaert / onghemeene en wonderlijcke saecken 
zijn ontmoet. Leest het selfs eens met opmercken door en oordeelt dan of het niet 
nevens veel andere Reysen het lesen waerdigh is / want ghelijck den eenen sijn 
gheluck en voorspoet des Menschen verwonderinghe uytlockt / soo doet eens 
anders ongheluck het selfde ; in beyde sietmen de albestierende handt Gods/ als 
met groote letteren gheschreven / en gheeft ons in den loop onses levens / dappere 
sporen / en vermaninghen / om ons noyt in voorspoedt te verheffen / of ons eenigh
sins in te beelden dat wy wa t zijn / terwijl wy doch gants nietigh zijn / soo Godt 
onse aenslaghen en voornemne niet en volmaeckt: noch ons oock in teghenspoet / 
ellende en armoede soo niet te verstaen / da t wy van Gods hulpe en bywesen 
souden wanhopen. Hier toe kan dit Journael ons een levendigh voorbeeldt ver
strecken. Neerstighe Leser / ghebruyckt dese nutte tijdtkortinghe tot u eyghen
selfs leer en stichtinghe: Met een woort Leest en leert y et. 

't Welck u van herten toewenscht 

V.I. Dienst willige 

Ian Iansz. Deutel. 
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AEN DEN LESER: 

W AERDE Leser, die dit leest, 
Zijt gy noyt in noodt geweest, 
Is u ramp noch tegenspoet 
In uw' s levens loop ontmoet: 
Acht dat voor geen saligheydt: 
want de wij se Salon seydt: 
Schoon men sich geluckigh roemt, 
Nitmandt mach soo zijn genoemt, 
Voor lzy is aen 's levens end', 
Dan wordt eerst ons luck bekent: 
M aer so langh den mensche leeft 
Hy geen uyr verseeck'ringh heeft, 
Dat hem niet een sware val 
Hier met Croesus treffen sal. 
Daerom denckt, wanneer ghy siet 
Een' ge menschen vol verdriet, 
Dat ghy in ghdycke pijn 
Morgen kont gedompelt zijn. 
Daerom weest niet stout van geest, 
Maer in alle voorspoet vreest, 
Leest daer toe dit kort verhael, 
Van dees Schip-breuck menigmael. 

Of zijt ghy vol ramp en druck 
Gants verschoven van 't geluck 
Of soo ghy met pijn en strijdt 
Swaerlijck overladen zijt, 
En van hulp en troost ontbloot, 
Hopeloos wenscht om de doodt; 
Spiegelt u in dese bla' en; 
Siet dees droeve Schip-breuck aen; 
Siet haer swerven op het wrack, 
Vol van ramp en ongemack. 
Maer beschouwt voor al het end' 
Hoe de Heer de saecke wendt, 
Hoe fzy somm' ge heeft bewaert 
En gants buyten hoop gespaert, 
Leert Izier uyt dan hoe het quaedt 
Onder Godts bestieringh staet, 
want alst Godt den Heer begeert, 
't quaetste quaet in vreugt verkeert, 
't Welck in dees geschiedenis 
Klaer en waer gebleecken is. 
Dus in al wat u ghesclziedt, 
Wantrouwt aen Gods hulde niet. 

Ian Iansz Deutel. 
Tracht na' t goede. 

Den 



DEN 7. MEY IN 'T JAER 1639. BEN ICK DIRCK ALBERTSZ. 
RAVEN, VOOR COMMANDEUR MET HET SCHIP SPITS
BERGEN, VOOR DE E.HEEREN BEWINDT-HEBBEREN 

VAN DE GROEN-LANDTSE COMPAGNIE J RESIDERENDE 

tot Hoorn/ uyt Tessel gheseylt /in Compagnie van noch 2. Schepen 
van Hoorn/ sijnde Zee-Visschers /en 2. Schepen vande Gamer van 
Harlingen, een Zee-Visschers en een Capitael-Schip de Oranje
Boom, daer Commandeur op was Gale Hamkes /met een Suyde
lijcke wint / stelden onse koers Noort Noort West aen. 

Den 12. dito scheyden onse twee Zee-Visschers / met de Zee
Visscher van Harlingen, benoorden Hit-landt van ons af: Sy hiel
den noch al N.N.W. aen / en wy met ons twee Capitael-Schepen / 
te weten Gale Hamkes en wy / stelden onse koers N.N.O. nae de 
Kust van Spitsbergen, de windt noch al Suydelijck. 

Den 21. dito 's morghens / saghen wy het Lant van Spitsbergen, 
liepen Oost-waert over/ hadden de winde Noorden. 't Achter
middaeghs quamen wy teghen het Ys aen /wenden het wederom 
t' Zee van 't Ys af/ waren ontrent 12. mijlen van 't Lant /hadden 
de hooghte van 78. graden. 

'S avondts liep de windt Suydelijck/ setten onse koers doe N.N.W. 
aen / nae het Voor-landt toe / dat ontrent 8. mijlen van ons lagh / 
konden het effen sien. 

Den 22 . 's morghens de windt noch al Suyden / ginghen met 
malkander noch al Noort Noort West aen / saghen t' Zee-waert /en 
nae 't Landt toe/ noch al Ys /was goet weer/ saghen twee Schepen 
van onderen op komen laveren/ die wy ontrent middagh ver
spraecken. waren twee Deensche Schepen/ seyden ons dat hét be
neden om de Noort noch al vol Ys lagh / soo datse gheen water sien 
konden / waer door wy te werck trocken om nevens dese twee Denen 
en Gale Hamkens weder uyt het Ys te laveren / de windt beghon 
handt over handt aen te nemen / soo dat wy met Schovers-seylen 
mosten seylen. Weynigh nae de middagh saghen wy noch een 
Schip op ons af komen / dat wy nader-handt vernamen / dat de 
Gamer van Delft toebehoorde/ waren doen onder ons vijf Schepen 
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10 Journael 

byeen /en het beghon een geheele storm te waeyen / met vol water. 
'S avondts quamen wy op de buyten kant van 't Ys /was een 

hard'weer /met jacht-snee vermenght / soo dat de Schepen niet aen
de widt wilden wenden/ en voor de windt om konden wy niet ko
men/ door de kleyne spatie tusschen ons en het Ys /want wy de 
Lywaertste waren van onse mackers / de twee Deensche Schepen 
waren een stuck achter uyt / dicht op de soom van 't Ys / waer 
tegen de Zee soo gheweldigh storte en brande / dat wy dickwils het 
water en de soom van 't Ys niet en konden onderscheyden met 
snee-jacht / liepen by de windt over W.S.West in Zee. Het water 
gingh soo hol en het waeyde soo dat het Galjoen dickwils in Zee 
schoot/ en het Plecht-ancker in 't water sleepte/ soo gheweldigh 
lagh het Schip op sijd. Wy hadden het Schip (om te beter van 
achteren tot vooren te komen) boven met sout bestroyt het Schip 
was anders door de groote gladdigheydt niet wel te ghebruycken. 
Hier waren wy (als op een lager wal) op het Ys beset /en door de 
groote snee-jacht was het gesicht soo goet niet als wy wel wensten / 
elck deed' evenwel sijn best met uytsien / eenige stonden voor f an
dere waren by de seylen/ die wy doorde harde windt niet wel 
regeren kannen f altemet wast loef an / dan / hou dragent . 

Ten laetsten saghen wy een schos Y s recht voor uyt / daer wy niet 
boven konden seylen / en noch een ander in ly voor uyt/ daer wy 
niet beneden om konden/ eens deels om dat de Soom van 't Ys ons 
so na was/ daer een geweldigh hol water teghen aenstondt: Ander
deels om dat het Schip soo kort niet en soude kannen vallen / door 
dien de schossen soo dicht aen ware/ hoopten der hal ven tusschen 
beyden door te loopen. Het Schip lagh /als verhaelt /geheel op sijd / 
en het roer te loefwaert aen boort f de achter seylen lagen los aende 
windt / 't stont geweldigh vreesselijck: want het scheen onmoghe
lijck dat het Schip soo kort soude draeyen: en de schos scheen of 
hy al voor de Boegh was / want daer was gheen klaer gesicht / even
wel draeyde het Schip noch soo veel / dat de loefwaertse schos 
achter de Foeke rust onder water raeckten / daer op dreven wy 
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van Dirck Albertsz. Raven I 1 

datelijck teghen de lywaertse schos aen. lek keeck terstondt over 
boort achter uyt f maer in al die stooten saghen wy gheen spaen
deren drijven f hoopten daerom dat het noch soo veel noot niet en 
had' f maer het openbaerden hem wel haest heel anders/ want het 
Schip beghon datelijck voor te sincken / 't welck een groote ver
baestheyt veroorsaeckte onder ons/ wy hielden terstont met bylen 
inde masten / hackten die om vard / het V olck setten de Sloepen 
over boort f daer / door de groote benautheyt geparst / soo veel Volck 
inviel f dat sy genootsaeckt waren af te steken / en even achter 't 
Schip komende / sloeghen de Sloepen om / en verdroncken altemael. 

Het scheen als af het Schip met een veerd' nae de grondt soude 
geschoten hebben f soo haelden het sijn neus voor onder: En hoe wei
der gheen uytkomst scheen/ soo sochtmen evenwel de doodt soo langh 
te ontvluchten als men kon/ want veele die liepen nae achteren toe na 
de Companjen /en eenige klommen op de Besaensmast /die ooghen
schijnelijck langhst scheen te sullen boven blijven: maer alsoo het 
getal aen de Besaens-mast sich vermeerderde / soo brack de selfdc / en 
viel met het Volck in Zee / de welcke datelijck oock verdroncken. 

Het water verspreyden sich over 't gheheele Schip: doe quam het 
met het Voor-schip weer wat op / maer het viel stracx om / bleef 
met het loef-voort ontrent 4. voet boven water leggen. 

In dit op 't zy vallen / verdroncken noch veele van die maets /die 
na de ly toe vielen en met de Zee bestolpt werden / onder anderen 
een man die langh met my ghevaren had' / hyquam by my / gaf my 
de hant f seyde Commandeur heb ick u yets in eenighe dinghen 
misdaen /wilt ghy my dat wel vergheven! lek antwoorde: Ghy 
hebt/ my niet misdaen /en sooder yets is gaern vergheef ick het u / 
ghelijck ick wil dat my oock gedaen wordt. Daer op scheyden hy 
van my / en seyde: Inder eeuwigheyt moeten wy malcanderen weer 
sien / want het om vallen van 't Schip brack onse propoosten. Hy 
verdronck als verhaeldt / en ick raeckte nevens veele op de zy van 't 
Schip. De meeste part die doe noch leef den / stonden voor by de 
Anckers op de zy van 't Schip f en ik stondt by de groote Rust . lek 
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kond' het daer niet langh harden f begaf my daerom oock voor by 
de Anckers. De Zee liep te loef waert soo gheweldigh over het 
Schip heen f met sulcken snee-jacht en konde dat het na menschen 
begrijp onmoghelijck scheen / om op het Schip/ oft in 't leven te 
konnen blijven; elcke Zee die daer over quam nam eenighe men
schen wegh f nu 2 . dan. 3. somtijdts 5. a 6. te ghelijck / die datelijck 
door de Zee verslonden wierden f 't welck een droevigh aensien 
was f te meer f om dat wy die noch leefden/ oock niet beter en ver
wachten hoe wel den mensch nimmermeer voor de doodt ver
seeckert is / soo kan men in sulcken gheleghentheydt zijnde / sien 
hoe ghedwee f hoe nietigh den mensch is f en welck een nauwe vier
schaer sich in de herten openbaert f het bidden dat dickwils (sijnde 
buyten noodt) niet wijder als vande lippen komt f quam hier al een 
kenningh dieper van daen f wy saghen malcander met bedroefde 
ooghen aen / ghaven Godt de saecke op. De twee Deensche Schepen 
seylden doe ver by ons f ontrent anderhalf musquets schoot boven 
ons heen f maer kosten ons niet helpen. 

Hier een weynigh gheseten hebbende f seyde de Stierman thegen 
my / daer drayt het Schip voor windt om/'t welck gheheel te ver
wonderen was: want het draeyde soo kort met de gheheele vleet 
van masten/ seylen en ander tuygh: 't welck noch aen 't Schip vast 
was: Dat een Schip met al sijn voor-seylen fin 't seylen niet korter 
en eerder konde dra yen f was een merckelijcke bestieringhe Godts / 
willende noch eenighe by het leven behouden: want sonder dese 
omdraeyinghe van 't Schip: soud het moghelijck gheen twee uren 
gheduert hebben: oft' souden altemael al ven 't Schip ghespoelt 
gheweest hebben. Hoe wel wy in 't gheheel ghantsch gheen uyt
komst en saghen / soo gaf het ons evenwel noch al eenighe ver
troostinghe / want wy konden voor het overspoelen vande Zee nu 
wat beter op het Schip blijven f om dat de Zee eenighsins ghe
broocken wierde/ op de kisten en ander goedt dat onder 't Boevenet 
van daen quam spoelen f als oock op de af ghehouwen masten f raes 
en seylen. Waren doen noch ontrent met ons dertighen op het wrack. 

Den 
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Den andere vier Schepen saghen wy wel / maer sy konden ons 
niet helpen / hadden met haer selven ghenoegh te doen om het 
perijckel te ontkomen. Sy liepen W.S.W. in Zee / met een Suyen 
windt/ met jacht snee/ waren op de hooghte van 78. graden 40. 
minuten / ontrent g. mijlen buyten Landt. 

Des nachts scheen het weer noch al aen te nemen / waeyden en 
stormden gheweldigh . wy hielden ons aen de touwen vast / haddent 
soo quaedt alst diende / om ons op 't Schip te houden / want het 
water vloogh ons gheweldigh over 't Hooft / en was so kout / dat het 
niet te segghen is. Y der kan wel afmeten wat een Mensch is met een 
nat lijf in sulcken Vorst en jacht snee / en sonder schuyl of verschut / 
en sonder eenighe aparentie van te sullen behouden worden. Wy 
achten die ghene gheluckigh die de doodt ghesmaeckt hadde / 
baden de Heer: dat hy ons doch een korte doodt wilde gheven / 
seyden teghen malcander: onse andere Maets sijn voor / haer 
strijdt in ghestreden / hoe sullen wy noch aende doodt komen. Als 
de Zee somtijdts ons wat meer als ghemeen over 't Hooft storte / 
seyden wy nu komt de Heer / 't sal haest gedaen zijn / Hy sal 'teen 
eynde maken / en meer sulcke reden. 

Den 23 . dito 's morghens/beghon het weer wat af te nemen: 
konden doe gheen Schepen sien / wy stonden en sa ten doe op de 
sijd van de fortuyningh van 't Companje : de Zee spoelden ons 
gestadigh om de beenen / wy trappelden en beweeghden het lijf 
soo veel wy konden om ons wat inde warmte te houden / maer 't 
scheen onmoghelijck / het vroor dat ons de voeten schenen af te 
vriesen. Eenighe beghaven haer (door dien het so langhe duerde: 
ofdat de naturelijcke warmte in haer uytgingh) tot legghen / maer 
hadden veele gheen uer gheleghen / of waren al doodt / die schoven 
wy dan by ons van daen. lek seyde teghen een dat hy so stil niet 
soude wesen: maer dat hy wat heen en weer soude loopen / hy 
antwoorde: Waer ick sal loopen f wy kannen de doodt doch niet 
ontgaen: wy moeten hier immer al blijven: ick seyde wederom: Of 
Godt het noch versagh / doe seyde hy: J ae Godt kan wel / maer (of 
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hy segghen wilde) waer sijn de middelen waer door het te weegh 
kan ghebracht worden. 't Was een bedroefde saecke /de Heer ist 
bekent hoe bangh en benauwt dat wy waren / want nae uytkomst 
van gheberght te worden te hopen: scheen een dwaesheyt en een 
hope sonder hope. 

Weynig tijdts daer naer wierde die man daer ick die reden mede 
hadde / oock van 't Schip af gheworpen; sommighe inde welcke 
noch eenigh leven was / maer het belul niet hadden haer vast te 
houden / wierden al me van de Zee van 't Schip afghesmeten / als 
sy dan in 't water lagen / sagen wy dat sy haer noch verroerden. 

lek stondt en hadde de groote schoot in de handt / en wierde door 
een Zee water mede van 't Schip ghesmeten. Doe seyden de maets f 
daer reyst de commandeur oock heen. Maer het beliefde de Heer 
noch niet / hielt my vast: lagh maer met het halve lijf in 't water/ 
had noch so veel kracht en couragie dat ick (met Gods hulp) weder 
by onse maets quam / sonder dat sy my hielpen. 

Des middaeghs beterden het weer hoe langher hoe meer: de 
windt noch als vooren / altemet quammer een schos Ys by ons 
langhs drijven. 

Na de middagh scheen het Schip noch lagher te sincken jginghen 
daerom heen en sneden een grof touw' dat te loef-waert in een 
Ancker stack met groote moeyten stucken / en stieten dat Ancker 
neven het boegh-ancker over boort / sochten het Schip daer door 
weer wat te doen rijsen / gelijck het oock eenighsins dede. 

De Blinde Ra/ met de Blind: hingh noch aen de Boegh-spiet / die 
sneden wy van boven neer / en haelden hem op de sijd van 't Schip/ 
rechten de Blinde Ra over end' met noch een ander end' van een 
balck / tot twee masten / konden die bequaem setten f al soo op ver
scheyden plaetsen de vullinghen tusscken de Berck-houten waren 
uyt gespoelt / maeckten vande Blind twee seylen / stelden die 
schrap f meenden dat het daer door ·wat over soude schieten na 
Landt toe / maer en dede geen vordel. 

Twee van de maets seyden tegen my / laet ons een vlot maken: 
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daer me sal 't wat beter konnen gaen: om Landt te krijghen; maer 
ick seyde teghen haer / wilt ghy dat doen ghy mooght / ick blijf daer 
ick ben Wy waren doe wel 12. a 13 . mijlen van 't Landt. Sy 
trocken evenwel met haer tween te werck /om een vlotjen te maec
ken /namen de Besaens roed' /en ick meen noch een stuck van een 
oude Stengh / en doch wat ander hout-werck / 't welck sy met 
tou-werck meenden t' samen te binden / doch het ontdreef haer tot 
haer groot gheluck / want souden anders wel haest een kort eynd 
gehadt hebben. 

Hoe wel het nu wat beter weer was/ soo waren wy noch in grooter 
droefheydt als oyt; want wy hadden noch eten noch drincken / en 
waren wel gheneghen tot slapen maer en konden doch dorsten 
ons niet neer legghen: want vroren stracx doodt; droncken ons 
eyghen water. Eene van de maets quam by my /en bad of hy wat 
van mijn water mochte hebben om sijn hert te laven. lek gaf hem 
wat: en hy dronck het. Een ander quam by my en badt of hy de 
vochtigheydt die in mijn baert hingh: die bevroosen was/ wat 
mochte afticken / 't welck ick hem toe-liet. Het herte brack my 
schier als ick het Volck over sagh / sloegh mijn ooghen dickwils ten 
Hemel/ hoopte noch àl dat de Heer het versien sou/ hoe wel daer 
geen hoope toe en scheen. 

Den 24. dito des morghens / was het heel ghoet weer / wy sa ten en 
waren gheheel macht en moeteloos / waren gheheel verworden / 
voor dat het knelde / dreven te met verder van Landt af. Dachte 
niet anders of souden daer soo sittende /met malkander gestorven 
hebben. 

Ontrent den middagh stiet onse Stierman op en riep / een seyl / 
een seyl: was beneden windt van ons: ontrent 2 . mij len : wendende 
af en aen / om door het Ys te komen: willende na Landt toe. Hier 
scheen onse hope wederom te leven/ om eenmael gheberght te 
worden: daer toe (soo het scheen( dat Godtoock de saecke bestierde: 
want had hy daer door het Ys konnen komen / soo souden sy by ons 
niet ghekomen hebben/ maer sagh daer gheen kans . De Comman-
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deur inde M ars wesende /om na openingh te sien / sagh te windt
waert op / en sagh ons drijven/ menende dat het een doode Walvis 
was / riep om de verre-kijcker die wierdt hem ghebrocht. Doe sagh 
hy stracx dat het gheen Walvis was: riep het is ghewis onse 
Admirael / die twee daghen te vooren by ons verongheluckte. Daer 
op klommen de maets by hoopen aen de Stengh. Doe saghen sy 
dat wy twee seyltjes op 't wrack hadden opgherecht. Sy setten 
datelijck de Marsseyls in 't top / laveerden opwaert aen j met alle 
vlijt na ons toe. 

Wy met malkanderen op het wrack sitteude / saghen soo ons 
dochte aen alle teeckenen / dat die van ' t Schip ons roosten in 
ghesicht hebben / wy trocken te werck /en haelden het eene seyltjen 
op en neer / op dat sy souden sien datter noch levendighe menschen 
op het wrack waren / 't welck sy in 't Schip met groote verwon
deringhe saghen / wy storten doe met ons allen onse ghebet tot 
Godt / met sulcken blijdtschap en ernst / dat het mijn herte noch 
doorsnijt als ick daer aen ghedencke / danckten en loof den hem voor 
sijn groote ghenade / 't was of wy met Daniel uyt de Cuyl der 
Leeuwen en met de drie iongelinghen uyt den vyerighen Oven 
verlost waren. 

Het Schip ons naderende/ saghen wy dat het de Oranje Boom 
van Harlinghen was/ daer Gale Hamkens Commandeur op waer. 
Sy by ons komende / setten drie Sloepen uyt / haelden ons met ons 
twintighen van 't wrack aen boort / soo veel waren wy noch in 't 
leven van 86. man / die wy te vooren sterck hadden gheweest. Het 
kon met ons niet langh gheduert hebben /want wy hadden ontrent 
3. a 44. uren op 't wrack gheseten / in sulcken bitteren koud' / en 
hadden niet een drooghen draet aan 't lijf j sonder eten of drincken 
als ons eyghen water als verhaelt /en sonder te konnen slapen. Sy 
setten ons datelijck met de voeten in ~arme peeckel / want die waren 
gheheel doof ghevrosen /en als inde peeckel het leven weer in de bee
n en beghon te wercken /leden wy sulcke viemente pijn/ dat het on
lijdelijck scheen / daer op brachten sy ons te Koy om wat te rusten. 

Onse 
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Onse Hoogh bootsman doe hy inde warme pekel gheset wor

den hadde gheen ghevoel in sijn benen / want het leven was daer 
uyt / 't welck droevigh was. 

Den 25. dito quamen de andere drie schepen die mede by ons 
waren. doen wy ons schip verloren / by ons waren altemael op het 
hooghste verwondert / als sy ons overblijven verstonden: datter 
noch yemandt in 't leven was. 

Gale Hamkes dede de andere Commandeurs elck met sijn 
Barbier aen sijn boordt komen: want hy was niet wel versien van 
een goedt Barbier. De Barbiers aen boordt komende visiteerden 
ons terstont en verbonden onse voeten/ onse Hoogh bootsman: 
alsoo sijn voeten doodt waren / sneden sy tot ontrent halfweegh de 
knien / daer begon hy wat levens te voelen / want deed' hem min 
of meer seer: de Meesters resolveerden om hem sanderdaeghs sijn 
beenen beneden de knien afte setten/doch meenden dat het weleer 
met hem veranderen sou / ghelijck het oock dede: want sanderen 
daeghs / sijnde den 26. dito sachter-middaeghs is hy ghestorven/ 
sprack niet een woort / storf al snuyvende en snorkende als of hy 
lagh en sliep / even ghelijck als de maets die te voren op 't wrack 
van grote koude ghestorven waren. 

Den 27. dito hebben sy onse Hoogh bootsman over boort gheset / 
dicht voor de West-bay: die noch vol ys lagh / mosten daerom weder 
zee kiesen. Ondertusschen beterden het met ons handt over handt / 
quamen door Godts ghenaden wederom tot onse vorighe ghe
sontheydt /alleen dat een vande maets een stuck van sijn groote 
toon verloor. 

Den 4. July quamen wy inde West-bay: doe brachten de sloepen 
van Gale Hamkes ons aen onse Tenten/ daer wy terstondt te werck 
trocken /en maeckten onse drie Sloepen gereet / die wy het voor
ghaende J aer daer ghelaten hadden met al haer toebehoren: daer
mede wy naderhandt noch drie Visschen vinghen. 

Den 26. dito quam onse eene Zee-Visscher by ons in de Bay met 
een goede partij Speek: 

Den 
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Den 22. Augustus is onse tweede Zee-Visscher oock by ons inde 
Bay ghekomen: met het Schip vol Speek/ daer over wy seer ver
blijdt waren/ verdeelden doe ons volck op beyde Schepen/ en maeck
ten ghereetschap om weder te vertrecken. 

Den 30. dito sijn wy van daer geseylt na 't Vader landt . 
Den 23. September quamen in 't Vlie . 
Den 24. dito quamen wy voor H oorn de Heere zy ghelooft en 

ghepresen voor sijn ghenade die hy over ons in sulcken oogen
schijnelij cken perijckel bewesen heeft. De H eere geef dat wy dit 
voortaen met een heyligh leven dancbaerlijck erkennen / AMEN. 

Eynde. 




