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II

Sonet.
Op den Spieghel der Zeêvaert.
Waer ist, dat ghy my voert, ô Typhis sonder flauwen
Deur t'blau-gheverfde velt, deur d'onghebaende plas
Des woesten Oceaêns; my, die te voren was
Voor t'zeylgaen oyt beschreumt, en voor Neptunus grauwen?
O LVCAS wijt verzocht, op v, zoo will' ick bauwen,
Oick altijt volghen op de streeck van uw Compas.
Welck hebbend' int ghesicht, ick op geen bancken pas;
Al waert dat mist en sneeu oick Tethim quam benauwen.
Wat wil ick treuren doch, zoo lang ghy my verzelt,
En zonder eenich noot op uw Taneel ghestelt
Mach zeylen ouer all, vry vant verloop der zanden,
Ziend' all de baecken juyst wel ouer een ghebracht,
End' op wat klip, oft blenck hy wesen moet verdacht,
Die niet soeckt met zijn Schip aen Charons kust te stranden?

I. DOVZA.
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III
Aen den Doorluchtighen ende Hoochgheboren Vorst, VVilhelm by der gratien Gods,
Prince van Oraengien, Graue van Nassau, van Catzen-ellenboghe, van Vianden,
Dietz, Linghen, Bueren, Leerdam, &c. Marquis van der Vere ende Vlissinghen, Heere
ende Baroen van Breda, Diest, Grimberghen, Arlay, Nozeroy, &c. Erfburchgraue
van Antwerpen, ende van Besançon, Gouuerneur van Brabandt, Hollandt, Zeelandt,
Vrieslandt ende Vtrecht, ende Admirael generael vander Zee deser Nederlanden,
mynen ghenadighen Heere, &c.
OFt yemant ter auontuere ghenadighe Vorst ende Heere, hem verarchde ofte my voor
een vermetelheyt wilde toe schryuen, dat ick (een simpel Burgher ende Stuerman ter
Zee gheweest zijnde) my seluen verstout hebbe, omme v Vorstelicke Ghenade te
dediceren desen Zeechaerte Boeck by my, ten versoecke van vele vrome Coopluyden,
treffelicke Schippers ende Piloten, met groote moeyten by een vergadert, ende in
bequamer forme gheredigeert. Also u Vorstelicke Ghenade met meer dan te vele
ghewichtighe Landtsaecken daghelicx geoccupeert ende becommert is. Dan alsoo
t'welvaren der landen van v Vorstelicke Ghenade Gouuernemente, so vele aen de
Zeevaert ghelegen is, ende door crachte vanden Oorlochschepen, Cromsteuens,
Galeyen, etc. respectiue elcx op syne stromen, ende nature der wateren (door
vromicheyt der Crijchsluyden, ende 't Zeevarendt volck daer op geweest zijnde) soo
menighen triumphante victorien opten gheweldighen vyandt vercreghen, alsulcke
eere ende prijs ingheleyt hebben, dat, soo lange de werelt int wesen blijft, t' selfde
uyt s'menschen memorie niet sal gheraecken. Soo hebbe ick niet connen nae laten
(achterstellende alle opspraken der nueswysen) v Vorstlicke Ghenade als Admirael
Generael vande Zee, desen toe te eyghenen, onder wiens protectie den seluen Boecke
voor allen benyders ende berispers genoechsaem bevrijdt sal zijn. Niet twyfelende
hoe wel dit werck niet so practijckich, constich, ende subtijl schijnt te wesen: oft t'
sal nochtans v Vorstelicke Ghenade in ruste vande moylicke besoignen, somwylen
eenige vermakinghe inne brengen, ende lust gheuen omme de Riuieren, Stromen,
Zeen ende Wateren (hoe wel int cleyne) te aenschouwen ende mette vingheren mogen
wysen, daer soo vele miraculoese victorien (niet sonder de ghenade Gods) gheschiet
ende gheuallen sijn: ende daerinne oock moghen bemercken, ende claerlicken
beschouwen de streckinghen van alle de voornoemde stromen, ondiepten, zanden
ende gronden van onse Landen. Ende daer uyt rypelick oordeelen, wat maniere van
Schepen (door langh ondersoeck ende experientie) op elck water stromen, zeen,
Inlantsche Meeren ende Riuieren, nut ende bequaem ter oorloghe zijn. Bouen alle
soo voorschreuen is, sullen hen meer
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IV
andere vermakelicke ende wonderbaerlicke Zeevarende zaecken (buytens landts
streckende) int progres deses Boecks ooghenschijnlick openbaren, bewysende die
principaelste hauenen ende stromen onser nauigatien ende traficquen, daer wt alle
vrome luyden, van wat qualiteyt die zijn, ter Zee handelende sullen moghen
beschouwen, ende vermercken die plaetsen huerlieder handelinghe. Ende so eenich
ongeval van Scheepsbrekinghe (dat Godt betert vele ghebeurt) geleden werde, De
Coopluyden asseuereerders ende dierghelijcken te lichtelijcker, sullen mogen
oordeelen van alsulcken sneuvel ende ongheluck, siende door desen Ontwerp, de
streckinge vande landen, hoecken, ondiepten, clippen, etc. daer sulcken ongheual
gheschiet is. Sal v Vorstelicke Ghenade hier mede oock beuinden, de wonderbaerlicke
wercken, die den Almogenden Godt, op ende in, de Zee stromen, beneffens, ende
lancx alle Custen, Hauenen, Clippen ende Riuieren geschapen heeft. Ende tot sommige
plaetsen zeer wijt in Zee, daer die waterbaren, golfen ende dyningen (met schoon
weder) in, ende tegens den anderen also loopen ende rauelen, dat daer dore vele
schepen, metten volcke om lijff ende goet ghecomen zijn, behaluen dat den
Zee-varenden man van Godes weder, door tempeeste, storm ende windt, noch is
opcomende: De principaelste plaetse daer sulcx gheschiet, is wel de voornaemste
ende periculooste, de Maelstrome, Welle, oft Slorpe, ghenaemt Mouske stroom,
ghelegen achter Noorweghen op de 68. graden aen de Noortzijde van een Eylandt
oft Clippe, die men noemt Weeroy. Dese Welle trectet water mette vloet, t' gheheele
ghetye, te weten den tijt van ses uyren so geweldelick innewaerts, met alsulcken
gedruys, drayinghe, getumel, vallinge van baren ende stromen, datter meer is van te
verwonderen dan te schryuen, in sulcker voeghen, datter in dien tijt, streckende meer
dan twee mylen weechs rontsomme de Clippe van Mouske (daer t'water mede onder
door gaet) gheene schepen en mogen genaecken, oft souden met groot pericule daer
inne verleyt werden. Ende ten tyde vande Ebbe, wertet water daer teghens wederomme
so crachtelick opwaerts gheworpen, datter gheene materialen (hoe sware die oock
zijn) te gronde moghen gaen. Sulcx dat de Noortsche vischers, tot dien tyde, met
hare Jollen ofte vischbootkens, zeer vele diversche ende vremde formen van vischen
(alleenlick met haecken bequamelick daer toe ghemaect zijnde) in hare schuyten
halen ende lichtelicken vanghen, wantse alsdan ganschelick niet onder water ende
te gronde konnen gheraken. Ende vermoeden de Noorluijden de Clippen daer ontrent
bewoonende, dese strome neder een deel van Noorweghen (tot opte Noortbodem in
Oost Finlandt) door te gaen ende te strecken, oorsaecke, dat ter seluer plaetse mede
een Maelstrome beuonden werdt, maer niet so gheweldich ofte periculoos, daermen
ghelijcke vischen vangt, als onder oft ontrent de Clippe van Mouske, ende t' water
mede zout is. Waer dore de selue Slorpe, bij vele eruarene Piloten ghenaemt wert de
Nauel der Zee, causerende de Ebben ende vloeden alle de Landen (aen dese Noortzyde
vanden Equinoctiael) omme loopende, als bequamelick daer toe ghelegen zijnde,
omme de wateren Zuyden, Noorden, Oost, ende West, door alle de Zeen te verspreyen;
Te weten Noortwaerts naer den
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Polum Arcticum. Suydtoostwaerts, bouen Ruslandt ende Tartarien naer de strate
vande groote Zuyder-Zee, ghenaemt Mar del Sur. Daer inne de Eylanden vande
Specerien, Moluccae Insulae, onder d' Equinoctiael ghelegen zijn, Suydwaerts naer
de Noort Zee, ende dese Nederlanden voorts achter Schotlandt ende Yerlandt naer
de Spaensche ende Athlantische Zee. Ende Noortwestwaert achter Yslandt naer de
Strate van Frobisher Enghelsman, daermen vermoet Cathayen te moghen beseylen.
Voorts vindt men opte Westersche vaert, zeer dangereuse stroomen ende wateren.
Als t' Ras van Porthlant, daer tot allen tyden alsulcken gedray ende rauelingen van
stromen beuonden werden, dat de schepen aldaer veel tyden in groot perijckel zijn.
Item t'Ras van Blancquert, tusschen Normandien ende t Eyland Ornay, is mede zeer
woedende ende rasende, sulckx dat vele schepen aldaer mette voorsteuen, soo diepe
in geuallen zijn, datse oock subytelicken nae den grondt gheschoten ende ghebleuen
zijn. Bouen dese ist alder periculooste t'Ras van Fontenau, daer menighe Britannische
Scheepkens, oock mede Schepen uyt dese ende andere Landen gebleuen, ende zeer
subytelick naer de grondt getogen zijn. Int innecomen van de Garonne oft Riuiere
van Bordeaux tusschen den toorn van Cordam, de Zuyder ende Noorder Esels ist
geheel danghereus ende blyuen vele schepen. Deze Ghenadighe Vorst ende Heere
zijn de verschrickelickste wateren ende stromen, die opte Noortsche ende Westersche
vaert beuonden werden, die alle Zeevarende luyden voorsichtelick moeten aen zeylen,
ende hun zeer nauwe wachten, scherpelicken lettende op de periculen der seluighen.
Omme dan v Vorstelicke Ghenaden, door langher voor reden niet verdrietsaem te
zijne, dese eijndende: Bidde den Almachtighen Godt,
Doorluchtighe Hoochgheboren Vorst, ende Ghenadige Heere v Vorstel. Ghen. te
verleenen in langduerighe ghesontheyt een ghelucksalich lanck leuen, tot zijns naems
prijs, eere ende glorie, bescherminghe ende welvaert der ghemeynte aen lijf ende
siele. Amen. Wt Enckhuysen den lesten dach van October. Anno 1583.
V Vorstelicke Ghenade onderdanighe Dienaer, ende in als bereyt
Lucas Janss. Waghenaer.
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Op den Spieghel der Zeevaert, uyt ghegheuen by Luycas Waghenaer.
Ode.
MEn scheldt de Waghenaers voor onnutte in t'ghemeen;
De daet, doch, diemen hier ziet, zeyt daer teghens neen:
Want elck vindt hier sulck een,
Die van zijn kindtsche iaren
Langs de onghebaende baen van t'vochte velt gheuaren
Heeft, en zijn besneeude haren
Oock duysentmaels bedout
Mit bracke goluen, zoo dat hem nu wesende out
De Azuren-vaer betrout
Den teughel zijnder paerden.
(Ghelijck den Oorlochs-held Enyo den vermaerden
Crijch voerende opter aerden)
Dees mennende om het meer
Den waghen, siet de spits der clippen met t'hooft neer,
Merct hoe mit t'stormend weer
De goluen hier om branden.
Merct de gheleghentheyt der vruchteloze stranden
Merct bancken, platen zanden
Gheleghen diep in Zee
(Zaeck die veel duysenden, bracht niet alleen in wee
Maar op de Stixsche Ree)
Dit al heeft tooch begrepen,
Ghetrou oock hier ghestelt ten dienst van alle Schepen.
Comt dan en wert beslepen,
Die Boyer, Hulck, Camey,
Carviel, Heu, Drommelaer, Fust, Bergantijn, Galey,
Buys, Lichter, Pinck, Razeyl,
Om winst deur wint wilt stuwen
Langs de verwoede Zee, leert wat plaets ghy te gruwen,
En als pest hebt te schuwen:
Leert wat ghy wederom
Eens loufs bezeylen moecht met v Scheeps-kielen crom,
Leert hier de lesse stom
Hoe elck landt hem ontdoet:
De baecken ouer een te bringhen; hoe veel voet
De coude-en-vuchte vloet
Der creecken, Hauens stromen
(Daer elck een heeft ghemunt) sy diep in tinnecomen
Hier deur siet wert benomen
Van mannen veel en vrouen
(Dees die haers bloets verlies die goets verlies hem zouwen
Beclaghen) al hun rouwen
En harten-knaghent, claghen swaer:
Twelck deur t'goet onderwijs alhier, can zijn behouwen
Dies ouerluyt ontfouwen
Wilt, sonder eynd, prys, lof, ende eere ons Luytken Waghenaer.

Hout en wint.
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VII

Aen de Oude ende Nieuvve Compaignie van t'by nae veruallen Comptoir
van Asseurantie binnen der stadt Hoorn.
Op desen Spieghel der Zeevaert.
Ode.
Nae d'lang crackeel, twist en gheraes,
Naer al t'gheding, u zeluer quellen,
Wat zalt doch zijn? van cost (helaes)
En tijt verlies. werdt weer gesellen:
Wilt al u scheel aen mannen stellen.
Clax aling, alle daynghen doot,
De zack in t'vuyr, spant u weer tzamen:
Maect vast verbont, t'ghetal vergroot:
Voor d'ouerleden, nieuwe namen
Neemt, kiest Regenten naer t' betamen.
Ghy waert, g'loofts my, gantsch wijt befaemt,
Int rustich handelen, wel betalen,
Ghetuygh zy Middelborch vernaemt:
Oock Amsterdam quam zonder dralen,
Antwerpen zelfs lyet haer nyet halen,
Dees quamen al tot u int perck,
Om t'asseureren t'allen oorden
Nae t'Oost, nae t'West, t'was al u werck,
Ieruz'lem mede, oock Zuyd en Noorden,
Van Hoorn men doen veel wonders hoorden.
Tis waer segdy, maer wat proufijt
Is daer al by ons op ghesteken?
Oock cleyne schae ghy daer by lijdt:
Maer wildy weten de ghebreken?
D'onwisse Stuerluy op haer streken
Dees zijnder veel, t'sy Godt gheclaecht,
Sy weten noch en willen hooren,
Jae wan haer slechs een Bootsman vraecht
Wat landt is dat? wat ton? wat tooren?
Terstondt al gnorrend hun verstooren.
Oock Schippers karich, ionck end' oudt
Die op hun eyghen dol vertrouwen
Gheen Stuerman winnen, jae wel stout,
Des Lootsmans loon selfs voor haer houwen:
Waer deur zy Schip en goet verbrouwen.
Dwelck heeft verdrooten mynen Vrundt,
Die willend' hier een schut voor schyeten,
Dees WAGHENAER,hy heeft ghemunt
Met schand dees Wransers te doen vlyeten,
Doend alle man zijn kunst ghenyeten.
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Want hy stelt hier een Spieghel claer
Voor ooghen, om te leeren kennen,
De waere kunst, wanneer, en waer
En hoemen sal zijn Waghen mennen,
Daer me hy plach door d' Zee te rennen.
t'Compas voor al, daer nae t'Tghety,
Leert hy wel gissen, oock het wijcken
Van Clip, van ruds, van banck onury,
Nae baecken, toornen, duynen, dycken,
Caep, ton, uyt neghen ooghen kijcken.
Wat grondt, hoe dyep, hoe wijdt van landt,
Door d'Astrolaby constich meten,
Den dach, d'Epact, t'Jaer op u handt,
Des Zons en Maens verloop te weten,
Al waer schoon d'Almanack versleten.
Te vynden oock een luwe Ree
Om schip en ghoet ter noot te berghen:
Vertuyent wel naer eysch der Zee,
Om af te wenden d'windich terghen.
Wat zoudmen hem meer kennen verghen?
Neen, waerlicx neen: want hy voldoet
d' Hoochbootsman, Kock en Schimman mede,
Den Timmerman, Meersklimmer ghoet,
Knecht, Putgher, dees lockt hy met bede
Tot t'Stuermans ampt, naer kunst en zede.
En denctse oock al in corter tijt
Tot goede Meesters zelfs te maecken:
Dus grijpt weer moet, comt al int crijt,
Fockt Jonghen aen, volvoert de zaecken,
Daer duysent Luy alree naer haecken.
Want Coopman, Schipper werdt gheryft,
U Stadt die zuldy zeer vereeren,
t'Comptoir wert metter tijt ghestyft
t'Verbomen, t'Kyelen sal verneren:
Dat nu doet schip en goet verteren.
Dit gunn' ons Godt dyet al vermach
En stier t' schip in behouwen hauen,
Gaet het u wel? ghedenckt den dach
Mijns LUCAS konst, wilt hem beghauen
Ter ionst van uwen I. WALRAVEN.
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VIII

Sommarisch begrijp ende inhout van d' eerste
deel deses Caertboecx.
1.1.
AEnwysinghe ende onderrichtinghe deses pag. 1
Boecx.
Totten goetwillighen Leser, van
sonderlinghe eyghenschappen der Zee.

2

Vermaninghe tot alle ionghe Zeevarende 3
luyden.
Maniere om tot allen tyden t'Gulden
ghetal sonder eenich ghebruyck van
Boecken oft Almanacken te vinden.

4

Tafel vande nieuwe Maen.

5

Om 't Schrickel-Jaer altijt sonder Boeck 6
oft Almanack te vinden.
Corte onderrichtinghe vande Tafel der
Declinatien, der Sonnen van nieus
ghecalculeert ende gherectificeert, etc.

6

Onderrichtinghe vande Tafel der
Declinatien vander Sonnen.

7

Om tot allen tyden te vinden de nieuwe 10
Maen.
Tafel oft beschryvinghe vande
voornaemste vaste Sterren.

11

Tafel vande rechte Ascensien der Sonnen, 14
van dach tot dach het gheheele iaer door
gherekent.
Verclaringhe hoemen mette sterren die 15
ontrent d'Equinoctiael linie door den
Meridionael circkel draeyende sijn, etc.
Verclaringhe vant instrument hier toe
bequaem.

16

Ommedrayende compasse, oft instrument 17
met de ghesternte.
Maniere om alderley graetboghen te
teeckenen.

18

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

Ontwerp der graetboghen instrumente,
ende fabrijcke van dien.

19

Verclaringhe hoemen een perfecte
Pascaerte maken sal.

20

Beduydenisse vande simpele letteren in 21
dese nauolghende Tafelen.
Streckinghe van alle de Custen van
22
Hollandt, Zeelandt, Vranckrijck ende
Spaengien, op hare winden ende mylen.
Streckinghe vande dweerscoursen ouer
de Westersche vaerwateren.

22

Streckinghe van Noorweghen, Sweden, 23
ende Oostfinlandt.
Streckinge van dweerscoursen ouer de
heele Oostersche Zeevaert.

23

Streckinge van Vrieslant, Juthlandt,
Pomeren, Pruyssen, Courlant ende
Lijflandt.

24

Streckinghe achter Moscouia, ende
generalijck van alle Zeevaerten.

24

Eleuatie oft hoochde des Pools.

25

Verclaringhe op de ghemeyne Tyecaerte. 25
Volle Zee op Vlaenderen, Normandyen, 26
Britaignen, Gascoignen, Biscayen,
Galissien, Portugael ende Spaengien.
Verclaringhe hoe veel mylen men op
27
yeder streke van t'Compasse zeylt voor
een grade, etc.
T'ghetal ende mylen hoe veel men zeylen 28
moet op yeder streke van t'Compasse, etc.
T'ghetal ende de mylen diemen is
zeylende buyten de Meridionael linie.

28

Verclaringhe vande Tafel der
navolghende.

29

Tye-kaerte, mitsgaders vallinghe van
stroomen op de selue 'streke vanden
Compasse.

29

Tafel om t'Ghetye, hooch ende leech
water tot allen plaetsen lichtelijck te
vinden.

30
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Vallinghe van stroomen lancx Vrieslandt, 32
Hollandt, Zeelandt ende Vlaenderen.
Vallinghe van stroomen beneffens de
Noortcuste van Schodtlandt ende
Enghelandt.

32

Vallinghe van stroomen lancx de Custen 32
van Bretaignen ende Vranckrijck.
Vallinge van stroomen vande Westcusten 32
van Enghelant ende Yerlant.
Beschryuinghe vande gronden ende
34
diepten, beneffens diversche Prouincien
onser Nauigatie.
Diepten ende gronden tusschen Yrlant,
Enghelant ende Normandijen.

35

Diepten ende gronden vande Canael
tusschen Enghelant ende Vranckrijck.

35

Diepten ende gronden ontrent Jutlandt
ende Amelandt.

36

Diepten ende gronden van Jutlant ontrent 36
Schaghen.
Diepten ende gronden vande Ooster-Zee. 36

1.2.
Europa oft meeste deel van dien.

1

Corte onderrichtinghe vanden fatsoene, 1
ende forme van tonnen, baeckens, capen,
etc.
Beschryuinghe vant Vlye ende Mersdiep. 2
Vande Maes-stroome ende t'Goereesche 3
gadt in Zuydthollant.
Zeecusten van Vlaenderen met alle de
bancken ende ondiepten, hen voor by
Calis streckende.

4

5
Vande Eylanden van Ornay, Garnsey,
Jarsey, Quasquettes (die onse schippers
Kiscassen noemen) met alle de Custen,
ondiepten daer ontrent binnen ende
buyten ligghende.
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Zeecusten beginnende van S. Malo, tot
voor by de hauen van Ronscou.

6

Van t'Conquest, Brest, Fontenau, De
wonderlicxste Custen van Bretaignen.

7

Zuydtcuste van Bretaignen, tusschen
8
Blauet en Picqueliers, daer onder Belysle
(d'welck onse schippers Boulijn noemen)
ende Groye mede geleghen zijn.
Zeecuste van Picquelier, Rochelle,
Bruagie mette Eylanden, Clippen ende
ondiepten daer onder gheleghen totte
riuiere van Bordeaux, ghenaemt la
Goronne.

9

Custen van Acason ende Bayonne mettet 10
Oostersche deel van Bisschayen tot
Castro toe.
Zeecusten tusschen Laredo ende
Sentillana.

11

Zeecusten van Rio de Sella tot Auiles.

12

Verclaringhe vande Custe van Ribadeo, 13
Biuiere ende Luarco
Vande Corumna, Ferol ende Monsia, de 14
vermaerste hauenen van Galissien.
Verclaringe der Zeecusten van Galissien, 15
vande Cape de Finisterre tot voor by
Camino.
Custen van t'Noorderste deel van
16
Portugael, hen streckende van Viana tot
C. de Montego.
Zeecusten van t'vermaerste deel van
17
Portugael, vande Barlinghes tot voor by
sinte uVes.
Zeecusten van Algarue (by onse schippers 18
Algarben ghenaemt) t'Zuyderste deel van
Portugael.
Van Andaluzia, ende die hauenen der
seluer Zeecusten.

19

Verclaringe op de Zee-Caerte van
Enghelandts eynde, hem streckende tot
Pleymuyden.

20

De Zeecusten van Enghelant tusschen
Pleymouth ende Porthlant.

21
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Zeecusten tusschen Wicht ende Doueren, 22
ende de beschryvinghe van dien.
Van t'principael deel van Enghelandt, te 23
weten de Riviere van Londen met alle de
bancken hem streckende tot Herwitz

Eynde des Tafels.
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1

Aenwysinghe ende onderrichtinghe deses boecx, ende het gebruyck
van dien.
Omme desen Boeck naert behooren ende nuttelijcken te ghebruycken, salmen int
eerste verstaen ende wel daer op letten, dat alle ghedaenten ende opdoeninghen van
elck Landt, particulierlijck bouen inde Caerten oft daer de meeste spatie is, alleen
ende vry gestelt zijn, oock altemet inde eerstvolghende Caerte om de bequaemheydt
der plaetsen, soomen bemerckt dat de ghedaenten van Hollandt ende Zeelandt meest
ghestelt sijn bouen inde spatie vande Caerte van Vlaenderen, soo hem de selue Landen
alsmen die wter Zee eerst bekent, op doen ende vertoonen. Welcke kennisse men
oordeelt wt de hoochten ende leechten, Bosschagien, Gheberchten, Torens, Steden,
Capen etc. T'landt erkent sijnde, behoort den bedreuen Stuerman terstont te weten
hoe hy t'selfde aen sal zeylen, op wat streckinghe vant Compasse de Hauen oft Riuiere
gheleghen is, wat Bancken, Riffen, Clippen, t'sy onder oft bouen d'water hy schouwen
moet, wat diepte ontrent t'selfde Landt is. Ende daer by comende wat Capen, Torens,
Molens, Bergen oft Boomen, etc. hy ouer een brenghen moet omme t'rechte Diep te
treffen: Moet oock verstaen, hoe de Zonnen int inne ende wtzeylen vande Riuieren
vanden anderen gheleghen sijn. Sulcx inde verclaringhe van elcke particuliere Caerte
pertinentelijck ende duijdelijck genoech gestelt ende te vollen wtghedruct is. Ende
alsoo veel die persoonelijck noyt ter Zee gheweest en sijn (niet sonder redenen) hun
souden moghen verwonderen, dese onse particuliere Caerten siende, waeromme op
eenighe Custen, Riuieren ende andere binnelantsche wateren, de Steden, Toornen,
Clippen ende andere mercken mettet opperste aen d'een sijde, nederwaerts schynen
te staen, ende op d'ander sijde ter contrarien. Sal den onpartydinghen Leser ghelieuen
te verstaen, dat wy (voor soo veel de Zeevaert lyden mach) 't selfde in onse particuliere
Caerten gheschouwet hebben, dan overmidts de Schippers, Piloten, Boodtsghesellen
ende andere Zeevarende luyden (diet meest aengaet) ende de Zee persoonlijck moeten
ghebruycken, sulcx altijt gheuseert hebben, ende noch ghewoone sijn, ende door een
cleyne veranderinge dickwils Schip ende goet souden moghen pericliteren. Hebbe
(door oorsake van dien) t'selfde so schielijcken niet doruen veranderen, hoe wel wy
nochtans sekerlijck weten dattet voor constige ende subtyle gheesten gheheel absurdt
ende impertinent sal schynen te wesen, die wy midts desen ghebeden willen hebben
t'selfde voor gheexcuseert te houden, op dat door onghewoonte ende alsulcke curieuse
veranderinghe, de Zeevarende luyden (wt liefde der consten) in gheen confusie
gheleyt en souden werden, waer door veel inconuenienten ende perijckelen mochten
wtspruyten. Oock en sal hem niemant vervremden oft daer eenige Custen, Hauen,
Landen, etc. soo juyst ende eyghentlijcken in haerlieder ghedaenten ende wesen niet
op en deden als die in effecte sijn, ende in onse particuliere Caerten afghemalen
staen. Hoe wel wy alle de selue in desen Boeck begrepen (bouen onse eyghen kennisse
ende experientie) met diuersche Piloten ende beuaren Stuerlieden ghecommuniceert,
vertoont ende na haerlieder memorialen ghecorrigeert die elcx int sijne, hen
wetenschappe ende oordeele by brenghende alle dese particuliere Caerten voor goet
ende perfect gheapprobeert hebben, waer nae wy de selue in deser forme hebben
laten wtgaen, dan alsoo het menschelick is hem te vergrypen, ende den menschen
niet alleen diveersche oordeelen, maer oock diveersche ooghenschijnlijcke ghebreken
hebben, sal in desen moghelijck wel eenighe fauten gheuonden werden die den
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yuerighen Zeeman, nochtans door hulpe ende goede addresse van dese Caerten wel
lichtelijck sal hebben te remedieren, want het minder conste is t'gheuonden te
corrigeren dan van nieuws te vinden.
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Totten goetwilligen leser van sonderlinghe eyghenschappen der zee,
daerinne hem in voorleden tyden vele verwondert hebben, ende noch
huydensdaechs verwonderen.
Te Weten, Waeromme ende wt wat oorsaecke de groote Zee Oceanus hare golffuen,
baren, oft ghewichten (niet teghenstaende contrarie winden) altijt ontrent alle Custen
ende inde Zeen onser Nauigatien, wt den Noortwesten hen bewegende aencomende
rollen, ende somtijden so hooch ende verre vanden anderen verscheyden, dat twee
Schepen hebbende alsulcke golffue tusschen hen beyden d' een des anderen mast
noch toppe sien en moghen, ende dat sonderlinghe met stil ende schoon weder, ende
sijn alsulcke baren soo verre verscheyden, datmen met een goede Goetelinghe van
d'een op d'andere niet en soude moghen schieten. Men bemerckt oock van alle
Landt-Zeen, datse altijt teghens de Custen, Stranden ende Oeueren oploopen ende
ghedreuen werden. Vande cleyne wateren ende Riuieren sietmen de golfkens mede
altijt teghens de stranden aenrollen, hoe wel de windt aflandich is, dat seer te
verwonderen ende vremt schijnt te wesen. Ende hebbe oock niemanden hooren
diffinieren oft eyndelijck affirmeren wt wat crachte sulcx natuerlijck gheschiet, dan
sult altijt (nae mijn cleyn verstant) mijn opinie hier van een weynich ontdecken.
D'oorsaecke deser beweghinghe wt den Noortwesten, mijns bedunckens soude
moghen sijn, datter veel tempeesten, stroomen int Noorden ende Noortwesten
genereren door de coude ende onghetempertheijt des lochts, Aertrijcx ende Zee,
voortbrenghende soo harde ende stercke winden die de Zee ende Wateren soo
crachtelijck beweghen ende voortdryuen, dat niet teghenstaende andere contrarie
winden, hare coursen ende voortganghen niet ghesteut moghen worden: ouermidts
t'vervolch van soo verre spatie haer beghinsel nemende, ende d'een golffue d'andere
soo fortselijcken aendryuende. Mochte yemanden segghen ende obijcieren,
Waeromme t'selfde niet veel eer en gheschiet wt den Zuydtwesten, daer de Zee opt
wijtste ende breetste is. Staet te antwoorden, De Sonne int Zuyden, de winden, wateren
ende stroomen alsoo met natuerlijcke hitten tempereert, datter soo veel onweders
niet wtrysen en can: sulcx men aen de Indische Schepen daghelijcx bemerckt ende
by experientie beuint dat de hoochgaende Sonne int Zuyden stilte maect ende de Zee
slechtet. Maer ter contrarie de Sonne int Noorden ende Noordtwesten alsulcke crachte
niet hebbende ende hitte van hem gheuende, soude d'oorsaecke wel moghen sijn dat
de golffuen, baren ende duyninghen der grooter Zee Oceani, als voren verhaelt is,
altijt ontrent alle de Custen van Europa wt den Noortwesten hen beweghen ende aen
comen rollen. Dan een Schip midden oft seer verre inde Noortweste Zee zeylende,
sal (mijns bedunckens) van sulcx niet weten oft connen bemercken, maer ghenakende
de Custen van Terra-Noua oft daer ontrent, sal wederom beuinden de Landt-zeen
ende duyninghen aldaer altijt wt den Noordtoosten aen te comen ghestrijcken. Dit
goetwillighe Leser is mijn simpel opinie van deser saecke altijt onder correctie van
beter ghevoelen, dan de verborghentheyden vande onbegrypelijcke alder oppersten
regierenden Godt ende Schepper van alles, hoe wel wy sterffelijcke menschen de
Locht, Hemelen, Zeen, Aertrijcke metten ooghen moghen aenschouwen de
wonderbaerlijcke verholentheden des selfs Godts, sijn soo ongrondelijck ende
onbegrypelijck voor ons, dat wy arme creaturen in respecte van zijne moghentheyt,
daer van niet sufficant, iae, niet weerdich en zijn yet van te oordeelen oft sekerlicx
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besluyten, dan alleenlijck voor soo vele ons menschelijck verstant ende vernuft (ons
door den seluen Godt verleent) natuerlijck begrypen mach, ende verder niet: De reste
zijne opperste Maiesteyt met onsen doodtlijcken wtganck wt dese ellendighe werelt
ghenadelijck beuelende.
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Vermaninghe tot alle ionghe zeevarende luyden, yuerich zijnde om
yet te leeren.
OMme perfectelijck tot de conste ende wetenschappe der Zeevaert te gheraken. Is
de principaelste middele, dat soo wanneer een Stuerman oft Bootsghesel, wt eenighe
Landen, Riuieren oft Hauenen zeylen wil, sal wel scherpelijck moeten letten, wat
ghebouw, Sloten, Toornen, Kercken, bekende Berghen, Duynen, Molens oft andere
mercken daer op staen. Ende alle t'selfde alst nu een kenninghe van u begint te
legghen, mette penne ontwerpen oft contrefaicten, ende dit op sekere ende ghewisse
streken vanden Compasse, so ghy daer wt ende van gheuaren zijt, ter wijlen ghy
noch bescheydelijck bemercken moecht al datter op t'landt staet, omme die ghedaente
te beter te treffen, dickwils t'loot gebruyckende op dat ghy perfectelijck in uwe
memorialen aenteeckenen moecht, hoe wijt alle ondiepten buytens lants streckende
zijn. Van ghelijcken salmen doen int ontdecken ende aencomen van andere Landen,
alsmen ooghschijnelijck bemercken can de ghedaente vant selue, t'sy dan hooch oft
leech met alle d'opstaende mercken, ende verghelijcken dat met desen onsen
tegenwoordighen Caert-boeck. Welck Landt alsoo int gheheel oft deel bekent zijnde,
salmen voorsichtelijck ondersoecken, omme bij ghewisse mercken, toornen, Kercken
oft Capen (die meest by alle hauenen, gaten ende wthoecken beuonden werden)
omme t'rechte Diep ende Kille aen te soecken ende te treffen, oock neerstelijck te
letten op de inzeylinge, insghelijcx als ghy van daer wederom wtzeylt. Dit yuerich
ende met goede coragie aengrypende sal yeder vernuftich Bootsman wel tot goede
kundtschap ende kennisse der Zeevaert gheraecken. Want dat een man oft ionck
gheselle selfs aenveert, by der hant neemt ende aenteeckent sal hem langher by blyuen
dan of hijt van anderen geleert hadde: Sal daeromme niet nae laten, oft hem eenichsins
schamen aen den Stuerman oft andere bedreuen luyden op den schepe, dickmaels te
vraghen de gheleghentheyt der Landen, Diepten, Streckinghen, Eleuatie oft hoochde
des Pools. Ende daer toe oock ghebruycken der Sonnen Graetboghe ende d'Astrolabie,
welck de twee oorbaerlicste instrumenten zijn (wtghesondert het Compasse) diemen
ter Zee tot versekeringhe ende kennisse der Zeevaert is ghebruyckende. Is daeromme
dit onderwijs hier alleenlick ghestelt tot voorderinghe ende behulp vanden ionghen
onbedreuenen aencomende Bootsgesellen, yuerich sijnde om yet te leeren.
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Tafel vant Gulden ghetal, ende vander epacte van yeghelijck jaer,
dienende op de nieuwe rekeninghe vande jaren.

OM by der herten nae de nieuwe rekeninghe vanden Jare d'Epacte te rekenen, soo
sult ghy t'Gulden ghetal vanden Jare tellen op de dry litten vanden duym, beginnende
van onder opwaerts, ende ist dat de tellinghe eyndet onder aen d'eerste lidt, soo is 't
Gulden getal ende d'Epacte euen veel, maer ist dat die eyndet aen tweede lidt, soo
voecht 10. tot v Gulden ghetal, want dese twee ghetalen t'samen ghevoecht, maecken
t'ghetal vander Epacte: ende ist dat de selue tellinghe eyndet op d'wterste vanden
duym, voecht twintich tot het Gulden ghetal, ende sult d'Epacte hebben vanden Jare.

Exempel.
Ick wil weten d'Epacte vanden Jare 1584. t'Gulden ghetal is acht, waer af de tellinghe
eyndet op het tweede lidt vanden duym, waerom dat ick thien daer by voeghe, ende
comt xviij. d'welck is d' Epacte van dien Jare: ghelijck men t'selue mach sien in
t'voorgaende Tafelken, alles int breede verclaert, fol. 10.

Maniere om tot allen tijden t'Gulden ghetal sonder eenich ghebruyck
van boecken oft almanacken te vinden.
SAlmen voor al weten dattet alle neghenthien Jaren verschijnt ende postponerende
oft achterlatende van Christus gheboorte de vijfthienhondert verloopende jaren,
salmen overlegghen hoe menichmael datmen 19. in 82. heeft, t'welck beuindende
dat viermalen wtcomt. Sullen de ses ouerblyuende ghetalen, voor t'Gulden ghetal
ghenomen worden, ende soo voorts veruolghende tot dat de 19. wederomme verloopen
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zijn, beginnende aldan van nieuws 1.2.3. etc. Ende dit Gulden ghetal is spruytende
wt de rekeninghe vande Maen, door dien dat de seluighe alle 19. Jaren door alle de
teeckenen vanden Zodiaecx gaet, ende haer gantsche operatie metter Sonnen doet,
hem alsoo in zijn eerste beginselen oft ganghen voecht.

Volcht de tafel omme de nieuwe maen te vinden.
Soeckt in dese Tafel dat Gulden ghetal vant Jaer daer inne ghy zijt, so vint ghy neffens
de selue van Maent tot Maent gheteeckent, den dach vre ende minuten der nieuwe
Manen, ende somtijts comen daer twee Manen in een Maent, de welcke alhier mede
onderscheydentlijck zijn aengheteeckent, ende zijn altesamen ghecalculeert, ad
tempus verae coniunctionis luminarium. Na de reformatie des Jaers, op den Meridiaen
van Enckhuysen, ende gheuerificeert eyghentlijck op den naestvolgenden Jare onses
Heren 1584. totten Jare 1602. incluys. Welcken tijt gheexpireert wesende, soo comt
de nieuwe Mane volghende de middelbare oft aequabile loop van beyde de lichten,
by naest anderhalf vre nae op de seluen dach ende stonde, de welcke men alsdan
moet aftrecken, midts oock regard nemende op de Schrickeldaghen.
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Tafel vande nieuwe maen.
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Omme t'schrickel jaer altijt sonder boeck oft almanack sekerlijck
te vinden.
Rekent het Jaer ons Heeren Jesu Christi van vijfthien hondert ende tachentich, stelt
aen d' een sijde oft treckt af de vijfthienhondert, blijft v over tachentich, t'selfde
ghetal stelt in twee deelen, comt tweemael veertich, wt brenghende twee euen getalen,
t'welck beduijt t'Schrickel-Jaer. Item t'Jaer van eenentachentich brenght wt twee
ghetalen, elcx van veertich ende een halue beteeckenende d' eerste Jaer nae
t'Schrickel-Jaer. Item t'Jaer van tweentachentich brenght wt twee oneffen ghetalen
elcx van een ende veertich, ende is tweede Jaer. Item t'Jaer van dryentachentich
brength wt twee ghetalen elcx van eenenveertich ende een halue, wesende het derde
Jaer nae 't Schrickel-Jaer. Ende t'Jaer vierentachentich brenght wt twee euen ghetalen
elcx van twee en veertich, d'welck wederom t'Schrickel-Jaer beteeckent. Dit alle
Jaren achtervolghende, is eenen ghewissen ende sekeren regel omme t'Schrickel-Jaer
tot allen tyden sonder eenich Boeck te weten.

Corte onderrichtinghe vande tafel der declinatien der sonnen van
nieuws ghecalculeert ende gherectificeert, eyghentlijck op de vier
eerstcomende Jaren van 1585. 86. 87. ende 88.
per Adr. Anth. Geometram: Ingenieur der Staten Graeffelijckheydts
van Hollandt.
NAdemael dat by alle Vorsten ende Potentaten in Christenrijck omme vele ende
beweghelijcke redenen ende oorsaecken, dat Jaer is eens voor al op deser tijt af
ghecort thien daghen. Waer mede nu den standt der Equinoctien ende Solstitien, als
mede de saysoenen des Winters, Somers, Herfst ende der Lenten weder ghebracht
sijn op de selue daghen der Maenden als eertijts plachten te comen.
Soo hebben wy hier naer mede alle Zee-varende luyden ten dienste dese Tafel der
Declinatien der Sonnen ghereformeert, ende van nieus wel scherpelijck ende neerstich
weder gherekent, soo wel na den waren loop der Sonnen, als nae die apparente
obliquatie des Zodiaecx, soo die teghenwoordich tot onsen tyden beuonden wert.
Want ghelijckerwijs als die Astronomische Phaenomena & Hypothesis des achtsten
Spheers wtwijsen een merckelijcke onghelijckheyt inde grootheyt der Sonnen Jaren,
so wert oock door de selue in lanckheyt van tyden ghespoort een merckelijcke
veranderinghe ende verloop in de obliquatie des Zodiaecx, oft grootste Declinatie
der Sonnen, die t'sedert Christus gheboorte allenskens afghenomen heeft ende
ghemindert is, van dryentwintich graden twee en vijftich minuten, tot op de
dryentwintich graden achtentwintich minuten.
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Onderrichtinghe vande tafel der declinatien vande sonne.
NAer breeder blijcken bij de obseruatien Eratosthenis, Hipparchi & Ptolomaei diese
tot haren tyden op het grootste ende hoochste beuonden hebben, daer na oock bij de
obseruatien Albategni, Arzahelis Hispani, Almeonis Almansoris, Verneri, Prophati
Iudaei, ende meer andere, diese elcx tot synen tijt onderscheydentlijck minder
beuonden hebben. Ende is binnen hondert Jaren herwaerts by de obseruatien Georgij
Purbackij, Iohannis Regiomontani, Verneri, Copernici ende meer andere beuonden
dryentwintich graden, achtentwintich minuten: als oock mede brengen alle de
obseruatien die noch daghelijcx tot desen daghe toe ghedaen sijn, de welcke wy
ghevolcht hebben omme alle occasie ende dwalinghe wech te nemen, hopende dat
desen onsen aerbeyt ende moeyte voor alle Stuerlieden niet onvruchtbaer beuonden
sal worden.
Omme dan dese Tafelen te ghebruycken, soo moet ghy voor eerst weten, oft ghy in
een Schrickel-Jaer sijt. Dan oft ghy in dat eerste, tweede ende derde Jaer sijt na den
Schrickel-Jaer, ende inde Tafel des selfs Jaers, soeckt de Maent ende den dach vant
Jaer, soo beuint ghy daer neffens geteeckent in graden ende minuten de Declinatie
der Sonnen van dien dage.
Ende merckt dat vanden twintichsten Meert totten xxiij. September, soo is de
Declinatie bij Noorden den Equinoctiael, ende vanden xxiij. September tot weder
aen den twintichsten Meert, is de Declinatie bij Zuyden den Equinoctiael, dat welck
wy met de Cruyskens af gheteeckent hebben.
Wilt ghy dan weten de Latitudo oft hoochde des Pools ter plaetsen daer ghy sijt, soo
neemt acht op de Sonne als die recht Zuyden staet, ende meet hem dan af bij den
Astrolabium oft by der Sonnen Graet-boghe, soo wert v ghewesen de graden des
afstants der Sonnen vanden Zenith oft opperste poinct des Hemels dat bouen v hooft
is. Ende is dan de Declinatie der Sonnen des seluen daechs Noordelijck, soo doet de
selue tot uwe ghemetene graden des afstandts der Sonnen vant Zenith, maer is de
Declinatie Zuydelijck, soo trecktse daer af, soo hebt ghy de Latitudo oft hoochde
des Pools gheuonden.
Als tot eender Exempel Anno 1583. den lesten Januarij, soo beghere ick te weten de
Declinatie der Sonnen. Daerom alsoo t'selfde Jaer is het derde na het Schrickel-Jaer.
Soo soecke ick inde derde Tafel den xxxj. Januarij, ende beuinde de Declinatie der
Sonnen xvij. graden xx. minuten by Zuyden den Equinoctiael. So hebben wy op den
seluen dach tot Enckhuysen de Sonne ghemeten bij den Astrolabium ende beuonden
der Sonnen afstandt vanden Zenith lxix. graden, ende ontrent een seste paert oft x.
minuten, hier af treckt nu de Declinatie, ghemerckt datse Zuydelijck is, soo blijft v
dan lij. graden l. minuten, dat welck dan is de Latitudo oft hoochde des Pools ter
seluer plaetsen.
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Deerste jaer.
Declinatie vander sonnen.

Het tweede jaer.
Declinatie vander sonnen.
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Het derde jaer.
Declinatie vander sonnen.

t'Schrickel jaer.
Declinatie vander sonnen
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Om tot allen tijden te vinden de nieuwe maen, also oock haren
ouderdom sonder hulpe van eenich boeck oft almanack op d'oude
rekeninghe.
EErstelijck is van noode te weten t'gulden ghetal ende d'Epacte, midtsgaders t'verschil
vande selfde. Ende is te weten voor al dattet gulden ghetal altijt beghint op den eersten
dach Januarij, ende climt op by een teffens, sonder hoogher te comen dan neghenthien.
Beginnende alsdan weder van voren 1.2.3. etc. Maer d'Epacte oft sleutel vant Jaer
begint altijt op den eersten dach Meert, ende climt op bij eluen teffens, comende niet
hoogher dan dertich. Alst nu meerder dan dertich geworden is, soo neemt men die
reste, ende rekent weder bij eluen op, maer beginnende altijt vanden eersten dach
Meert, tot weder den eersten Meert daer aen volghende.
Alsmen nu wil weten op hoe menighen dach yeder Maents het nieuwe Maen sal sijn,
soo neemt het ghetal vande Epacte vant loopende Jaer, ende voecht daer by t'ghetal
vande Maenden die ghepasseert sijn van Meert af tot de loopende Maent daer in ghy
zijt mede geherekent. Ist nu dat dese twee ghetalen min dan dertich maken. Soo veel
alsser min dan dertich is, opten soo veelsten dach vande Maent sal nieuwe Maen
sijn.
Maer begheerdy te weten den hoemenichsten dach vande Maen het is, so voecht bij
de Epacte ende de Maenden die van Meert ghepasseert sijn, die dagen vande Maent
daer in ghy sijt. Telt dan dese dry ghetalen te samen, ende t'ghene datter meer sal
sijn dan dertich, dat sullen sijn die daghen vanden ouderdom des Maens. Ende soo
t'ghetal minder sy dan dertich, soo sal v t'selue ghetal oock die daghen van des Maens
ouderdom verclaren. Als by exempel.

Exempel.
Inden Jare 1580. hadden wy 14. voor de Epacte. Nu is de vraghe wanneer het nieuwe
Maen gheweest is inde Maendt Junij opt selfde Jaer. De Epacte soo gheseyt is, was
14. daer by voeghe ick 4. voor de vier Maenden die ghepasseert zijn vanden eersten
Meert af, Junius mede gherekent. Ende want dese twee ghetalen makende tsamen
18. gheen 30. moghen halen. So trecke ick der haluen 18. van 30. ende blyuen my
12. sulcx dat opten 12. dach Junij voorgheseyt nieuwe Maen gheweest is.

Ander exempel.
Nu is oock de vraghe hoe oudt de Mane gheweest is opten 15. dach Septembris anno
1580. De Epacte ofte sleutel des Jaers was 14. daer bij voeghe ick 7. voor de verloopen
seuen Maenden van Meerte af, compt 21. daer nu byghevoecht de 15. daghen des
loopende Maents van September comt tsamen 36. daghen, daer af ghetrocken (so
voor gheleert is) 30. blijft noch 6. waer wt ick besluyte dat opten 15. dach Septembris
voorschreuen die Maen oudt is gheweest 6. daghen.
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Omme nu die Epacte van buyten te vinden, so doet aldus. Stelt onder aen uwen duym
10. int tweede lidt 20. opt opperste vanden duijm 30. Dit ghedaen zijnde stelt
insghelijcx opte selue plaetse vanden duym het gulden ghetal, te weten 1.2.3. sulcx
dat 1. mette 10. 2. mette 20. ende 3. mette 30. te ghelijck op een plaetse comen te
staen. Dit ghedaen sijnde, telt weder van onder op 4.5.6. alsoo langhe tot dat ghy
comt aent gulden ghetal van het loopende Jaer: Ist nu dat uwe tellinghe eyndet aent
onderste lidt vanden duym, al waer wy 10. ghestelt hebben, voecht t'gulden ghetal
bijde 10. ende dese twee ghetalen maecken tsamen t'ghetal van uwe ghesochte Epacte
des loopende Jaers. Eyndet v tellinghe opt tweede lidt daer wy 20. ghestelt hebben,
so voecht 5. daerby. Eyndet opt opperste vanden duym daer wy 30. ghestelt hebben,
so comt dan t'Gulden ghetal ende de Epacte al euen veel. Als by exempel.

Exempel.
Nu is die vraghe wat t'ghetal vande Epacte gheweest is int Jaer 1581. t'Gulden ghetal
was 5. ende comt na de tellinghe te eynden opt tweede lidt vanden duym daer wij
20. ghestelt hebben. Nu addere ick de 5. tot 20. comt 25. welck is t'ghetal vande
Epacte vant voorschreuen Jaer. Welverstaende dattet ghetal vande Epacte beghint
vanden eersten dach Meert, ghelijckerwijs het gulden ghetal doet vanden eersten
dach Meert, ghelijckerwijs het gulden ghetal doet vanden eersten dach Januarij. Ende
soo ghy de nieuwe Mane, oft d'ouderdom van dien door dese rekeninghe begheert
te weten, soo moet ghy alsdan tot de nieuwe Mane 10. daghen by voeghen.
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Volcht dese tafel, catalogus ofte beschryuinghe van de voornaemste
vaste sterren,
begrypende die declinatien, rechte ascensien ende grootheden der seluer.
Van nieusgherekent wt hare lengte ende breede: waer toe die waerachtighe
processie der equinoctien ghenomen is op 28. graden, ende die obliquatie
des sodiaecx op 23. graden 28. minuten, ghelijck als die tot onsen tyden
beuonden werden alles gheverificeert. Ende salmen de voors. sterren
ghebruycken in deser voeghen:
INden eersten so ist noodelijck te weten dat die Declinatien der Sterren tweederhande
sijn, als te weten Zuydelijck die daer staen by Zuyden den Equinoctiael, ende
Noordelijck die daer bij Noorden staen, ende werden in dese Tafel gheonderscheyt
met z. Zuyden, ende n. Noorden.
Als ghy nu die hoochde des Pools wilt vinden wt een vande Sterren die in dese
Tafel staen, so meet die Sterre als hy recht int Zuyden staet, sijne gherechte hoochde
bouen den Horizon, dat welck gy moecht doen met een Quadrant oft met uwen
ghemeenen graetbooch daer ghy den Leyster mede obserueert, dan soect inde Tafel
die Declinatie des seluen Sters, de welcke addeert tot uwen ghemetene hoochde, soo
verre die Declinatie Zuydelijck is, maer isse Noordelijck soo trecktse daer af, soo
hebt ghy de hoochde des Equatoers, de welcke ghetrocken wt 90. soo blijft v die
hoochde des Pools.

Exempel
Den 20. Januarij 1583. soo hebben wy tot Enckhuysen t'smorghens ontrent vijf vren
metten Graet-boghe ghemeten Spicam Virginis, ende hooch beuonden int Zuyden
28. graden ende een quartier, welcx declinatie inde tafel beuonden wert Zuyderlijck
8. graden 55. minuten, daerom soo addeert dese 8. graden 55. minuten tot 28. graden
15. minuten, soo hebt ghy 37. graden 10. minuten, die ghetrocken wt 90. graden, soo
rest v 52. graden 50. minuten, dit is de hoochde des Pools van Enckhuysen.

Ander exempel.
Den 21. Januarij t'savonts ontrent acht vren, werden Aldebaran oft oculus Tauri int
Zuyden beuonden hooch 53. graden 4. minuten, ende want sijn declinatie is
Noordelijck 15. graden 54. minuten, soo treckt dese vande 53. graden 4. minuten,
soo rest 37. graden 10. minuten, ende is de eleuatie des Equatoers, de welcke
ghetrocken wt 90. soo rest v 52. graden 50. minuten, ende is die eleuatie des Pools
ter seluer plaetse als voren.
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Wilt ghij bij de sterren weten de gherechte vre des nachts.
Soo wanneer ghy een bekende Sterre siet staen recht int Zuyden, soo soect die selue
Sterre in dese tafel, ende teeckent aen die vren ende minuten die neffens die selue
Sterre bij de declinatie gheteeckent staen, daer nae soect in dit navolghende tafelken,
den dach vant Jaer, ende treckt altijt die vren ende minuten die ghy daer vint, wt die
voorgaende vren ende minuten die by de sterre gheuonden worden, soo rest v soo
veel vren ende minuten als daer ouerstreken zijn vande 12. vren des middaechs die
naest voorleden is. Maer oft ghebeurde dat ghy minder vren hadde by de sterre, als
by den dach vant Jaer, ende daeromme niet soude connen aftrecken, soo doet eerst
24. vren daer by, ende doet dan uwe aftreckinghe als voren.

Exempel.
Hier voren hebben wij Spicam virginis ghesien int Zuyden opten 20. Januarij, om
nu te weten die vre soo vinden wy inde tafel de selue sterre gheteeckent, met 13.
vren dry minuten, ende in dit nauolghende tafelken soo staet den 20. Januarij
gheteeckent met 20. vren 10. minuten, daerom soo doen wij eerst 24. vren tot 13.
vren ende 3. minuten, soo hebben wij 37. vren ende 3. minuten, hier af trecken wy
nu 20. vren 10. minuten, soo rest ons 16. vren 53. minuten, ende soo veel vren waren
daer ouerstreken vanden naest voorleden middach, ende was daerom 4. vren en 53.
minuten naer middernacht.

Ander exempel.
Wy hebben den 21. Januarij t'sauons ghesien Oculus tauri int Zuyden, om nu te weten
die vre, so bevinden wy by Oculum tauri gheteeckent 4. vren 12. minuten, ende
neffens den 21. Januarij gheteeckent 20. vren 14. minuten. Daerom eerst totte 4. vren
12. minuten ghedaen 24. vren, ende wt de productie alsdan afghetrocken die 20. vren
ende 14. minuten, soo blyuender ouer 7. vren 58. minuten, soo late wasset naer
middach des auonts.

Noch een ander exempel.
Den 27. Martij 1583. soo saghen wy int Zuyden staen Rostrum corui dat is den beck
vande Rauen, om nu die vre te weten, soo vinden wy by dese sterre gheteeckent 11.
vren 48. minuten, ende by den 27. Martij int naervolgende tafelken 24. minuten, die
treckt vant voorgaende, soo beuint ghy dattet laet was 11. vren 24. minuten na
middaghe, soo doet met alle d' andere.
De Hemelteeckenen inden Zodiaeck zijn tweederley, Noortlijcken ende
Zuydtlijcken die Noortlijck zijn, Aries den Ram, Taurus den Stier, Gemini die
Tweelingen, Cancer de Kreeft, Leo die Leeuwe, Virgo die Maecht. Dese sijn
Somerteeckenen. Ende elck van dese werden hare besondere Maenden toegeschreuen,
op dese ordre: Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Iulius, Augustus. D'ander sijn
Zuydelijcke teeckenen, Libra t'gewichte, Scorpio den Schorpioen, Sagittarius de
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Schutter, Capricornus den Steen-bock, Aquarius de Waterman, Pisces de Vischen.
Dit sijn Winter teeckenen die haer maenden hebben September, October, Nouember,
December, Ianuarius, Februarius.
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Die tafel der sterren.
Dese sterren staen naer hare longitudo int teecken van Aries.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

17
*Cornu
Arietis
praecedens:
De
voorsterre
inden
Rams
hoorn

37

N

2

1

32

61

11

N

3

21

5

*Extrema 50
Eridani:
Die
wterste
des riuiers
Eridani

19

Z

1

2

25

*Andromedae 28
scapilium:
Schedar:
Die
rugghe
van
Andromeda

58

N

3

0

18

*Andromedae 34
cingulus:
Mirach:
Den
gordel

7

N

3

0

46

12
*Pegasi
extrema
ala:
d'uyterste
vloghel

15

N

2

23

55

*Dexter
Humerus
Cephei:
Cepheus
rechte
schouder
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vant groot
Peert
17
*Pegasi
vmbilicus.
Caput
Andromedae.
Alpheracz:
die nauel
vant groot
Peert, ende
is oock
t'hooft
Andromede

20

N

2

23

49

13
*Venter
Caeti: den
buijck
vanden
Walvisch.
Batakaytos

3

Z

3

1

30

14

N

4

1

53

50

Z

3

2

25

*Caeti
iuba:dat
halshaer
oft de
mane
vanden
Walvisch

7

14
*Caeti
pectus: de
claerste
inde borst
des
Walvischs

Dese comen te staen int teecken Taurus.
Declinatien
gra.
min.
2
*Caeti
naris:
Menkar:
t'noesgadt
des
Walvischs

47

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.
N

3

2
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42

54
*Pectus
Cassiopeiae:
Schedar:
de borst
van
Cassiopeia

25

N

3

0

18

58
*Super
Cathedram
ad coxas
Cassiopeiae:
opten setel
aen haer
huepe

32

N

3

0

31

*Dexterum 48
latus
Persei:
Algenib.
Perseus
rechte
sijde

10

N

2

2

53

40
*Caput
Medusae:
Rasdagol:
't hooft
van
Medusa

1

N

2

2

42

*Pleiadum 23
aut
Vergiliarum
Der seuen
ghesternte.
{ t'Noort
eynde van
de vorste
zijde

2

N

5

3

18

*Pleiadum 23
aut
Vergiliarum
Der seuen
ghesternte.
{ t'Zuydt
eynde van
de selue

16

N

5

3

19

*Pleiadum 24
aut
Vergiliarum

12

N

5

3

23
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Der seuen
ghesternte.
{
Trapesium:
dat
naervolghende
int alder
engste
eynde
*Pleiadum 23
aut
Vergiliarum
Der seuen
ghesternte.
{ Die
cleynste
ende
wterlickste
Noortwaert

38

N

5

3

19

Dese staen in Gemini.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

14
*Prima
succularum:
dat
noesgadt
vanden
Stier

37

N

3

3

55

*Oculus 15
Tauri:
Aldabaran:
d'ooghe
des Stiers

54

N

1

4

12

*Orionis 6
humerus
dexter:
Bedelgeuse:
rechte
schouder
des
grooten
Jaghers

16

N

1

5

34
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*Orionis 4
sinister
humerus:
Bellatrix:
Elgeuse:
de slincke
schouder
vanden
grooten
Jagher

52

N

2

4

50

9

10

Z

1

4

53

*Balthei 1
vel Cinguli
Orionis
Des Jagers
wapen
riem { Die
voorste

16

Z

2

5

7

*Balthei 1
vel Cinguli
Orionis
Des Jagers
wapen
riem { Die
middelste

46

Z

2

5

19

*Balthei 2
vel Cinguli
Orionis
Des Jagers
wapen
riem { Die
naervolghende

18

Z

2

5

27

*Aurigae 43
humerus {
Dexter, die
Waghenaers
rechte
schouder

19

N

2

5

30

*Aurigae 45
humerus {

7

N

1

4

48

*Sinister
pes
Orionis:
Rigel:
slincker
voet des
Jaghers
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Sinister,
Hircus,
Alhaiot:
den Bock
86
*Stella
Polaris,
Alruchaba,
die
Poolster,
leydster

32

N

1

0

20

Dese sterren staen int teecken Cancer.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

*Canobus 51
in Argo
naui: den
riem oft
roer vant
Schip

38

Z

1

6

15

15

56

Z

1

6

29

5
*Canis
minor,
Procyon,
Algomeysa:
den
cleynen
Hondt

53

N

1

7

19

32
*Caput
Geminorum
{
Praecedens,
t'hooft
vanden
voorsten
tweelinck

16

N

2

7

5

*Canis
maior,
Sirius,
Alhabor:
den
grooten
Hondt

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

28
*Caput
Geminorum
{ Sequens,
t'hooft des
naevolghenden
tweelings

28

N

2

7

22

Dese staen in Leo.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

75
*Vrsae
minoris,
Des
cleynen
Beers {
Zuydersijde,
die
middelste
Wachter

35

N

2

14

50

72
*Vrsae
minoris,
Des
cleynen
Beers {
Noortsijde,
die
Zuyden
Wachter

53

N

2

13

41

*Lucida 5
Hydrae,
Alphard:
die
claerste
vande
Waterslang

4

Z

2

9

5

20
*Pectus
Cancri,
Praesepe:
die crebbe
inde borst
vanden
Creeft

28

N

Neb.

8

15

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

*Humerus 62
Vrsae
maioris:
Dubbe:
t'Noorderste
achter wiel
des
wagens

26

N

2

10

46

58
*Vrsa
maioris
Ilia: dat
Zuyderste
achterwiel

6

N

2

10

8

59
*In
eductione
Caudae:
dat
Noordlickste
voorwiel

8

N

3

11

48

55
*In
sinistro
crure
posteriori:dat
Zuyderlickste
voorwiel

13

N

2

11

31

13
*Cor
Leonis,
Regulus,
Calbeleced:
't herte des
Leeuws

45

N

1

9

45

21

36

N

2

9

55

*Ceruix
Leonis:
die neck
des
Leeuws
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Die tafel der sterren.
Dese staen in Virgo.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

*Lucens in 22
lumbis
Leonis:
die clare
inde
lenden des
Leeuws

10

N

2

10

51

57

28

N

2

12

33

*Media in 56
cauda: dat
middelste
Peert

48

N

2

13

2

*Vltima: 51
Elkerdt
Bennenacz:
dat leste
Peerdt

5

N

2

13

30

*Inden
4
wtersten
schaft
vande
slincker
ende
zuyder
vlogel des
Maechts

36

N

3

11

26

16
*Cauda
Leonis:die

28

N

1

11

27

*Caudae
vrsae
maioris
prima:
Alioth:
d'eerste
Peert
vanden
grooten
waghen
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steerte
vanden
Leeuwe
*Fundus 16
Crateris
siue vasis:
den gondt
des
Beeckers

16

Z

4

10

38

Dese staen in Libra.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

*Preuindemiatrix: 12
Wijnsnijdster

30

N

2

9

18

8
*Spica
Virginis:
Alramech:
de
Corenaer
des
Maechts

55

Z

1

13

3

39

58

N

3

14

11

*Arcturus: 21
Alramech.

52

N

1

13

57

22

26

Z

3

11

48

*Corui ala 15
dextra: die
rechter
vloghel
des
Rauens

54

Z

3

11

57

*De
rechter
voorste

47

Z

1

12

24

*Sinister
humerus
Bootis:
Teginus

*Corui
rostrum:
den
Rauens
beck

48
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voet vande
Centaurus.

Dese nauolghende staen in Scorpio.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

28

25

N

2

15

16

13
*Lanx
Meridionalis:
die heldere
inde
zuyder
bilance

59

Z

2

14

13

7
*Lanx
Septentrionalis:
die heldere
inde
noorder
bilance

47

Z

2

14

55

*In fronte 18
Scorpij In
t'voorhooft
vanden
Scorpioen.
{ die
noordelickste

22

Z

3

15

43

*In fronte 21
Scorpij In
t'voorhooft
vanden
Scorpioen.
{ die
middelste

8

Z

3

15

40

*In fronte 24
Scorpij In

22

Z

3

16

34

*Lucida
Corona:
Alpheta:
die
claerste
inde
noorder
Croon
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t'voorhooft
vanden
Scorpioen.
{ die
zuyderste
2
*Palma
Ophiuchi
sinistra:
Yed: die
slincker
palm
vanden
Ophiuchus
oft
Serpentarius,
oft den
Slanghen
dragher

31

Z

3

15

48

Dese staen in Sagittario.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

24
*Cor
Scorpij,
Antares:
Calbalatrab:
dat
Scorpioens
hert

54

Z

2

16

5

15
*Caput
Herculis:
Rasalgethi:
t'hooft van
Hercules

16

N

3

16

52

13
*Caput
Ophiuchi:
Serpentarij:
t'hooft van
Serpentarius

5

N

3

17

14

52
*Caput
Draconis:
Rasaben:
't hooft

8

N

3

11

6
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vanden
Draeck

Dese staen in Capricornus.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

38

42

N

1

18

21

7
*Aquila
seu vultur
volans,
Alkayr:
vlieghenden
Arent

36

N

2

19

28

*Inde
46
voorste
slincker
aenclauw
van
Sagittarius

6

Z

2

18

45

Inde
41
knienbooch
des seluen

10

Z

2

18

41

27
Oloris,
Gygni, seu
gallinae
rostrum:
den
Swaens
becx

32

N

3

19

5

*Lucidae
Lirae:
Vuega,
Vultur
cadens:
die
vallende
Ghier

Dese staen in Aquarius.
Declinatien

Denominatie.Die groote Recht ascen.
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gra.

min.

vren.

min.

38
*Cygni
seu oloris
pectus: de
borst
vanden
Swaen

24

N

3

20

10

*Inde
44
schoft oft
ellenboghe
des rechter
vloghels
vande
Swaen

25

N

3

19

33

*Inde
32
schoft oft
ellenboghe
des
slincker
vloghels

36

N

3

20

32

*Inde
29
wterste
des seluen
vloghels

2

N

3

20

58

*Lucens in 10
cauda
Delphini:
die
claerste
inden
steert
vanden
Delphijn

11

N

3

20

15

*Rhomboidis 13
Delphini {
Australis:
die
zuyderste
inde
voorste
syde
vande
Ruyte

6

N

3

20

15

*Rhomboidis 15
Delphini {
Borealis:

15

N

3

20

17

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

die
noorderste
des seluen
*Capricorni 18
cauda,
Deneb
Algedi:
den steert
vanden
Steenbock

5

Z

3

21

17

*Capricorni 17
sequens in
cauda: die
nauolgende
inde selue
steerte

55

Z

3

21

23

18
*Cuspis
sagittae:
t'scherp
vande flitz
oft pijle

35

N

4

19

41

*In rictu 7
quae &
muscida
pegasi,
Enisalpheratz:
t'Peerts
muyl

37

N

2

21

28

*Fomohant, 33
Vltima
aquae
fusionis:
die laetste
inde
waterstortinghe
ende staet
inden
mont
vanden
Zuydervissche

26

Z

1

22

43
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Die tafel der sterren.
Dese Sterren staen na haren Longitudo int teecken Pisces.
Declinatien
gra.
min.

Denominatie.Die groote Recht ascen.
vren.
min.

44
*Cauda
cygni:
Denebadigege:
Die steert
vanden
Swaen

8

N

2

20

29

25
*Crus
pegasi:
Scheat
alpheratz.

43

N

2

22

44

13
*Armi
alae vel
humerus
pegasi:
Markab
alpheratz:
Die
schofte
des
vloeghels
vant
vlieghende
Peert

21

N

2

22

45

*Lucens in 4
capite
pegasi: Int
hooft vant
Peert

32

N

3

21

45

19
*Cauda
Ceti:
Denebkaytos:
Inden
steert
vanden
Visch

46

Z

3

0

23

17

24

Z

3

22

32

*Crus
Aquarij:
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Scheath:
De rechter
scheen
vande
Waterman

Tafel vande rechte ascensien der sonnen van dach tot dach dat
gheheele jaer door gherekent na de reformatie des jaers, ghestelt op
vren ende minuten, sonderlinghe ghedienstich om de vren des nachts
by de sterren te vinden.

Dit sijn sekere vaste sterren om bequamelijck met de graetboghe te
ghebruycken, ende is haer declinatie ghereformeert inden jare 1580.
Declinatien
groote.
*Dese
Sterre
salmen
altijt in
zuyden
vinden als
de

Alhabor: 1
canis
maior, den
grooten
Hont of
die

Denominatie.Die groote Recht ascen.
gra.
min.
denom. den tijt.
15

56

Z
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Herfst Sterre.

Wachters ghemeene
int
zuydtsterre.
zuydtoost
ouer eynde
staen.
*Dese
comt int
zuyden als
de
Wachters
oost staen.

Alphard, 3
dat is de
claerste in
die
Slanghe.

5

4

Z

Winter Sterre

*Dese
vintmen
int zuyden
als de
Wachters
noorden
ten oosten
staen.

1
Spica
virginis,
de
Coren-aer
des
Maechts.

8

55

Z

Winter Sterre

2

24

56

Z

Lenten Sterre.

*Dese sult
ghy int
zuyden
vinden als
die
Wachters
west ten
noorden
staen.

Die clare 3
Sterre inde
borst van
Sagittarius.

26

23

Z

Somer Sterre.

*Dese vint
ghy int
zuyden als
die
Wachters
zuydt
zuydwest
staen.

Denebkaytos, 3
die
claerste
Sterre des
Walvischs.

19

56

Z

Somer Sterre.

*Dese
Dat hert
comt int van
Scorpio.
zuyden
tegens dat
die
Wachters
aent
noortwest
ouer eynde
staen.
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Beschryuinghe ende verclaringe hoemen metten sterren die ontrent
d' equinoctiael lune, door den meridionael circule drayende zijn,
handelen sullen omme de hoochde des pools te weten.
TEn eersten sullen wy segghen van Alhabor oft de ghemeyne Zuydtsterre, welcke
gaet ouer de zuytsyde vanden Equinoctiael xvj. graden, om daer by de hoochde des
Pools te nemen, so salmen de voorsz. graden ende minuten af trecken van v ghenomen
hoochde, soo hebt ghy alsdan de Eleuatie oft hoochde des Pools.
Om de hoochde vande Sterre staende inde rechte schouder des Reus te nemen, die
sal ses graden ende een half moeten toedoen, die sy bouen ende by Noorden den
Equinoctiael gaet. Desghelijcx om de hoochde te nemen by de rechter voet des selfs
Reuse, gaende x. graden by Zuyden den Equinoctiael, sal de selue graden vande
ghenomen hoochde aftrecken. Van ghelijcke salmen vande opperste vande dry
Coningen oft de Wapen-rieme vanden Reuse, gaende eenen graet by zuyden den
Equinoctiael, de selfde graet moeten aftrecken, soo hebt ghy de rechte hoochde des
Pools. In sulcker voegen salmen de hoochde moghen nemen, van allen andere Sterren
haren ganck hebbende ontrent den Equinoctiael: midts daer eerst ende al voren van
versekert te sijn, hoe veel graden ende minuten de selue Sterren by Zuyden oft by
Noorden des voorsz. Equinoctiael gaende sijn. Ist dat sy by Zuyden sijn, salmen de
graden vande ghenomen hoochde aftrecken, ende by Noorden gaende salmen de
selue graden adderen oft toedoen: Al t'selue metter Sonnen boghe, oft andere
instrumenten int Zuyden haer ghebruyck hebbende.
Dit selfde machmen oock doen met bekende Sterren, gaende om t'Noorden den
Pole aldernaest sijnde, alsoo die tweemael int Etmael oft om de xxiiij. vren inde
Meridionael linie comen onder en bouen de Pole, salmen de seluighe tweemael
moghen gebruycken als den tijt sulcx eysschende is. By exempel ick neme de
middelste Sterre vande Wachters, gaende ouer de Noortzijde vanden Equinoctiael
lxxv. graden ende xl. minuten, comende onder ende bouen den Pole xiiij. graden
ende xx. minuten. Soo sult ghy, ist dat de Sterre bouen de Pole is, tot de ghenomen
hoochde de voorsz. xiiij. graden ende xx. minuten moeten toedoen. Ende onder den
Pole comende, sult ghy de selue graden ende minuten moeten aftrecken: alsdan hebt
ghy de gherechte hoochde vande Pole, desghelijcken machmen doen mette Sterren
vanden grooten Beere, die veel in t'ghetal sijn, midts datmen wel versekert sal sijn
hoe veel graden ende minuten die bouen oft beneden die Pole gaende sijn, ist datse
bouen de Pole is sult de graden die sy bouen de Pole gaet toedoen, ende daer onder
gaende sult soo veel graden aftrecken, dit al van v ghenomen hoochde, met de
Noordtsterren boghe oft andere instrumenten daer toe dienende: also veruolghende
met alle die andere Sterren die nut ende bequaem sijn ter Zee te ghebruycken.
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Verclaeringhe vant naevolghende instrument.
SAlmen weten, dat om de wterste Circkel, de loop oft ganck vande Wachters ghestelt
sijn, soo de selfste rontsom Leydtsterre drayen, op alle de acht streken vanden
Compasse, sulcx mettet ghetal gheteeckent staet, ende als de Wachters tot eenich
der voorschreuen plaetsen sijn, sult ghy daer toe doen oft aftrecken t'ghetal aldaer
gheteeckent. Staet hier mede te mercken hoe alle de Sterren door den Meridionael
Circkel passeren, een yeder op sijn hoochde oft graden vanden Equinoctiael.
Op den tweeden Cirkel die beroerlijck is, sijn gheteeckent de principaelste Sterren
die om t'Noorden ende tusschen tropicum Cancri ende Capricorni drayen. Aengaende
de Noordelijcke Sterren, by den welcken men lichtelijck tot allen tyden vanden Jare
mach weten, hoe laet het inder Nacht is, t'welck men weten ende bemercken sal, by
de Sterren vanden cleynen Beerre, oft de Wachters die den 30. April des middernachts
int Noorden bouen den Polum staen, is alsdan twaelf vren inder Nacht. Ende vijfthien
daghen daer nae staen de voorghenoemde Sterren ter elfder vren des Nachts ter seluer
plaetse. Ende int laetste vande May maent sullen de voorseyde Sterren ten thien vren
voor middernacht int Noorden bouen den Polum wesen, want sy comen alle Etmalen
vier minuten vroegher ter voorschreuen plaetse, makende alle vijfthien daghen t'sestich
minuten, alsoo datse om de vijfthien dagen net een vre ghewonnen hebben, ende
aent Noorden bouen den Polum sijn comende. Alle twelck een yeder neerstelijck
ouerlegghende, sal t'allen tyden konnen vinden hoe vroech, laet oft wat vre het inder
Nacht is.
Omme de Zuydtsterre: (die al meest tusschen Cancrum ende Capricornum haeren
loop hebben) ten dienste van dese bequamelijck te ghebruycken, salmen den opper
Cirkel om draeyen, ende nemen de streecke der voorschreuen Circkel, oft t'omme
drayende Radt daer die Wachters op gheteeckent sijn bij den Polum, ende setten de
linie op de Zuydtoost streecke vant Compasse, daer van v beghinsel nemende, ende
sult alsdan beuinden dat den grooten hondt (ghenaemt Alhabor) oft die ghemeyne
Zuydt-sterre int Zuyden sal wesen xvj. graden ouer de Zuydtsyde vanden Equinoctiael.
Ende dry vren daer nae drayende de Wachters int Oost, soo sal de Alphard oft die
claerste, staende inde slanghe int Zuyden wesen, ende daer recht bouen die Crebbe
inden Kreeft Nebulosa. Ende die Wachters drayende int Noort noort oost, ende
Noorden ten Oosten, soo salmen int Zuyden beuinden Spicam Virginis, de Corenaer
vande Maecht. Ontrent vier vren daer na als de Wachter by naest Noortwest ouer
eynde staen, soo comt int Zuyden t'hert vanden Scorpioen, ontrent ouer de Zuytsyde
vanden Equinoctiael xxv. graden. De Wachters comende int West ten Noorden ende
west noortwest, soo comt alsdan de claerste van Sagittario int Zuyden. De Wachters
comende int West zuydtwest, soo comt Aquarius staende inden mont vande Zuyder
vissche int zuyden. Ende dese twee voorghenoemde Sterren zijn de alderzuydelijckste,
gaende by zuyden den Equinoctiael xxv. graden ende xxxiij. minuten. Ende daer nae
de Wachters comende int Zuydt zuydtwest, soo staet een Sterre inden steerte des
Walvischs, ende is die alderclaerste, alsdan mede staen int Zuyden wesende twintich
graden by zuyden den Equinoctiael, ende alsmen de Wachters drayet int Zuyden ten
oosten ende Zuydt zuydtoost, soo sal oculus Tauri ende die groote Reuse met alle
zijne Sterren int Zuyden wesen. Anderhalf vre daer nae comt de Zuydt-sterre oft
Alhabor wederom int Zuyden. Al dese voorschreuen Sterren sijn seer bequaem met
den graet-boghe oft andere instrumenten ter Zee te ghebruycken, ende men salder
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twee oft dry op eenen stock teeckenen tot een schuyue oft cruyce, ende t'cruys sal
lanck oft cort wesen, naer de distantie die de Sterren int Zuyden hebben. De
Zuydelickste moeten de cortste cruycen hebben, sulcx hier naer int artijckel vande
fabrique der graetboghen int breede verhaelt is.
Hier wert den Leser ghewaerschout dat de Wachters recht teghens haer behoorlijcke
plaetse ouer ghestelt zijn, latende nochtans twee de grootste Sterren vande selue
Wachters op haer plaetse tusschen de Noortsterre ende Draken steerte. Om redene
datmen daer by soude weten wat Sterren int Zuyden comen, alsmen met de Wachters
handelt als voren verclaert is, maer men sal t'oppereynde vant Boeck t'welck Noorden
is nae t'zuyden wenden, sulcx dat d'oost streecke opt oost wijse, soo salmen dit
ghesternte in sijn ordeninghe vinden. Voortaen machmen t'Boeck wenden ende keeren
alsmen wil, wel toesiende datmen inde streecke niet en faelgere.
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Tamme drayende compasse oft instrumenten metten ghesternte.
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Maniere om alderley graetboghen te teeckenen.
EErst omme der Sonnen ende Noordtsterren Graetboghe te maken, salmen trecken
een ronde Circkel, diemen aen de buyten cant aen ghelijcke ghedeelten sullen af
passen oft af steken, sulcx dattet een quadrant oft vierde paert niet grooter sal sijn
als d'ander, ende sullen alsdan een cruys recht int midden door trecken latende
d'onderstreeck verre nederwaert gaen om te beteeckenen de graedt-stocke, t'selfde
ghedaen sijnde salmen de twee onderste deelen vande Quadranten aen neghenen af
steken oft verdeelen, t'welck beduyden sal elcx t'neghentich graden, diemen daer nae
wederom ghelijckelijck aen tween stellen sal, op datse in vyuen aen enckele graden
verdeelt mach worden, d' een niet grooter sijnde als d'ander. Ende sult op elcke syde
vande voorscreven ronde Circule twee linien nederwaerts trecken (diemen beneden
euen verre vande langhe linie, wt het midden comende setten sal) gelijcke mate
voeren, soo datse onder ende bouen int ronde euen verre vanden anderen staen, om
datse niet slim oft scheluwe loopen en sullen. Ende daer nae salmen linien trecken
wt het opperste poinct vande voornoemde ronde Circule nedergaende: op den eersten
oft t'neghentichsten graet, datse aen de binnen cante de rechte linie aenroere. Soo
veruolghende met alle d'ander graden als by den instrumente hier voor ooghen
claerlijck blijct: soo verre als v stock lenghen mach, ende sult alsdan v schuyue oft
cruyce net soo lanck maken, als de vier quadranten wijt zijn, dattet come midden op
de sticken van d'eerste graden.
Item oft yemant sijn schuyue oft cruyce soude willen vergrooten, sal moeten de
sijdlinie soo veel verder wtsetten, als hy sijn cruys oft schuyue soude begheeren
grooter te maken, treckende alsdan de graet linien (spruytende wt het poinct vande
ronde Circule) soo veel langher datse aen de sijdlinie geraken. Voorts veruolghende
de maniere bouen verclaert. De schuyue oft t'cruys sal altijt lanck wesen dattet rake
vande t'sestich tot de dertich graden, sulcx datmen de graden buyten beyde eynden
van t'cruys sal moghen sien, te weten van die Sonne ende Noortsters-boghe.

Om den boghe op diueersche zuydtsterren te teeckenen.
SOo salmen inden eersten by den Wachter vernemen wat Sterren int Zuyden comen,
te weten Canis maior die ghemeyne Zuydtsterre, staende ouer de Zuytsyde vanden
Equinoctiael xvi. graden, van welcke graden ghy v beghinne nemen sult, ende maken
dat t'halue cruyce, ende het ondereynde vanden stock net op den xvi. graet raecke,
daer van af teeckenende tot den eersten graet vande linie Equinoctiael, ende daer nae
beghinnende opwaerts te teeckenen veruolghende tot den eynde vanden stocke, alsoo
men hier perfectelijck int midden van desen teghen-ouerstaende instrumente
beschouwen mach. Item soo ghy een ander Sterre die Zuyderlicker ware van xx. oft
xxv. graden begheerde wt te teeckenen, soude alsdan moeten beginnen vande xx. oft
xxv. graden na den Equinoctiael, en de voorts Noordtwaerts tot het eynde van uwen
stock, in maniere bouen verhaelt. Ende soo yemant begheerde wt te teeckenen eenighe
Sterren by Noorden den Equinoctiael, t'sy dan de rechte oft slincke schouder vanden
Reuse, die door den Meridionael Circule gaen op ses ende een half, ende vijf graden,
soo sult ghy van die graden v beghinne nemen, ende soudt van daer moeten toe doen
ses graden ende een half, ende vijf graden na den eersten graet vanden Equinoctiael,
ende maken dattet halue cruys ende het onder eynde van uwen stocke niet verder en
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raecke dan totten Equinoctiael linie, hoe wel v beghin hoogher ende Noordelijcker
is. Aldus machmen de stocke oft graetboghe volmaecken, ende teeckenen op alle
soorten van ghesternten, soo men hier sien mach.
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Ontwerp vander graetbogen instrumente, ende die fabrijcke van
dien.
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Verclaringhe hoemen een perfecte pascaerte maecken ende
ghebruycken sal.
EErst salmen met een grooten Passer een ronde Circule slaen, ende die perfectelijk
aen vieren deelen, ende een cruyce daer door trecken, af teeckenende: daer na de
selue quartieren wederom in vier gelijcke deelen, makende te samen xvj. Compassen.
Trect daer nae de Linien van Oost, West, Zuyden ende Noorden aldereerst: T'selue
ghedaen sijnde, sult trecken de linien van Zuydtoost, Noordtwest, Zuydtwest ende
Noordtoost. Voorts de linien van West zuydtwest, Zuydt zuydtoost, Noordt noordtwest
ende Zuydt zuydtwest. Ende daer nae de quartier streken, te weten West ten zuyden,
Zuyden ten westen, ende dat vant een Compas tottet ander, soo langhe alle Compassen
af gheliniet sullen zijn.
V Pascaerte alsoo vol gheliniet sijnde, sult alsdan nemen eenen perfecten patroon
van een Pascaerte, t'selfde vastmaken onder v gheliniede velle, de linien op den
anderen responderende: sult die alsdan op een glas teghen t'licht stellen, omme v
Caerte alsoo perfectelijcken af te teeckenen, met een lootken om daer na alle t'selue
met een penne perfectelijck na te trecken, soo sal v Caerte alsdan autentijck ende
volmaect sijn.
Die Caerte voleijnt ende afghemaect, om de selue alsdan recht te ghebruycken.
Salmen weten, soo yemant begheerde van Lysaert oft Heyssant af te zeylen naer
Spaingnen of Tercera (een van de Vlaemsche Eijlanden) sal nemen de streke daer
toe dienende: settende een sticke soo verre als hy hem ghist, buyten een van dese
Landen te wesen, op dat hy van dien sticke beginnen mach, settende sijn Cours
Zuydtwest, oft Zuydtwest ten zuyden tot een oft twee Etmalen zeylens toe. Soo sal
hy alsdan nemen twee Passers, met d'een de mylen metende die hy ghist gezeylt te
hebben. Ende met den anderen Passer lancx t'Compasse strijckende de Cours die hy
ghezeylt heeft tot dat de voeten van de Passers aen den anderen comen, daer weder
een sticke met eenen scherpen Passer oft plompe naelde settende, soo datment met
crijt wederom wt doen can.
Oft ghebuerde dat ghy op een ander streke zeylde, t'sy Zuydt zuydtwest, oft West
zuydtwest t'selfste sult ghy in v memorie onthouden, wat ghy op desen oft d'ander
streke ghezeylt oft behouden hebt, so moet ghy somtijts v Loot lijne, met een hout
oft anders achter wt laten gaen, ende setten v Compasse achter om hooghe, ende sien
by de linie lancx wat v Schip wraect oft vanden golffuen af gheworpen wert, op dat
ghy gheen quade ghissinghe en maeckt, t'selue ghedaen wesende, so neemt van v
sticke af de mylen met den eenen Passer, ende met den anderen de Course die ghy
ghezeylt oft gheuaren hebt, daer weder een sticke stellende, ende also voortaen. Want
op wat streke vant Compasse dat ghy zeylt, so sult ghy den eenen voet vanden Passer
setten op de naeste streke in v Caerte die ghy
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zeylende sijt, ende met den anderen voete vanden Passer sult ghy den wech vant
Schip volghen. Ende sult alsdan met den anderen Passer de mijlen nemen, ende meten
hoe veel mijlen ghy ghezeylt hebt.
Tis seer goet alle Etmalen eens af te steken, ende te teeckenen watmen ghezeylt
ende behouden heeft, op datmen inde graden sien mach wat hoochde men heeft, ende
hoe alle de hoecken ende landen van v zijn legghende. Item tis oock goet dat een
Stuerman alle morgens ende auonts by gheschrifte stelle oft doe stellen, wat coursen
hy ghezeylt ende behouden heeft, op datmen daer nae inde Caerte af steecken ende
ouerslaen mach, hoe de hoecken ende canalen van hem sijn legghende. Aldus de
Caerte inder manieren al voren gheseyt is ghebruyckende, sal die v seer nut ende
bequaem zijn om de zeylagie oft Zeevaert wel te ghebruycken.

Beduydenisse vande simpele letteren in dese naervolghende tafelen
ende verclaringhen ghestelt, ende tot meer andere plaetsen van desen
boeck simpelijcken verhaelt.
O. is Oost.

W. West.

o. ten z. oost ten zuyden.

w. ten n. west ten noorden.

o.z.o. oost zuydtoost.

w.n.w. west noordtwest.

z.o. ten o. zuydtoost ten oosten.

n.w. ten w. noordtwest em westen.

z.o. zuydtoost.

n.w. noordtwest.

z.o. ten z. zuydtoost ten zuyden.

n.w. ten n. noordtwest ten noorden.

z.z.o. zuydt zuydtoost

n.n.w. noordt noordtwest

z. ten. o. zuyden ten oosten.

n. ten w. noorden ten westen.

z. Zuyden.

n. Noorden.

z. ten w. zuyden ten westen.

n. ten o. noorden ten oosten.

z.z.w. zuydt zuydtwest.

n.n.o noordt noordtoost.

z.w. ten z. zuydtwest ten zuyden.

n.o. ten n. noordtoost ten noorden.

z.w. zuydtwest.

n.o. noordtoost.

z.w. ten w. zuydtwest ten westen.

n.o. ten o. noordtoost ten oosten.

w.z.w. west zuydtwest.

o.n.o. oost noordtoost.

w. ten z. west ten zuyden.

o. ten n. oost ten noorden.
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Streckinghe van alle de custen van Hollandt, Zeelandt, Vranckrijck
ende Spaignen op hare winden ende mijlen.
VAn Texel tot
Egmondt

z. ten w.

5

mijlen

van Egmondt totte z.z.w.
Mase

11

mijlen

van de Maze totte
Wielinghe

z.w.

12

mijlen

vande Wielinghe
totte hoofden

w.z.w.

18

mijlen

van Walcheren tot
Calis

z.w. ten w.

22

mijlen

van Swartenes tot
Diepe

z.z.w.

12

mijlen

van Diepe tot
Seyn-hooft

w.z.w.

11

mijlen

van Swartenes tot
Seyn-hooft

z.w. ten z.

22

mijlen

van Seyn-hooft totte z.w.
Vosse van Caen

8

mijlen

vande Vosse tot
Dierliet

12

mijlen

van Cape de Haghe w. ten n.
tot Kiscas

8

mijlen

van Kiscas tot
Garnzey

z.w. ten w.

4

mijlen

van Garnzey tot
sinte Malo

z.z.o.

10

mijlen

van Garnzey totte
seuen Eylanden

z.w. ten z.

12

mijlen

van 7. Isles tot sinte w.z.w.
Pauwels

8

mijlen

van sinte Pauwels
totte Vourt

w.z.w.

10

mijlen

van Kiscas totte
Vourt

z.w. ten w.

34

mijlen

n.w.
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vande Backouens
tot sinte Mattheus
hoeck

z.z.o.

3

mijlen

van Mattheus hoeck z. ten o.
tot Fontenau

5

mijlen

van Heyssant tot
Zeems buyten om

7

mijlen

van Fontenau totte z.o.
West penmarcken

7

mijlen

van West
Penmarque tot
Groye

12

mijlen

van West Penmarck o.z.o.
tot Belysle

15

mijlen

van Belysle tot
Heys wel soo
Oostelijck als

z.o.

12

mijlen

van Boulijn tot
Picquelier binnen

o. ten z.

10

mijlen

van Belisle tot
Croeswijck

o. ten n.

9

mijlen

van Picquelier tot
Heys

z. ten w.

5

mijlen

van Heys tot
Kiliaets

o.z.o.

10

mijlen

van Heys tot
Porthuys van
Oleron

z.o. ten o.

12

mijlen

z.o. ten o.
van S. Mertens
Eylant, tottet brant
Eylant

3

mijlen

vande brant Eylandt z.z.o.
tot d' Ouster banck

3

mijlen

van sinte Mertens z. ten o.
Eylandt totten toren
van Cordam

12

mijlen

vanden toren van z. ende n.
Cordam tot Bajonne

28

mijlen

van Bajonne tot
Orio

w.z.w.

5

mijlen

van Orio tot sinte
Juan de Luz

o.z.o.

6

mijlen

zuyden

o. ten z.
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van Orio tot sinte
Ander

w. ten z.

20

mijlen

van sinte Ander tot o. ende w.
C. de Pennas

30

mijlen

van C. de Pennas tot z.w. ten w.
Ribadeo

12

mijlen

van C. de Pennas tot w. ten n.
Ortegal

20

mijlen

van Ortegal tot
Ribadeo

z.o.

14

mijlen

van Ortegal tottet
Eylandt Cizarga

z.w. ten w.

13

mijlen

van Cizarga totte
Coronna

o.z.o.

6

mijlen

van Cizarga tot C.
de Coriana

w.z.w.

10

mijlen

van Coriana tot C. z. ende n.
de Finisterre

3

mijlen

van Finisterre tot
Bayona

14

mijlen

van Bayona tot Port z.z.o.
de Port

18

mijlen

van Port de Port tot z.ende n.
Aueiro

8

mijlen

van Aueiro tot
Montega

z.z.w.

5

mijlen

van Montega totte
Barlinghes

z.w.

12

mijlen

vande Barlinges tot z. ten o.
Roxende

12

mijlen

van Roxende tot
sinte uVes hoeck

8

mijlen

van C. uVes hoeck z. ende n.
tot C. de S. Vincent

24

mijlen

van C. de S.
o. ende w.
Vincente tot Pharo

14

mijlen

van Pharo tot Lepe n.o. ten o.

12

mijlen

van Pharo tot
Saltees

o.n.o.

18

mijlen

van Saltees tot
Chipiona

z.o.

8

mijlen

z.o. ten z.

z.o. ten z.
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van Chipiona tot
Calis-Malis

z.o.

6

mijlen

van Calis totte straet z.z.o.
van Gibraltar

8

mijlen

van Calis tot C. de z.w. ten z.
Cantin

60

mijlen

van C. de Cantin tot west
Ysla Madera

104

mijlen

van C. de Vincente z.w. ten w.
tot Madera

115

mijlen

van Roxendt tot
Madera

z.w.

130

mijlen

van Roxendt tot
Tercera

west

210

mijlen

Streckinghe van Enghelant, Yrlant ende Schotlant.
Van Boekenes tottet z.z.w.
Lyet van Schotlant

28

mijlen

van Lyet tot
Barwijck

z.z.o.

8

mijlen

van Barwijck tot H. o.z.o.
Eylant, oft schasse

4

mijlen

van Abbenhooft
z.o.
tottet oosteynde van
Schasse

6

mijlen

van Schasse totte
Theese

z.z.o.

16

mijlen

van Theese tot
Flamborgherhooft

z.o. ten o.

14

mijlen

van
z.o.
Flamborgher-hooft
tot Blackney

18

mijlen

van Blackney tot
Winterduyn

8

mijlen

van Winterduyn tot z. ten o.
Leystaff

8

mijlen

van Leystaff tot
Olfersnes

7

mijlen

13

mijlen

z.o.

z.

van Olfersnes totte z.z.o.
Voorlandt
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van t'Voorlandt tot z.
Doueren

5

mijlen

van Doueren totte
Cinghel

z.w. ten w.

7

mijlen

vande Cinghel tot
Beuechier

w.z.w.

6

mijlen

van Beuechier tot
Wicht

w. ten z.

15

mijlen

van Wicht tot
Porthlandt

w. ten z.

10

mijlen

van Porthlandt tot
Gonster

w.z.w.

14

mijlen

van Gonster tot
Ramshooft

w.n.w.

6

mijlen

van Ramshooft tot w.z.w.
Dodemanshooft

8

mijlen

van daer tot Lysaert z.w. ten w.

6

mijlen

van Lysaert totte
Sorlinghes

west

12

mijlen

van Lysaert tot
Enghelants eyndt

w.n.w.

8

mijlen

van Enghelants eynt n.o.
tot Londay

14

mijlen

vande Londay totte n.o. ten o.
Holmen van Brust

16

mijlen

vande Holmen tot
Calday

w.z.w.

12

mijlen

van Caldaij tot
w.n.w.
Saltees aen Yrlandt

20

mijlen

van Saltees tot C. de w.z.w.
Clare

25

mijlen

van C. de Clare
tottet Eylandt
d'Ursey

12

mijlen

vanden hoeck van n.n.w.
d'Ursey tot Blasquy

16

mijlen

van Blasquy tot
Aernts Eylanden

14

mijlen

6

mijlen

west

n.n.o.

vande Aernts
o.n.o.
Eylanden tot
Salwijck in Yrlant

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

Streckinghe van dweerscoursen ouer de Westersche vaerwateren.
Van Texel tot
Vlamborch

w.n.w.

45

mijlen

van Texel tot
Winterduyn

west

32

mijlen

van Texel tot
Leystaff

w. ten z.

28

mijlen

vande Mase tot
Harwitz

west

26

mijlen

vande Mase tottet
Voorlandt

w. ten z.

25

mijlen

vant Maersdiep
tottet Voorlant

z.w.

36

mijlen

vant Maersdiep tot z.w. ten z.
Calis

38

mijlen

van Doueren tot
Buenen

z.o.

8

mijlen

van Buenen tot
Beuechier

west

16

mijlen

van Beuechier tot
Diepe

z.o.

18

mijlen
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23

van Diepen tot
Wicht

o.z.o.

28

mijlen

van Wicht tot
Zeyn-hooft

z.o.

20

mijlen

van Zeyn-hooft tot w.n.w.
Porthlandt

30

mijlen

van Wicht tot de
Kiscassen

z.w. ten z.

14

mijlen

van Garnsey tot
sinte Malo

z.z.o.

8

mijlen

vande Kiscas tot
Porthlandt

n. ten w.

10

mijlen

van Kiscas tot
Gouster

w.n.w.

16

mijlen

van Gouster tot de z.z.o.
seven Eylanden

24

mijlen

van Gouster tot
sinte Pauwels

z. ten w.

22

mijlen

van sinte Pauwels
tot Porthlant

n.o. ten n.

32

mijlen

vande Fours tot
Ramshooft

n.n.o.

28

mijlen

van Gouster tot
Heyssant

z.w. ten z.

32

mijlen

van Fours tot
Lysardt

z. ende n.

22

mijlen

van Heyssant totte n.n.w.
Sorlinghe

26

mijlen

vande Sorlinghe tot n. ten o.
Muylvaert

25

mijlen

van Sorlinghes tot
Waterfoort

n.n.w.

34

mijlen

van Sorlinghes tot
C. de Clare

n.w.

42

mijlen

van C. de Clare tot z. ende n.
C. de Finisterre

130

mijlen

van Lyzardt tot C.
de Finisterre

112

mijlen

z.z.w.
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van Heyssant tot
Cizarga

z.z.w.

85

mijlen

van Heyssant tot
Laredo

z.z.o.

85

mijlen

van Zeemse tot
Sinte Sebastiaen

z.o. ten z.

90

mijlen

vande Heyssant tot z. ende n.
C. de Pennas

70

mijlen

van Boulijn tot
Ortegal

z.w.

75

mijlen

van sinte Mertens
Eylant tot Ortegal

w.z.w.

85

mijlen

van Ortegal tot C.
de Coriana

z.w. ten w.

24

mijlen

van C. de Finisterre w.z.w.
tot de Eylanden van
sinte Michiel

185

mijlen

van sinte Michiel
tot Tercera

26

mijlen

van C. de Finisterre z.w. ten z.
tot Ysla de Madera

190

mijlen

van Madera tot
groot Canaria

60

mijlen

van C. de Finisterre z.o. ten z.
tot de Bajonen

15

mijlen

van C. de Finisterre z. ende n.
tot Barlinghes

50

mijlen

van de Barlinghes
tot Canarien

z.z.w.

170

mijlen

van Madera tot
Calis-Malis

o.n.o.

150

mijlen

van Calis tot C. de z.w. ten z.
Cantin

65

mijlen

van C. de Vincent z. ende n.
tot de C. de Cantin

62

mijlen

van C. de Vincent
tot Ysla Madera

z.w. ten w.

120

mijlen

van Roxent tot
Tercera

o. ende w.

210

mijlen

n.w.

z. ten o.
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Streckinghe van Noorweghen, Sweden, ende Oost Finlandt.
Van Schuytenes
totte Veesteen

z. ten o.

4

mijlen

vande Veesteen
totte Jedder

z.z.o.

4

mijlen

vande Jedder totte
Vorsteen

z.o.

5

mijlen

vande Vorsteen
totter Noes

o.z.o.

6

mijlen

vande Noes tot
Reperwijck

o.n.o.

8

mijlen

van Reperwijck tot n.o.
Mardou

10

mijlen

van Mardou tot
Jofferlandt

n.o.

8

mijlen

van Jofferlandt tot
Langhesondt

n.n.o.

1

mijlen

van Langhesondt tot no. ten o.
Verderoer

6

mijlen

van Verderor tottet noort
Soenwater

6

mijlen

van Verder tot
Roeghe

n.n.o.

4

mijlen

van Verder tot
Akersondt

o.n.o.

6

mijlen

van Akersondt tot
Maesterlandt

z.o. ten z.

14

mijlen

van Pater noster tot z.o.
Nijdinck

8

mijlen

van Nijdinck tot
Waersberghe

z.o. ten o.

4

mijlen

van Waersberghe
tot Sweederoer

z.z.o.

6

mijlen

van Swederoer tot
Col

z.z.w.

3

mijlen

van Col tot
Lappesandt

z.o.

3

mijlen

2

mijlen

van Lappesandt tot z.z.o.
Ween
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van Ween tot
Draker Riff

z. ten o.

7

mijlen

van Draker Riff tot z. ten w.
Steden

4

mijlen

van Steden tot n.
eyndt van
Bornholm

o. ten n.

15

mijlen

van Bornholm tot
Anno

n. ten w.

8

mijlen

van Anno totter
Clippen

n.o.

8

mijlen

vande Clippen tot n.n.o.
binnen Calmersondt

10

mijlen

van Calmersondt
totte Sweetse
Jonckfrou

8

mijlen

vande Jonckfrou tot n.n.o.
Landtsoort

18

mijlen

van Lantsoort tot n.o. ten o.
buyten Duyrhauen

8

mijlen

vande Stockholmse n.o. ten n.
scharen tot Uteu
van Abo

24

mijlen

van Uteu tot Luus
Wtscharen

o.n.o.

28

mijlen

vande Wtscharen
tottet Eylant
Putsuagro

o.ten n.

30

mijlen

van Putsuagro tot
Somere

o. ten w.

9

mijlen

van Somere tot
t'Roode hol van
Wijborch

n.o.

9

mijlen

van t'Roode hol tot n.o. ten n.
Tralesandt

2

mijlen

van daer tot
Wijborch

2

mijlen

n.n.o.
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Streckinghe van dweerscoursen ouer de gantsche Oostersche zeevaert.
Van Bornrif tot
Bouenberghe

n.n.o.

45

mijlen

van Bouenberghe
totter Noes

n.n.w.

24

mijlen

vander Noes totte
Eems

z. ten o.

58

mijlen

vander Noes tot
Bornriff

z. ende n.

75

mijlen

vander Noes tot
Walcheren

z. ten w.

92

mijlen

vander Noes totte
Holmen voor
Jermuth

z.z.w.

80

mijlen

vander Noes tot
Tinnebuy

z.w. ten w.

78

mijlen

vander Noes tot
Boekenes

west

68

mijlen

vander Noes totte
Holms

z.o.

17

mijlen

vander Noes tot
Schaghen

o. ende w.

25

mijlen

van Schagen tot
Mardou

n.w.

16

mijlen

van Schagen tot
Langhesondt

n.n.w.

16

mijlen

van Schagen tot
Uerder

n. ten w.

15

mijlen

van Schagen tot
Maesterlandt

o.n.o.

10

mijlen

van Schagen totte
Trindel

z.o. ten o.

7

mijlen

vande Trindel van
Lesou tot Anout

z.o.

8

mijlen

van Anout tot Tol

z.z.o.

9

mijlen

van Tol tot Aselijn z.w. ten w.
aen Zeelant

8

mijlen

van Aselijn tot
Steuens hooft

14

mijlen

w.n.w.
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van Ualsterboner
Riff tot Witmont

z.o. ten z.

14

mijlen

van Steden tot
Bornholm

o. ten z.

16

mijlen

van Bornholm tot
Reefcol

o. ten n.

20

mijlen

van Bornholm tot
Coolsberghe

z.o.

10

mijlen

Van Bornholm totte n.n.o.
Clippe

15

mijlen

Van Bornholm tot
Houburch

n.o.

38

mijlen

van Houburch tot
Rijgshooft

z. ende n.

28

mijlen

van Houburch totter o.n.o.
Windou

26

mijlen

van Oostergaerde
totter Windou

o ende w.

20

mijlen

vander Windou tot n.o. ten n.
Dageroort

28

mijlen

van Dageroort tot
Gotsche sandt

n.o. ten n.

18

mijlen

van Dageroort tot
Uteu

n.w. ten n.

10

mijlen

van Godtsche sandt n. ten o.
tot Bouschaer

15

mijlen

van Marjen tot
Elsenvos

14

mijlen

n.n.o.

Streckinghe van Vrieslandt, Jutlandt, Pomeren, Courlandt ende
Lijflandt.
Vant Maersdiep tot n.o.
Bornriff

10

mijlen

van Bornriff tot
Wrangherooch

26

mijlen

van Wrangherooch noort
tot Heylich-landt

5

mijlen

van Heyligh-landt
totte Elfue

6

mijlen

o.n.o.

z.o. ten o.
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van Heylich-landt
totte Eyder

o. ten n.

6

mijlen

van Heylich-landt
tot Rijpen

n.o. ten n.

12

mijlen
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24

van Rijpen tot
Bonenberghe

n.n.w.

25

mijlen

van Bonenberghe
totte Holmen

n.n.o.

6

mijlen

vande Holmen tot
Robbenknuyt

n.o.

8

mijlen

van Robbenknuyt
tot Schaghen

o.n.o.

9

mijlen

van Schaghen tot
Zebay

z. ten w.

6

mijlen

van Zebay tot Hals z. ten w.

5

mijlen

van Hals tot Steuens z.z.o.
hooft

5

mijlen

van Steuens hooft
totte groote Helm

z.z.w.

6

mijlen

vande groote Helm z.z.o.
tot Wero

3

mijlen

van Wero tot
Bolsack

z.z.w.

3

mijlen

van Bolsack tot
Sproo

z.z.o.

8

mijlen

van Sproo tot
Langhelandt

z.o.

3

mijlen

van Langhelandt tot z. ende n.
Lalants haecke

7

mijlen

van Lalandts haecke z.o.
tot Femeren

4

mijlen

van Femeren inde
t'Rae van Lubecq

z.z.w.

8

mijlen

van t'Rae tot
Cruyser oort

n.o. ende z.w.

4

mijlen

van Cruyseroort tot n.o. ten o.
Robbenes

12

mijlen

van Robbenes tot
Witmont

n.o. ten o.

8

mijlen

van Witmont tot
Jasmont

z.o. ten o.

2

mijlen
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van Jasmont tottet
Paert

z.z.o.

2

mijlen

van 't Paert tot
Colsberghe

o.n.o.

12

mijlen

van Colsberghe tot n.o. ten n.
Garshooft

10

mijlen

van Garshooft tot
Reef Col

4

mijlen

van Reef Col tottet o.n.o.
Rijssche hooft

12

mijlen

van t' Rijssche hooft z.o.
tot Heel

6

mijlen

van Heel totte
z. ten w.
Wissel van Danzick

4

mijlen

van Danzick tot
n.o. ten o.
Conincxberghe-Diep

10

mijlen

van daer totter
Memel

n.n.o.

12

mijlen

vander Memel tot
Zeuenberghe

n.n.w.

8

mijlen

van Zeuenberghen n. ten o.
totter Windou

14

mijlen

vander Windou tot n.o. ten o.
Lyseroert

4

mijlen

van Lyseroert tot
Domsnes

o.n.o.

8

mijlen

van Domsnes tot
Runen

o. ende w.

6

mijlen

van Runen tot
Rijghe

z.o.

12

mijlen

van Rijghe tot
Pernouth

n. ten o.

14

mijlen

van Pernouth tottet w.n.w.
Oosteynde van
Olsel

10

mijlen

van Oosteynde van n.o.
Olsel tot
Swaluweroort

14

mijlen

van Swaluweroort
tot Dagheroort

18

mijlen

o.n.o.

n.n.w.
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van Dagheroort tot n.o.
Zyburchsnes

6

mijlen

van Zyborchsnes tot n.o. ten o.
Oitkens holm

5

mijlen

van Oitkens holm
tot Narjen

o.n.o.

6

mijlen

van Narjen tot
Wrangher

oost

6

mijlen

van Wrangher tot
Ekeholm

o. ten z.

7

mijlen

van Ekeholm totter o. ten z.
Nerue

12

mijlen

vande Narue totte
Russe haecke

noort

4

mijlen

vande Russche
haecken tot
Wijborch

n.o. ten n.

16

mijlen

van t'hooghe
z.o.
Eylandt totter Nerue

10

mijlen

van Hooghelandt tot n.o. ten o.
Somere

10

mijlen

van Hooghelandt tot w.z.w.
Narjen

20

mijlen

van Narjen tot Luz n.n.w.
aen de Scheeren

8

mijlen

van Vteu tot
Bouscher

z.w. ten z.

12

mijlen

van Bouschaer tot
groote Carel

z.z.w.

30

mijlen

van daer tottet
zuydereynde van
Godtlant

z.o. ten z.

6

mijlen

van Houberch tot
Rijghshooft

z. ten o.

26

mijlen

van Houberch tot
Zuyteyndt van
Oelant

z.w. ten w.

18

mijlen

van Oelandt tot
Bornholm

z.w. ten z.

20

mijlen

van Oelandt tot
Rijgschehooft

z.o.

22

mijlen
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van Bornholm tot
Wintmondt

z.w.

9

mijlen

van Dorenbosch tot n.w.
Moen

7

mijlen

van Moen tot
Gheester Riff

z.z.w.

6

mijlen

van Gheester Riff
tot Lubeck

z.w. ten w.

14

mijlen

Streckinghe achter Moscouia, ende generalijck van alle zeevaerten.
Van Candalex tot
Ombay

z.o. ten o.

10

mijlen

Van Ombay tot
Stulslandt

z.o.

8

mijlen

van Stulslandt tot
Warsiga

o.z.o.

12

mijlen

van Warsiga tot
Caroa

o.z.o.

8

mijlen

van Caroa tot
Karswijck

oost

5

mijlen

van Karswijck tot
Polongi

o.n.o.

5

mijlen

van Polongi tot
Sautsnawitz

n.o. ten o.

6

mijlen

van Sautsnawitz
n.n.o.
totte dry Eylanden

10

mijlen

vande dry Eylanden n.n.w.
tot Orlogonos

4

mijlen

van Orlogonos tot
Sweetonos

n.w. ten n.

12

mijlen

van Sweetoonos
totte seuen
Eylanden

z.o.

18

mijlen

vande seuen
z.o.
Eylanden tot Kildin

24

mijlen

van Kildin tot
Lauwes

nw. ten n.

8

mijlen

van Lauwes tot
Oosterhauen

z.o.

10

mijlen
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van Oosterhauen tot n.w. ten n.
Waerhuys

10

mijlen

van Waerhuys tot
Matcorf

n.w.

10

mijlen

van Matcorf tot
Noortkin

w.n.w.

12

mijlen

van Noortkin totte o. ende w.
Noort Caep

10

mijlen

vande Noort Caep
oft Loppe tot
Trompsont

40

mijlen

van Trompsont tot z.w.
Lof-voet

38

mijlen

van Lof-voet tot
Rust

z.z.w.

25

mijlen

van Rust tot Stadt

z.z.w. wel soo z.

90

mijlen

van Stadt tot
Berghen

z. ende n.

30

mijlen

van Berghen totte
Wtsiers

z. ten o.

30

mijlen

van d' Wtsiers totter z.o.
Noes

29

mijlen

van Schaghen tottet z.w. ten w.
Riff

24

mijlen

van t'Riff na Calis
in Vlaenderen

95

mijlen

vande Hoofden totte z.w. ten w.
Cinghel

9

mijlen

vande Cinghel tot
Beuechier

w.z.w.

7

mijlen

van Beuechier tot
Wicht

w. ten z.

15

mijlen

van Wicht tot
Gonster

w. ten z.

26

mijlen

van Gonster tot
buyten Heyssant

z.w. ten w.

30

mijlen

van Heyssant tot
Cizarga

z.z.w.

86

mijlen

van Cizarga tot C.
de Finisterre

w.z.w.

12

mijlen

w.z.w.

z.z.w.
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van C. de Finisterre z. en n.
totte Barlinghes

50

mijlen

van C. de Finisterre w. ten z.
tot Tercera

120

mijlen

van C. de Finisterre z.w. ten z.
tot Ysla Madera

180

mijlen

van Madera tot
groot Canarien

60

mijlen

van Forteventura tot west
Palma

60

mijlen

van Porto sancto tot z.w.
Madera

10

mijlen

van Porto sancto tot n.o. ten o.
C. S. Vincente

104

mijlen

van C. de Vincente o. ten n.
tot Laues

5

mijlen

van Laues tot Faro o. ten z.

20

mijlen

van C. de Marie oft n.o.
Faro tot Auila

4

mijlen

van Faro tot Leep

13

mijlen

van Faro tot Saltees o.n.o.

18

mijlen

van C. de Maria
totte Rodun

22

mijlen

van C. de Maria tot oost
Chipiona

23

mijlen

van C. de Maria tot o. ten z.
Calis-Malis

28

mijlen

van C. de Maria tot z.o. ten o.
inden Straet

36

mijlen

de Straet van
Gibraltar streckt
door

o. ten n.

5

mijlen

van Gibraltar tot
Malegom

n.o.

28

mijlen

van Malaga tot
Almeria

oost

28

mijlen

van Almeria tot C. o. ten z.
de Gatte

5

mijlen

van C. de Gatte tot n.o.
Cartajena

28

mijlen

z. ten o.

n.o. ten o.
o. ten n.
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van C. de Palo tot
C. de Martin

n.n.o.

32

mijlen

van C. de Martin tot n.n.w.
Valentia

10

mijlen

van Valentia tot
Tortosa

n.o.

18

mijlen

van daer tot C. de
Calo

n.o.

9

mijlen

van C.de Calo tot
Barzelona

n.o. ten o.

16

mijlen
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Eleuatie oft de hoochde des pools, van alle die vermaerste hoecken
op de oostersche, ende westersche zeevaert.
gr.

mi.

D Eylanden van Solofky,
legghen op

64

55

Ombay, leyt op

66

40

Sinte Nicolaes, leyt op

64

40

Kildin, leyt op

69

34

De Noortcaep van
Noorweghen, leyt op

71

30

Samjen, leyt op

70

0

Mouske stroom oft de
Slorp, leyt op

67

36

Dronten, leyt op

64

30

Stadt, leyt op

62

0

Boukenes der Noes ende
Schagen, legghen op

57

50

Berghen in Noorweghen,
leyt op

60

20

Yslandt, leyt op

65

30

t'Noorteynde van Yslandt 68

35

t'Zuydtwesteynde van
Groenlandt, leyt op

73

0

Faharil, leyt op

59

40

Reuel in Lijflandt, leyt op 59

55

Der Windou ende
Oostergaert, ligghen op

57

40

Bornholm, leyt op

55

20

De Sondt, leyt op

56

10

Bouenberghen, leyt op

56

38

Heylighe landt, leyt op

53

48

d' Eems oft Borckom, leyt 53
op

48

t' Vlie, leyt op

53

48

Texel, leyt op

53

8
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De Mase, leyt op

52

0

Rammekens oft
Walcheren, leyt op

51

35

Doueren, leyt op

51

12

Porthlandt, leyt op

50

40

Kiscassen, ligghen op

49

44

Heyssandt, leyt op

48

38

Eysaert, leyt op

50

4

d' Eylant van Brasil, leyt
op

51

20

Cape de Dorsey in Yrlandt, 51
leyt op

40

Asmaidas Eylant, leyt op

46

50

De Zeems, leyt op

48

4

Belisle, leyt op

47

28

S. Mertens Eylandt, leyt op 46

26

Midtslandt van Oleron, leyt 46
op

0

De Riuiere van Bordeaux, 45
leyt op

34

Acason, leyt op

44

50

De gantsche Custe van
Biscayen, leyt op

43

35

Ortegal, leyt op

44

50

C. de Finisterre, leyt op

43

0

Bayona, leyt op

42

0

Port a port, leyt op

41

0

Montega, leyt op

40

0

Roxent, leyt op

38

56

C. de Spichette oft S. uVes 38
hoeck, leyt op

26

C. de Sancte Vincente, leyt 36
op

58

Calis-Malis, leyt op

36

20

De straet van Gibraltar,
leyt op

35

36

C. de Cantin, leyt op

35

40
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C. de Alguer, leyt op

30

15

Canaria grande, leyt op

28

20

d'Eylant van Palma, leyt op 29

0

Lancerotta, leyt op

29

10

Isla de Madera, leyt op

32

34

Porto Sancto, leyt op

33

25

d' Eylant van sinte Michiel, 38
leyt op

0

Tercera, leyt op

38

0

Teneriffe, leyt op

38

10

t'Noordteynde van Irlandt, 75
leyt op

6

Verclaringhe op de ghemeyne tye-caerte hier na volghende.
Wy hebben aengheteeckent naer dat ghewoonlijck ghebruyck der Stuerlieden, op
wat streke vanden Compasse de Maen wesen moet, eer datse in eenige van dese naer
beschreuen plaetsen hooch water is makende: maer men sal weten dat dese streken
niet en moghen ghenomen werden oft ghepeylt naer den dryuenden Compasse, want
de selue alleenlijcken af deelt den Horizon in sijn pleyne, ende wyset simpelijck aen
in wat Circule Vertical oft Asimuth de Sonne oft Mane staet, al waer die vloeden
haer gheensins naer en reguleren. Ghelijckerwijs de ervarenheyt leert als dat de Sonne
wesende in Cancro in sijn hoochste teecken, soo is sy in Spaignen ende de Landen
van ghelijcker Eleuatien ten acht vren eerst Oost, ende te vier vren al West, maer in
onsen Clima rechts nae halff achten ende voor halff vijuen, ende loopt alsoo in acht
ende neghen vren vant Oost int West na de Peyl vant Compasse, ende des nachts
daer en teghens vant West weder int Oost in xv. oft xvj. vren, dit ghebeurt alle
Maenden eens, mede inde Mane die oock somtijts wel by naest een vre eerder can
loopen vant Oost in West dan de Sonne, ghemerct dat sy wel vijf graden Noordelijcker
ende hoogher can omgaen dan de Sonne, daerom soo moetmen verstaen ende
imagineren, als oft de streke vant Compas ghetoghen waren wten Pool des Werelts,
want alsdan oft de Sonne of Mane hooch oft leech gaet, soo is altijt Oost ende West
ses vren. Ende want in sulckn gheualle de selue streken niet anders en zijn dan Circuli
horarij (dat zijn uyr Circulen) soo ist dat wy de selue streken hebben vergheleken
ende ghebracht tot vren, ende elcke streke gheattributeert ende toegheschreuen xlv.
minuten, oft dry quartieren van een vre, makende de vier streken dry, ende de acht
ses vren. Ende men can wt dese Tafel lichtelijck dat ghetye rekenen op allen plaetsen,
ende tot allen daghen, als ghy maer weet hoe veel daghen datter ouerstreken sijn
vande nieuwe oft volle Mane. Ende de selue daghen soect onder de behoorlijcke
streke daer uwe plaetse inne comt, soo vindt ghy die vre ende minuten alst tye is.
Folio 31.
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Alsoo de gantsche Oostersche Zee gheen ebbe oft vloet en maeckt,
salmen dese rekeninghe vande ghetyen, beghinnende vande Jutsche
eylanden.
Dit maeckt hooch water op Jutlant, Vrieslandt, Hollandt ende Zeelandt.
Aen de Jutsche Eylanden volle Zee

z. ende n. maen

voor de Heuer, Eyder ende Elf

z. ende n. maen

voor Hamborch

o. ende w. maen

onder Heylighelandt

z.z.w. maen

voor de Weezer

z. ende n. maen

voor de Ooster ende Wester Eems

z.o. ende n.w.

voor Embden ende Delfzijl

z. ende n. maen

voor Vlie

z.o. ende n.w. maen

aen alle de Vriesche Custen

z.o. ende n.w. maen

voort Maersdiep

o. ende w. maen

voor de Gheest van Texel

o.z.o. maen

op 'tVriessche ende Wieringher vlaeck

z.o. ende n.w.

voor de Ven in de Kil vander Zee

z.z.o. maen

voor Enckhuysen ende Urck

z. ende n. maen

voor Hoorn ende Eedam

z.z.w. maen

voor Amstelredamme

z.w. ende n.o.

voor Egmont ende Haerlem

w.z.w. maen

van Haerlem totte Maes

z.w. ende n.o.

voor Maes ende Goeree

z.z.w. maen

voor Rotterdamme

z.w. ende n.o.

aen alle de Zeelantsche zyde

z.z.w. maen

voor Antwerpen

o. ende w. maen

voor de Wielinghe

z.z.w. maen

Volle zee op Vlaenderen, Normandyen, Britaignen, Gascoignen,
Biscaye, Galissien, Portugael ende Spaignen.
AEn alle de Custen van Vlaenderen

z. en n. maen
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buyten de Vlaemsche bancken

z.w. end n.o.

tot Swaertenes

z.z.w. maen

tot Buenen, Diepe en de Seynhooft

z.z.o. maen

binnen de Seyne

z.o. maen

voor de hauen van Caen

z. ten o. maen

inde Vosse van Caen

z.z.o. maen

voor Sirenborch ende t'Ras van Blanquert z. en n. maen
tot Garnzey

w. ten z. maen

tot Concalla ende S. Malo

o. ende w. maen

tot seuen Eylanden

w.z.w. maen

tot sinte Pauwels ende buyten Heyssant o. ende w. maen
aen alle de Custen van Britaignen, t'landt z.w. ende n.o. maen
van Poictou ende Gascoignen
inde Voert tusschen Heyssant

w.z.w. maen

tot sinte Mattheus hoeck ende Fontenau z.w. ten z. maen
voor de Riuiere van Nantes ende de Bay z.w. ende n.o.
voor Kiliaets ende Porthuys

z.w. ende n.o. maen

voor Brouagie inde Riuiere

z.w. ten w. maen

voor de Riuiere van Bordeaux

z.w. ende n.o. maen

tot Rojanen inde Riuiere

z.w. ten w.

aen alle de Custen van Bisschaye,
Galissien, Portugael ende Spaignen

z.w. ende n.o.

binnen alle de voorschreuen hauenen

z.w. ten w.

tot S. Juan de Luz

z.z.o. maen

inde Condado

z. ende n. maen

Volle zee op alle de custen van Enghelandt, Schotlandt ende Yrlandt.
Tot Tinnebuy voor de Riuiere van
Nieu-Casteel

z.w.

voor de These ende Robbenhosbay

z.w. maen

voor Scherenborch ende Flamborch

w.z.w. maen

tot Hul inden Hommer

o. ende w. maen

tot Diep van Lindt

o. ende w. maen

tot Blackeney ende Bornuni

o. ende w. maen

voor den Hommer int Diep

n.w. maen

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

voor Crammer Winterduyn ende Jermuth z.o. maen
binnen Jarmuth ende Leystaff

z.z.o. maen

tot Olfertsnes ende Herwitz

z. ten o. maen

voor Mariegat ende de t'Eems

z. ten o. maen

buyten de bancken van Herwitz

z..z.o. maen

aent Voorlandt

z. ende n. maen

in Duyns voor Santwijck

z.z.w. maen

tot Doueren inde Pier

z. ende n. maen

midden in de Hoofden

z.w. maen

neffens de Cinghel

z.z.w. maen

inde Camer tot Winckelzee

z. ten o. maen

tot Beuechier aen landt

z. ende n. maen

tot Hanton aen de kaey

z. ende n. maen

voor de Wolfershoorn ende Porsmouth

z. ten o. maen

neffens Porthlant inde Canael

n.n.w. maen

aent Westeynde van Wicht

z.z.w. maen

int Ras van Porthlandt

z.o. maen

teghens Gonster inde Canael

w.n.w. maen

in Turbay ende Dorthmouth

w. ten z. maen

in Pleymouth ende Fawijck

w. ten z. maen

teghens Fawijck inde Canael

o.z.o. maen

tot Lysaert aen t'lant

o.z.o. maen

buyten Sorlinghes inde Canael

o. ende w. maen

tusschen Fawijck ende Vaelmouth inde
Canael

w. ten n.

in Muyshol

o.n.o. maen

inde Sorlinghes volle Zee

n.o. ten o. maen

aen Londay ende de Holmen van Brust

o. ende w.

in Brustou

o. ten z. maen

inde Zee van Galles

w.z.w. maen

tot Calda ende Muylvoort

w. ten z. maen

tot Watervoort ende alle de Zuydt-custen w.z.w. maen
van Yrlandt
aen alle de West-Custen van Yrlandt volle w.z.w. maen
Zee
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Verclaringhe hoe veel mylen men op yeder streecke van t'compasse
zeylt
voor een grade alsmen buyten t zuyden ende noorden zijn course neemt
buyten de rechte linie meridionael, ende hoe veel men op een yeder streecke
zuydtwaert oft noordtwaert ghewonnen heeft.
Op de streke vant Zuyden ende Noorden 15. mylen
blijftmen al op een Meridionael linie,
ende men zeylt voor een graet
Item op de strecke van zuyden ten westen 15½. mylen
voor een graet
dan ismen buyten de Meridionael linie

3. mylen

De streke van zuydt zuydtwest voor een 16. mylen
graet
men is buyten de Meridionael linie

3. mylen

De streke van zuydt zuydtwest voor een 16. mylen
graet
men is dan buyten den Meridionael

6. mylen

De streke van zuydtwest ten zuyden voor 18. mylen
een graet
men is dan buyten de selue Linie

10. mylen

De streke van zuydtwest ende noordtoost 21. mylen
voor een graet
dan ismen buyten de Meridionael linie

15. mylen

De streke van zuydtwest ten westen voor 27. mylen
een graet
men is dan buyten den Meridionael

22. mylen

De streke west zuydtwest zeyltmen voor 40. mylen
een graet
ende is buyten de Meridionael

36. mylen

De streke van west ten zuyden voor een 78. mylen
graet
dan ismen buyten de middaechs oft
Meridionael linie

75. mylen
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Item oost ende west zeylende blijftmen tusschen den Pole ende Equinoctiael, men
zeylt niet op noordtwaerts noch zuydtwaerts, maer blyuen altoos in een hoochde des
Pools.

Compasse ende Tafel vande ghetyen
om de selue opt aldercortste te moghen vinden lancx alle de Custen van
Spaignen, Vranckrijck, Enghelandt, Yrlandt, Vlaenderen, Hollandt ende
Vrieslandt, soo wel binnen inde hauenen als buyten t'slants. Men sal weten
dat de binnenste Circule van dese nauolghende Compasse bewijst de
ghetijden oft t'hooghe water, aen ende binnen alle voorschreuen Custen
ende Hauenen.
De tweede ende wterste Circule denoteert t'hooch water buyten t'slants, ende lancx
alle de voorschreuen Custen inde Canalen ende ander plaetsen.
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Tghetal ende mijlen, hoe veel men zeylen moet op yeder streke vant
compasse, al eermen een graedt zuydtwaerts ofte noortwaerts
ghezeylt ende ghewonnen sal hebben.

Tghetal ende de mijlen diemen is zeylende buyten de Meridionael linie, op neder
streke vanden Compasse, van daer men eerst begonst heeft te zeylen.
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Verclaeringhe vande tafele der naervolghende tye caerte, midtsgaders
vallinghe van stroomen opde selue streken vanden compasse.
INden eersten salmen weten dat alle de plaetsen (daert op eene streke ghetye maect)
byden anderen ghevoecht staen, t'welckmen also volgende op uyren ende minuten
rekenen mach. D'eerste Columne beduyt den dach op welcke de Maen vande Sonne
ontfanct, ofte scheydt, de tweede ende derde wijsen de uyren ende minuten, tot welcke
plaetse datse hooch water maken, tot een exempel. Als de Mane ontfanct ofte vol is
hebt ghy tot Enchusen ende alle de voorschreuen plaetsen in een perck inde tafel
byden anderen op Zuyden ende Noorden aengeteeckent, ten twaelf uyren hooch
water. Die Maen een etmael out zijnde salt daer hooch water wesen ten twaelf uyren
ende xlv. minuten. Ende twee etmalen out zijnde is ter seluer plaetsen hooch water
ten een uyre ende xxx. minuten. De Mane drie etmael out zijnde ist daer hooch water
ten twee uyren ende xv. minuten. Ende vier etmalen out, hooch water ten drie uyren
net, So is de Mane alsdan out een half quartier. Een quartier out wesende salt opde
voors. plaetsen hooch water zijn t'sauonts ende smorghens ten ses uyren. Ende sult
voorts weten dat de Mane alle etmalen vande Sonne verspaeyt ofte aerselingt xlv.
minuten van een uyre (ofte wel so vele) ende t' sestich maecken een uyre, bedragende
xlv. minuten drie quartieren van een uyre. Waer uyt ghy de ghetijden lichtelijck tot
allen plaetsen, met weynich moeyten condt rekenen.
Alsomen den xv. dach een streke vanden Compas den volle Maen moet toegheuen,
is d'oorsaecke datter zijn xxxij. streken ende maer xxx. daghen. Soe ist datmen in
dese tafel der waterghetijden den xv. dach weder vande nieuwe ofte volle Maen
moeten beghinnen t'ghetye te rekenen ende sal alsdan t'halue quartier Maens opt
zuydtwesten ende noortoosten ten drie uyren altijt so des morghens als t'sauonts
hooch water wesen. Ende opt gheheele quartier met een oost ende weste Maen, ten
ses uyren smorgens als oock t'sauonts. Ende op dese maniere worden die watergetijden
byde Zee-varende luyden daghelijcx gherekent ende ghebruyckt.
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Tafel om t'gheene hooch ende leech water op de streken vanden
Compasse, op vren ende minuten, tot allen plaetsen lichtelijck te
vinden.
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Vallinghe van stroomen lancx Vrieslant, Hollant, Zeelant ende
Vlaenderen.
VAn Heylighelandt tot Bornrif valt die o.n.o.
vloet een quartier ghetijs dweers na landt
voortaen
van Bornrif totte Haecks van Texel, een n.o.
quartier ghetijs valt de stroom dweers na
lant, dan valtse
vande haecken totte Maes een quartier
ghetijs na landt, voort valtse

n.n.o.

vande Mase tot Cayebanck een derde
paert ghetijs naer landt, dan valtse

n.o.

van Cayebanck totte Vlaemsche bancken o.n.o.
valtse een half ghety naer landt, draeyt
het selfde also an mette Maen rontsom,
ende valt een quartier
lancx Vlaenderen binnen Bancken, ende n.o. ten o.
een derde paert ghetijs na lant, dan valtse
voortaen
buyten bancken van Vlaenderen draeyt n.o.
die vloet met de Mane, ende t'half ghetye
valt dan
voor Greuelinghen ende Calis valt een n.o. ten o.
derde paert ghetijs na landt, voort valtse

Vallinghe van stroomen beneffens de noort-custe van Schotlandt
ende Enghelandt.
Van Urcanes tottet Lyet van Schotlandt, z. ende n.
valt de vloet lancx t'landt
van t'Lyet tot de Theese valtse

z.z.o.

vande Theese tot Flamborch

z.o. ten o.

van Flamborgher-hooft totte Hommer van z.z.o.
Lint
vande Hommer tot Crammer, valtse

z.o.

vande Crammer tot Jermouth, valtse

z.z.o.

van Jermouth tot Leystaff buyten de
Holmen

z.z.o.
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van Leystaff tot Olfertsnes, valtse

z. ende n.

van Olfertsnes binnen Bancken ouer die z. ende n.
spitsen, tot de Theems toe valtse
bij t' Voorlandt in ende voor Mariegat na o. ende w.
de Rocoluers, valtse
van t' Voorlandt binnen Goyng valtse

z. ende n.

van Olfertsnes tot Doueren inden
vaerwech

z. ten o.

Item ontrent vier mijlen n.o. ten o. van t' Voorlandt leyt een banck ghenaemt Cnock
oft Galper, tot daer toe comt de vloet van by Noorden ende by Zuyden lancx
Enghelant, ende ontmoeten malckanderen aldaer, ende vallen met groote rauelinghen
ouer die banck naer de Custe van Vlaenderen, ende wert daeromme de Galper
ghenaemt.
Item in de Noort-Zee tusschen t'Riff ende witte sant draeyt de stroom met de Maen
ende maeckt een sterck ghetye, alsoo mede op de breede Veerthien.
Item inden Vaerwech tusschen Hollant ende Enghelant draeyt de stroom met de
Maen, ende valt een half ghetye lancx der Zee.

Vallinghe van stroomen lancx de custen van Bretaignen ende
Vranckrijck.
Van Swartenes tot Wolterslandt

z. ten w.

van Buenen tot Estaples, valtse

z. ten w.

van Estaples tot Diepe, valt de stroom

z.w. ten z.

van Diepe tot Caen in Normandyen

z.w. ten z.

van Seynhooft tot Dierliet, valtse

w.z.w.

van Strusaert tot Diepe, valt de vloet

n.o. ten o.

van Dierliet tot de C. de Haghe

z.z.o.

van C. de Haghe valtse tot Alternay

n.o.

in t'Ras van Blancquert, valtse

n.o.

van Diervliet totte Kiscassen, valtse

o. ende w.

van Garnsey totte Kiscas, valstse een
n.o.
quartier ghetijs oost zuydtoost, ende daer
nae
tot sept Ysles valt de vloet

o. ten z.

van 7. Ysles tot S. Pauwels by t'lant

o. ten z.

van S. Pauywels totte Voort, valtse

o. ten z.

van de Voort tot S. Mattheus hoeck

z. ten o.

inde Bresont valt de vloet

o.n.o.
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in t'Ras van Fontenau valt de vloet dweers ouer op de Keyserinne, ende rauelt seer
ouer t'Calff.
voorts op alle Custen van Poictou, Gascoignen, Bischaie, Galissien, Portugael
ende Spaignen, vallen de ghetyen altesamen dweers af ende aen.

Vallinghe van stroomen vande west-cust van Enghelandt ende
Yrlandt.
Midden door de hoofden valt de vloet

n.o. ten n.

vande Cinghel tot Beuechier, valtse

o.n.o.

voor de seven Cliffen van Beuechier

o. ten z.

van Beuechier tot Wicht, valtse

o. ten n.

van Wicht tot Porthlandt

o. ten n.

van Porthlant tot Gonster

o.n.o.

tot Porthlant inde Bay, valt de vloet

n.o.

teghens Exester twee mylen van landt

n.n.o.

teghens Dortmuyden by landt, valse

n.o. ten n.

van Gonster binnen de meu-vesten door o.z.o.
van Kanis hooft tot Dootmanshooft,
valtse

o.n.o.

van Dootmanshooft tot Lysaert

n.o.

inde Canael buyten Fawijck, valtse

o. ten n.

van Lysaert tot Enghelants eyndt

o.z.o.

van Lysaert totte Sorlinghes, valtse

o. ten n.

vant eynde van Yrlandt tot C. de Clare

o. ten n.

van Dorsey tottet Eylandt Blackney

n.n.w.

van C. de Clare tot Waterfoort

o.n.o.

vande Sorlinghes tot Londay, valt de
vloet

n.o.

van Londay tot de Holmen van Brust

o.n.o.

inde Canael van Brust, valt de vloet

o.n.o.

van Muysfoert tot Romesijn, valtse

n.o.

inde Canael van Londay, valtse

n.o. ten o.

inde Canael van Gallis achter Enghelant, o. ende w.
valt de stroom oft vloedt
tusschen Londay ende Muylfoort, valtse n.o. ten o.
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ALsoo huydensdaechts by veel ervarene cloecke Stuerlieden ende Piloten grootelijck
ghearbeijt ende ondersocht wort, om by eenighe vaste teeckenen oft instrumenten
die hoochde des Pools secretelijck te connen vinden van Oost ende West te zeylen,
in voeghen als van Zuyden ende Noorden. Ende daer en teghens niet voort en
brenghen dan t'ghene voortyden onsen ouderen wel bekent is gheweest, als te weten
t'ghebruyck van eenighe onsekere Instrumenten, die doch tot haren ghebruycke goet
ende seer perfect zijn. Ende alsoo ons door alle dese gheenen secreten wech aen den
firmamente gewesen en wort, daer door men sulcx sekerlijck soude moghen
obserueren oft ghebruycken, soo ist dat wy voor desen tijt gheen mentie daer van en
maecken, maer stellen dat wt tot bequamer ende beter tijt, om alsdan een yeder onse
wetenschap desen aengaende te openbaren. Bidde daeromme een yeder die t'selfde
vremt souden schynen, in soo wichtighen saecke patientie te nemen, ende de reste
met lijdtsaemheyt te willen verwachten.
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Beschryvinghe vande gronden ende diepten beneffens diuersche
provincien onser nauigatie.
Eerst van Gascoigne, Poittou ende Britaigne.
BUyten de Riuiere van Bordeaux oft Kennincxlandt ist diep 40. vadem. Ende int
ghesichte vanden toren van Cordam ist 30. vadem diep.
Teghens de Custe vant landt van Poictou 16. mylen buyten Olone ist diep 25.
vadem: ende t'landt van Poictou ghenakende op acht mylen, salt diep wesen 35.
vadem. Ende inden vaerwech tusschen Porthuys ende Heys ist diep 30. vadem: inde
vaerwech van Heys insghelijcx 30. vadem: tusschen Heys ende Belysle mede 30.
vadem Ende buyten de vaerwech ist diep 35 vadem. Binnen t'vaerwater zijnde
vintment diep 25. vadem. Twee kenninghen buyten Heys, werpt ghy 45. vadem.
Tweeentwintich mylen Zuydtwaerts van Belysle ist diep 70. vadem. Ende vant
Noordtwest eynde van t'selfde Eylandt Zuydtwest neghen mylen ist diep 60. vadem.
Ende te midtslande van Belysle op 40. vadem salmen landt sien. Inde vaerwech
tusschen Belysle west ten noorden aengaet, ende comt teghens Gloylandt, salt diep
vinden 60. vadem. Buyten ende binnen de Rudtse die van Gloylandt t'Zeewaerts leyt
ist diep 40. vadem. Op 65. vadem buyten de Wester Penmarque, salmen met een
west noordt-westen ganck buyten de Zeemse zeylen, ende comt niet nader by nachte
dan 55. vadem. Ende de gront is grof root sant, ghemengt met ronde steenkens. West
zuydtwest anderhalf myle van de Zeemse leyt een reghel van rudtsen, ende is daer
op diep seuen vadem: ende tusschen de Zeems ende rudtsen ist diep 50. vadem.
Tusschen de Zeems ende Heyssant int vaerwater ist diep 55 vadem, de grondt is
grof root sandt ghemenght met ronde steenkens root ende swert. Dicht by Heyssant
ist diep 45 vadem, ende daer binnen ist oneffen daermen qualijck diepen can. Ontrent
Zuydtwest van Heyssant ses mylen ist diep 70. vadem, de gront is cleyn wit sandt
onder ghemengt met witte schelpkens, ende lange witte dincxkens in maniere van
naelden, so leyt Heyssant Oostwaerts van v. Daer vindt ghy wit sandt met groote
witte schelpen daer onder ghemengt, dan leyt Heyssant Zuydtoost van v. Ende ist
dat ghy dese voorschreuen gronden niet versekert en sijt, soo gaet Noortwaerts aen,
vindt ghijt dan dieper soo zijt ghy tot Zeemswaert, ende vint ghijt droogher, zijt dan
inde Canael ontrent Noorden van Heyssant.
Item tusschen Heyssant ende Obreueracq inde traue oft vaerwech ist diep 60.
vadem. Tusschen Heyssant ende de Sorlinghes midden inde Canael ist diep 70.
vadem. Sijt ghy tusschen de Zeems ende Heyssant op 70. vadem, sal aldan de gront
wesen cleyn swerte saechte steenkens ende gheel aerde. Ende beuint ghy root grof
sandt, soo gaet Noordtwaerts tot dat ghy vint wit sandt ghemengt met langhe
dincxkens, dan sijt ghy sekerlijck inde Entringhe vande Canael.
Een Schip comende van Cizarga oft Cesarien (soo ons volck dat noemen) ouer de
Spaensche Zee met een noort noordtooste ganghe nae Heyssant, ende beuindet diep
80. vadem, soo is hy buyten Heyssant 14. oft 15. mijlen, ende verder innezeylende
sal hijt diep vinden 70. vadem, sal dan wesen van Heyssant thien mijlen, ende beuint
ghy de gront gheele cleyne schulpkens, waesen met cleyne swerte steenkens, soo
zijt ghy ter Zeemswaert, ende moet alsdan Noordtwaerts gaen met de vloet om
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Heyssant te schouwen, tot dat ghy crijcht wit sandt, ende de langhe dincxkens als
naelden, want dat zijn gronden vanden Entringhe vande Canael.
Tusschen Heyssant ende Lisle de bas op 40. vadem, sult ghy wesen vanden lande
vier mylen, ende comt by nachte niet nader dan 45. vadem. Twee mylen buyten
Obeuracq vindt ghijt diep 55. vadem: ende acht mylen buyten de seuen Eylanden ist
diep vijftich vadem.
Item een myle buyten de Clippen van Obeurack leyt een rudtse onder t'water, ist
dat ghy laueren moet tusschen die Fourns ende Obeurack, soo comt de voors. rudtse
niet naerder dan veertich vadem, West zuydtwest ende Zuydtwest vande seuen
Eylanden, comt den lande niet naerder dan op veertich vadem, maer daer by westen
moecht ghijt comen op 30. oft 25. vadem.
Item een Schip wesende west zuydtwest ende zuydtwest ten westen van de
Sorlinghes op 80. vadem, ende bevindt (door t'ghebruyck vanden Graetboghe oft
Astrolabie) hem te wesen 15. minuten by Noorden de 49. graden, die is buytens
landts 26. mylen, ende moet aengaen oost ten oorden tot dat hijt diep vint 66. vadem.
Soo is hy sekerlijck tusschen de Sorlinghes ende Heyssant in de Canael, moet alsdan
noortlijcker aengaen om Enghelant aen te zeylen, ende tis tusschen Enghelants eynde
en de Lysaert diep 55. vadem.

Diepten ende gronden tusschen Yrlandt, Enghelandt ende
Normandyen.
DRy mylen buyten d'Eylanden van Dorsey, onder Yrlandt ist diep 45. vadem.
Tusschen Dorsey ende Cape de Clare int vaerwater ist diep 42. oft 43. vadem. Item
van Cape de Clare tot d'Eylanden van Saltees ist int vaerwater diep 45. vadem. Ende
twee mylen buyten Yrlandt ist diep 40. vadem. Tusschen d'Eylanden van Saltees
ende Muylvoerden ist diep 44. vadem. Tusschen Londay ende de Sorlinghes ist diep
38. vadem. Tusschen
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Sorlinghen ende Muylvoorden midden inden Vaerwech ist diep 44. vadem. Ende
recht by Noorden de Sorlinghes ist diep 40. ende 42. vadem. By Enghelants eynde
ist diep 50. vadem.
Item een Schip dat comt vande Cape de Finisterre, met een Noort noordtooste
ganghe ende vintet diep 80. vadem, soo is hy van landt vier en twintich mylen, de
grondt is cleyne swerte steenkens ghemengt met groff root sandt. Comende in t'selue
Vaerwater op 60. vadem, soo zijt ghy van t'landt 12. oft 14. mylen, ende ghy zult het
landt soo haest niet sien als ghy meynt, de diepte van t'sestich vadem sal langhe
dueren, want ghy zijt aen de Noortsyde van de Canale ontrent de Sorlinghes. Tusschen
Heyssant ende Sorlinghes ist diep t'seuentich vadem. Zuydtwaert vande Sorlinghes
is de gront roode steenkens ende cleyn wit sandt. Teghens Lysaert ende Vaelmuyden,
vier mylen van t'landt ist diep 52. vadem. Item tusschen Fawijck ende Westpalen
midden inde Canael ist diep t'sestich vadem. Tusschen Lysaert ende Gonster comt
aldaer den Lande niet naerder dan 35. vadem, ghy moecht het inde Traue setten op
25. vadem, soo legt ghy binnen der voorlanden stroom. Tusschen Pleymouth ende
de seuen Eylanden midden in de Canale ist diep 55. vadem. Ende vier mylen zuydt
zuydwest van Pleymuyden ist diep 35. vadem.
Item zuydt zuydtoost ter voller lande van Gonster ist diep 45. vadem, ende van
daer zuydtoostwaerts vijf oft ses mijlen salt diep wesen 54. vadem. Tusschen de
Kiscassen ende Pothlandt inde Canael ist diep 40. vadem. Een myle by Noorden
d'Eylant Ornay daer is een putte daert diep is 80. vadem: Anders ist tusschen
Porthlandt ende d'Eylant Ornay inde Canael euen diep (te weten) 40. vadem. In
t'gesichte van Porthlandt ist diep 34. vadem. Dry mylen buyten Wicht ist diep 36.
vadem. Twee mylen by oosten Beuesier ist diep 36. vadem. Tusschen Piccardyen
ende Wicht midden inde Canael ist diep 38. vadem. Twee mylen by oosten Beuesier
ist diep 36. vadem. Tusschen Winckelzee ende Piccardyen ist diep 24. vadem. Op
Vrouwen-sandt inde hoofden ist niet dieper dan dry ende een half vadem, ende by
zuyden dese droochte ist diep 24. vadem. Ende in alle de Vaer-wech tusschen Zeelandt
ende Doueren ist diep 24. vadem.

Diepten ende gronden vande Noortzee, beghinnende vant Voorlandt
Enghelandt oft Vlaenderen.
INden rechten Vaerwech vant Voorlant, ende de Vlaemsche bancken ist diep 24.
vadem, ende ontrent n.w. ten w. van Schouwen dry mylen leyt een banck ghenaemt
de Botbanck, ende is diep vier vadem. Ende buyten de banck int Vaerwater van
Zeelandt ist diep 26. vadem. Item Noortwest van Haerlem acht oft neghen mylen
inde Zee, begint de Breede Veerthien, ende is een droochte hem streckende lancx de
gantsche Custe van Hollandt tottet vlacke van Amelandt, ende eynt aldaer. Is diep
tegens Haerlem ende Egmont 13. 14. ende 15. vadem, tis wasich sandt ghemengt
met swert sandt ghelijck mostaertsaet. Item dese voorschreuen droochte is diep
tusschen Texel ende Vlielandt 15. 16. ende 17. vadem, ende is de gront aldaer groff
ende root sandt, ende men is dan ses oft seuen mylen buyten t'slandts, want de banck
daer smalder is dan opt Zuydteynde. Item buyten dese banck inden rechten Vaerwech
tusschen Zeelandt ende Texel ist diep 26. vadem, tot aen t'witte sandt, by de Visschers
ghenaemt Dogghesandt.
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Aen de Enghelsche sijde int diepe water teghens Jermuyen ist diep 32. vadem.
Teghens Flambergher-hooft ende Scherenburch ist diep 38. vadem: Alwaer
t'Dogghersandt oft de witte banck haer beghinsel is nemende, haer streckende dweers
door de Noortzee naer Heylighelander-diep. Dit selfste sandt is afkennincx lants van
Flamburgherhooft niet dieper dan neghen oft thien vadem. Ende alsmen is op twaelf
vadem op t'voorschreuen Dogghersandt, soo leyt Texel van v Zuydtoost dertich
mylen oft daer ontrent. Op t'selfste sandt zijnde ontrent op derthien vadem, soo leyt
Vlielant van v Zuydtoost en zuyden 24. mylen. Ende op 16. vadem van t'selue landt,
sal Vlielandt Zuydt zuydtoost van v ligghen 21. mylen.
Een Schip comende vant Riff, ende beuint op t'voorschreuen Dogghersandt 18.
vadem, soo sal Vlielant Zuyden ten oosten van v ligghen twintich mylen, vint ghy
t'diep twintich vadem, sal alsdan Vlielandt van v ligghen Zuyden ontrent twintich
mylen. Ende ist diep 22. vadem, soo moet hy zeylen nae t'Vlie Zuyden ten westen,
ende Zuydt zuydtwest. Waert saecke dat hy quame int Heylighelanderdiep op 24.
oft 26. vadem, moet hy alsdan Zuydt-west ende zuydtwest ten zuyden aengaen, ende
sal daer mede op der Schellingh veruallen. Heyligelander diep is 27. vadem, ende
dan ismen heel om de Oost. Item tusschen t'Riff ende Doggherssandt ist diep int
rechte Vaerwater 26. ende 27. vadem. Ende om de West buyten t'Vaerwater ist diep
32. vadem. Een Schip comende wt de hoofden oft Zeelandt vint hijt op t'Riff diep
24. vadem, sal alsdan der Neuse in Norweghen van hem legghen noorden ten oosten
ontrent 18 mylen: comende op t'Riff op twintich vadem, leyt ter Neuse van hem
Noortwaerts 16. mylen. Item vindt hy t'Riff op 18. vadem sal der Neus van hem
ligghen Noorden ten westen 18. mylen. Ende de course is van daer nae de Holmen
Noordtoost twaelf mylen. Ende voorts nae de Schaghen Noordtoost ten oosten 18.
mylen. Ontrent Noordtoost ende noordtoost ten oosten vande Holmen, twee mylen
van t'lant leyt een Clippe daert niet dieper en is dan een groote vadem waters.
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Diepten ende gronden vande Noortzee.
Diepten ende gronden ontrent Jutlandt ende Amelandt.
DAer leyt een banck buyten Jutlandt van Dodenbarch een mijl inde Zee, ghenaemt
den Reefhoren, streckende noordtwest ten noorden wel acht mylen lanck, is tot
sommighe plaetsen niet dieper dan dry vadem, daermen tot sommighe plaetsen door
zeylen ende rede maken mach voor eenen noordtwesten ende noorden wint. Item op
twintich vadem van Amelandt t'Zeewaerts hebt ghy grof, roodt ende swert sandt
ghemenght met schulpen. Van daer Zuydtwaerts zeylende op xvj. vadem dry vren
lanck, dat is t'rechte Vlack van Amelandt, ende de gront is al cleyn sandt ghemengt
met schelpen. Item op xxiiij. vadem by Noorden vander Schellinck, daer ist al cleyn
wit sandt, ende van daer op xviij. vadem ist wit ende swert sant onder den anderen
ghemengt.
Op t'Vlielandt hebt ghy wit sant met roode schelpen, ende daer onder cleyn root
sant. Op xvj. vadem vant westeynde van Vlielandt hebt ghy groff root sant met swert
sant als Mostaertsaet daer onder. Ende desen gront leyt buyten t'lant ses oft seuen
mylen. Ende opt Oosteynde vander Schellinck t'Zeewaerts op xviij. vadem ist cleyn
wit sant met swert ghemengt, daer mede onder sijn cleyn witte dincxkens als naelden.
Als ghy comt teghens Borckom op de wester Eems op xvij. oft xviij. vadem, soo
moecht ghy t'lant sien, de gront is grof steenich ende cinghelich sandt. Amelandt
machmen sien op xiiij. vadem, ende der Schellinck op xvj. vadem: Vlielant op xv.
oft xvj. vadem. Daer mach een yeder sijn rekeninghe by nachte op maken. Aen die
Noorderhaecke vant Texel op xvj. vadem machmen t'landt sien, Hollant machmen
sien op xiiij. ende xv. vadem alsmen is binnen de Breede xiiij. welcke droochte sijn
beginsel is nemende Noordtwest van Haerlem, hem streckende lancx die gantsche
Cust van Hollandt tottet westeynde van Vlielandt, is buyten t'slants ligghende vij.
oft acht mylen.

Diepten ende gronden van Juthlant ontrent Schaghen.
Een groote myle van Schaghen o. ten n. ist diep 35. vadem: Noordt noordtoost vanden
hoeck van Schaghen een groote myle, ist diep 38. vadem. Als Schaghen noordtwest
van v leyt, daer ist diep 17. vadems. Tusschen Schaghen ende Lesu ist diep 20.
vadems, ende is weecke gront als Waese. Tusschen Anhout ende Waesberghen
midden int Canael ist diep 22. vadem. Tusschen Lesu ende Anhout ist al harde gront
ende steenachtich. Neffens Waesberghen leyt een droochte van 17. vadems. Tusschen
Anhout ende Col leyt een droochte van seuen vadems, ende die stroom rauelt en
drayet daer somtijts ouer.

Diepten ende gronden vande Ooster-Zee.
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TUsschen Oelant ende Gothlant ist oneffen diepte, somtijts 20. vadems, ende somtijts
23. vadems. Die gront is swert gruys steenachtich, soo groot als erweten. Als
t'Zuyteynde van Oelant west van v leyt twee mylen, daer ist diep 27. vadems steck
gront. Als Capelle op Zuyder noorden w.n.w. van v leyt, daer ist diep ontrent 31.
vadems, ende is steck gront. Teghen die clippe int Vaerwater ist diep 35. vadems,
steck slijckich grondt. Tusschen groote ende cleyne Kaerle ist diep 14. vadems, ende
is goede rede onder. Tusschen Houburch ende de Oostergaerde leyt een banck van
24. vadems, ende is grof root sant, ende ghy en moecht Gothlant wt die Meersse niet
wel sien. Daer by oosten leyt mede een banck van 36. vadems, daer ouer sijnde en
hebt ghy gheenen gront op 40. vadems. Als Rysche-hooft z.o. van v is dry mylen,
daer ist diep 30. vadems. Alst z.z.o. van v is een half myle, daer ist 15. vadems diep,
ende is wit sandt. Rysche-hooft een cleyn myle ontrent west van v, daer ist diep 16.
vadems. Teghen Heel en half myle van landt, daer ist diep ontrent 32. vadems. Te
Heel op die Reede ist diep 25. vadems. Tusschen Muen ende Falsterboen ist diep
14. vadems. Tusschen Steden ende Falsterboen in die Canael, ist diep 12. vadems.
Neffens Falsterboen ist vlack, ende aen Steden ist diep 13. vadems. Tusschen
Draeckerrif ende Southolme is t'droochste vijf vadems min een elle. Voorst na die
Sondt toe ist altemet dieper 6. 7. 8. 9. ende 10. vadem.
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Europa ofte t'meeste deel van dien.
ALso onse particuliere Zee Chaerten die wy vande Westersche Oostersche ende
Noortsche nauigatien, eensdeels hebben laten wtgaen ende d' andere (met Godts
hulp) mede van meyninghe sijn eerstdaechs int lichte te doen brengen. Spruytende
sijn ende haren oorspronck nemen uyt dese generale chaerte der Zeecusten van
Europa, daer in men merckelijcken bekennen mach hoe dese particuliere Landen
daer aen gheannexeert ende hangende sijn, elck op sijn behoorlijcke plaetse, spatie,
streken van Winde, Graden, Minuten, etc. Heeft ons daeromme noodich ghedocht
dese int beghinsele ende voor alle Chaerten te stellen op datmen uyt den Generale
de Particulieren te lichtelijcker soude moghen soucken ende vinden naer d'ordre in
desen boucke gehouden. Onnoodich dunckende omme eenighe verdere verclaringe
daer van te doen omme de selue ter Zee te ghebruycken, want uyt de Instructien van
elck particuliere Zeechaerte (uyt dese generale int breede gheextendeert) men wel
lichtelijcken oordeelen ende begrijpen can, hoemen dese, met alle de Eylanden daer
onder sorterende, ghebruycken ende naer de rechte Conste der Zeevaert mede handelen
sal, te wercke stellende d' Instrumenten daer toe dienende, etc.

Corte onderrichtinghe vanden fatsoene ende forme, van tonnen,
baeckens, capen, etc. so de selue inde particuliere caerte vande
Vliestroomen, Eemsen weeser d'Elf t'meersdiep ende de Mase
aengheteeckent zijn.
OP alle de stroomen van Hollandt, Vrieslandt ende Zeelandt, sijn de tonnen aent
opperste rondt ende breedt, ende afgaende aent neerste eynde smal ende scherp als

hier aengeteeckent staat,
sijn swert ghepect ofte gheteert, legghen al
meest opde rechter handt int uytzeylen aende slincker int innecomen, ende aende
ander zijden opte sanden ofte plaetsen staen ghemeenlijck de Baeckens met koruen

bouen op in deser manieren
op datmense te verder sien mach. Ende
waermen eenighe houcken ofte sanden soude moghen onderzeylen sijn, (om dat te

verhoeden) witte tonnen geleydt van desen fatsoene
ende legghen altijt
op de contrarie zijde vande voorscreven swerte tonnen. Aengaende de mercken waer
by men dese tonnen ende baecken sekerlijcke kan vinden is inde verclaringe vande
voorghenoemde Chaerte ghenoechsaem uytghedruct. Dan men moet verstaen dat wy
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dese Tonnen ende Baecken alhier so aengheteeckent hebben als de selue int voorleden
Jaer van 82. gheleyt ende ghestelt sijn gheweest. Ende dat de diepten ende stroomen
Jaerlijcx seere verloopen ende veranderen, ouermindts d'onghestadighe sandtgronden,
ende dat de gaten beneffens der Zee seer wijt ende breet werden, waer dore dese
stromen al Lootsmans water sijn, daermen hem versien moet van goede Piloten. De
Capen op de Landen beneffens d'incomen der Riuieren, hebben wy omme de

cleynheyts des plaetsen gheteeckent aldus.

Ende daer goede Rede ende

Ancker grondt is.
T' cijfer ghetal ghestelt ontrent alle hauenen, Riuieren,
Stroomen, Canalen, binnen ende buyten inde Zee, oock op de ondiepten ende sanden,
beteeckent hoe vele vademen dese plaetsen diep sijn, tzy dan 1. 2. 3. 10. 12. etc.
totten meesten ghetale toe zomen dat bevindt staende alles met half vloedt. De
Cruyskens in deser manieren † gheteeckent langs vele Custen beneffens de Eylanden
ende anders, beduyden blinde Clippen onder d'water legghende diemen schouwen
moet, ende waer de Cruycen verdubbelt zijn, sijn groote Clippen ende Rudtsen mede
onder d'water legghende.
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Beschryvinghe vant Vlie ende Mersdiep, twee de vermaerste stroomen
van Hollant, opwaerts streckende naer de Zuyder Zee.
EEn schip comende wt de Nortzee, om nae Amstelredam oft Enckhuysen op te seylen,
begerende t'Noorden gadt oft diepe van t'Vlye in te loopen, moet de Caep op ter
Schellinck aen de dry duynckens stellen, ende de swerte duyn ten haluen dat witte
Lidt: Soo vindt ghy de wterste ton vande wterste tot de anderde z. ten o. oft z. ten
w. nae de wint oft stroom is, van daer tot de ton op den bosch z. ten w. oft zuyden.
Cauelt altijt de stroom wel. Vande ton op den bosch tot de Munnicke-sloot seyltmen
z. ende z. ten w. Ende van daer tot Langhesant z. ten o. van daer tot Wolff-hoeck
z.o. ten z. ende voorts tot Kaeshoeck z.z.o. De mercken van Kaeshoeck sijn als de
Franicker toren neffens de hauen van Harlinghen comt. Van Kaeshoeck tot
Schuytezandt o.z.o. ende leyt op dese mercken, te weten dat Cornwert comende by
Oosten aen Bolsweert, ende Wynaldum over t'slodt van Harlinghen. Van
Schuyte-sandt tot Swaenbalch z.o. ende de ton leyt op dese mercken, als Boelsweert
by oosten aen de stindts comt, die by Zuyden Cornwert staet, ende als Bolsweert
tusschen Deflins ende Cornwert comt, soo machmen dat Rack op ende neder seylen.
Van Swaenbalch tot de Middelgront z.z.o. ende de mercken sijn twee scherpe toornen
by zuyden, ende twee toornen by noorden Harlinghen t'samen ouer een comende.
Vanden middel gront tot ydel hoeck, ende west van Worcum ist zuyden, ende dan
comt Coldum aent zuydt eynde van Hinlopen, t'welck een merck vande ton vant west
van Worckum is. Van daer tot de ton inde bocht z.z.o. Pandraga sal dan comen by
zuyden verwolde in een leech glop, ende als Pandragen comt aen de buyert huysen,
hout dat torenken alsoo staende tot de ton op de Vriesche plaet, daer ist diepste water,
ende dat Rack strect z.z.w. Vande Vriesche plaet tot de Kreyl z. ten w. De mercken
van de Kreyl zijn Wirnes aent zuydt eynde vant Cliff, ende de Coren Molens by
westen aen Medenblick vande Kreyl tot de Crepel z.z.o. ende z.o. ten o. mercken
vande Krepel sijn Enckhuysen aen de Ven ende Broeck aen hem, daer op soo leyt
de ton vande Crepel, tot d'eerste ton in Hillegadt z.z.o. ende z. ten o. ende dat gadt
streckt tot de baecken z. ten o. Dan vande innerste ton tot op de Rede voor Enckhuysen
z. ten westen.
Item van Enckhuysen nae Texel te seylen, salmen (nae de wint oft stroom is) vande
ton int Noordergadt aengaen n.n.w. ende n. ten w. tot dat Broeck aen hem comt, daer
vindt ghy alsdan de ton op de Crepel, van daer tot de zuyder ton opt Wieringer Vlaeck
n.w. ten w. nae de stroom ende windt is, als t'wisch aen Almerdorp ende Broeck
tusschen de twee Hoy-berghen, ende de West lander toren aen de huysen van
Wieringhen comt: welck de mercken sijn vande zuyder ton opt Wieringher Vlaeck.
Van daer tot de middel ton n.w. ten n. ende de Wieringher Molen comt aent zuydt
eynde vande huysen die buyten den Oeuer staen, vande middel ton tot de noorder
n.n.w. ende als de twee scherpe toornen ouer een comen, sijn de rechte mercken
vande noorder ton, ende by oosten de ton ist diep voor de groote Schepen, ende de
ton leyt aent Westlandt, vande noorder ton tot de Vlieter n.n.w. ende n. ten w. houdt
dan Medenblick, ende de noorder ton by den andren soo langhe als ghyse sijen
moecht, ende gaet al n. ten w. aen tot de Nesse toe. Daer leyt een ton aent Oostlandt,
ende daer teghens ouer staet dat baecken op de Nesse, ende de Moelen op den Oeuer
comt dan int glop dat opt westeynde vanden Oeuer is, ende de West-lander toren
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comt dan int westeynde vande huysen, dit sijn de mercken vande Nesse. Van daer
tot Voghelsandt w.n.w. altemet int rontsomme, ende als ghy ontrent Voghelsandt
comt, soo sedt den toren vanden Hoorn aen de huysen die onder de gheest staen,
ende houtse soo staende tot de Coop-vaerders Rede toe, ende settent daer voor de
gheest van Texel daert v goet dunct. Ende soo ghy in Zee wilt wesen, soo seyltet opt
nieuwe diep aen, ende schouwt het Gheest-sant, seylende op twee touwen lengte,
aen de voetstrandt van Huysduynen lancx tot de drooghe haecken, ende houdt die
Capen die op Huysduynen staen een spaeck lengte vanden anderen, ende seylt alsoo
t'Spaignaerts gadt wt ende in: want het is ouer de Keysers plaet heel diep, te weten
twee vadem met half vloet, alsoo datmen de Capen by naest aen den anderen setten
mach.
Wter Zee comende om t'Spaignaerts gadt te vaten, soo settet Wammes oft S. Jans
toren by noorden de hooghe Duyn op Texel, ende de Capen op Huysduynen een
spaeck lengte verscheyden, houtse so staende, ende seylt op de mercken van
Huysduynen t'Spaignaerts gadt in: ende om de Doorlee te treffen, soo hout de Caep
op Texel, ende de scherpe toren een mast lengte verscheyden, ende seylt soo in dat
ghy de Capen op Huysduynen een spaeck lengte door malkanderen hebt, loopt dan
oost ten zuyden nae Huysduynen, om t'ebbegadt te vaten, houdende de voors. Caep
ende toren een spaeck lengte verscheyden, ende seylt soo tot dat de Capen op
Huysduynen door malckanderen sijn, dan naer Huysduynen toe o. ten z. Item om
t'zuyder gadt in te seylen, soo sedt de Kerck op de Gheest aen dat voet-sandt van
Huysduynen, oft int slach vande Zee, ende seylt soo t'zuyder gadt wt ende in, binnen
sijnde seylt op twee tou lengte by de strandt van Huysduynen lancx, tot voor by het
nieuwe Diep ende voortaen n.o. in, tot de Coopvaerders Rede, beneffens de Gheest
van Texel, ende settent daer op thien of twaelf vadem.
Alle de handelinghen, traficquen ende Zeevaert vande steden op de Stromen vande
Zuyder-Zee gheleghen, souden hier te langhe sijn te verhalen, dan int corte dat daer
op gheleghen is, de vermaerde Coopstadt Amstelredam, wiens ghelijcke van
verhandelinghe van alderleye Oostersche waren men in gantsch Europa niet en vint,
noch bequamer van ghebouw ende wateren tot de selue neringhe dienende, Ende ten
ware door de obstinaticheyt ende groote partialiteyt vande vorighe Regheerders,
hadde ghesien gheweest dese stadt een vande wijt beroemste Coopsteden der Werelt
gheworden te hebben.
Leyt mede op dese stroomen de bequame vermaerde Zeestede Enckhuysen, alwaer
soo veel Harincx voor de Stadt (inde Zuyder Zee) op sekeren tijt des Jaers gheuanghen
wert, alsser op een telte met de Buysen, Boots ende Pincken de Maze inghebracht
ende verhandelt wert: sulcx men daghelijcx by experientie beuint, van welcken
Haringhe de goede Tybuckinghe ontrent Kersmisse ghedroocht wert, schenckagie
der Heeren, ende de reste diemen Maertschen Buckingh noemt soo goet niet zijnde,
wert in seer grooter menichte d'Elue opwaerts ghevoert na Duytschlandt, Bohemen,
Ungeren, ende verdere de Danouwe nederwaerts naer Turckyen, al waer de selue
Buckingh voor de goede leckerye mede vercocht, ghesleten ende gheconsumeert
wert, Hoorn de Excellente Landtstadt is mede op de Zuyder Zee gheleghen, daer
bouen de Zeevaert de verhandelinghe vande Soetemelcxkasen ende ander suyuel soo
ouervloedich is, datter meer van staet te verwonderen dan veel te schryuen, daer
gheheel Duytschlandt, Brabandt, Spaignien, ende meer ander Prouincien goede
ghetuyghenissen van connen gheuen.
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Vande Maesstrome, ende t'Goedereesche gadt in Zuidthollandt:
midtsgaders t'Veergadt, ende die Wielinghe gheleghen in Zeelandt.
EErst omme t'rechte diep vande Mase te treffen, so sedt den Brielschen toren z.o.
ten o. van v, ende seylt so tot dat de Haechsche toren twee mast lengde besuyden
den plompen toren van Monster comt, ende aldaer leyt de wterste tonne, ende de
vierboet van Oostvoren comt aen Oosteynde vant Dorp, dit sijn de mercken vant
Zuydergadt, by t'landt vanden Briel inne loopende t'gadt ouer den Darij oft Botkil is
nu goet, ende daer ligghen de tonnen, ende den Briel comt omtrent z.o. van v, men
seylt op den hoeck aen die beneffens de schansse is van ton tot tonne tot aen t'landt
vanden Briel toe, al waer de Schepen ligghen die wt willen seylen, ende t'diep gadt
aldaer op een Cabels lengte aen t'landt vanden Briel henen totte oude Maes toe. Ende
dan slaetmen ouer Duert Schoer, de mercken doort Schoer te seylen sijn als
Ouwerschie ende de boomen ouer een comen, voorts dan seyltmen midts water tot
Rotterdam toe.
Item omme t'Goedereesche gadt inne te seylen, soo sedt den toren van Goeree by
Westen die vierboet, ende seylt so by de strant lancx, maer schout den hoeck wat als
ghy binnen de vierboet zijt, omme de staert sants die vant eynde vant landt afloopt,
ende sedt den toren van Dircxlandt, ende de moelen staende op t'landt van Oeltkens
plaet, een spaeck lengte by Noorden de selue toeren, alsoo tot de hauen van
Goedereede voorts seylende, settet aldaer op ses oft seuen vademen.
Omme t'gadt van Brouwershauen inne te seylen, ende Droegerijck (dat van
Goedereede af loopt) niet te onderseylen soo sedt de Capen (staende op t'landt van
Schouwen) ouer een, tot dat Outdorp aen den toren van Goedereede comt, ende daer
aencomende soo verlaet de Capen, ende seylt dan op de twee toornen, totdat de
innerste Caep aen de hooghe Duyn (ghenaemt den witten Blenck oft t'langhe witsandt)
comt; ende verlaet dan de toornen soo cort als ghy moecht, om de scheers wille die
vant eynde van Goedereede afloopt: want de vloet valt tusschen Drogherijck ende
de Scheer soo gheweldich in, datse v daer wel soude achtertrecken, maer loeft dan
op soo cort als ghy moecht naer t'lant van Schouwen, daermen dicht by henen seylt
tot Brouwershauen toe, ende settent voort hooft op seuen oft acht vademen.
Item omme t'Veergat in te seylen, soo sedt Oostcappelen ende Middelborch ouer
een, oft z.o. van v, ende seylt soo tot dat de toornen van Cortgien ouer een sijn, ende
loopt na de Polder oft den haeck, daerom comende seylt nae t'lant van Walckeren,
al lanx den Dijck totter Veer toe.
Omme de Doorley inne te seylen, soo sedt den toren van Vlissinghen o. ten z. ende
Wulpen o.z.o. van v, ende seylt alsoo de Doerley wt ende in, tis daer wijt ende breet,
ende de rechte mercken sijn, Oostsouburch een spaeck lengte by Noorden
West-souburch, ende houtse soo staende tot dat de Brugghelinghen aen malckanderen
comen, ende tis daer dry vadem diep, maer dan moet ghy de Souburghen altemet
door den anderen brenghen, ende houden Vlissinghen o. ten z. van v, seylt alsoo de
Doerley wt ende in.
Item om de Wielinghe in te seylen, sedt dat huys ter Does een schip lengte by
Westen den toren van Lisweghen, ende houtse soo staende tot dat Westcapel aent
Oosteynde van Heysser Kerck comt: Ende als dan t'huys ter Does aen Lisweghen
comt, soo sijt ghy inde mont vande Wielinghe, maer hout den toren een schip lengte
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by Oosten Heys, tot dat ghy ses vadem waters crijcht, sedt alsdan t'cleyne torentken
(ghenaemt Hauentorenken staende te Blanckenberch) aen de vierboet aldaer, al eer
dat Heysser vierboet aen Heysser toren comt, soo en moecht ghy de Pol niet
onderseylen. Als ghy de Wielinghe incomt, soo sedt Hauentorenken eerst aen de
vierboet van Blanckenberch, al eer dat Heys ende de vierboet aen den anderen comen,
ende seylt dan o.n.o. wel soo Oostelijck, maer hout de vierboet van Blanckenberch
tusschen dat Hauentorenken ende t'raedthuys van Blanckenberch. Soo loopt ghy dat
beste deel vande Wielinghe in. Als ghy dan Coukerck siet staen twee mast lengte
besyden een toren twee mast lengte by Noorden, ende noch een toren een spaeck
lengte mede besuyden de toren vande Abdie van Middelburch, soo hebt ghy de rechte
mercken om lancx de Wielinghe te seylen soo langhe alsmen den toren sien mach,
maer alsmense verlaet, soo comt den toren van Sinte Lambrecht int Oosteynde van
Cadsant in een valleye, dit is dan een goet Lantsmerck, ende als ghy soo verre wt
comt, tot dat de vierboet van Blanckenberch tusschen t'raethuys ende hauentorenken
staet, soo sijt ghy wel te weghe; brengt dan heysser vierboet eerst aen Heys, eer dat
de vierboet van Blanckenberch aen hauentorenken comt, soo moecht ghy op de Pol
niet seylen, maer quamen dese mercken ghelijck ouer een, soo soudt ghy op de Pol
seylen, daer maer een vadem waters is, anders alst tamelijck weder is, mach een
schip van acht ellen met half vloet wel ouer Caybanck. Ende die de Wielinghe
inquame, ende de Doerley weder wt wilde die sette Westcappel ende Cnock een mast
lengte door den anderen , ende seylt dan n.w. in, tot dat de Souburger toornen door
malcanderen een spaeck lengte zijn, seylt dan w.n.w. wt, tot dat Vlissinghen o. ten
z. van v staet, soo moecht ghy aen de Rassen gheen quaet doen. Int innerste vande
Wielinghe leyt een droochte, ghenaemt de Vlacke vaende gaet, als de vierboet van
Blanckenberch aen t'raethuys is, so looptmen recht ouer de droochte. Ende als ghy
thien vadem begint te crijghen, soo moecht ghy wel naer Vlissinghen toe seylen, dan
al by t'landt van Walckeren lancx op twee tou lengte tottet slodt van Rammekens,
maer wacht v met een vloet voor Natgadt, wantse daer seer sterck op valt.
Die trafficque ende handelinghe van desen Oortlandts van Zeelandt is niet wel te
beschryven, dan dat op die riuiere vanden Hont gheleghen is, die hooch ende wijt
beroemde Coopstadt van Antwerpen, diens ghelijcke in Europa niet gheuonden en
wort van alderley costelijcke ware, die daer met grooter menichte te schepe
aencomende is, wt Spaengien ende andere Landen: Ende daer is mede gheleghen
t'Eylandt van Walckeren, al waer in de Coopstadt van Middelborch is gheleghen daer
die stapel is van alderley Fransche ende Spaensche Wijnen: Daer is mede gheleghen
dat stedeken Armuyden, al waer dat groue sout met soo groote menichte wt
Vranckrijck ende Spaengien aencomende is, dattet aldaer tot cleyn sout ghesoden,
door gheheel Europa verspreyt wort: Ende is mede aldaer geleghen Rotterdam op
die Mase, al waer de handelinghe van alderley buysen oft Pekel-harinck is.
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Zee custen van Vlaenderen met alle de bancken ende ondiepten hem
voor by Calis streckende.
ALsmen wt de Wielinghe seylt na de hoofden, soo sedt de vierbot van Blanckenberch
aen den toren, dan comt Westcappel binnen de vierboet van Heys, ende als Lisweghen
aen der Does comt, soo sijt ghy inde mont ofte beghinsele vande Wielinghe, gaet
dan o.n.o. wel soo Oostelijck in, ende t'rechte diep met half tye heeft ses vadem
waters, etc.
By Blanckenberch streckt een sandt (ghenaemt dat Wit-sandt) by landt lancx hen
tot Weynduynen toe, daer seylen altemet schepen achter, meynende datse inde
Wielinghe sijn, maer om tselfde niet te onderseylen die van buyten in comt, die
brenghe de platte kerck van Oosteynde, by Oosten t'voors. sandt, soo moecht ghy de
strandt op ses vadem wel aensoecken, ende moecht in sulcker voeghen t'voors. sandt
niet onderseylen.
Item als Wtkercke aen Blanckenberch ende S. Catelijn aen Oosteynde comt, soo
sijt ghy recht voor de Wielinghe: ende als Sinte Catelijnen toren yeghens Oosteynde
comt, soo seylt ghy teghens een droochte, ghenaemt de Trix, ende is vijf vadem
waters, ende t'rauelt daer altijt seer vant ouervallen vande stroomen.
Daer leijt een banck een mijle weechs dweers van Oosteynde (ghenaemt oude
Moersbanck) ende is met leech water twee vadem diep: ende West ten Noorden van
Oosteynde leyt oock een banck ghenaemt de Dijckstal, ende is dry vadem met leech
water.
Item als dat Clooster ten Duynen oft de Broers Zuyden van v leyt, soo sijt ghy aen
t'binnenste van Broersbanck, ende als Duynkercken z. ten w. van v leyt, soo sijt ghy
voor by dat quaetste oft wterste vande bancke, daer leyt een hooghe schorre Duyn
recht by westen Nieupoort ende daer recht dweers of beghint Broersbanck, streckende
wel vier mijlen van landt n.n.w. in Zee, ende leyt van Nieupoort n.w. Ende als
Nieupoort z.o. ten z. van v is, soo sijt ghy de bancken ghepasseert.
Item n.w. ende n.w. ten w. van Duynkercken sijn twee oft dry quade bancken,
liggende van landt d'een twee ende d'ander dry groote mylen, ende de middelste is
ghenaemt de Polder vanden Dijck, maer d'ander ghenaemt de Ruytingh is seer quaet,
om dat hy bykans int vaer water leyt, ende sijn beyde gader met leech water maer
twee vademen diep, men moet daer voorsichtich wesen. Daer ligghen noch twee
bancken n.w. ten n. van Duynkercken ontrent twee mijlen van landt, ghenaemt de
Drystael ende die quade banck, ende sijn niet dieper met leech water dan twee vadem
en half. Item by de Custe van Vlaenderen langhes, moecht ghy sonder letsel tusschen
t'landt ende de bancken op vijf oft ses vadem doorseylen, maer ten is niet goet voor
groote schepen. Ende de stroomen vallen t'meeste deel van ghetije d'weers ouer de
bancken, soo wel by ebbe als by vloet.
Noort noortoost van Calis Clif ontrent dry groote mylen, leyt met leech water een
banck van dry vadem diep, met noch een ontrent twee mijlen van Greuelinghen, daer
oock maer dry vadem waters is.
Item onder d'Oudeman oft Tour de l'Ordre, mach men beschut ligghen voor een
Noorde wint, ende tis daer diep seuen oft acht vadem, daer leyt een banck midden
inde hoofden van vier vadem, by Suyden ende by Noorden, de selue banck is diep
twintich ende tweentwintich vadem: Voor de Somme ist wel twee mijlen in Zee seer
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vlack water, als te weten vijf ofte ses vadem. Ende die tot Diepen wil wesen, sal
vande Oudeman z.z.w. aengaen, soo loopt ghy recht op t' gat van Diepe, ende daer
staen baeckens aen de slincker handt als ghy in comt, maer t'moet wel half vloet
wesen al eer daer een groot Schip in mach.
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Vande eylanden van Ornay, Garnsey, Jarsey, Quasqettes, die onse
schippers Kiskassen noemen, met alle die custen ondiepten daer
ontrent binnen ende buyten ligghende.
SEuen mijlen by Westen Diepen leyt Vecam, ende is een tye hauen, verder leyt den
hoeck van Strusardt, van daer tot Seyn-hooft gaetmen aen z.z.w. een half myle binnen
Seyn-hooft leyt Hableneuff, daermen setten mach om metten ghetye de Seyne opwaert
te seylen na Roaen, men moet mettet ghetye door d'eerste trauaille oft drooge bancken
seylen, ende streckt van Hable tot Honfleur z.o. by t'Zuyder landt lancx: De trauaillen
oft drooghe bancken strecken hen lancx de Noort-zyde vande riuiere tot Quillebeuff,
alsdan ismen door d'eerste trauaille, maer een yeghelijck wachte hem wel voor de
stercke sprinck, by de Normans la Bare ghenaemt, die soo gheweldich ende subijt
aen comt, datmen een schip naulijcx aen alle sijne anckers ende touwen houden
mach: Dit is al lootsmans water.
Zuydtwest van Seyn-hoeft, leyt een banck van dry vadem, ende voor de Vosse
van Caen legghen oock bancken diemen aen beyde sijden om seylen mach inde diepte
van Caen, twelck een tye hauen is.
Ontrent ses mylen by Westen leyt Syreborch, twelck eenen wthoeck is, al waermen
beschut ligghen mach voor eenen Noortwesten wint, aldaer leyt een banck dweers
voor de Bay, diep mettet leech water twee vadem.
Onder Ornay machment setten voor een Noorde ende Noortwesten windt, voor
dat tye hauenken inde Sandtbay, op seuen oft acht vadem dicht onder landt.
Omme t Raes van Blancquert in te seylen, moetmen loopen tusschen Cap de haech
ende Ornay, midts water ofte waert hem beste dunckt, want men mach by t'Noorlandt
lancx seylen op thien ofte twaelf vadem, tot voor by de Sens, wesende een reghel
Clippen diemen aen stuyrboort laet, ende settent dan teghens de plompe toren op
seuen oft acht vadem. t'Raes van Blancquert strect eerst innewaerts z. ten o. ende
z.z.o. Ende soo yemant achter t'groote Eylandt Jarsey loopen wilde, sal ouerslaen
nae t'Eylandt toe, ende settent onder t'selfde daert hen goet dunckt, want daer ouer
al goet ancker gront is.
Daer is noch een goede rede onder t'vaste landt van S. Malo, ghenaemt Concalle:
men mach van by Oosten ende by Westen inne comen daer een steenbancke dweers
voor leyt bouen t'water: Tis een grooten inwijck, ende seer goet ligghen op vier ende
vijf vadem mettet leeghe water: als ghy op dese rede leght, moecht ghy t'Eylandt
Jarsey dweers van v sien ontrent vijf mijlen.
Item soo yemant met eenen Noortwesten wint verleghen ware, ende rede soecken
moeste onder Garnsey oft elders, die moet by Westen de groote Clippen vande
Quasquettes, ofte kiskassen in seylen na Garnsey of t'Eylandeken Arm ontrent z. ten
o. tot dattet slodt, welck beneffens t'water staet comt ouer de Zuyder hoeck vant landt
van Garnsey, ende seylen alsoo tusschen t'groote ende cleyne Eylant door, ende
settent by Zuyden, oft by Noorden t'slodt daert hem best dunckt op seuen oft acht
vadem, ende oft ghijt aen de Zuytsijde vant selue Eylandt begheerde te setten, soo
schout den hoeck vant landt, want de Custe vuyl is, ende settent op twaelf oft veerthien
vadem. Ghy moecht altijt by Oosten tusschen d'Eylandeken Arm ende Serck wederom
wtseylen, oft rede soecken sulcx v ghelieuen sal: Ende tis van Serck tot Cap de haghe,
oft trae van Ornay ses mijlen n. ten o.
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Dese voorschreuen Eylanden, hoe wel sy aen de Fransche Custen gheleghen sijn,
behooren nochtans onder t'ghebiet ende Gouuernement van Enghelandt: die
handelinghe is daer seer weynich, alsoo datse ons onbekent sijn.
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Zee custen beghinnende van S. Malo, tot voor by de hauen van
Ronscou.
EEn Schip comende wt den Westen, begherende Rede te soecken onder Garnsey,
sal dicht by de Suytzijde vant landt in seylen, ende settent beneffens die scharpe
toren, ofte daert hem best duncken sal op twintich oft vijf en twintich vadem: Van
Garnsey tot Jarsey z.o. ontrent vijf mijlen, al waer mede goede Rede is: van Jarsey
tot S. Malo ontrent Zuyden ist acht mijlen, ende is een tije hauen daer Clippen voor
't gat liggen, al waer men tusschen door seylt inde Riuiere, ende settent voor de stadt
op vijf oft ses vadem: Item twee oft dry mijlen by Westen S. Malo is een bancke
daermen onder legghen mach op vijf vadem: Dry mijlen van daer leyt een Eylandt
ghenaemt Vriback, daermen rontsomme seylen mach ende Reden maecken, van daer
twee oft dry mijlen by Westen leyt de Riuiere van Lantrilliers, hebbende aen de
Westzyde veel bancken.
Van daer totte seuen Eylanden twee mijlen, daer achter leyt een hauen ghenaemt
Port blancq, diep ontrent ses oft seuen vadem, men mach de voorghenoemde seuen
Eylanden rontsomme seylen, daer leyt een droochte Noortwest vant Westeynde vande
voorsz. Eylanden ontrent anderhalff mijle weechs van landt ghenaemt Octobers: Een
mijle by Westen leyt Vlishauen, anders ghenaemt t'groene Eylandt, daermen aen
beyde sijden inne seylen mach, ende is een goede hauen, al waermen voor alle winden
beschut leyt.
Vijf mijlen van de seuen Eylanden leyt de Riuiere van Morlais, ende is een tye
hauen, men macht aldaer tusschen de Clippen setten op vijf vadem: Twee mijlen van
daer leytet Eylandt ghenaemt le Taureau, daermen by inne seylen mach op de Riuiere
van S. Pouwels van Lion: tis buyten vol Clippen daerment binnen setten mach op
ses oft seuen vadem: twee mijlen by Westen leytet Eylandt Lisle de Bas, daermen
aen beyde zijden inne seylen mach tot op de Rede van Roscou, diemen van by Oosten
oft Westen op seuen oft acht vadem inne comen mach: van Roscou tot Obeurack vijf
mijlen, al waer veel witte sandtbaykens aen de strandt legghen tot goede kentenisse
vant landt.
Dese voorsz. Landen hebben haer handelinghe veel mette Portugeusen, van Terwe,
Rogghe ende grof lijnwaet, ende andere groue ware.
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Vant Conquest, Brest, Fontenau, de wonderlickste custen van
Bretaignen.
EEn mijle by Oosten les Fours ligghen veel swarte Clippen lancx t'landt die onse
Schippers de Backouens noemen, ende achter de selue Clippen veel witte Santbaykens,
ende is leechachtich landt, alwaer altemet een drommelken huysen op staen.
Item om die Voort te treffen, so sult ghy op twee Cabels lengte by de Clippen
vande Backouens lancx seylen, ontrent z.z.o. ende houden S Mattheus Clooster inde
leege valleye by Oosten Conquests oorde, ende soo voorts innewaerts tot Blancke
hauen oft Conquests oort, alsdan een weynich afwijckende dat S. Mattheus Clooster
effen buyten conquests oorde comt, ende seylen een Cabels lengte daer beneffens,
so moecht ghy op de Bel (die ontrent dry Cabels lengte dweers van Conquests oorde
af leyt) niet misdoe, maer hout de Flamenesbay recht by westen Blancs Moines:
Ende als ghy t'Conquest open sien moecht, so zijt ghy neffens die Fenestiers die
vanden Oostkant van Conquests hauen af legghen onder water: Ende oft ghy van
buyten in laueren moeste, soo brengt S. Mattheus Clooster recht buyten den hoeck
van Conquests oorde, ende wendent dan weder om de Hagles die ontrent een derde
paert vande wijde des waters van Heyssant ligghen: Ende tusschen de Fenestiers
hier bouen verhaelt, ende die Blancs Moines is die Reede op ses oft seuen vadem
onder S. Mattheus hoeck.
Die van S. Mattheus hoeck ouer nae t'Raes van Fontenau seylen wil, moet vande
Blancs Moines z. ten o. aengaen, dat hy comt voor de Keyser ende Keyserinne, en
seylen de Keyser niet te naer: om oorsaeck der rutsen die daer af onder water ligghen,
ende letten wel om vande stroomen niet verleyt te werden, want die ghemeenlicx
dweers op de Keyserinne valt, ouer t'Calf welck vande Keyserinne als een Riff
afstreckt, ende t'rauelt daer altijt seer. t'Raes van Fonteneau streckt in Zee z.z.w. Item
Bredesondt strect van S. Mattheus hoeck af in Zee West ten Zuyden vier mijlen: die
mercken om van S. Mattheus af te loopen ouer t'Raes nae de Keyser, is de molen
van Fenestiers recht bewesten aen Mattheus Clooster.
Omme van S. Mattheus hoeck nae Croixduynen te seylen, gaet aen o. ten z. ende
hout dat ghy de Zuyderste vande Cheminees, die wy Kimmenes noemen, effen buyten
de Blanc Moines sien moecht ter tijt toe dat ghy voor de bay van Croixdunen comt,
ende t'Capelle op de Cingel siet staende, op welcke Capelle ghy aen seylen moecht,
omme aldaer op neghen oft thien vademen te setten: Item teghens Croixdunen ouer
aent Noorderlandt leydt Bertrams-bay, seer goede Rede voor den Noorden ende
Noortwesten windt. Oock moecht ghy van daer innewaerts seylen voor de hauen van
Brest, maer daer leyt een Clippe ghenaemt de Baghyne recht binnen d'Oosthoeck
van Croixduynen af, ontrent Midtswater aen de Noortzijde ist best daeromme te
loopen. Voorts die inde hauen van Brest oft Landerneau wilt wesen, moet schicken
Lootsluyden in te cryghen wanttet Lootsmans water is.
Item de Collegnier leyt van S. Mattheus hoeck z.z.o. ontrent anderhalf mijle: de
Fouquenessen liggen vanden Westhoeck van Croixduynen ontrent w.z.w. een
vierendeel mijls, de Suyderste Fouquenes leyt vande Noorderste z.z.o. ontrent een
half mijle, ende loopt mettet hooch water onder, ende n.n.o. een Cabel lengte van
daer leydt een blinde Clippe die mettet leech water effen bouen compt: De selue
Suydersche Fouquenes leyt van Croixduynen n.o. ten n. Daer leyt oock een blinde
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Clippe by westen de Noordersche Fouquenes, ende comt met leeghe water bouen.
Item de Henne leyt van Fouquenes West Zuydtwest twee Cabels lengte. De Kieckenen
legghen vande Henne ontrent n.w. ten w. ende sijn twee stompkens die mettet leeghe
water effen bouen comen. Daer leyt noch een Clippe o. ten z. van S. Mattheus hoeck,
ontrent ten haluen Bertrams-Bay aen de Noortzijde van Brust-water, ende leyt op
dese Marcken t'Suyderste endt van die Cheminees dichte aen sinte Mattheus hoeck
soo sout ghy daer op seylen, maer hout die Cheminees wat buyen, soo seylt ghyse
mis.
De wester Penmarque is een tye hauen diemen van by Oosten lancx de strant in
seylen moet, ende men laet de groote Clip aen stuyrboort ende settent dicht om den
hoeck vande Clippe op dry vadem, ende tis int aencomen buyten de Clippe acht of
negen vadem diep. Item men mach achter de Ooster Penmarquen om seylen, ende
t'vaste landt is sandt-strandt, al waermen op thien oft twaelf vadem setten mach
t'Eylandt Mutting naest, t welcke seer schoon is.

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

62-63

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

65

Zuyt Custen van Bretaignen tusschen Blauet ende Picqueliers daer
onder Belysle, welck ons schippers Boulijn noemen, ende Groye mede
gheleghen zijn.
OMme in Blauet te zeylen als den Oosterhoeck vant Eylandt Groye z. ten w. van v
leyt ismen recht voor t'gat, ende streckt inne n.n.o. ende men leyt aldaer beschut voor
alle winden op ses oft seuen vadem. Int innecomen vant gadt ist diep vier vadem,
daer sommighe ondiepten liggen diemen schouwen moet: Op de Westsijde vant gadt
staet eenen grooten scherpen toren: ende onder Groye is oock goede ancker grondt
voor een Zuydtweste wint op seuen oft acht vadem, maer wacht u van het Zuydtoost
eynde, al waer vuyle grondt is.
Om Rede te maecken onder t'Eylandt van Belysle, machmen aen beyde zijden
alsoot breet ende wijt is inneseylen, ende settent beneffens t'scherpe torenken van S.
Pauwels op thien oft twaelf vadem, ende de windt wten n.w. comende oft n.n.w.
moetmen alsdan ruymen opt Oosteynde voor S. Helene, al waert mede goede Rede
is op thien vadem: Ende voorts de windt comende wt den Suyden ende z.z.o. moetmen
alsdan weder wijcken onder t'voorghenoemde scherpe torenken van S. Pauwels.
Ontrent anderhalf mijle van Belysle ligghen dry Eylanden, daer van t'middelste een
goede hauen heeft, men mach daer al door seylen van d'een Eylandt tottet andere,
ende is tot sommige plaetsen goede Rede. Van daer ontrent twee mijlen ist vaste
landt, alwaer twee groote inwijcken oft Riuieren liggen, daer van men tusschen t'vaste
landt ende de voors. Eylanden achter Belysle ligghende doorseylen mach tot
Croeswijck oft Corisil, ende oock op de riuiere van Nantes ghenaemt de Loire.
Vant Oosteynde van Belysle tot Croisil, ist ontrent acht mijlen o. ten n. ende o.n.o.
van daer tot de riuiere van Nanters ontrent dry mijlen: Omme de selue Riuiere op te
seylen, salmen op dry Cabels lengte by t'landt van Croisil lancx loopen tot binnen
de Clippe mettet gadt, diemen ghelijck een Poorte doorsiet. Alsdan by 't Noorder
landt langhes op twee Cabels lengte, zeylende recht op den hoeck daer de scherpe
toren op staet, tot datmen is binnen de Clippen ghenaemt les Pourceaux, die midden
inde Riuiere tusschen de Clippe mettet gadt ende den toren ligghen: Binnen den
seluen toren ghenaemt S. Nazareth, gearriueert sijnde salment setten op thien oft
twaelf vadem, ende aldaer een Lootsman inne nemen omme de Riuiere vande Loire
naer Nantes op te zeylen. Item anderhalf mijle vaden hoeck van Croisil ligghen
bancken t'Zeewaerts, ende men mach tusschen t'landt van Collecte ende de bancken
doorzeylen tot inde Baye van Armentier.
Item die inde Baye van Armentier zeylen wil vant Oosteynde van Belysle sal
aengaen Oost ten Zuyden tot d'Abdye van Armentier, daer leyt een Bosschagie
boomen te landtwaerts inne ouer t'selue Clooster, seylt alsdan soo langhe o.n.o. tot
dattet Bosch comt een stuck weechs by Noorden t'selfde Clooster is, dan moecht ghy
aen de sanden, ghenaemt de Monicke leghe niet misdoen, zeylt dan Oostwaerts nae
Peter Menne, een Clip also ghenaemt diemen aen beyde sijden omme zeylen mach,
ende settent recht binnen de voorghenoemde Clippe op ses oft seuen vadem. Voortaen
ist Lootsmans water. Picquelier leyt recht op den hoeck van Armentier: van Picquelier
tottet Eylandt Heys ofte Hoye z. ten o. onder t'selue Eylandt is quade Rede, want
men aldaer niet beschudt en leyt dan voor een z.w. ende w.z. westen windt, ende het
rauelt daer altijt seer.
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Dese Landen ende Hauenen leueren wt by naest een gheheel Jaer door, Wijnen,
widt Lijnwaet, Grainen, Pruymen van Damast ende Castaignen: Nantes is aldaer de
vermaerste Coopstadt, alwaer de goede Wijnen van Orleans de Riuiere nederwaerts
ghebracht werden.
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Zee custen van Picquelier, Rochelle, Bruagie, mette eylanden, clippen
ende ondiepten daer onder gheleghen totte riuiere van Bordeaux,
ghenaemt la Garonne.
EErst omme van Heys naer de Kiliaets te seylen, gaetmen o. ten z. ende o.z.o. tot
binnen de Baer van Olone daermen rontsomme seylen mach: die ghepasseert sijnde
salmen beneffens t'vaste landt van Poictou henen seylen, ende laten tweede deel
waters na t'Eylant van S. Marten ligghen, tot dat Vrck, soo onse Schippers dat noemen,
buyten den hoeck van Duynlandt comt, dan sietmen een torenken met een bosschagie
op t'landt vanden Bos staen, houdt dat torenken int bosschagie soo langhe staen, dat
den toren opt landt van Poictou, diemen de Loper noemt, comt ouer Vrck, ende houtet
soo staende tot dat Rochelle comt buyten den hoeck vanden Bos, soo sijt ghy de
Lauerdin ghepasseert: ghy moecht dan Poorthuys wel weder wtloopen, oft settent
onder t'landt vanden Bos op ses oft seuen vadem.
Omme de mercken van Lauerdin te weten, soo houdt Rochelle een Schip lengte
buyten den Bos, soo moecht ghy de Lauerdin niet beseylen voor de ghene die het
onder den Bos setten wil, maer die onder de Abdye van S. Martijns Eylandt begheert
te setten, sal houden t'voors. Clooster recht buyten de sandthoeck vant selue Eylandt
loopende alsoo inde sandt-Bay op d Oostzijde vant Clooster, sal alsdan de Lauerdin
niet beseylen: Daer is de Rede voor schepen die wt willen seylen.
Item Porthuys is wijt ende breet, streckt inne o.z.o. van S. Martijns Eylandt tottet
brandende Eylandt z.o. ten o. dry mijlen, van daer tot d'Oesterbanck z.z.o. ende houdt
dat torenken van Hers in dat West eynde vant Bosch, soo langhe als t'root
Pannenhuysken staende op de Zuytzijde vande Riuiere van Xarante, comt aen den
toren le Four ghenaemt, ende gaen alsdan o.z.o. ende z.o. ten o. tot dat Soubise comt
aent graeuwe Dorp, t'welck opt water leyt, soo comet torenken van Hers recht aen
de Oostzijde van een valleye int bosch van Hers, ende seylt dan z.z.o. op de mercken,
ende houdt het torenken inde valleye ofte op d'Oostkant van dien staende, houdt oock
d'Oostersche torenken van Hers inde witte sandt plecke. Dat zijn de Landtmercken
omme Brouagie op ende af te seylen tot d'Ousterbanck: Omme te weten wanneermen
buyten de Kriecke van Brouagie is, soo comt een root Pannen-huysken ouer de
plompe toren van voren, ende soo ghy wtwaerts aen moest laueren tottet brande
Eylandt, soo en brengt de toren van Rochelle niet buyten t'Eylandt, voor ende al eer
ghy daer by sijt, om de Banjarts wille die lancx t'Eylandt van Oleron loopt, ende
comt mettet leech water bouen, ende de Rede is onder t'brandende Eylandt, daerment
sedt om ballast te werpen op twaelf oft derthien vadem.
Omme de Riuiere van Bordeaux, ghenaemt la Garonne in te seylen setmen den
toren van Cordam o.z.o. wel soo Oostelijck van hem, ende op d' ander sijde vande
Riuiere is een hooghe roode Duyn, die sedt n.o. van v, ende seylet n.o. in, tot dat ghy
comt by de Duyn aen Noortlandt, alsdan een stuck weechs beneffens t'selue seylende
tot binnen de Riuiere aen de Noortzijde, ende settent voor Rojanen op ses oft seuen
vadem, ende is voorts Lootsmans water: By Noorden de Riuiere sijn de Duynen root
ende hoochachtich sonder boomen. Dry oft vier mijlen besijden de Riuiere is leech
Duynlandt met sommighe Bosschagien ende boomen.
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Op dese voors. hauenen is groote handelinghe t'gheheele Jaer door van grof Sout
ende Wijnen, die van daer in grooter menichte ghescheept ende ghehaelt werden,
Rochelle is aldaer de vermaerste Coopstadt.
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Custen van Acason ende Bayonne, mettet oostersche deel van
Biscayen, tot Castro toe.
ONtrent achtien mijlen by zuyden de Riuiere van Bordeaux, leyt een hauen ghenaemt
Acason, daer ligghen twee groote Clippen voor t'gadt, dan by Noorden ist wijdtste
om in te comen: men moet den binnen hoeck vande hauen wat schouwen, want die
vuyl is, ende is int innecomen vijf vadem diep, Noortwaert op ist diepste ende schoone
gront, ende Suydtwaerts op ist seer vuyl, daer wel op te letten staet: men mach mede
by Zuyden tusschen t'vaste landt ende de Clippe midtswater door inde voorghenoemde
hauen van Acason comen.
Item veerthien mijlen by Zuyden Acason leyt de hauen van Bayonne, die wijt ende
breet is om in te comen, men houdt den toren aen den Noort-hoeck vant landt, ende
zeylen alsoo tusschen de vuylen oft Clippen ende den hoeck vant landt in, ende settent
om den hoeck voort Dorp op vier oft vijf vadem. Van daer tot S. Juan de Luz, zeyltmen
by Zuyden, ende binnen de Clippen door dry mijlen, ende strect innewaerts z.o. ende
z.o. ten z. alwaer een Berch is met een sale diemen z.o. van hem sedt, de Plecke leyt
in een groote inwijck, daer Fuenterabia mede gheleghen is op een Riuiere ende
versch water, van S. Iuan de Luz, tot Passaie vijf mijlen w.n.w. Van daer twee mijlen
Westwaert zeyltmen inde hauen van Otera streckende z.z.o. innewaerts, daer in
comende ist diep dry vadem, ende is binnen een wijde Voort, maer tis een tye hauen.
Vier mijlen by Westen Otera leyt Bilbao, inne streckende z. ten o. men mach alsmen
binnen zijn Oostwaerts op wijcken, daert vier oft ses vadem diep is. Aen de Zuytzijde
vande hauen leyt een Eylant, daer een vuyr-toren op staet diemen z. ten o. van hem
sedt in innecomen, ende is aldaer dry vadem diep.
West z.w. ende z.w. ten w. van Bilbao vijf mijlen, leyt Machichaco een goede
hauen van by Westen innestreckende z.o. ten o. ende is diep acht oft neghen vadem,
daer leydt een Clippe int midden vant gadt diemen aen Backboort laet ligghen, men
mach by Oosten de Clippe mede inloopen, maer daer en is niet dan dry vadem waters:
Tis binnen wijt ende breet, men macht setten daermen wil op acht oft negen vadem.
Dry mijlen Westwaerts van Machichaco leyt Castro, ende streckt geheel westelijck
in: ontrent z.w. aldaer leydt een Clip inde middel diemen op ses oft seuen vadem aen
beyde sijden om zeylen mach, de engte strect aldaer Zuyden door, men mach
Oostwaerts op wijcken ende settent op thien oft twaelf vadem.
Dese hauenen leueren wt Hers, Castaengien, Yser ende Wolle, Orangie appelen,
Noten ende Stael, t'welck haerlieder handelinghe is.
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Zee custen tusschen Laredo, ende Sentillana.
VAn Castro tot Laredo vijf mijlen Westwaerts, die binnen den Inwijck zeylen wil,
sal den berch van S. Antonio z. ten o. van hem setten, ende zeylen alsoo by t'landt
van S. Antonio in, tot datmen is binnen den hoeck vant Oostlandt, ende loeffuen dan
Oostwaerts op, tot voor t'Dorp van Laredo, ende settent op ses oft seuen vadem. Wilt
ghy inde hauen wesen tusschen de twee mueren, soo moet ghy mettet hooch water
inne comen, het is een hauen voor Barcken. Midden voor de hauen van Laredo leyt
een droochte die men altijt siet barnen, men machse aen beyde sijden om zeylen.
Van S. Antonis berch tot S. Ander is vier mijlen, men zeylt beneffens t'Westlandt
lancx tot de groote Clip daer een huysken op staet, daer men aen beyde sijden omme
loopen mach. De hauen van S. Ander streckt eerst in n.w. ende is ses oft seuen vadem
waters diep.
Item vier mijlen van S. Ander leyt S. Martijn, ende is een tye hauen die seer nauwe
is inne te seylen, ende verdeylt hem binnen in twee Kolcken ofte Riuierkens. Ende
vijf mijlen by Oosten S. Martin leyt S. Vincente mede een tye hauen, ende daer leydt
een Clippe aen de Westlandt vant gadt, daer comt vande Oostzijde een Rifken
afloopen, men moet tusschen 't Rifken ende de Clippe door daert seer nauwe is:
Binnen ist een ronde kolcke, spruytende wt een Riuierken ofte affwateringhe. Item
dry mijlen by Westen leydt Lhianes mede een tye hauenken, daer leyt een bancke
binnen inde hauen aen de Oostzijde, men moet aen de Westzijde vande banck inne
loopen, is mede een affwaterken.
De handelinghen ende traffijcken van dese Landen zijn ouervloedicheyt van Wolle,
Yser, Castaengien ende appelen van Orangien, Staele ende Harpuyse daer mede sy
luyden haer gheneren.
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Zee custen van Rio de Sella tot Auiles.
SEs mijlen by Westen Lhianes leydt Rio de Sella: die daer in wesen moet, sal gade
slaen op eenen mast die opt Oostlandt staet, ende moet daer dicht by in, want de
Westsijde is binnen vuyl, ende men salt setten binnen de mast voort Dorp, tis een
tye hauen.
Thien mijlen by Westen Rio de Sella leydt Villa Viciosa, ghy moet by t'Westlandt
inne, want d' Oostkant is vlack ende vuyl: daer leydt een plaetken recht binnen de
hauen, ende is met leech water bouen. Is mede een tye hauen. de Plecke leyt aen de
Westsijde, daer machmen naer toe zeylen, ende settent neder opt vlacke water.
Item ses mijlen by Westen Villa Viciosa, leydt den wthoeck van Sanson, daer een
Eylandeken by Westen leydt met een torenken, ende is tusschen beyde goede Rede
ende ancker grondt op seuen ende acht vadem. By westen Sanson is mede goede
Rede op ses ende seuen vadem, recht voor t'hauenken van Sanson.
By westen Sanson leyt Gyon, ende heeft een Piere oft' afstekent hooft daer
d'inwoonders haer visschers barcken onder legghen. Een groote mijl daer by westen
leydt d'inwijck van Tores, daer goede Rede is op acht ende neghen vadem: op den
wthoeck staet eenen hooghen toren. Van daer twee mijlen by westen vintmen de Cab
de Pennas. Van daer veel Rudtsen of leggen. Van daer tot Auiles twee mijlen, ende
is de beste hauen van alle dese Custen: daer staet een Capelleken op d'Oostsijde, daer
men dicht by den hoeck inne zeylen moet, tot datmen comt binnen die twee Clippen
daert ruym ende breet is, want vanden Westhoeck loopt een Riff af, ende streckt
binnen lancx de hauen na dat stedeken. Tis daer aen beyde sijden seer ondiep, ende
aen de Westsijde vande hauen ligghen twee groote Clippen oft wtrudtsen recht voor
dat Kercxken inde Santbay.
In dese contreyen ende Landen is meerder vruchtbaerheyt dan in Biskayen van
Fruyt, Wijnen ende andere goede Coopmanschap.
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Verclaringhe vande custen van Ribadeo, Biuiero ende Luarco.
VAn Auiles tot Luarco sijnde ses mijlen, z.w. ten w. is een hauen voor cleyne Schepen,
streckende z.o. in, d'Oostsijde is vuyl, ende de Westsijde schoon. Van Luarco tot
Ribadeo Zuydtwest ten Westen is een goede hauen voor alle Schepen, op de Weststijde
vande hauen staet eenen scherpen toren: van daer weynich t'Zeewaerts leyt een blinde
Clip onder t'water. Ende als ghy voor aen in de hauen comt, soo sult ghy noch twee
toornen sien op de Westsijde vande hauen, d'een op de hoochde en d'ander beneffens
t'water: maer houdt al midtswater tusschen beyde landen, tot dat ghy beneffens
d'eerste oft naeste toren binnen de hauen comt, soo moecht ghijt setten aen beyde
sijden daert v beste dunckt. Maer de Westsijde is t'diepste, te weten vier, vijf oft ses
vadem, hen tot Ribadeo toe, ende leyt in een groote inwijck.
Van Ribadeo tot Capo de Bryl is n.w. ses mijlen. Recht by westen de Caep leydt
C. Cypriaen, daer voor ligghen twee groote ronde Clippen. Een mijle by Westen
leydt een Eylant dweers voor de hauen van Biuiero, ende men macht aen beyde sijden
om zeylen: maer van by Westen ist best inne te comen, ende men settet aldaer om
de westhoeck op ses oft seuen vadem. Twee mijlen by Westen S. Cypriaen leyt de
Rede van S. Marcus, ende is een schoone Bay oft Inwijck, daer van noch twee mijlen
by Westen leyt een hauenken ghenaemt Quirijn, is vuyl aen de Westsijde, ende
schoon aen de Oostsijde om inne te comen. Dry mijlen by Westen Quirijn is de
wthoeck van Ortegael, al waer een Slodt staet daerment setten mach, ende beschudt
ligghen voor den Westen ende Zuydtwesten windt.
In dese Landen vallen veel goede Wijnen van Ribadarid, Rode pilletten, appelen
van Orangien, Duytsche appelen, Peren, Castangien ende andere Fruyten, seer
ouervloedelijck die alle tot verquickinghe des menschelicken leuens ende ghesontheyt
dienen.
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Vande Caronna, Ferol ende Monsia de vermaerste hauenen van
Galissie.
DRy mylen z.w. van Ortegal leyt de Hauen van Siguera z.o. innestreckende ende is
een goede hauen, de Zuytzijde is eenen schoonen ende leeghen hoeck, de Noortzijde
rudtsich ende vuyl, men moetent setten buyten t'Dorp van Siguera. Item vier mylen
van daer by westen leyt de Caep de Prior, is eenen wthoeck in Zee streckende. Twee
mylen van daer Zuytwaert leyt de hauen van Ferole, op de Noortzijde vande selue
hauen ligghen twee oft dry Sandtbaykens, daer van t'Zuyderste t'grootste is, daer
staet een huys oft twee op t'selue, ende als ghy t'huys nakende zijt, siet ghy de hauen
van Ferole open een weynich Zuydtwaert, ende men looptse midts water inne, ende
om den Noorthoeck op wijckende, setment daer op twaelf vadem, want voort Dorp
van Ferole ist vlack ende rudtsich, den Zuythoeck van Ferola steeckt verre wt, ende
is gheheel vuyl. Van daer naer de Coronna zeyltmen aen z. ende z. ten o. ter tijt toe
men een stuck weechs binnen den toren is, die op een ronde holm oft berch staet, so
sietmen aen stuyerboort een cleyn Eylant daer een Kercxken op staet, ghenaemt S.
Blasius, zeylt daer vry op een Cabels lengte voorby, ende settet voor de stede op ses
oft seuen vadem.
Item om vant Eylandt van Cyzarga (by d'onse Cesarien ghenaemt) op de Voort
vande Coronne te seylen, salmen wel vijf mylen oost zuydtoost aengaen tot datmen
den toren opt westlandt sien mach, ende schouwen aldaer t'landt vier oft vijf Cabels
lengte, men mach de Voort wel vier oft vijf mylen recht Zuydoost inne zeylen voor
by de Coronna tot Fontaine oft Pitance, ende settent aldaer aen de westzijde onder
een reghel Clippen op thien oft twaelf vadem: Item o.n.o. teghens de Coronne ouer
leyt Ponte de Mas, daer machment oock setten op thien oft twaelf vadem, daer leyt
een reghel Clippen aen de Noortzijde, ende gaet een groote brugghe ouer de Riuiere.
Zuydt zuydtwest ende z. ten w. van Eylant van Cyzarga, leyt d'hauen Queres, ende
is schoon om inne te comen, binnen wesende wijctmen westwaerts op een groote
half myle, ende setment aldaer op acht oft neghen vadem. Seuen mylen by westen
Cyzarga leydt den Oosthoeck van Monsy oft C. de Belem, daermen voorby lancx
zeylt z.z.o. ende z.o. ten z. tot binnen Monsy: Item omme by Westen in te seylen
moetmen houden Capo de Corian buyten de C. de Conte, twee Schepen lengte tot
dat ghy S. Marien Kercke sien moecht buyten den hoeck van Monsy, ende staet opt
Westlandt, zeylt alsdan de Voort inne z.o. tot binnen Marie-kercke, ende settet achter
de Clippen voort Dorp op acht oft neghen vadem, maer en zeylt Monsy niet in, voor
ende al eer ghy de voors. Kercke buyten den hoeck van Monsy sien moecht, men
macht aen de noortzijde vande hauen mede setten op vijf, ses oft seuen vadem. By
zuyden t'Dorp Monsy is een inwijck daer een droochte voorleyt, streckende o.n.o.
wel twee Cabels lengte lancx de hauen.
Onse Vrouwen-kerck ende de Monick ligghen vanden anderen n. ten o. ende vande
Cingels o.n.o. Alsmen wter Zee comt, ende de Vrouwen-kerck van v leyt Zuydtoost,
soo looptmen by westen de vuylen inne. De vuylen ligghen vanden Monick Zuydtwest
ten Zuyden, ende t'innerste eynde vande vuylen leyt vanden voorschreuen Monick
z. ten w.
De Capo de Finisterre ende Monte Lauro liggen verscheyden z.o. ende n.w. de
vuylen die daer ligghen tusschen de voors. Cape ende Monte Lauro ligghen van
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malckanderen z.z.o. Tusschen C. de Finisterre ende C. de Coriana is een Bay
daerment setten mach by o. de groote Clip, voor een sandtbay op ses oft seuen vadem.
Een cleyne mijle by Oosten de Capo de Finisterre, leyt de hauen van Corcouia, die
onse Schippers Kruycke Bajoenen noemen, streckt Noortwaerts inne, ende men
settent teghens de Santbay op acht oft neghen vadem.
In dese voorschreuen Landen ende Hauenen vallen ghelijcke waren ende
Coopmanschappen als aen de voorschreuen Custen van Ribadeo, etc. Ende hebben
iaerlijcx op sekere tijden een wonderlijcke teelt van Walvisschen, daer mede sy
grooten handel drijuen.
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Verclaringhe der zee custen van Galissien, Capo de Finisterre tot
voorby Camino.
DIe in Muros wil zeylen, sal Monte Lauro n.o. ten o. van hem setten, ende zeylen
recht op Monte Lauro, soo moecht ghy aen beyde sijden gheen vuylen bezeylen,
maer neme die Zuydtsijde naest, want die schoonst is: By Monte Lauro comende
sult een deel wt Clippen sien, die laet aen Backboort dry Cabels lengte, ende seylt
alsoo voor by Monte Lauro z.z.o. Van Monte Lauro ten haluen die Voort leyt een
blinde Clippe, laet die aen stuyerboort: ende alst Dorp dat Noortwaerts van Monte
Lauro staet, gheheel bloot comt, soo sijt ghy binnen de voorschreuen blinde Clippe,
d'welck leyt z. ten o. wel soo Oostelijck vant oosteynde vant Dorp. D'eerste hoeck
binnen Monte Lauro moet ghy twee Cabels lengte schouwen: om d'ander hoeck
sijnde, sult ghy Noortwaerts op wijcken voort Dorp, welck aen de rechter hant leydt:
Ende Westwaerts op leydt de stede van Muros, daer sult ghijt setten op twaelff oft
derthien vadem.
Omme Rio de Roxo inne te loopen salmen buyten de wtclippe van Muros
Zuydtwaerts op seylen, daer ligghen veel Clippen, streckende vande Noortzijde vande
hauen af, men mach daer niet tusschen door zeylen, ende moeten by Zuyden de groote
rudtsen omme loopen, ende laten alle de rudtsen aen Backboort oft Zeewaerts, ende
seylen tusschen t'vaste landt ende de rutsen inne, tot datmen de Voort open sien
mach, loopen alsdan midtswater tot dat Eylant Roxo, ende settent daert hem best
dunct: aen de Zuytsijde ligghen twee oft dry Bayen daer goet anckergront is. Die in
Puente vedre seylen wil, sal by Zuyden t'Eylandt van Blidedones in loopen, tis een
leech landt, ende streckt o.n.o. opwaerts ontrent twee mijlen, al waermen int midden
vande hauen een cleyn Eylandeken vinden sal, laet dat aen Backboort: ende by
Zuyden t'selfde sietmen eenen toren opt vaste landt daermen toe inne loopen sal,
ende settent op seuen oft acht vadem.
Vier mijlen van Puente vedre ligghen d'Eylanden van Bajone, welcke alsmen wter
Zee comt, schynen al grauwe Clippen te wesen, die van by Noorden inne seylen wil,
sal midts water tusschen d'Eylanden ende t'vaste landt in loopen, tot dat de Voorde
van Vigo ende Cañas open is, seylen alsdan Oostwaerts in, tis een wijde Voort, men
mach aen beyde sijden, te weten voor Vigo ende Cañas setten; oock machmen
innewaerts seylen om den Zuydthoeck voor Rondello, daermen t'Schip ende t'goet
in slijck berghen mach sonder ancker oft touwe.
Om by t'Zuyderste Eylandt van Bajone inne te seylen, loopt ghy midtswater
tusschen t'selfde Eylandt ende t'vaste landt in, tot dat ghy binnen den hoeck van
Bajone comt, ende seylen dan op d'Oosthoeck van Bajone daer t'Slodt op staet, wijckt
ofte louft dan om t'Slodt Zuydtwaert op voor de stede op ses oft seuen vadem, ende
settent daer neder. Men mach oock tusschen den hoeck ligghende aen de ander syde
vande voorschreuen hauen ende t'Eylandeken oft de Clippe op dry oft vier vadem
door seylen naer Vigo. Ende wilt ghy van t'Zuyderste Eylandt naer Vigo ofte Cañas,
sult ghy n.o. inne seylen twee mijlen lanck, tot datmen tusschen t'vaste landt ende
t'Noorderste Eylandt doorsien mach, soo langhe dat de stede Cañas hem openbaert
buyten den hoecke, ende leyt aen de Noortsijde vande hauen, dan sal hem aen
stuyerboort een laghe hoeck op doen. Seylt dan midtswater tusschen t'voorschreuen
hoeck ende t'Noorderlant inwaerts, al waer ghijt setten moecht tot v ghelieuen, aen
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de Zuytsijde voor Vigo ende voor Cañas aen de Noortsijde op twaelf oft derthien
vadem.
In dese Hauenen ende Landen vallen veel Orangiappelen, Castangien, seer slappe
Wijnen: maer men voerter veel Granen in tot rijckmakinghe van veel Cooplieden
ende Schipperen.
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Custen vant noorderste deel van Portugael, hen streckende van Viana
tot C. de Montego.
ONtrent dry mijlen by Zuyden Bajone staet een Clooster opt strant, van daer vijf
mijlen leyt de Riuiere van Viana, voor de welcke een groote steenbanck leyt, omme
de selue te schouwen zeyltmen so verre Zuydtwaerts dat de twee vier toornen staende
op de Zuydlant ouer een comen, op welcke mercken salmen den strandt op vier oft
vijf vadem moghen aenzeylen, ter tijt toe datter twee huysen ende een torenken
staende opt Noordtlandt ouer een comen, ende zeylen alsoo beneffens den strant by
O de Clip, daer de stenghe oft maste opstaet tot dat de Riuiere open is, ende zeylen
dan innewaerts by Zuyden de tweede Clip metten mast, ende wijcken alsdan
Noortwaerts op voor Viana, ende settent op vier oft vijf vadem. Int innecomen is een
Banck van twee vadem waters. Vijf mijlen by Zuyden Viana leyt Villa del Conde,
alwaer voor de hauen veel rudtsen ligghen diemen aen beyde zyden om zeylen mach,
ende is diep vijf oft ses vadem, verder innewaerts leyt een Banck dweers ouer de
hauen, diep twee vadem: binnen welcke hauen het diepste is dry oft vier vadem, maer
Zuydtwaerts op ist diepste, tis een tye hauen aen de Noortzijde vol rutsen ende
clippen.
Dry mijlen by Zuyden Villa del Conde ligghen de groote wtclippen van Lesons,
gheleghen een half mijle by Noorden de riuiere van Port de port, diemen van beyde
sijden inne zeylen mach, ende settent op ses oft seuen vadem is goede ancker grondt,
ende z.w. vanden zuythoeck der voorschreuen Clippe een half mijle leyt een blinde
Clippe onder t'water. Achter de voorschreuen wtclippen leyt een tye hauenken genaemt
Metellin, diep twee vadem. Een mijle by Zuyden de Clippen van Lesons, is de riuiere
van Port de Port, diemen van by Noorden innezeylt, men laet alle de Clippen aen
de Noortzijde vande riuiere, ende zeylen by t'Zuydtlandt o. ten n. inne tot binnen de
Clip daer een Cruyce op staet, ende voorts midtswater tot de stede van Port de Port,
tis binnen diep thien oft twaelf vadem, ende t'innecomen is dry vadem mettet half
vloet, men mach oock van by Zuyden lancx de strandt inne comen op dry vadem
met hooch water.
Van Port de Port tot Aueiro acht mijlen, tis beneffens die strant al meest Duynlandt:
by t'gadt van Aueiro zijn de Duynen ruychachtich, ghy moecht de strandt op thien
oft twaelf vadem aenloopen. Te landtwaerts opt hooghe is eenen swerten hueuel oft
berchsken, als t'selfde o. ten z. van v is, sijt ghy recht voor de riuiere van Aueiro, als
ghy comt op ses oft seuen vadem, siet ghy dry masten op de strandt die ghy ouer een
houden, ende soo innewaerts zeylende ontrent o. ten z. ende o.z.o. tot dat ghy by de
masten aent voetsandt comt, wijckt alsdan Noortwaert ouer dicht aent Noorderlandt,
soo laet ghy alle de ondiepten aen de rechter hant, tot dat ghy de riuiere open hebt,
gaet dan weder o.z.o. tot Aueiro, tusschen beyde landen midtswater, tis int innecomen
op de banck maer twee vadem waters mettet halue tye, ende tis binnen diep vijf oft
ses vadem
Vijf mijlen by Zuyden Aueiro leyt de Cape van Montego, ende een mijle by Zuyden
den hoeck van Montego, leyt een tye hauen, ghenaemt Pisage, van daer een half
mijle weechs Westwaerts in Zee leyt een banck diep ses vadem daermen onder rijden
mach op twaelf oft derthien vadem. Onder de Barlinghes (die in de navolghende van
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dese Caerte ghestelt sijn) teghens t'Heremijts-huysken op thien vadem machmen
mede setten, ende is goed anckergront.
Dese Landen gheuen wt veel Wijnen, Orangiappelen, Olie, Olyuen, voorts comter
veel schoon Souts wt de hauen van Aueiro: Ende Port à Port is daer de meeste
Coopstadt.
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Zee Custen vant vermaerste deel van Portugael, vande Barlinghes
tot voorby S. uves.
VAnde Barlinghes tot Roxent z. ten o. ende o.z.o. sijn twaelf mylen: Een myle weechs
oft daer ontrent by Oosten Roxent leyt de Rede van Cascalis, daermen voor een
Noorde wint op thien oft twaelf vadem setten mach. Die van Cascalis in de Riuiere
van Lisbona seylen wil, sal by t'Noortlant henen seylen ende schouwen den eersten
swerten hoeck ontrent een Cabels lengte, ende seylen dan op den hoeck van S. Gielis,
opt vierde paert van een Cabels lengte, maer wacht v met stil weder int voorschreuen
gadt te comen met een ebbe, want die seer sterck valt op de Noorder Chopas. Als
ghy binnen S Gielis sijt, soo seylt al passelijck beneffens t'Noorderlandt tot binnen
t'Slodt van Restiers, ende settent voort Dorp Bolin op twaelf oft derthien vadem.
Omme t'Craecke diep van Lisbona inne te seylen, salmen t'west eynde van Roxent
houden ouer Cascais ter tijt toe dattet Clooster dat by Westen Restiers opt hooghe
staet, comt ouer een torenken dat daer by Noorden op t' lant staet: ende seylen alsoo
op S. Catelynen Clooster aen, ontrent n.o. ende n.o. ten o. tot dat ghy twee deelen
waters aen de Zuytzijde van v hebt, alsdan na Restiers toe seylende tot binnen t'Slodt,
ende settet aldaer waert v best duncken sal.
Om t'voors. Craecke diep wt oft in te laueren, salmen t'voors. torenken twee masten
lengte by Zuyden, ende twee mast lengte by Noorden t'Clooster brenghen, ende
wendent dan telcke reyse so wanneer de mercken soo staen tot datmen comt in S.
Catelynen Bay.
Die S. uves voor de banck seylen wil, houde d'eerste hoeck die by Westen Zizembre
ley, een Schips lengte buyten den hoeck die by Oosten leyt, tot dat hy siet comen
een wit huys ouer t'Slodt ligghende op de waterkant, soo sal hem t'Slodt van Palmelo
openbaren in een groote valleye. Hout dese mercken alsoo staende, ende zeylt n.n.o.
ende n.o. ten n.in, tot binnen t'Slodt dat opt water staet, ende alsdan op een Cabels
lengte beneffens t'Noorderlandt tot voor S. uves toe. Item daer sijn seuen ondiepten
oft droochten op de bancken van S. uves, al waermen mette vloet vier vadem waters
heeft. Welcke bancken by Zuyden drooch sijn, ligghende bycans bouen d'water: T'gat
by t'Zuytlandt in, is allenlijck voor Barcken. Ende men settet voor die stede van S.
uves op ses oft seuen vadem.
In dit deel van Portugael is de handelinge ende traffijcke soo groot ende
menichvuldich, datter bycans in Europa sijns ghelijcke niet en is, te weten van alle
soorten van Speceryen, Suycker, Silver, Gout, Wijn, Olie, Sout, Yuoire, Conchenille,
Brezilyhout etc. ende van andere waren die ontallijck sijn wt beyde de Indien daer
arriuerende, die door geheel Europa vervoert, vercocht, ghesleten, ende gheconsumeert
werden.
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Zee Custen van Algarue, by onse schippers Algarben ghenaemt,
t'zuyderste deel van Portugael.
ITem aen de Cape van S. Vincent machmen beschut ligghen voor een Noorde ende
Noordwesten windt. Twee mijlen van Lanes leydt een blinde Clippe, ende daer by
Zuyden een groote mijle leydt Villanoua, die daer begeert inne te wesen, houde de
maste metten toren (staende op d'Oosterlant) ouer een, ende zeylen by d'Oostlandt
inne tot voor by den toren, ende wijcken dan Noortwaert op voor de stede van
Villanoua voorszeit al waer een groote banck leyt aen de Zuytzyde, int innecomen
vant gat is maer twee vadem waters met de halue vloet, ende is aen de Noortzyde
seer banckich. Ontrent ses mijlen by Oosten is ghelegen de stede van Faro, alwaer
een vuyr toren op de strandt staet, daer een Riff vanden hoeck af streckende is, welck
men schouwen moet, men sal van by Oosten innezeylen, latende den toren aen de
slincker, ende de strandt van Tauilé aen de rechter handt. Vier mijlen by Noorden
Faro leyt Tauilé, is een crom drooch gadt, welckmen eerst moet bebakenen al eermen
daer inne zeylt, tis op de halue vloet niet dieper dan vijf oft ses ellen, ende t'verloopt
alle Jaren. Vier mijlen van daer by Noorden leydt Aimonte, tis een goede hauen, men
comter dweers wter Zee in: ende by d'Oostlandt streckt mede een gadt dichte by de
strandt in, binnen ist wijdt ende breet, men mach na Castromarin ende Aimonte
zeylen, ende settent daermen wil op vijf ende ses vadem.
Vijf mijlen daer by Oosten leyt het gadt van Leep, welck by naest alle Jaer
verandert. Twee mijlen van daer by Oosten leyt t'gat van S. Michiel, ende comt
dweers wter Zee in loopen, ende alsmen voor S. Michiel is, machmen met cleyne
Schepen ouer t'Wadt zeylen tot de voorsz. stede Leep, ofte Cartaia al waermen de
goede Bastaert ladende is.
Dese hauenen gheuen wt Vijghen, Olie, Curck ende Wynen, oock soo is tot Lanes
een groote Latoen oft visch vancxte die meest na alle de steden van Leuanten, door
de strate van Gibraltar ghevoert, ghesleten ende gheuent werden.
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Van Andaluzie, ende die hauenen der seluer zee custen.
VIer mylen by Oosten sinte Michiels leyt Saltées, al waermen inde groote Condaet
seylt, men mach wter Zee t'Wester-gadt inne loopen, ende houden Guelua, by ons
Wolues ghenaemt, ouer den Oosthoeck vande hauen, seylende voorts innewaerts tot
Saltées. Ende soomen by t'landt wilde innecomen, salmen tottet Westeynde vant
witte Cliff aen landt loopen neffens den grooten boom die by Westen t'Cliff staet,
ende houden den hoeck vande hauen ouer den toren van Odier, ende zeylen alsoo
op een Cabels lengte beneffens t'landt, tot dat ghy binnen t'Eylandt comt, seylende
alsdan Noortwaerts op tot Palos, al waerment op vijf oft ses vadem setten mach.
Van Saltées acht mylen z.o. tot Chipiona, al waerment op twee Cabels lengte na
by t'lant in seylen mach, tot inde riuiere van sinte Lucas de Barrameda, maer alsmen
een weynich binnen de tweede droochte is, salmen vant Zuydt-landt afwijcken tot
dattet Clooster ende de groote boom ouer een zijn, ende so seyltmen voor de Stede
van sinte Lucas. Omme t'rechte diep van sinte Lucas te treffen, sedt den voorschreuen
grooten boom ouer d'Oosteynde vant Clooster, ende seylt alsoo recht wt ende in:
Ende als Chipiona z.z.w. van v is, t'slodt ende den toren ouer een comen, soo zijt
ghy beneffens den eersten steen oft droochte. Voorts om te weten die mercken vanden
steen oft droochte die int gadt van S. Lucas ligghende sijn, als de Molen ende t'witte
Clooster staende opt Oosteynde van S. Lucas ouer een comende, sult alsdan daer
recht op zeylen, maer hout de Molen een spaeck lengte by Noorden t'Clooster, soo
loopt ghy t'beste Diep in, welck met de halue vloet diep is vier vadem. Binnen ist
wijdt ende breet, ende men settent voor t'Kercxken dat Noortwaerts op de strant staet
op thien oft twaelf vadem.
Van Chipiona tot Calis-malis seuen mylen Zuydtoost, tis daer wijt ende breet om
in te comen, men mach loopen op twee Cabels lengte by de Puerquos in. Die vanden
Noorthoeck van Calis af ligghen ontrent een half myle. Van daer ontrent een groote
half myle Noordtoost ten Noorden, leyt eenen steen onder t'water, ghenaemt de
Diamant, t'Kercxken van S. Marie comt alsdan tusschen eenen groten hooghen Berch.
Die van Calis innewaerts wil, sal aengaen Zuydtoost ende seylen achter t'Puntal,
daermen beschut leyt voor alle winden. De Bay van Calis is wijdt ende breedt, men
leyt aldaer op vijfthien oft sesthien vadem, den Noordtwesten windt comt daer open
in. Van Calis tot de strate van Gibraltar (by onse Schippers Jubileter genaemt) acht
mylen. Van daer tot de Rede oft hauen van Gibraltar ist dry mylen, t'welck is een
schoone Bay daer veel Schepen inne ligghen moghen. Ontrent den hoeck van Tarrifa,
oft die straet een half myle van landt leyt een bancke niet dieper dan anderhalf vadem,
die ghy schouwen moet.
Dese Landen gheuen wt alderley costelijcke Wynen, Vruchten ende andere waren,
Secken, Bastaert, Romanye, Vijghen, Rozynen, Olie, Olyuen, Granaet, ende Orangie
appelen, Suycker, Jndiaensche huyden, ende ouervloedicheyt van goet Sout.
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BEminde Leser op dat ghy moecht aenmercken ende sien, hoe ende in wat manieren
die zeylagie doorgaens gheschiet. Soo sult ghy t'beginsel nemen van Hollandt ende
Zeelandt, lancx alle die Custen ende Hauenen van Vranckrijck, Portugael, ende
Spaignen, tot aen die strate van Gibraltar, al waer het aenvaren ghedaen sijnde, ende
ontladen en weder gheladen sijnde, men sal wederkeeren lancx Enghelant tot aen de
Riuiere van Londen oft Voorlant, al waer die Noortsche oft Oostersche zeylagie is
beginnende ouer die Noortzee, lancx Noorweghen tot inde Sondt, van waer men
zeylt lancx de Oosterzee aen alle de steden oft plaetsen daer men ladet, van Oostlant
ot Wyburch toe ende der Nerue voor het wterste, ende al daer sijn ingheladen goeden
verbodemt ende ouergheschept hebbende, soo keertmen wederom in Hollandt oft
Zeelandt met gheluck ende behouden reyse.
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Verclaringhe op de zee caerte van Enghelandts eynde hem streckende
tot Pleymuyden.
OM inde Eylanden van Sorlinghes te zeylen, voor die van by Oosten comt, sal by
d'Oostlandt inloopen op acht oft negen vadem, daer leyt een schanse rechts buyten
t'slodt. Van daer af leyt oock een steen onder t'water, tusschen welcke schans ende
steen men doorseylen mach. Daer ligghen noch twee Clippen aen de Westzijde binnen
de hauen: Hout de Clippen ouer een, ende seylt de Noortzijde naest, soo loopt ghy
vry ghenoech buyten den hoeck op thien vadem waters, maer comt niet nader. Omme
den steen te schouwen die int gadt leyt, soo houdt de Noordersche Clip by Noorden
aen de ander Clip dat ghijt effen doorsien moecht, soo sijt ghy dan by Noorden de
Clip oft steen die int gadt leyt. Ende alsmen is binnen de voorseyde Clippen die bouen
t'water ligghen, soo wijcktmen Noortwaert op binnen t'slodt, ende setten op acht oft
neghen vadem. Die in Monsbay seylen wil comende van Lysart af, sal ingaen w.n.w.
tot dat hy t'slodt in Monsbay siet staen op een hooge ronde Clip, ende sal alsdan recht
by Westen t'Slodt op de Bay aen seylen, tot dat hy siet een Eylandeken aent Westlandt
daer twee stompkens op staen, als warders of Baeckens, ende sal dicht by d'Eylant
oft Clippe (want het daer schoon is) inneseylen, ende laten t'Slodt een groot stuck
(wantet daer seer vuyl is) ligghen aen de rechter hant. Comende binnen d'Eylant oft
Clippe, sal hem als dan openbaren een groote Santbay, daerment op seuen oft acht
vadem setten mach, daermen beschut leyt voor een z. ende z.z.o. windt op ses oft
seuen vadem.
Die in Falmouthe seylen wil, moet by d'Oostlant in op twee Cabels lengte om te
schouwen de steen die int gadt leydt. Ende staet achter inde hauen een bosch boomen
diemen houden moet ouer den Noorthoeck van t'Westlant. Daer staen oock twee
witte Crijtplecken beneffens de boomen diemen mede ouer den voors. hoeck houden
sal, ende seylen alsoo midden op t'hooghe Westlandt aen, ende settent aent Noorteynde
vant hooghe landt op vijfthien vadem. Die verder innewaerts wil seylen, moet nae
d'Oostlandt op den inwijck aen, om de bancke die vant Oostslodt af loopt midden
lancx de hauen, ende settent aent Oostlandt onder de banck op acht oft thien vadem.
Item Foy leyt aen een groote inwijck, ende is een tye hauen, alwaer op elcke sijde
vande hauen eenen toren staet, diemen tusschen beyde Landen midtswater inne seylen
sal. Maer aen de Westsijde ist breetste water tusschen de staken ende den toren die
aen t'Westlandt staet. Ende ist dat ghy by t'Westlandt inne comt binnen de staecken,
moet ghy een weynich afwijcken ende seylen by naest midtswater, maer t'Westlandt
naest tot voor t'Dorp daermen met leech water vlodt legghen mach.
Hier is sonderlinghe gheene traffijcke oft hanteringhe, dan allenlijck van witte
Lakenen ende Kerseyen. Voorts ist volck aldaer hem meest ghenerende mettet Vee
ende Zeevarende handelinghe.
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De zee custen van Enghelandt, tusschen Pleymouth ende Porthlandt.
OMme in Pleymouth binnen den steen door te seylen, soo neemt den slach vant
Eylant op vijf vadem met leech water, tot dat de Kercke vant Visschers-dorp inde
Westcant vande valleye staet, soo loopt ghy binnen de steen door. Achter t'selfde
Eylandt, ende opt landt van Pleymouth staet eenen muer oft heyninge, als ghy dien
eyndelinck aensaecht, ende de Kercke vant Visschers-dorp quame aen den Noorthoeck
vande valleye te staen, so soudemen recht op de steen seylen, daert mettet leeghe
water maer dry vadem diep en is. Men macht achter d'Eylant setten op twaelf oft
derthien vadem. Ist datmen in West Colyford wil wesen, salmen Westwaerts seylen
tusschen d'Eylant ende t'vaste landt tottet gadt van West Colyford open is, seylen
voorts midtswater tusschen beyde Landen in tot binnen den West-hoeck, ende settent
daer op neghen oft thien vadem. Item alsmen vant Ramshooft af comt, ende int
Cattengadt wesen wil, salmen op den hoeck van Pleymouth aen zeylen, alsoo
innezeylende voor by de hauen van Pleymouth, ende settent aldaer midtswater teghens
t'Noordtlandt op vier oft vijf vadem mettet leech water. Aen de Westsijde vande
Voert onder de Cape van Ramshooft by Noorden, dicht aent landt machment oock
setten op thien vadem, wantet aldaer schoon is.
Om in Dermouth te zeylen vertoont hem een roode hoeck aen de Oostsijde van
de hauen, ende opt water is een swerte hoeck. Inden rooden hoeck leyt een groote
witte steen, als de selue steen comt ouer den swerten hoeck, soo ismen beneffens de
blinde Clip, die voor de Voert van Dermouth leyt, d'Oostsijde naest. Maer als ghy
de kaye vant Dorp siet, die aen d'Oostsijde vande hauen is, hout dan midtswater inde
voert oft hauen dat ghy de Kaye ruym sien moecht, dan zeylt innewaerts tot binnen
die twee Slootkens die op de kant vande hauen staen, soo moecht ghy de steen niet
bezeylen. Binnen ist een wijde hauen, ende men mach Westwaert op wijcken, ende
settent voort Dorp oft de Brouwerije daermen wil. Dry mijlen van daer by Oosten
leyt de Rede van Turbay, daermen voor eenen Zuydtwesten wint beschudt leyt, ende
by Oosten Gonster setment mede op acht oft neghen vadem, ende is goede ancker
grondt.
Vier mijlen by Noorden Turbay leyt de inwijck van Toops, daermen beschudt leyt
voor eenen Zuyden wint, ende is goede ancker gront op seuen oft acht vadem. Die
van by Westen comen, ende in Porthlant begheren te zeylen, loopen by Porthlant
lancx op twee Cabels lengte, ende zeylen om den hoeck Westwaerts op voort Slodt,
daermen voor eenen zuyden ende zuyden ten oosten windt beschudt leyt, op seuen
oft acht vadem. By Noorden Porthlant leyt een tye hauenken, genaemt Weymouth,
daermen op vier oft vijf vadem voor setten mach. Ende diet setten willen binnen S.
Andries-landt, moeten de Naelden van Pole schouwen, ende zeylen voort Dorp,
daerment op dry vadem mettet leech water setten mach.
Dese voors. Landen gheuen sonderlinghe niet wt dan Wol ende Laken, voorts haer
ghenerende met groot ende cleyn Vee, etc.
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Zee custen tusschen Wicht ende Doueren, ende de beschryuinghe
van dien.
OMme de Naelde van Wicht inne te seylen, moetmen voor al weten dat aen de
Westzijde veel Bancken liggen, ende men moet recht op de Naelde aen seylen, ende
houden d'innehoeck vant Eylant recht buyten de Naelde, ende seylen alsoo binnen
de Naelde; ende schouwen van t'Eylant een weynich, loopende tusschen de Cinghel
ende den hoeck vant Eylandt in; wijckende alsdan Oostwaerts tegens Calfer-oort, op
seuen oft acht vadem settende.
Omme d'Oosteynde van Wicht inne te seylen, houtmen t'Slodt ouer de Leemeuyl
soo lange als t'Swane Cliff comt binnen den hoeck vant Eylant, soo brengtmen alsdan
de Leemcuyl aent Oosteynde van Porsmouth: welck men alsoo staende sal houden,
tot dattet Slodt by Westen Porsmouth staende, comt aen de Oostzijde vant bosch, so
seyltment altemet op na t'Clooster van S. Helene. Dese mercken aldus staende
machmen noch platen noch sanden beseylen: ende oft saecke waer datmen de
Leemcuyl niet sien en mochte, soo houtmen t'Slot by Westen t'Swane-Clif, tot dat
S. Helene Kerck een Schip lengte buyten den hoeck vant Eylandt comt, dan machmen
vrylijck Noortwest aengaen sonder t'Riff te beseylen, dan houtmen den viercanten
toren tusschen d'Oosteynde van Porsmouth ende t'Slodt, so lange t'Slodt by Westen
Porsmouth comt aen de Oostzijde vant Bosch, ende seylen soo innewaerts.
De mercken vande Plaet sijn dese, te weten, daer staet een Slodt by Oosten
Porsmouth ende eenen viercanten toren, daer recht hier voren af gheseyt is, als de
Leemcuyl comt recht by Oosten t'Slodt datmen effen doorsien mach, soo ismen opt
Plaetken diep mettet leechste water vijf vadem een half, ende alsdan staet het Slodt
by Westen Porsmouth inde Westcant vant Bosch. Ende als den viercanten toren comt
aen de Westzijde vant Slodt by Oosten Porsmouth, so staet het Slodt by Westen
Porsmouth inde Westcant vant Bosch, daer heeftmen ses vadem mettet hooghe water,
ende als den viercanten toren staet tusschen d'Oosteynde van Porsmouth, ende t'Slodt
recht tusschen den Leemput ende den toren, ende 't Slodt by Westen Porsmouth aent
Oosteynde vant Bosch, heeftmen mettet hooghe water elf vadem, ende den Leemput
aen den toren van Porsmouth, ende dat Slodt int westeynde vant Bosch, soo heeftmen
mettet hooghe water thien vadem: als sinte Helene Zuydtwest ten westen van v leyt,
soo leytet Zuydtoost eynde vande Plate Noordoost ten Noorden van v.
Item dry mylen by oosten Weenbrugghe leyt Arundel, is een tye hauen diep twee
vadem met haluer vloet, men seylt het by t'westlandt in, ende settent voort Dorp op
vijf vadem. Van Arundel tot Tychester vier mijlen, daer is een Cingel aen de oostzijde
daermen by lancx in seylen mach, tis diep int gadt ter haluer vloet dry vadem, midden
voor de hauen ligghen Clippen onder t'water: Ende is van by Westen inne te comen
breedt ende wijdt, ende met de halue vloet diep twee vadem, binnen ist oock wijt
ende breet, men settet op vier oft vijf vadem.
Om in de Camer te seylen salmen by de Cingel henen inne loopen, ende op een
Cabels lengte comende aent eynde vande Cingel, salmen naer t'Slodt van Winckelzee
op wijcken, latende alle Baeckens aen Stuyrboort, ende settent inde Riuiere van Rije
op vier oft vijf vadem, want de Camer (daermen in plach te legghen) is nu gantsch
verloopen.
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Deze Landen en hebben gheen sonderlinghe neringhe, dan van Wolle ende Lakenen:
midtsgaders van Branthout datmen van daer haelt.
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Vant principael deel van Enghelandt, te weten de riuiere van Londen,
met alle de bancken hem streckende tot Herwitz.
EEn Schip comende van by Westen, ende wel binnen Gyongh door zeylen na
t'Voorlandt, sal eerst aengaen n.n.o. ende n. ten o. als dair de Moelen die opt
Westeynde vant Voorlandt staet comt aen de Westzijde vande Valleye, zeylt dan n.
ten o. soo langhe als den toren op t'selfde Voorlandt comt aen de Oostzijde vande
valleye, soo ismen by Noorden de Querns, dan comt een cleyn torenken aen den
hoeck van t'Voorlandt, ende het torenken (staende opt landt van Doueren) comt
alsdan ouer de derde witte Duyn besijden t'slodt. Die van by Noorden binnen
doorzeylen wil, die come de Querns niet nader dan op seuen vadem. Sedt den hoeck
van Doueren z.z.w. van v, soo looptmen het beste diep in: Als den plompen toren
comt in Ramsgadt, soo ismen beneffens de Querns: Als die Moelen comt int Ramsgadt
oft valleye, soo ismen by Zuyden de Querns. Item als ghy legt in Duyns, ende
d'innerhoeck vant Clif van v leyt z.z.w. soo legghen de Querns n. ten o. van v, ende
t'Noorteynde van Coyngh n.o. ten n. ende n.o.
Die van Mariegadt op de Teems begheert te zeylen, sal by Noorden t'Voorlandt
in loopen w.z.w. ende seylen dan beneffens t'landt West, ende West ten Noorden
voor de Rocoluers, al waer een diepgaende Schip het tye verwachten moet, om ouer
de Lassen te loopen tusschen een ton ende baecken door, daer niet meer dan dry
vadem waters is: Vande ton tottet baecken aen de Noortzijde w.n.w. ende west ten
noorden alwaer dry vadem diep is; ende recht voor by t'baecken ist maer twee vadem
diep met half vloet. Van daer tot in Zeerack w.n.w. Ende kiest dan meest de Noortsijde
om de Loere die vant Zuytlant affloopt, voortaen midtswater tot Grauesent. Omme
by Noorden wederom inde Zee te zeylen, salmen den hoeck van Blacteyl schouwen
voor den middelgront, ende zeylen dan n.o. ende n.o. ten n. ter tijt toe dat eenen
scherpen toren int midden tusschen twee andere toornen staet, den grooten spitsen
toren is ghenaemt S. Mattheus Abdye, zeylt op de voors. mercken door den spitsen
tot op een halue Cabels lengte aen strant, ende alsdan by de strant lancx n.o. tot de
Neus, al waer twee boomen staende opt hooch, aen malckanderen comende, seylt
dan n.n.w. op de mercken van Herwitz, tot datmen voor de hauen comt: Alsdan nae
Olferts-nes n.o. ten n. ende n.o. in Zee. Item alsmen teghen den spitsen comt, ende
t'baecken opte Schoeu west zuydtwest van v leyt, soo gater een diep o.n.o. in Zee,
welckmen der Coninghinnen diep noemt, ende daer is vier vadem mettet leeghe
water.
Die in Herwitz begheert te zeylen, sette den plompen toren staende by westen
Herwitz int Bosch by Zuyden Herwitz, ende zeylen n.w. ten n. in, ende n.n.w. tot
binnen de staken oft vischerie, dan machmen Westwaerts oft Noortwaerts op wijcken
waermen wil, ende settent op ses oft seuen vadem. Ontrent een half mijle van
t'Noorteynde vant Root Cliff leytet sandt van Basil. Omme by Olferts-nes inne te
zeylen, daer sult ghy t'landt soo langhe houden, tot dat Abre Noorden ten westen van
v is, soo ismen by westen t'witte Sandt, ende men comt teghen Olferts hauen: Dan
voort z. ten w. aen, buyten Basils-sandt om, van daer Zuytwest tot dat Herwitz comt
aen den hoeck vande hauen, dan comt Basil ouer westeynde vant roode Clif te staen,
daer die beste rede is op vijf vadem. West Noortwest van Abre leyt een banck genaemt
Abre knock. Van daer tot de Galper zuydt zuydtoost ontrent acht groote mijlen. Van
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Galper tottet Voorlandt zuydtwest ten zuyden vier groote mijlen. De vloet loopt
aldaer tegens den anderen van by Zuyden ende van by Noorden lancx Enghelandt.
Zuyden ende Noorden Maen maect daer volle Zee.
De handelinghe, neeringhe ende veerkeeringhe deser Landen sijn seer overvloedich
van alderhande Enghelsche Lakenen, Wolle, Bieren, Smecolen, Brandthout ende
andere waren, de welcke sy al wtgheuen. Ende wederomme alle sorteringhe van
gesouten Vissche, lijnen Laken ende anders daer teghens wt Hollandt ende Zeelant
halende, aldaer verhandelen.

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

126-127

Lucas Jansz Waghenaer, Spiegel der zeevaert

2

Sommarisch begrijp ende inhout deses tweede
deel des caertboecx.
AEnwysinghe ende onderrichtinghe deses pag. 1
Boecx.
Vermaninghe tot alle ionghe Zeevarende 2
luyden.
Tafel van t'Gulden getal, ende vander
3
Epacte van yegelick Jaer, dienende op de
nieuwe rekeninghe vande Jaren.
Maniere om tot allen tyden t'Gulden
ghetal sonder eenich ghebruyck van
Boecken of Almanacken te vinden.

3

Tafel van de nieuwe Maen.

4

Om t'Schrickel-Jaer altijt sonder Boeck 5
oft Almanack te vinden.
Corte ondrrichtinghe vande Tafel der
Declinatien der Sonnen van nieus
ghecalculeerd ende gherectificeert, etc.

5

Om dese voorgaende Declinatie recht te 8
ghebruycken.
Verclaringhe vant nauolghende
instrument.

9

Tamme drayende Compasse oft
instrumenten metten ghesternte.

10

Streckinghe van alle de Custen van
11
Hollandt, Zeelandt, Vranckrijck ende
Spaengien, op hare winden ende mylen.
Streckinge van Enghelandt, Yrlant ende 11
Schotlant.
Streckinge van dweerscoursen ouer de
Westersche Vaerwateren.

11

Streckinghe van Noorweghen, Sweden
ende Oostfinlandt.

12

Sterckinge van dweerscorusen ouer de
heele Oostersche Zeevaert.

12

Streckinghe van Vrieslant, Juthlant,
Pomeren, Courlant ende Lijflant.

12
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Streckinge achter Moscouia, ende
generalijck van alle Zeevaerten.

13

Eleuatie oft hoochde des Pools, van alle 14
de vermaerste hoecken op de Oostersche
ende Westersche Zeevaert.
Verclaringhe op de ghemeyne
Tye-Caerte.

14

Volle Zee op Vlaenderen, Normandyen, 15
Britaignen, Gascoignen, Biscayen,
Galissien, Portugael ende Spaengien.
Volle Zee op alle de Custen van
Enghelant, Schotlant ende Yrlant.

15

T'ghetal ende mylen, hoe veel men zeylen 16
moet op yeder streke van t' Compasse, al
eermen een graet Zuydtwaerts oft
Noordtwaerts ghezeylt, ende ghewonnen
sal hebben.
Diepten ende gronden vande Noort-Zee, 17
beghinnende van t'Voorlant, Enghelant
oft Vlaenderen.
Jutlandt ende Amelandt.

17

Diepten ende gronden van Juthlant
ontrent Schaghen.

18

Diepten ende gronden vande Ooster-Zee. 18
Corte onderrichtinghe vanden fatsoene
ende forme van Tonnen, Baeckens,
Capen, etc.

19

Tafel vande caerten des tweeden boecx.
BEschryuinghe vande Noortcuste van
Enghelant.

j.

Beschryuinge vande Hemmer van Lint, ij
Hul, Philo.
Beschryuinge vant Noorderste deel van iij
Engelant, van welcke de riuiere van
Nieu-Casteel de vermaerste hauen is.
Beschryuinghe vande Custe van
iiij
Schotlant, daer af t'Liedt de vermaerste
hauen is.
Beschryuinghe van dat Zuyderste deel
van Noorwegen.

v
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Verclaringhe van t'Noorderste deel vande vj
Oost-Cust van Noorwegen.
Verclaringe van t'Lant van Noort-oosten. vij
Verclaringhe van het vermaerste deel van viij
Denemarcken.
Verclaringhe vande Bleeckezijt ende
Calmerzont, t'welck het beginsel van
Sweden is.

ix

Verclaringhe van Westerwijck ontrent de x
Zweetsche Jonckfrou, ende het beginsel
der Zweetsche Schare.
Verclaringhe van Wyborch der Neruen, xj
t'eynden van de Ooster-Zee.
Verclaringhe van Lijflant ontrent Rheuel. xij
Verclaringhe van Rhyga ende Parnout,
met alle haer ghelegentheden.

xiij

Verclaringhe van Oossel, het welck
xiiij
tusschen de Oostersche ende Rijchsche
Zee leyt.
Verclaringhe van t'lant van Pruyssen.

xv

Verclaringe vande Custen van Pomeren, xvj
met alle de ghelegentheden van dien.
Verclaringe van t'Nieuwe diep na Stattijn xvij
ende Missonda opstreckende.
Beschryvinge vant wterste deel van
Jutlant, dat met een poinct opt wterste
vande Noort-Zee teghens Noorwegen
ouer gheleghen.

xviij

Beschryuinghe van Eyderste, Ditmaers, xix
ende de Zee-Custen aldaer gheleghen op
haer winden.
Beschryuinghe vande Vriesche zyde,
beyde d'Eemssen, de Weezer ende
Schoballich.

xx

Beschryuinge der Zee-Custen van
Juthlant, met haer Hauenen, Stroomen
ende Eylanden.

xxi.

Eynde des Tafels.
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Aen de welgheboren, edelen, erentfesten, weerden eersamen, wysen
ende voorsienigen heeren, mynen heeren de Staten t'slants van Hollant,
ende VVest-Vrieslant.
MYnen Heeren, gheleden ontrent twee iaren (als V.M.E. seer wel bekent is) hebbe
ick onder de naem vanden Doorluchtighsten Hooch-gheboren ende Godtsalighen
Vorst ende Heer, Mijn Heere de Prince van Orangien (hooger memorien) in drucke
laten wtgaen een nieuwe beschryuinghe vande Zeevaerten, gheintituleert: Den
Spieghel vande Zeevaert. Inhoudende onder anderen de gheheele Westersche Zeevaert
met conforme Caerten van alle de custen ende stroomen daer by gheuoecht, wesende
t'beginsel ende d'eerste deel der seluer. Vande welcke sijne Princelicke Excellentie
(lof Godt) ons gansch ghenadelijck dede verstaen een seer goet ghenoeghen ende
gonstelijck aenghenomen te hebben. Ende van welcker estimatie ende weerde dat
de selue by de Zeevarende luyden ghehouden, ende noch dagelicx beuonden werden,
sal V.M.E. wt andere beter verstaen hebben, dan my wel betaemt alhier te verhalen.
Die ghemeyne fame ende t'gherucht, sulcx als noch tot mijne Kennisse ghecomen,
heeft my wel eenen goeden moet connen gheuen, om desghelijcx vande Oostersche
ende Noortsche custen te vertoonen: Want ick ten seluen tyde al het meestendeel
vande Caerten daer toe dienende door neerstich ondersoeckinghe ende langhe
veruarentheyt ghetrouwelijcken afgeteeckent, ende t'samen ghebrocht hadde, ten
waer my d'experientie doen eerstmael gheleert hadde, dat t'veruolch van soodanighen
werck ander onderstant nootsakelijck behoefde, dan mijn cleyne voorraet wel
vermochte. Niettemin ouerdenckende dat eenen yeghelijcken gheouden is (wesende
alleen niet voor ons selfs gheboren) t'zyne in t'werck te stellen, ende openbaerlijck
int ghemeyn te brenghen, daer ander door gheholpen moghen worden, ende oock
daghelijcx ouerstreden zijnde van veel treffelijcke personagien die niet ophielden
my sulcx af te manen als bekend schulde, ende bysonder de Erentfeste ende
hooch-gheleerden Heer Doctor Fransoys Maelson V.M.E. soo langhe continuelle
iaren ordinaris ghedeputeerden Raet ende medebroeder, de welcke my in dese wercken
met raet ende daet goede hulpe ghedaen heeft. Soo hebbe ick ten laetsten wt een
ghewillich ghemoet ende gheaffectioneert hert tottet ghemeyne weluaren t'werck ter
hant ghetrocken, niemant onghemoeyt latende, door wiens wetenschap ende
versochtheyt ick verhoopte dattet mijn verbetert soude moghen worden: ende daer
ouer mijn gansche vermoghen verstreckt, om pertinentelijck in druck af te veerdighen
een volcomen beschryuinge vande Zee ende Zee-custen, soo verre alsse Oost ende
Noordtwaert wt vanden onsen bezeylt sijn, want anders het op doen van een yegelijck
lant, gronden,
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diepten, sanden, ende andere notabele ende merckelijcke particulariteyten niet
bescheydelijck voor ooghen ghestelt moghen worden. T'ghene ick hier inne met
grooten aerbeyt ende swaere excessiue costen hebbe connen t'samen brenghen. Hebbe
ick niet weten wien bequamer te dediceren ende toe te eygehenen, dan V.M.E. om
vele ende verscheyden redenen, ende voor allen t vast verbont ende coniunctie, de
welcke onderlinghe is gheweest tusschen zijn V.G. (hoogher ghedachtenisse) ende
V.M.E. ende ouer suclx desen tweeden deel vande Zeevaert tot een nader memoriael
werde op ghedraghen, te meer soo t'allen tyden ende van ouder hercomen
t'Admiraelschap vander Zee en de Graeffelickheyt van Hollant (de welcke V.M.E.
teghenwoordich representeert) gheannexeert is geweest, ende oock rechtelijck
competeert: tot welcken staet, ende tot de nauigatie dese beschryuinge nootsakelijck
bouen al is dienende. Ick hebbe onnoodich gheacht eenich verhael te doen, hoe
eerlick, heerlick, profytich ende nootsakelick die Zeevaert by menschen memorien
altoos gheacht is gheweest, sulcx dat de Heerschappye ende ghewelt vande werelt
daer aen ghenoechsaem dependeert ende hangt, alle andere redenen achter ghelaten,
ghelijckerwijs wt de Historien vande Griecken ende Romeynen V.M.E. duysentmael
beter dan my t'selue bekent is. Ende wille daerom V.M.E. onderdanich ghebeden
hebben, dat de selue ghelieue dese anderde vrucht van t'cleyn verstant, dat my Godt
de Heer alder Heeren ghegheuen heeft, te nemen onder haer protectie ende
bescherminghe, omme daer van te weren alle onnutte wespen, die selfs niet
voortbrenghen, maer alleenlick aerbeyden ende daer op wt sijn, om de vruchten van
ander lieden neersticheyt, moeyten ende aerbeyt schandelijck tot haer te trecken.
Voor de wangunstighe berispers, wil ick my met alle const liefhebbers troosten, ende
na mijn dienstelijcke recommandatie. Hier mede,
Welgheboren, Edele, Erentfeste, weerde, Eersame, wyse ende voorsienighe Heeren,
Bidde ick Godt almachtich V.M.E. te willen sparen in lanckdurighe ghesontheyt
ende ghelucksalighe regeringhe. Datum tot Enckhuysen desen xvij. Julius. Anno
M.D. Lxxxv.
V.M.E.
onderdanighen Dienaer,
Luycas Janssz Waghenaer.
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Beschryuinghe vande noort custe van Enghelant, gheleghen onder
t'ghebiet vanden hertoghe van Noortfock, met de gheleghentheyt
dies aengaende.
Eerst als Ees z.w. ten z. van v leyt, soo ismen by Noorden de banck van Castling:
als Cochen west n.w. van v leyt, soo ismen by zuyden de banck: Als den toren van
Leystaf by Zuyden de boom is, soo ismen aent Zuydt-eynt vande banck oft hollem
van Leystaf: ende die op de Zuydt-rede van Leystaf setten wil, die sal de strant aen
boort loopen op vier vadem, tot dat den toren West, ende West ten Noorden van v
is, ende settent aldaer op vier vadem: Ist datmen wil voor de Brouwerye doort naeuwe,
so salmen wat vande strant af wijcken, ende gaen alsdan Noordt ende Noort ten
Westen aen, ende settet voor de Brouwerye op de Noordt-Ree op ses oft seuen vadem:
Ende wiltmen door d'Holmen in Zee seylen, soo sedt de Moelen ende Brouwerye
over een, ende loopende soo dweers door de bancken. Item om by de hauen van
Jaermuyden door die bancken te loopen, soo sedt het dorp van Zuydthoen ouer
t'Noorderste hooft, ende den grooten boom by Zuyden aen de platte Kerck, seylt dan
recht door d'Holmen van Jaermuyden. Recht by Noorden d'hauen van Jaermuyden
leyt een middel-plaet oft middelgront, aen de Westzyde van dien ist seuen vadem
diep. Item recht voor by de stede van Jaermuyden leyt oock een middelplaet ghenoemt
Cocklijn diemen Zeewaerts op neghen vadem door zeylen mach. Daer staet een
plompen toren te landtwaerts by Noorden Jaermuyden, als den toren comt aen
t'Zuydteynt vant Bosch, soo ismen by Noorden d'Holmer van Jaermuyden.
Item alsmen van by Noorden comt ende Winterduyn z.z.w. van v is, dan ismen by
Zuyden Winterduynen banck, dan naer de strandt toe zeylende op dry oft vier vadem,
tot dat ghy by z. Cocklijn sijt. Ontrent o. ende Oosten n. van Jaermuyden buyten de
Holmen leyt een banck die maer dry oft vier iaren gheleghen heeft, ende is diep twee
vadem, ende recht by Noorden en by Zuyden twintich vadem.
Item Blaeckeny is een tye hauen lancx de strant ingaende, daer tonnen int gadt ligghen:
tusschen Wels ende Blaeckeny leyt een droochte, ghenaemt de Pol ende Peper, aent
Westeyndt vande Peper gaet t'diep van Wels in, dat mede int gadt betont is. Vier
mylen by w. Wels leyt Bornum al waert seer vlack water is, ende de droochten seer
verre in Zee strecken. Het diep van Burmon gaet lancx de strant in, is aen de
slinckerhant bebakent. Ende recht by w. leyt een diepte van dry vadem ghenaemt
Burnoms put, anders ist wel dry mylen in Zee maer twee vadem diep. Ende alsmen
nae t'diep van Lindt wilt zeylen, soo moetmen dicht by Capelle door zeylen, ende
laten de Zonck t'Zeewert ligghen bouen t'water, ende gaen alsdan Zuydt ten Westen
nae d'eerste ton int gadt van Lindt.
Dese Landen leueren wt Wol, Wollen Lakenen, sommighe Tarwe, Garste, Mout,
Enghels-bier, Buckinck ende Sprot. Daer wort mede (besonder tot Lindt) veel
ghesouten Visch, ende lynen Laken vervoert ende verhandelt.
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Beschryuinghe vande Hommer van Lint, Hul, Philo, ende
Scherenborch met d'ondiepten van dien.
EErst om buyten de Welle na t'diep van Lint te zeylen, die houde den langhen stompen
toren tusschen de twee langhe toornen, soo zijt ghy int rechte Vaerwaer van Lint.
Als Capelle dan oost van v leyt, ende de boomen ouer d'innerhoeck by westen Capelle
comt, gaet dan in zuydtoost ende zuydtoost ten zuyden na d'eerste ton, soo sijt ghy
int Ooster-diep van Lint dan zuydt zuydtwest, ende zuydt ten westen tot d'eerste
baecken. Van daer tot de tweede baecken z.z.w. Ende voort tot dat derde baecken
z.w. ten zuyden Van daer voorts tot de twee tonnen z.w. ende z.w. ten w. tot om den
hoeck van t'landt: van waermen door de zanden loopen mach int wester gadt, ende
zeylen t'selue by de tonnen ende mercken wederom wt. Ende t'selue wester gadt
streckt in Zee noordtoost, ende n.o. ten o. Ende soo yemant in Bolstons diep begheerde
te zeylen, die sal t'lant van Slegnesse aen boort loopen, ende zeylent dicht aen de
voetstrant in, soo machmen Ellen-knock niet bezeylen. Als de dry boomen by z.
Somkal oft de scherpe toren sijn, soo leyt Ellen-knock t'Zeewaerts van v, soo
machmen op dry vadem om t'landt van Leck lancx zeylen tot de riuiere Bolston. Men
mach tusschen Ellen-knock ende Langhesandt wederom in Zee loopen op dry vadem,
ende streckt o.n.o. in Zee.
Item om op t'Hul-water te zeylen, die sal by den noorden hoeck van Rauenspurre
in zeylen, want aen de Zuydtsyde ist vlack, ende alsmen een stuck binnen is, soo
salmen naer d'ander syde over wijcken voor Grimby achter de banck, ende settent
aldaer op ses, seuen vadem. Wiltmen inwaerts wesen voor Hul, soo salmen aen de
zuydtzyde lancx zeylen w.n.w. ten eynde vant Sandt, ende wijcken dan n.waert op
inde riuiere van Hul: t gadt van Hul streckt van buyten in w.z.w. ende west ten zuyden.
Item Barilton leyt in eenen inwijck, men mach daer ryden voor eenen noorden
ende noordtwesten wint. Dry mylen by noorden Flamborch leyt d'inwijck van Phila,
men mach tusschen t'hooft van Phila ende Phila-kraecke (t'welck een steen is,
ligghende met t'hooch water onder) te Rede ligghen voor eenen n.n.o. wint. Twee
mylen by n. Phila leyt Scherenborch, t'welck twee pieren oft hoofden heeft daermen
achter ligghen mach, ende met t'leech water drooch sitten moet.
Dese Landen leueren mede wt Granen, als Garste, Mout, Tarwe, ende groue wollen
Laeckenen.
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Beschryvinghe vant noorderste deel van Enghelant, vande welcke
de riuiere van Nieu-Casteel de vermaerste hauen is.
TEn eersten van Scherenborch tot Withbuy noordtwest ten westen vier mijlen, ende
tis een Riuiere oft tye hauen. Aen die zuydtsijde vande hauen loopt een riff af een
half mijle in Zee. Die in Withbuy wil wesen, die sal tusschen twee bakenen in zeylen,
tot datmen comt tusschen beyde Landen daermen niet wel vlot liggen mach. Van
Withbuy tot Hertepoel seuen mijlen, ende daer by westen gaet eenen grooten inwijck,
ghenaemt de Teese, t'welck een schoone hauen is, instreckende west zuydtwest, int
midden vande hauen ist diep dertich vadem: maer int innerste voor Stockton ist diep
vier vadem.
Item seuen mijlen by noorden Hertepoel leyt den wthoeck van Sonderla. Van daer
twee mijlen noordtwaerts leyt het Casteel van Tinmuyden, al waer by zuyden de
Riuiere van Nieu-Casteel in strect. Die marcken sijn dese: Men sedt twee viertoornen,
ende een Bossch boomen ouer een, ende zeylen t'gat alsoo wt ende in, tot binnen het
Dorp daert diep is dry vadem en half, het is int innecomen met half vloet twee vadem.
Van Tinmuyden tot Cogghen-Eylandt seuen mijlen noordt noordtwest, t'welck men
rontsomme zeylen mach, ende rede maken op vier ende vijf vadem.
De traffijcke ende handelinge van dit voorsz. deel van Nieu-Casteel, is soo groot
ende ouervloedich van Smeedtcolen, die van daer in alle Landen gheuoert worden.
Gheeft oock wt Garst, Tarwe, Mout ende groue Laeckenen.
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Beschryvinghe vande custe van Schodtlandt, daer af t'Liedt
(streckende tot Eedenborch) de vermaerste hauen is.
TEn eersten van Cogghen Eylant tot t'heylighe Eylandt n.n.w. vier mijlen. Daer by
zuyden in d'inwijck goede rede is op dry oft vier vadem, teghen t'slodt daer is de
beste rede. Tusschen t'westeynt vande Schasse ende t'heylige Eylandt, ligghen twee
Clippen tegens malckanderen ouer, diemen de Ploech ende de Goudtsteen noemt.
Men sedt Doestenburch ende Baenburch ouer een, ende zeylen soo tusschen beyden
door. Van daer w.n.w. dry mijlen leyt Barwijck om daer inne te loopen, soo laetmen
de Baeckens aen de rechter hant, ende zeylen tot binnen de stede van Barwijck. Van
daer tot Abbenhooft noordt noort-west vijf mijlen. Van Abben-hooft tottet Eylandt
Bass, w.n.w. vier mijlen. Item van Tuter eynt vande Schassen tot Abbenhooft n.w.
ses mijlen. Van daer tottet Eylandt May n.w. ende n.w. ten n. vier mijlen. Van May
tot Fijsnes n.o. ten o. een mijle. Van May weder ouer tot Bass, z.w. ende z.w. ten z.
twee groote mijlen, Bass leyt een mijle vant west landt. Van Bass tottet brande Eylandt
w. ende w. ten n. dry mijlen, men mach by zuyden om zeylen. Dry mylen by w.
t'Brande Eylandt aent z. landt leyt de stadt van Eedenburch de vermaerste van
Schotlandt.
Item aen de n. zijde van Fyssnes leyt den inwijck van S. Andries, daer goede rede
is voor eenen westen windt. Van S. Andries dry mijlen noordtwaerts leyt de riuiere
van Donday, streckende dweers wt de Zee in, ende men settet voor de stede. Ende
innewaerts leyt een stedeken ghenaemt S. Jan. Item daer leyt een Clip ghenaemt
t'Schaep, z.o. van Donday ontrent anderhalf mijle van landt. Twee mijlen noordtwaerts
van Donday staet eenen hooghen toren op eenen hoeck van t'landt (ghenaemt
Calliarbradt) twee mijlen daer by n. leyt de hauen van Maros, die aen beyde de
Landen schoon is om in te comen, diemen midtswater in zeylen mach, ende wijcken
dan noordtwaert op, ende settent daer voor die stede neder. Item by n. Maros dry
mijlen leyt den wthoeck van Seynhooft, al waer een Slotken op staet. Twee mijlen
noortwaerts is gheleghen de hauen van Abberdijn, al waer t'westlandt vuyl, ende
t'oostlandt schoon is. Men moet dicht by het oostlandt in zeylen tot binnen de hauen,
ende is diep in t'gat dry vadem, ende men macht binnen setten op vier oft vijf vadem
voor die stede.
Wt dese voorsz. Landen brengtmen groue Schodtsche Lakenen, Frisetten,
Smeedtscolen, weynich Garst ende Mout. Dit sijn die handelinghe van dese Hauenen.
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DIe Noortcuste van Enghelant ende Schodtlandt ghepasseert sijnde, so slaet al hier
ouer lancx Noorweghen, beginnende vande Jedder tot in die Sondt, streckende van
daer lancx Denemarcken ende Sweden, tot Wyburgh in Oost Finlandt. Ende voorts
wederkeerende lancx Ruslandt, Lijflant, Coerlant, Pruyssen, Pomeren, Mechelenborch,
Holsterlant, Zeelant, Juthlant, Vrieslant, ende comt alsoo wederom in Hollant ende
Zeelant.
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Beschryuinghe van dat zuyderste deel van Noorweghen met sijn
gheleghentheden.
INden eersten om t'gat der Nues in te zeylen, sult ghy by westen der Nues ingaen
noordt noordtwest, ende laten de Bisschops buede (ligghende midden in de voert)
aen backboort, ende daer binnen comende sult ghy een clippe vinden onder water,
daer ghy v voor wachten sult, ende zettet recht teghens de witte Kerck binnen de
voorsz. clippe.
Item om t'westergat vant Maenzondt in te zeylen, sult ghy ingaen noordt noordtoost,
ende v wachten voor de Clippen die vant binnenste Eylandt onder water ligghen aen
stuerboort, ende daer binnen comende setten op neghen oft thien vadem.
Item om de Clooff in te zeylen, hout ghy de Koey ende het Kalff noordt noordtoost
van v, ende zeylt alsoo by westen Mely in, ende wacht v voor de Clippe die int
Vaerwater leyt, ende settet aen t'westlandt om den hoeck op vijfthien oft sesthien
vadem: Maer by oosten Mely loopt ghy in Scheerzondt ende Oedendael.
Item om t'westergat van Fleckeroer in te zeylen comende van by westen, soo loopt
ghy by de Wtscharen van Heylighesont lancx, ende die voert van Fleckeruer noordt
noordtoost open siende voor v legghen, seylt alsoo tusschen het Eylant ende t'Meylant
in, ende settet teghens de Clippe daer de Galge op staet op xv. oft xvj. vadem. Het
Oostergat streckt in west noordwest, ende men siet die Fosse open, laet alle de swerte
clippen aen stuerboort, ende die clippe met de twee Warderkens aen backboort, ende
seylt alsoo innewaerts.
Item om in Reperwijck te zeylen, soo laet ghy die twee stenghen die op Wolffzondt
staen aen stuerboort, ende de dry Warderen met alle de Clippen aen backboort, ende
zeylt soo noorden in, ende wijckt dan om den hoeck westwaerts op, ende settet op
thien vadem. Ende by oosten de stenghen loopt ghy in Wolffzondt achter dat Eylant,
ende settet op twintich vadem.
Item t'Ooster gat van Wolffzondt streckt noordtwest in, ende men laet die groote
Clip daer de Warder op staet aen de westzyde, ende opt Eylant van Wolffzont staen
dry Warders, ende men wijckt daer naer westwaert op, ende settent daer op
vijuentwintich vadem, voorts moecht ghy door de Clippen zeylen tot oude Hylzondt,
ende streckt in west noordtwest.
Item Hamerzont streckt in noordt noordtoost, ende men settet achter t'Eylant
neffens de Warder op dertich vadem. Het oostergat van Hamerzondt streckt wt ende
in noordtwest ende zuydtoost, ende daer leyt een Clippe met een Warder op de
Westzijde.
Item het Eylant van Hesnes staen twee Warderen op, aldaer het seer diep is, maer
na het Kercxken toe is het droogher, te weten dertich vadem, ende men mach binnen
de Clippen door tot Maerdou toe. Ende als de Drommelen noordtwest van v sijn, soo
ismen op en voor Maerdou, ende t'Eylant van Maerdou heeft twee Warderen, ende
men zeylt tusschen de nieu Holmen ende dat Eylant in, Dat Eylant naest leyt een
blinde Clip onder water, ende men zeylt noordt noordtwest in om den hoeck op de
voert, ende men settet op xxx. vadem. t'Oostergat van Maerdou is diep dry vadem,
ende streckt wt ende in oost noortoost, ende west zuydtwest, ende alsmen binnen
t'Eylant is setment op xij. oft xiij. vadem.
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Wt alle dese voorsz. hauenen comen Eycken balcken, Baeckueuen, Stolpen ende
alderley Eycken hout, ende weynich Delen oft ander Hout-werck, de welcke tot
timmeragie van dese Landen meestendeel ghebruyckt worden.
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Beschryuinghe vant noorderste deel van die oost-cust van
Noorweghen, ende alle zijn gheleghentheden.
INden eersten om t'gat van Tromzont in te zeylen, zeyltmen achter t'landt van Maerdou
in, ende is een schoone vaert: Ende aen de noortzyde staen twee warderen op eeenen
hooghen berch, al waermen mach setten, ende achter t'lant om in Mardou zeylen.
Item om in Ocxevoert te zeylen, soo zeyltmen dicht by de clippe van Tromzont
lancx, ende streckt eerst n. in: ende de lange clippe laetmen aen backboort ende zeylt
al n. in: Ende een weynich daer in comende, so leyter een blinde clippe in t'gat,
diemen aen stuerboort ligghen laet, ende also inzeylt tot om den westerhoeck, daer
oock een clip dicht aen den hoeck onder water leyt, streckende van daer west ende
west ten n. in tot Hoogelant aen den noortzyde, daer de warder op staet, ende settet
daer op xx. oft xxv. vadem.
Item tusschen Ocxevoert ende Santfoert leyt Longhen, ende daer staet eenen mast
met een tonne op de oostzijde, ende Santfoert leyt daer twee mylen by oosten, ende
neffens Santfoert leyt een banck in Zee, ende is tot sommighe plaetsen niet dieper
dan dry oft vier vadem, ende eyndicht by West-kiel. Item West-Kiel streckt in n.
ende men loopt dicht by de wtclippen vant Jofferlant in, ende men mach achter
t'Jofferlant om zeylen oft setten op xv. oft xx. vadem vant Oosteynde van Jofferlant
tot Langezont n.n.o. een groote mijl. De Conincxhauen streckt in n.n.w. ende is daer
diep xxx. vadem, ende men zeylt by een rughe hoeck in, daer de Baers van af leyt.
Ende wilt ghy inde Nesse wesen, soo laet ghy de groote clip (daer de warder op staet)
aen stuerboort, ende zeylt soo tusschen t'lant van oude Langhezont ende de voorsz.
clip door tot inde Nesse, om dat rughe Eylant, ende settet daer op xx. oft xxx. vadem.
Item van Langhezont tot Farder zeyltmen o.n.o. ende daer tusschen leyt de
Laentijck, Stauanghe ende Thonsberghen. Item van Farder tot Bas n. ende van daer
zeyltmen tot Ansfloo, Coperwijck ende t'Zoenwater, tusschen de Lammeren door
tot in Braeckenes, ende is een drooch afwater daermen de Delen principalijcken is
saghende.
Item den hoeck van Roeghe leyt van Farder n.n.o. vier mylen, de Susters ligghen
van Farder n.o. ten n. dry mylen. Dat Eylant van Aeckerzont leyt van daer noordtoost
vijf mylen. Item in dese gheleghentheden oft contreyen ligghen de hauenen vant lant
van n.o. daer nu ter tijt de principale Harinckvanck is, die in Maesterlant plach te
wesen.
Wt alle dese hauenen comen de Delen van Masten ghesaecht, groote ende cleyne
Masten, voorts Sparen, Caprauens, Barckuenen, Banthout, Barnhout ende ander
dierghelijcke Hout-wercken.
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Beschryvinghe van het landt van noordtoosten, waer inne
Maesterlandt de voornaemste stadt oft hauen leyt.
TEn eersten om na Maesterlandt te loopen, moetmen van Schaghen af zeylen oost
noordtoost, tot datmen een hooghe ronde clip oft berch (ghenaemt Bretto) siet, daer
op men oost noordtoost zeylt, so langhe men dat Pater noster siet, t'welck men aen
backboort van hem laet. Ende alsmen aen t'landt comt, sal hem t'gat van Maesterlandt
openen aen de Zuydtsyde in streckende oost, ende oost zuydtoost: Dat Eylant daer
de mast oft warder met de tonne op staet, die laetmen aen stuerboort, ende alsmen
aen den hoeck comt, soo sietmen de Stadt voor hem ligghen, ende maeckt een tou
aen de kaen vast, ende een ancker t'Zeewaerts. Ende men mach by zuyden wederomme
in Zee loopen door twee oft dry gaten.
Item Calfzont zeyltmen by een groote clip in, ende staet een warder op, ende
t'selfde gat zeyltmen oock in na Koeyhol ende Bahuys. Men mach oock binnen de
clippen door zeylen na de Riuiere van Nijlues, ende aen de oostsyde van de Riuiere
ist vast landt, ende men machse open in sien: Ende daer leyt een ruych Eylandt voor
datmen aen backboort laet, ende settet onder dat Eylandt op vijfthien oft sesthien
vadem. Ende de hauen hiet Reeffzondt.
Item twee mijlen by oosten Reeffzondt leyt Malezont, een Eylant datmen rontsom
zeylen mach: Ende Coensback leyt daer af oost noordtoost twee mijlen. Daer leyt
noch een hauen by oosten ghenaemt Monsterzont, daer Waersberch by zuyden leyt
dry mijlen. Die in Waersberch wil zeylen, die laet dat slodt aen de zuydtzyde van
hem opt vaste landt, ende zeylt midtswater tusschen het Eylant ende Oostlandt in,
t'eylandt naest om de blinde Clippe die vanden oosthoeck af leyt. Vanden hoeck vant
Eylandt leyt oock een clip onder water, ende alsmen daerinne is, soo machmen die
noortzyde wel naest zeylen ende aldaer setten, want het al vlack water is vijf ende
vier vadem diep.
Dese voorsz. Landen behooren eensdeels onder den Coninck van Sweden, ende oock
onder den Coninck van Denemercken. Ende leueren wt alderley Vette-waer, Huyden,
Vellewerck, Garste, ende in sonderheyt veel Hazenoten.
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Beschryvinghe van het vermaerste deel van Denemarcken, ende alle
sijn gheleghentheden, daerinne Coppenhauen de vermaerste stadt
is, daer de Coninclicke Maiesteyt sijn hof hout.
INden eersten soo leyter een Eylandt noordtoost ten noorden vande Coll, ghenaemt
Swederoer, van binnen als een hauen maer noordewaert open in, Dan die bouen Coll
niet en mach, die zeyle op dat voorsz. Eylant vry toe, ende loope recht binnen de
groote Clip neffens de Kerck, ende settet daer op thien vadem, ende daer is een goede
rede. Van Anout tot Zeelant z.z.o.| ende oft de wint oostlick waer, ende en conde de
Zondt niet cryghen, die zeyle by Zeelandt lancx achter Hazelijn, daer ouer al
anckergront is. Daer leyt oock eenen grooten inwijck daer voor eenen noordtoosten
wint goet setten is op vijf oft ses vadem aen de Zeelandtsche syde.
Item om de Zondt in te zeylen, soo gaet van Coll zuydtoost in, ende brengt het
Eylant van Ween niet buyten t'slodt van Elsschenpier eer ghy binnen Swynenbuede
sijt, dan moecht ghy midtswater in zeylen om Lappezandt, ende als ghy binnen het
slot zijt, soo settet waert v best dunckt. Een weynich naer Ween leyt een plaet daer
goet ligghen is op seuen vadem waters, maer tis verre van t'landt.
Item die vande Zondt t'zeyl gaet na Coppenhauen, ende comt aent eynde vant Bos,
die mach alle de vaerwech looden op vijf oft ses vadem, sonder de tonne mis te
zeylen, maer hout op vijf vadem: Ende als den toren tot Coppenhauen z.w. van v is,
soo sijt ghy neffens die eerste tonne, ende het is daer by oosten seuen vadem diep.
Vande noorder ton tot die andere ton z. ten oosten hout dat westlandt met eenen
westlicken wint op ses oft seuen vadem, ende is daer diep neghen oft thien vadem.
Vande tweede ton tot de derde z. ende is daer diep x. oft xj. vadem, ende comt dan
teghens Southolmen, ende wort alsdan nau water. Van daer nae die tonne op
Casmerknie z. ende leyt op seuen vadem. De Visscher leyt vande tonne op Casmerknie
o. ten n. ende dat westlant is daer schor. Van Casmerknie tot Draecker Riff z. ende
daer leyt de tonne op vijf vadem. Van Draecker Riff na Steden z. ten w. ende wert
dan altemet dieper water. Ende als ghy tusschen Steden ende Valsterboen comt, ende
dat t'Slodt met die plompe toornen van Valsterboen ouer een comt, soo sijt ghy
neffens dat Riff, ende daer leyt een tonne op vier vadem, ende comt aldaer inde
Oosterzee, van daer men zeylt Oostwaerts naer Bortholm.
Item om van Steden nae Draecker te zeylen, ende men comt teghens Draecker-Riff,
ende den toren van Coppenhauen comt aent Oosteynde vant Bos van Draecker, soo
brengt Draecker n. ten w. van v, soo moecht ghy dat Riff niet onderzeylen. Ende als
den toren van Coppenhauen comt een schip lenckte by Oosten dat Bos, soo sijt ghy
dweers vande tonne van Draecker-Riff, ende is daer diep vijf vadem. Van
Draecker-Riff tot de tonne op Casmerknie ontrent n., ende het is daer diep ontrent
ses oft seuen vadem, ende tis het naeuste Vaerwater. Van Casmerknie tot d' ander
dry tonnen noorden, ende noorden ten westen, ende het is daer diep ontrent thien,
neghen, acht ende seuen vadem.
Coppenhauen z.w. van v daer leyt de noorder tonne: Marcken vande andere tonne
is als den plompen toren comt op een schips lenckte aen de groote Kerck van
Coppenhauen. Marcken vande derde tonne, is als den plompen toren comt aen den
spitsen toren. Marcken vande tonne van Casmerknie is, als den spitsen toren comt
ouer t'slodt van Coppenhauen.
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Alle die traffijcke ende handelinghe van dese Landen dependeren meestelijcken aen
de menichte van Mout, Garste, Noten ende sommighe Vette waren. De Harinckvanck
(die in voorleden tyden principalicken daer plach te sijn) is nu seer sober.
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Beschryuinghe vande Bleeckezijt ende Calmerzont, t'welck het
beginsel van Sweden is.
INden eersten soo isser een hauen in Eertholmen diep vier vadem, ende die van
Sandwijck (dat op Bortholm leyt) naer Ahuys zeylen wil, die sal aengaen tot Hano
noorden ten westen, ende is een ront Eylant, rontsomme goet anckergrondt, ende is
van daer tot Ahuys noordt noordtwest, ende leyt op een af waterken. De handelinghe
is daer van alderley Vette-waer, Mout ende Garste.
Item om vant noorteynde van Bortholm te zeylen naer Calmer, die sal van Bortholm
na der Clippen gaen noordt noordtoost, ende is veerthien mylen, ende van daer streckt
de Calmer eerst in noorden, ende noorden ten westen: ende alsmen binnen t'Riff van
zuyder noorden is, soo streckt Calmerzont noorden ten oosten in tot Calmer toe, tot
datmen door het nauwe vande clippen is die voor Calmer legghen: Ende van daer
streckt de Calmerzont tot die Zweetsche Jonckfrou noordt noordtoost, ende noorden
ten oosten. Zuyder noorden leyt vant zuydteynde van Oelandt af wel anderhalf mijl
in Zee, ende is een vuyl riff, streckende vant landt zuyden ten westen, ende tis inde
vaerwech vant zuydteynde van Oelandt diep achtentwintich ende eenendertich vadem,
ende dat ontrent dry mylen vant landt. Oelant is lanck ende smal, ende heeft achtien
plompe toornen.
Wt dit voorsz. Calmer, ende die omligghende contreyen comt Zet Zweets Teer,
alderley Pelterye, Eelantsche ende soute Huyden, Bocken ende Zeghen vellen,
verscheyden Vette waer, doch weynich Coper ende Yser.
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Beschryuinghe van Westerwijck ontrent de Zweetsche Jonckfrou,
ende het beghinsel der Zweetsche Schaere.
INden eersten van Calmer tot die Zweetsche Jonckfrou noorden ten oosten, ende
noordt noordtoost ist acht mylen, ende Silbuy is d'eerste hauen binnen de Scheeren,
ende van daer machmen zeylen in Westerwijck, Flerbuy ende Schelschuer binnen
de Scheren oft Clip, ende is al schoon door te zeylen. Vande Zweetsche Jonckfrou
tot dat gat van Stockholm zeyltmen noort noodtoost xviij. mijlen, ende t'landt van
Stockholm strect o.n.o. Ende het voorsz. gat streckt in eerst noordtoost ten noorden,
ende daer naer noordt noordtoost tot Duierhauen toe, ende men laet de Wigsteen aen
backboort, ende de middelste aen stuerboort, ende de Roey Koey leyt twee mijlen
binnen t'gat. ende van Duierhauen streckt het gat van Stockholm al meest noordtwest,
noordtwest ten westen, ende noordtwest ten noorden tot Wicxholm toe. Binnen de
Scheeren van Westerwijck is al goet anckergront op xvj. ende twintich vadem.
Dese voorsz. hauenen behoorende onder den Coninck van Sweden, hebben nu
cortelinghen seer toe ghenomen, alsoo dat daer nu ter tijt groote handelinghe is van
alderley waren, als Teer, Garst, Mout, Velle-werck, verscheyden waren, Vette ware,
Hazenoten, ende in sonderheyt veel Yser ende Coper.
Het vermaerde Eylant van Gothlant (behoorende onder den Coninck van
Denemercken) leyt op de Custe van Westerwijck oft Sweden ontrent thien oft twaelf
mijlen van landt, waerinne Wisbuy de vermaerste Hauen oft Stadt is, de welcke
eertijts in grooter estime (overmidts de Coophandelinghe) gheweest is, ende all
Zee-rechten daer wt ghesproten ende gheschreuen sijn, hem nu (overmidts het verarmt
is) met Bouwerck geneerende: Levert doch noch wat Peck ende Teer wt, ende is
lanck xviij. mijlen, ende vijf mijlen breet, ende heeft xviij. Dorpen met scherpe
toornen. Den oorspronck oft denominatie van Godtlandt, is ghecomen vande Gotthen
die haer residentie aldaer ghehadt hebben.
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Beschryuinghe van Wyborch der Neruen, teynden van die
Ooster-Zee: midtsgaders de gheleghentheyt van dien.
EErst van Hooghelant tottet Eylant Somere noordtoost wel soo oostelick ontrent
neghen mijlen. Van Hooghelant tot het Eylant Putsvager noorden ten westen: al daer
machmen binnen de Sweetsche Scharen zeylen al waer men wil. Van Putsvager tot
Somere oost, ende oost ten zuyden. Van Somere tot die roode Helle noordtoost ende
noordtoost ten noorden. Daer ligghen twee clippen int Vaerwater aen backboort,
ende heeten die Ooster ende Wester Visscher. Vande roode Helle tot Tralesont ontrent
noordtoost twee mijlen: dan van d'een baken tottet ander noortoost crom om ende
wederom, tot die stede van Wyborch toe, al waer d'Ooster Zee eynde neemt. Somere
leyt aen die russe syde, daer teghens ouer ligghen die Scharen van Oost Finlant.
Item van Hooghelant tot der Neruen zuydtoost thien mijlen. Ende men laet het
Eylant Tutters aen stuerboort: als ghy voor der Neruen comt, soo staet daer eenen
mast met een ton op die strant, dat houtmen ouer een houten slodt, ende zeylt alsoo
aen die voetstrant tot binnen de Riuiere vander Neruen.
Item der Neruen kentmen by die ronde berghen op de zuytzyde van de rede, ende
het is van daer tot Eeckholmen west ten noorden xiiij. mylen. Ontrent noorden ende
noorden ten oosten van t'Elsborch ligghen de clippen van cleyne ende groote hoften,
hebbende veel ondiepten daer een schip hem voor wachten sal. Van groote hoften
loopen die calck gronden af lancx der Zee van twee ende dry vadem, bycans tot die
Eeckholmen toe: Ende onder Eeckholmen is goede rede, ende is rontsom schoon
gront. Die Lijflantsche syde is al schoone strant tot der Neruen toe. Item daer leyt
een clip noordtwest ten westen van Hooghelandt onder water ontrent dry mijlen van
lant, ende ist niet dieper dan twee vadem.
In dit voorsz. deel des Landts van Ruslant ende Sweden heeft in voortyden niemant
moeten handelen, dan alleen die van Lubeck, door dien datse den handel alleen
hadden seer rijck gheworden waren, ouermidts dat daer veel costelicke dingen int
lant was, als alderley Pelterye, Hennip, Vlas, Was, Talch, Tarwe, Rogghe ende
dierghelijcke Coopmanschappen.
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Beschryuinghe van Lijflandt ontrent Rheuel, ende de Maenzont met
alle haer ghelegentheden.
INden eersten van Nargen naer de tonne ist oost ten zuyden een groote mijl. Vande
ton tot Rheuel ist twee groote mylen. Ende vant Eylant van Woijzont leyt een clip,
ende als den toren van Rheuel comt ouer t'eynde vant Eylant, soo ismen neffens de
clip, die van t'lant van Wolfsont een half mijl noordtwest af leyt. By oosten Wolfzont
ligghen twee Eylandekens ghenaemt Wranghen, daer machment setten op thien
vadem. Daer leyt oock een blinde clip noordt noordtwest anderhalf mijl daer af, met
noch een blinde clip daer by noorden een half mijl vant voorsz. Eylandt, ende de
Lijflantsche zyde is daer al schoon.
Item om van Oetkes-holm te zeylen inde Muyenzondt, salmen aengaen zuydt z.w.
ende zuydtwest ten westen, tot datmen comt binnen de Osseholm, Ende Grasholm
leyt binnen de Osseholm een mijl, al waermen rontsom zeylen ende setten mach. De
Grasgront leyt een mijl binnen Grasholm mitswater, maer hout de zyde vant lant van
Gybrichsnes oft Dageroort passelicken by de Eylandekens lancx, ende gaen van
Grasholm binnen alle de Eylanden zuyden ten oosten ende zuyden, tot datmen comt
aent westlant oft aen t'lant van Oossel tot eenen grooten boom, daer het diep is vier
vadem, ende het wert altemet droogher tot dry vadem. Dan by het lant van Oossel
lancx streckt het zuydtoost ten oosten wel vier oft vijf mylen, dan comt ghy by een
cleyn Eylandeken, daer ghy tusschen dat Eylandt ende t'lant van Oossel door loopt,
tot dat ghy teynde van Oossel hebt, ende tis daer diep acht vadem. Vant eynde van
Oessel leyt dat Pater Noster af een half mijl, t'welcke ghy schouwen moet: dan moecht
ghy weder zuyden aengaen naer Rhuynen op t'Rhijchsche Vaerwater, t'welck thien
mylen van daer leyt.
In dit voorsz. Landt is Rheuel de vermaerste Coopstadt, de welcke ouer dertich Jaren
bouen maten plach te floreren, alsoo dat daer alle Jaers ouer de hondert groote schepen
met Sout gheladen pleghen te lossen, ende met Tarwe, Rogghe, Wasch, Vlasch,
Hennip, alderley Vellewerck ende dierghelijcke costelicke waren wel gheladen
mochte worden. Welcke door de ghestadighe oorloghe vande Moscowyter alsoo
heeft afghenomen, datter nauwelicken ses schepen int Jaer moghen laden, tot groot
bederf des voorsz. Stadts ende Landts.
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Beschryuinghe van Rhyga ende Parnout, met alle hare
gheleghentheden.
TEn eersten van Domesnest tot Runnen zeyltmen oost, ende oost ten noorden ses
mylen. Van Runnen tot dat noordteynde van Oossel, daer die Moenzont in gaet
noorden, ende noorden ten oosten thien mylen. Van Runne tot Kijn oost noordtoost
acht mylen. Van Kijn tot Parnout noordtoost ten oosten seuen mylen, ende t'gat is
daer diep dry oft vier ellen: want het altemet verloopt, ende is goet voor cleyne boyers.
Daer leyt noch een stedeken tusschen Parnout ende Rhyga, ghenaemt Salles, al waer
een droochte voor t'gat leyt, ende tis voor cleyne boyers diep vier ellen.
Item van Runnen tot Dunemont, van Rhyga ist twaelf mylen zuytoost. De mercken
om dat Duyns in te zeylen zijn als een wachthuysken dat een weynich van t'slodt tot
Dunemonde staende ouer een grooten Boom comt, ende dat zuydteynde vande stadt
van Rhyga, ende den hoeck vanTerspijlle ouer een comt, t'welck de rechte
merckteeckenen sijn om een stuck in te zeylen: Ende alsdan moetmen altemet wat
zuydtwaerts op wijcken, tot datmen comt tusschen beyde landen, ende kiest dan het
zuydelandt tot den hoeck van Terspille, al waermen ouer al op seuen oft ses vadem
setten mach, ende is lootsmans water, daeromme dat het meest alle Jaer verandert.
Item vier mylen by zuyden Doemesnes leyt mede een afwaterken, ende daer laden
wel cleyne Boyers.
In dese twee voorszeyde plaetsen is ouer dertich oft veertich Jaren groote handelinghe
van alderley costelicke waren gheweest: Maer door den gheduerighen crijch vanden
Moscowyter meest al vergaen. Doch is tot Rhy noch een weynich handelinghe, alsoo
datter des Jaers noch wel dertich oft veertich schepen met sout ontladen, ende wel
hondert af gheladen werden mit Tarwe, Rogghe, Claphout, Waghenschot, Was,
Vlasch, Hennip, Peck, Leer, soute ende drooghe Huyden, Schaepvellen, ook Pelterye
ende dierghelijcke costelicke waren.
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Beschryuinghe van Oossel, het welck tusschen de Oostersche ende
Rijchsche Zee leyt, ende met eenen enghen inganck naer Righ ende
Parnout streckende is.
INden eersten van Doemesnes tot Runnen zeyltmen oost ten noorden ses mylen. Van
Runnen tot Abbrijck ist ses mijlen, ende daer ontrent ligghen veel dwaelgronden
inden vaerwech van dry oft vier vadem. Ende alsmen om Doemesnes zeylt, soo
machment wel sien ligghen een groote mijl van Oossel: Ende daer by westen leyt
Abberborch, t'welcke een laet-plaetse is van Garst, Mout, etlick Teer, Vette waer
ende alderhande Velle-werck. Van Doemesnes loopt een quaet riff af seer schor ende
steenich, ende streckt in Zee noordtoost, ende noordtoost ten oosten wel een mijl
lanck. Van Doemesnes tot Oossel op de ree noordtwest, ende noordtwest ten westen
dry mylen, ende is daer goet anckergront op seuen vadem diep. Daer streckt een riff
vant zuydteynde van Oossel af wel twee mylen in Zee zuyden ende zuyden ten
westen, welcke seer hert ende breet is. Item by westen dat riff ligghen veel
dwaelgronden die om de noordtlant Oossel streckende sijn, tot sommighe plaetsen
niet dieper dan twee, dry, vier ende vijf vadem, ende so voortaen: Ende daer sijn
noch twee hauenen oft laet-plaetsen op Oossel, als Wijck, ende noch eenen by noorden
Wijck vijf mylen. Item acht mylen by noorden Wijck leyt Hontsoort, ende van daer
ses mylen noordt noordtwest leyt Dageroort, daer eennen hooghen toren op staet,
diemen aen beyde zyden van t'lant sien mach. Tusschen beyde de voorsz. hoecken
zeyltmen inde Hontwijck, t'welck eenen boosen inwijck is, door dien daer veel
schepen (om datse daer niet wel bekent en zijn) verdolen.
Item om noch eenmael te weten t'innecomen van Moenzont, soo sult ghy van Runnen
af zeylen noorden, ende noorden ten oosten tot dat noordteynde van Oossel, ende is
thien mylen, maer wacht v voor dat Pater noster dat vanden hoeck van Oossel af leyt,
ende alsmen om den hoeck is, soo salmen een cleyn Eylandeken sien datmen aen
stuerboort laet, ende loopt tusschen dat landt van Oossel ende dat Eylandeken door,
daer het acht vadem diep is, dan gaetmen noordtwest, tot datmen noch een ander
Eylandt aen stuerboort van hem sal hebben, t'welcke van v leyt alst ander Eylant daer
twee oft dry groote boomen op staen, maer hout dat lant van Oossel, tot dat ghy eenen
grooten boom siet, de welcke (als ghy voor by sijt) wert ghy aen backboort sommighe
Eylandekens ghewaer, die ghy een half mijl aen backboort laten sult. Hier moecht
ghy alderbest sien aen t'Compas hoe dat alle raecken van dit gat strecken. Oossel is
een ruych landt, ende seer onbekent alsmen buyten op de Cust is.
Item soo is hier oock een deel van Courlandt in begrepen, daer Der-Winde de
vermaerste stadt van is, ende weynich vande Zeevarende luyden bekent: Dan
alleenlicken datter altemet een Boyer oft twee met Claphout, ende Waghenschot
gheladen wort.
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Beschryuinghe van t'landt van Pruyssen, daer inne Danzwijck de
vernaemste coopstadt is.
INden eersten om van Heel na Danzwijck te zeylen, gaetmen na t'slodt Termonde
zuyden ende z. ten w., ende het oude gat comt van by oosten in, ende men zeylt
tusschen twee tonnen door tot binnen de kisten, al waer noch een nieu gat neffens
de voorsz. kiste instreckt, t'welcke nu seer goet voor boyers is. Item van Heel tot
Conincxbergher-diep seyltmen recht oost, ende daer gaen ghemeynlick twee gaten
in, te weten een by t'hooghelant van Hannekeheers z.z.o. ende het andere o. ende
o.z.o. maer men mach daer gheen rekeninghe op maecken, alsoo het alle Jaers
verandert, ende nu z.o., dan z.z.o. innegaet. Daer is een groot binnewater, ghenaemt
het Haff, dat deylt hem aen twee weghen, het een naer Meluing ende het ander naer
Conincxberghen. T'gat naer Meluing streckt z.z.w. ende zuyden ten westen, ende
naer Conincxberghen oost ten noorden ontrent ses mylen.
Item om van Rijghshooft naer Dermemel te zeylen, is de rechte cours n.o. ten o.
twintich mylen, ende dat diep is stijf twee vadem, ende alsmen binnen is, soo
wijcktmen westwaerts op, ende settet om den hoeck vande strant op vijf vadem. Ende
zuydtwaerts op leyt een groot Haff, daer streckt de riuiere vande Memel op in t'lant
van Lettauwen, daer veel Vlas van daen comt. Daer streckt oock een Riuierken door
naer Conincxberghen, alsoo dat daer veel binnewateren sijn.
In dit voorsz. Vorstendom van Pruyssen sijn gheleghen vijf vermaerde Coopsteden,
als Danzwijck, Weluing, Bruynsberghen, Conincxberghen, ende der Memel, onder
welcke de vernaemste Coopstadt is Danzwijck, al waer daghelicx ouer de duysent
last Weyte ende Rogghe verhanteert wort, oock mede Hout, Peck, Teer, Vlas, Hennip,
Jopenbier, ende andere costlicke waren die ontallick zijn. Welcke voorsz. waren
Weluing ende Bruynsberghen mede met menichte wt leueren, Conincxberghen (al
waer de voornaemste stapel van Delen, Claphout ende Waghenschot is) leuert
beneffens dien oock veel Tarwe, Rogghe, Vlas, Was, Hennip, Peck, Teer, Assche,
ende dierghelijcken, in sulcker menichte datse mede wel een vande vermaerste
ghenaemt mach worden: Insghelijcken Dermemel, daer voornamelick het Vlas van
daen comt, ende leuert oock (als Conincxberghen) alderley waren wt. Maer om elcx
ende int byzonder te beschryuen is niet wel mogelijcken, dan alleenlicken datmen
bekennen ende besluyten moet, dat het een vol ende ghebenedijt Landt is, welcke
Godt de Heere bouen haren nabueren ende andere Landen gheseghent heeft.
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Beschryvinghe vande custen van Pomeren, met alle de
gheleghentheden van dien.
INden eersten van Vernoerde tot Rijghshooft ist vijf mylen, ende van Rijghshooft
tot Serucknesse ist dry mylen, ende inde strant is een afwaterken, hem in een groot
binnewater verdeylende. Van daer tot Liba ist vijf mylen, ende gaet een diepten in
ghenaemt de Osse. Daer by Oosten ligghen sommighe stobbekens op t'landt, ghenaemt
de Wolsacken. Van daer tot Reeffcol (t'welcke eenen hooghen berch is, daermen het
landt by kent) ist vier mylen. Van Reeffcol totter Stolp oft Gershooft ist vier mylen,
ende daer gaet oock een Riuierken in voor cleyne Schepen. Van Gershooft tot
Ruwolde ist dry mylen, ende gaet een diepken in, ghenaemt de Wipper, diep vier
ellen. Van Ruwolden tot Colsberghen ist seuen mylen, ende streckt mede een diepken
in, ghenaemt de Rading. Van Colsberghen tot Jasmont ist twaelf mylen, ende ligghen
verscheyden Oost ende West. Zuydtoost ende Noordtwest van Colsbergen leyt
Bordolm, daer rontsomme goet ancker gront is. Die Ertholmen ligghen van Bordolm
Noordt noordtoost twee groote mylen.
Op dese voorsz. Custen van Pomeren leyt Stattijn de vermaerste Coopstadt, van waer
dat veel Terwe, Rogghe, Gherst, Mout ende Mezons Bier comt. Maer daer leyt oock
een Eylandt ghenaemt Ruyghen, 't welcke tot sommighe tyden veel Rogge wt leuert,
dan meestendeel door den inwoonderen inghehouden wert.
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Beschryvinghe van t'Nieuwe diep na Stattijn ende Missonda
opstreckende. Voort vande custe van Meeckelenborch, Lubeck, die
Belt, Groenzondt ende Moen, met alle haer gheleghentheden, etc.
EErst om t'Nieuwe diep in te zeylen, soo gaet van Jasmout zuydt zuydtoost tot dat
Paert oft den Bock (welck een Bosken boomen is) twee mylen, gaet alsdan een mijl
zuyden, ende dat gat streckt in zuydt zuydtwest, ende is vlack water binnen ende
buyten: Ende men slaet aen de rechter hant op naer Mezonde, ende aen de slincker
hant na Stattijn, ende is al meest wijt vlack water. Ende Grypswolde leyt int
innecomen recht voor v op een Riuierken.
Item by Doorenbos loopt de Jolle in, ende wie daer ouer wil die zeylt tusschen t'landt
van Barts ende t'landt van Ruyghen in, ende tis daer seer ondiep tot dry oft vier ellen
alleen tot cleyne Boyers dienende: maer men loopt daer oock na Missonde. Tot Barts
gaet mede een cleyn diepken in alleenlicken tot Boyers ende ander cleyne schepen
dienende.
Item van Witmont tot Rostwijck twaelf mylen z.w. ten w. ende is een laet-plaets voor
Boyers. Van Roswijck totter Wismer seuen mylen zuydtwest, ende daer gaet een
schoon diep in voor alderley schepen. Van Terwissmer tot Lubeck ist eerst west
zuydtwest, ende na z.w. ten z. ende gaet oock een goet diep in voor groote schepen,
ende is diep op de banck ses ellen waters. Daer is oock eenen grooten inwijck oft
een goede hauen , al waermen voor alle winden, wtghenomen eenen noordtoosten
of n.n. oosten wint seker ligghen mach. Van daer na Femeren ist zuydt zuydtwest
ende noordt noordtoost acht mylen, daer gaet dan de Belt tusschen Langhelant ende
Lalant in. Van Lalant schier een Riff af op een mijl aen Langhelant. Ende als den
toren van Mascou noordtoost van v is, soo comt ghy teghens dat Riff, maer zeylt aen
Langhelant op vijf vadem, soo moecht ghy Lalants haecke niet bezeylen: ende als
den toren oost noordtoost van v is, soo sijt ghy dat Riff voor by, ende is dan v cours
noorden lancx Langhelandt tot Sproy.
Item onder Muen is goede anckergront aen beyde syden, maer aen den noorder cant
loopt een Riff af, daermen achter ligghen mach, maer aen de zuytsyde machmen op
seuen oft acht vadem beschut ligghen voor eenen oosten noordtoosten ende een n.w.
wint, ende dat vant n.o. tot dat n.w. toe. Het is daer al schoon dicht by den hoeck
alsmen hier sien mach. Ende Geester-Riff leyt vanden hoeck van Muen z.z.w. ses
mylen.
Dit voorsz. Landt van Meeckelenborch leuert wt veelderhande Bieren, als namelicken
Mezons, Roswijcker ende Lubecx Bieren: Dan beneffens dien comter oock veel
Rogghe, Tarwe, Talch, Hout ende Vellewerck van daer. T'lant te Rugen (hier mede
onder gheleghen) leuert veel Rogghe wt. Femeren is wel die voornaemste plaetse,
soo van Tarwe, als van Garste, Mout ende dierghelijcken. Daer teghens ouer leyt
Lalandt, daer altemet doch weynich Garst ende Mout wtghevoert wort.
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Beschryuinghe vant wterste deel van Jutlandt, dat met een poinct
opt wterste vande Noortzee tegehens Noorweghen ouer gheleghen
is.
INden eersten om van Schaghen naer Sebuy te zeylen, is de rechte cours z. ten w.
ses mylen, ende daer by zuyden ligghende dwael-gronden twee, dry oft vier vadem
diep, maer inde Kil ist vijf oft ses vadem diep. Van Sebuy tot Hals, dat is eenen
plompen toren, z.z.w. ende z. ten westen vijf mylen, ende daer by oosten gaet de
riuiere van Aelburch in, ende daer ligghen twee tonnen int gadt, ende staet eenen
toren ghenaemt de Hals op de noortzijde, Aelburch leyt int lant dry mylen: Ende
twee mylen oostwaerts van Aelburger diep leyt die Zweterijn, is een ondiepte van
ses oft seuen vadem: ende die Beltwerts in wil wesen moet daer ouer, ende de Kil is
daer thien oft elf vadem diep. Lezu is rontsomme vlack wel een mijl van lant dry
vadem: maer opt zuyteynde ist wel twee mylen van lant maer dry vadem diep, ende
is rontsom vol reuen van een, twee ende dry vadem waters. Maer vant zuydtende
(daer de Kerck op staet) loopt een riff af oost in Zee wel twee groote mijlen, men
mach daer onder setten op ses oft seuen vadem voor eenen z.z.o. wint. Vant
Noorteynde loopt mede een riff af een mijl in Zee. Ende vant selfde eynde leyt de
Trindel af n.o. in Zee dry cleyne mylen, ende is een droechte van een morghen lants
groot, ende daer en is gheen vier voeten waters op, maer daer leyt altijt een ton op
de noortoost kant, op dat de Schepen (die van Schaghen af comen) daer niet op en
zeylen. Het is van Schaghen tot den cleynen Helm z.z. west vier mylen, ende men
mach daer rontsomme zeylen, want het is vlack water op vijf vadem oft daer ontrent,
ende van Schaghen tot die Trindel zuydt oost wel soo oostelijck ses mylen.
Item die by nacht om Schaghen comt, ende wil inde Zont wesen, die brenghe dat
Vier oft die Vierboet eerst z.w. ten w. van hem, aleer hy z.o. aenzeylt: ende die
Vierboet staet dan midden in dat Oostersche dorp, dan ismen ruym ghenoech om dat
riff van Schaghen, ende is by nacht een ghewis merck. Item alsmen de Sont by nacht
wtcomt ende men wil om Schaghen, soo brengt dat Vier eerst z.z.w. van v, eer ghy
om Schager riff op lueuet naer Hartzhals toe, ende als dat Vier z.z.w. van v is, so
staet de Vierboet een spaeck lengte by oosten dat oostersche dorp, dit sijn goede
mercken om by nachte om Schaghen te zeylen.
Item die by nacht om Schaghen comt wacht hem voor de Boltstroom als daer veel
oostlijcke winden waeyen: want ghy haestlicken onder Noorweghen (daer het diep
is) ghedreuen souden worden, waer op seer wel dient ghelet te worden.
In dit voors. lant is Aelborch de voornaemste Coopstadt, al waer veel Garste ende
Mout, oock sommighe Huyden, Talck ende dierghelijcken van daer comende is:
Maer de buyten custe na de Noortzee gheleghen, is een hert ende periculose strant
daermen hem wel voor te wachten heeft, want daer veel Schepen op blijuen,
aenghesien daer gheen hauenen oft reden en sijn.
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Beschryuinghe der zee custen van Jutlandt, met haer hauenen,
stroomen ende eylanden.
ITem daer gaet een cleyn diepken in Bouenberghen, ende is met half vloet ontrent
vijf ellen diep, die daer in zeylen wil die moet op sijn ghetyen passen, ende loopen
dat gat recht in als die Caerte wt wijsset, ende settet binnen den hoeck op dry vadem
met hooch water, het is daer binnen al vlack water, ende valt meest drooch. Om in
Numit oft Rijnkoper diep te zeylen, ende als ghy die droochte van Reefhoren hebt
op dry vadem, soo gaet n.o. ten n. aen tot dat ghy Blaeubarch ghewaer wort aen
stuerboort, ende leyt ontrent twee mylen by zuyden diep, ende op die zuydt cant van
t'gat ligghen twee witte duynen. Als Blaeubarch o.z.o. van v is, ende dese twee witte
duynen ontrent noordtoost van v, loopt alsoo vry nae de duynen toe, tot dat ghy daer
dichte by comt, dan siet ghy die capen op t'Noortlant, maer loopt soo langhe nae die
twee duynen toe, tot dat die capen twee spaeck lengte door malckanderen sijn, dan
by de strandt in op twee vadem soo nae als ghy wilt, ghy moecht met die plechtgarde
in tasten: Ende als ghy voor by de twee witte duynen sijt, soo wijckt dan ouer na die
twee capen toe, ende settet binnen aen t'noortlant op dry oft vier vadem. T'gat dat by
de Jap in gaet, streckt in noordtoost ten noorden ende noort noordtoost: Daer comt
eenen plompen toren recht by noorden de witte duyn, die houtmen soo staende tot
dat de capen aen malckandren sijn, dan seyltmen op de marcken van die twee capen
lancx die Jap in, ende streckt meest noordt noortoost tot binnen de capen. Die dan
op wil wesen wachte tot leech water, soo mach hy aen beyde syden de drooghe sanden
sien ligghen, want het is crom ende lootsmans water. Rijncoppen leyt in t'lant ontrent
dry mylen: Ende het is van Numit tot Surzijt acht mylen.
Om in Surzijt oft Schellinckerooch te zeylen, comenende van by noorden ouer
Reef hoorn op dry vadem of daer ontrent, die loope op den zuydtkant van dese
droochte lancx op ses, seuen oft acht vadem, tot dat hy t'landt ghewaer worde aen
backboort. Daer leyt een graeue duyn, ghenaemt Doodebarch, daer sult ghy t'lant
aen zeylen op dry vadem, ende is een leegh sandt, streckt oost ende west tot dat ghy
t'eynden aen t'sant comt, wijckt dan westwaert op om den hoeck van t'sant, ende
settet daer op dry vadem oft daer ontrent, hoe verder in hoe dieper water. Tegens
t'punt van t'Sant ouer leyt een afwaterken, daer mach wel eenen cleynen Boyer in,
ende is de grootste Visserye op gheheel Judtlandt, men mach daer wel een schip
berghen, al hadde hy ancker noch touwe.
Item van daer tot dat Graue diep z.z.o. dry mylen, ende is een gat van ontrent twee
vadem en half waters met halue vloet. Daer leyt eenen wthoeck op die noortsyde van
t'gat, dat machmen soecken op twee vadem, ende leydet alsoo by t'Suydtlandt in.
Daer binnen gaet een Riuiere in t'landt daer een stedeken op leyt, gheheeten Woer
oft Woerde: Daer laden wel boyers op de westcant van die selfde Riuiere. Recht
binnen t'Graeuwe diep leyt een lanckachtighe Sandtberch, ghenaemt Langheleg, daer
salmen by in zeylen, ende men laet die aen backboort.
Item van t'Graeuwe diep tot Knuyts diep twee groote mylen, ende dear staen twee
capen op een drooch sandt, die sedt ghy ontrent o.z.o. ende o. ten z. van v, ende
comen alsdan aen malckanderen, daer vint ghy d'eerste ton, ende streckt van daer tot
de tweede ton o.z.o. tot binnen de capen: Soo leyt daer een plaetken aen backboort,
ende daer voorby sijnde soo moet ghy n. waerts op wijcken nae de bakens, ende
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settet daer op dry, vier oft vijf vadem: daer liggen die Rijper schepen die wt willen
wesen. Dat zuydteynde van Fanu sijn hoochachtighe duynen ende hiet zuyderhooft,
op t'noordteynde staet eenen plompen toren, ende is goet kenbaer landt. Ontrent een
groote mijl by zuyden Fanu leyt een cleyn ront Eylandeken ghenaemt Manu, is wel
anderhalf mijl in Zee vlack water, ende daer anderhalf mijl by suyden leyt Rijm, een
Eylandt ontrent twee groote mylen lanck, ende is wel twee mylen in Zee vlack water:
Tusschen Rijm ende Manu gaet dat Rijper diep in, ende is niet goet, maer is gansch
verloopen, ende men seyltet nu niet op nae Rijpen.
Item van Rijm tot Silt oft List een mijl, daer tusschen gaet dat schoonste diep in
op gheheel Jutlandt van vijf ende ses vadem met leech water, ende streckt meest in
oost zuydtoost, ende o. ten z. op t'noordteynde van Silt leyt een hooghe roode Clif,
daer staet een Cruyskerck met een Moelen op, ende binnen leyt een Eylandeken daer
een huys op staet: als dat huys ontrent een cabels lengte by noorden t'noordteynt van
Silt comt, ende dat swerte binnen landt dat roode Cliff beghint te bedecken datment
niet een siet, soo ismen open voor dat gadt, gaet dan o.z.o. in tot dat ghy binnen de
Rust sijt, die blijft aen stuerboort. Daer binnen sijnde soo ligghen daer noch twee
cleyne droochten aen den hoeck van t'landt van Silt, daer een groote stroomschot oft
rauelinghe van af loopt naer t'Noorlandt toe, maer het is daer diep (water, te weten)
x. xj. ende xij. vadem, wijckt dan ouer nae dat huys ontrent zuydtoost op, soo wort
ghy op Silt een huys ghewaer, dat is de Standtvoechts huys: zeylt dan op dat huys
toe en settet daer neder, ende ghy ligget voor alle winden beschut: Wilt ghy op na
Lutke Tonderen so neemt een lotsman. Tonderen leyt van daer o.z.o. ende o. ten z.
Ende by t'Lant van Rijm mocht ghy in looden op dry ende vier vadem by t'vlacke
lancx: Daer gaet oock een gaetken by Silt in dat moecht ghy by t'landt in leyden soo
na als ghy wilt, maer als ghy binnen de Rust sijt wijckt dan ouer nae Rijm toe, ende
zeylt dan op de mercken in.
Van t'Vlie nae Numit is dat Cours n.n.o. wel soo Oostelick verscheyden veertich
mylen.
Van t'Vie nae Schellenckerooch is dat Cours n.o. ten n. verscheyden xxxiiij. mylen.
Van t'Vlie nae Knuyds diep is dat Cours n.o. wel soo noordelick ontrent xxxij.
mylen, dat seyltmen op na Rippen.
Van t'Vlie nae Silt is dat Cours noordtoost verscheyden dertich mylen.
Wt dit voorschreuen deel des Landts van Jutlandt commen die menichte van Ossen,
Garst, Mout, ende andere Vette ware.
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Beschryuinghe van Eyderste, Ditmaer ende zee-custen daer ontrent
gheleghen, ligghende op haer winden, mylen ende streckinghe.
OM van Heylighe lant na het diep van List te seylen, men sal gaen n. ende n. ten w.
tot datmen Ameren born ghepasseert is: welcke droochte men vinden sal op seuen
oft acht vamen, ontrent w.z.w van Ameren: ende van daer tot dat noorteynde van
Silt oft List. N.n.o. ses oft seuen mijlen: maer om dit selfde gat in te seylen, dat is in
d'ander Caerte ghenoechsaem verclaert.
Daer gaet oock in een diepken op het zuytende van Silt voor cleyne schepen oft
Visschers, van ontrent twee vamen met half vloet. Op de zuytzyde van dit
voorschreuen Visschers gat, is de Born, nemende sijn begin ende oorspronck lancx
dat Eylant van Ameren, ende keert hem van daer w.z.w. in Zee ontrent derde half
mijle, waer dat vier oft vijf vamen diep is. Dit voorschreuen Rif en machmen by
nachte niet nader comen dan op seuen vamen, ende light ontrent een half mijle van
het Eylant bouen water, oock machmen daer onder setten op thien oft elf vamen,
ende dan light Ameren oost, ende o. ten n. van v een half mijle. Maer als Ameren
n.o. oft n.o. ten o. van v is, so sijt ghy by zuyden dit Rif oft drooghe sant, dan moecht
ghy de voetstrant van Ameren aen seylen op vier oft vijf vamen. Ende seylt dan n.
ende n. ten o. in tusschen Ameren ende dat drooghe sant, tot dat Noorteynde vant
Eylant, ende loodet by d'Eylant van Ameren om, dattet selfde zuyden van v comt,
ende settet daer tusschen het wadt van Silt, ende het wadt van A meren, die alle beyde
met leech water drooghe sijn, daer light ghy beschut voor allen winden op vijf oft
ses vamen met halue vloet.
Maer indien ghebeurde dat een man verleghen ware, ende daer moest reede soecken
met een diepgaende schip, soo sal hy dat noorteynde van Ameren n. ten o. van hem
setten, ende seylen alsoo op het noorteynde van Ameren aen, tot dat hy is binnen dat
drooghe sant, daer sal hy moghen setten waer dat hem belieft ende best dunct, want
het is daer diep ghenoech. Dit gadt wordt gheheeten het Roode diep. Die wter Zee
comt ende in dit gat wil wesen, die sette den hoochsten duyn van Ameren n.o. van
hem, ende seylen alsoo tusschen die Born ende de bancken van t'smalle diep in, tot
dat hy comt aen den voetstrant van Ameren, ende leydet alsoo by de strant in op ses
oft seuen vamen, tot om de Noorthoeck van het Eylant, dattet selfste zuyden van v
is. Maer dit en is geen gat daer yet te halen oft te laden is: Dan die Visschers van
Vooren, seylen by t'zuydt eynde van Silt, dit gat wt ende in.
Om in t'Smalle diep te seylen, soo settet Pielwormer toren o. ten n. van v, ende
den hoochsten duyn op Ameren. N. van v. Gaet dan n. n.o. in, by die buytenste
barninghen lancx, ende als ghy wat binnen sijt, soo gaet n.o. ten n. aen tot Vooren
toe, latende dat Eylant Vooren aen die luchter, ende noort Maes aen die rechter hant,
t'smalle diep is twee en half vadem waters met halue vloet.
Nu om te seylen van Heylige lant na de Heuer, soo salmen gaen n.o. wel soo
Oostelick: ende als den toren van Pielworm n.o. ten n. van v is, ende een cabel lengde
by noorden dat zuyderste Koehuys, daer vint ghy de wterste tonne: van daer tot de
ander tonne noordtoost, ende n.o. ten o. soo staet Pijlwormer toren n.n.o. van v.
Vande tweede tonne tot de eerste twee bakens n.o. ten o. ende van daer tot de twee
middelste bakens o.n.o. Van daer voort tot de ander bakens n.o. ten o. ende de bakens
blyuen al in het opseylen aen de rechter hant, het is een viercant diep, ende wijst hem
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seluen tot Huysen aen de brugghe. Die Noort Heuer comt in by Suyder oogh, dwelck
een cleyn Eylandeken is met dry oft vier weruen huysen, ende teghen de Quade comt
hy weder in het rechte diep. Daer is oock goede reede tusschen Pielworm ende
Suyderoogh, maer men moet dat west eynde van het Ooch wat schouwen, want daer
schiet af een rijfken: daerom leydet by t'lant van Pielworm in, soo comter noch een
groen Eylandeken, settet daer by westen op vier oft vijf vamen, want het is een goede
reede voor gheladen schepen, om stracx weder in Zee te wesen, ende indien ghy tot
Huysen te doen hadt, soo moecht ghy dat groene Eylandeken (ghenaemt Nubal) aen
bagboort laten, ende alsoo wedercomen in het diep van Huysen. Daer comt oock een
balg of gat by t'lant van Eyderste in loopen, men laet die Quade aen bagboort, ende
men gaet n.n.o. in, tot binnen de twee bakens die op de Quade staen, ende als dan
comt men weder in die rechte Heuer, strect dan al meest n.o. ten o. in . De Heuer is
diep in het incomen dry vamen met halve vloet, de Suytbalch twee vamen en half.
Om van Heylige lant na de Eyder te seylen, men sal aengaen o. ten n. tot dat
Gardinger toren comt in die Suydcant vanden duynen, ende n.o. ten n. van v staet,
seylet op dese marcken ouer Blaew oort, so langhe als ghy diep water cryghet
steckgront, te weten vijf oft ses vamen. Maer als wesselbueren o. ten n. van v is,
ende hebt vijf oft ses vamen diepte, so gaet o.z.o. ende o. ten z. in, altemet Oostelicker,
tot dat ghy sijt om de nieuwe gronden, ende als dan sal dat baecken op de hant z.z.o.
van v staen. Ende als Tatinger Kerck comt te staen een schips lengde by oosten het
durp van Ees, soo ismen om de nieuwe gronden. Gaet dan n.n.o. op ontrent anderhalf
myle, tot aen t'groene lant, genaemt die Coebergh, ende ist dat ghy wilt Ossen laden,
soo seylt al by t'groente lant lancx n.n.o. ende altemet Oostelicker tot Ulckehorn in
een Doodebalgh daer men ersselinghe weder wt moet. Maer als ghy sijt teghens
t'Suydteynde vanden Coebergh, so comt dat lant diep, daer in strecken vande
Suyderste duynkens af, ende strect van daer (die Eyder) recht op na Tonningen, eerst
oost ende o. ten n. by t'lant van Ditmaers lancx, ende slaet dan voort n.o. in na
Tonningen toe. Die Eyder is meest al een diepte, met halue vloet vijf, ses oft seuen
vamen. Ende indien geuiele dat ghy begeerde wt die Eyder inde Pijp te wesen, soo
seylt so verre wt, dat Tatinger-Kerck comt aen het Oosterste huys van Ees, ende seylt
so tusschen die steert vanden Hont ende Blaew oort deur, ontrent een quaertier van
een mijle, ghy sult daer diepte vinden met halue vloet twee vamen en half, maer na
de twee ende een half vamen, sult ghy crijghen diepte vande Pijp vijf oft ses vamen:
strect dan voort ontrent oost z.o. tot voor by t'baecken, ende van daer z.o. ten o.
altemet zuydelicker, tot dat drooge sant van Hoeden, op dwelcke een baecken staet,
ende daer is goede reede voor alle winden. Ghy moecht oock noortwaert op wijcken
binnen die steert oft dat plaetken, ende setten voor Buysen. Ist dat ghy begeert van
Buysen die blacke stroom af te seylen op de Elue, so gaet van daer ontrent z.w. aen,
so sal v noch een baecken oft twee gemoeten, ghy sult die in het af seylen laten aen
die luchter hant, ende sult ontrent de seuenste tonne inde Elue comen, dan sal
d'Nieuwe werck van v ligghen ontrent z.w.
Om op die Elue te seylen, men sal gaen van Heylige lant z.o. ten o. ende als die
marcken ouer een sijn, soo vint ghy die wterste tonne in d'nieuwe gat o.n.o. ende
n.o. ten o. Dese tonne ligget van d'niew werck z. ende z. ten o. Vande Cooltonne tot
de vierde tonne noortoost wel soo oostelick. Van daer tot de vijfde tonne, o.n.o.
Vande vijfde tot de seste tonne, oost wel so noordelick. De seste tonne light van het
nieuwe werck z.w. ten z. ende n.o. ten n. Dese tonnen en ligghen nu niet op haer
streken, als sy voormaels ghedaen hebben, want sy liggen dicht by malcanderen
lancx de nieuwe gronden, daerom cauelt wel u getye ontrent dese vier oft vijf tonnen,
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want die voorvloet vallet z.o. in ouer die niewe gronden, die Ebbe weder ter contrarie
ouer de Noortgronden: maer ghy moecht de nieuwe gronden looten op vijf oft ses
vamen vande vierde tonne, totten eynde vande niewe gronden. Vande seste tonne
tot de seuenste tonne, o ten z. ende o.z.o. Vande seuenste tot die achtste tonne z.o.
ende z.o. ten o. Vande achtste tot de neghenste ligghende in het Ros, z.o. ende z.o.
ten zuyden. Vande Ros tonne tot die Meem, z.o. ten o. Vande Meem tot de Grutpot,
oft d'eerste tonne op t'vlacke, o.z.o. Van daer tot Pylgrum sant, oft de tonne op Doeest
o. ten z. Tselfste moecht ghy onderseylen op vier oft vijf vamen. Van daer tot
Brunsbuttel o. ende voort tot Saltshorn oft Friburgersant, oost al by noort, lant lancx.
Van daer tot de tonne die teghens de Stuer light, o.z.o. al by noort, lant lancx. Vande
Stuer tot die tonne op Ruygeroorts sant, z.o. ende z.o. ten o. Die tonne light dweers
van Bilenburgh ten haluen diep. Ende ghy hebt noch een ander tonne in dit Vaerwater,
van Ruygeroort tot die tonne op Stadersant, z.z.o., ende ghy laet die tonne aen
stuerboort, ende de Visschers staken aen bagboort. Van daer tot de tonne van
willems-vliet oft de Luy, z.o. ende z.o. ten z. van willems-vliet oft de Luy tot die
tonne van Terloo, o.z.o. Van daer tot die tonne op Hanebal, oost: Van Hanebal tot
de tonne van Blanckenues sant, oost ende o. ten n. men hout die tonne ouer eenen
grooten boom van Blanckenues al by noort, lant lancx, tot die Visschers croech. Van
daer o.z.o., tot die tonne inde Bucht, ende dan o. ten n. tot Eeckhout. Het is daer diep
dry oft vier vamen, na datmen te weghe is.
Die Elue is buyten xiiij. ende xv. vamen diep: recht buyten die Schortonne gaet
die Hontsbalgh in, van daer in strecken al meest z.z.o. ende z. ten o. tot die baeckens,
die men laet aen de westsijde: Sy is buyten wijdt, ende is voor cleyne schepen, die
ouer het wadt willen inde weser. Daer liggen noch twee balghen tusschen die weser
ende den Hontsbalgh. Ist dat yemant benaut waer op die zuydtgronden, die seyle de
gronden aen op vijf oft ses vamen, ende dan daer by lancx, maer als ghy dan diep
water vindet, te weten acht oft neghen vamen steckgront, soo weet dat ghy sijt in een
van dese twee breebalghen. Sy strecken alle beyde o.z.o. in, ghy moghet in looden
aen wat sijde dat ghy wilt, tot dat ghy beschut light onder de sanden, die zuyderste
oft westerste Breebalgh light, soo verre van dniew werck, datmen effen t'selfste mach
sien.
Om op die weser te seylen, so salmen wranger-ooch aen seylen op seuen vamen,
ende dan gaen n.o. aen, tot dat ghy thien oft elf vamen crijcht, daer sult ghy vinden
d'wterste tonne die van Mensser Kercke light, n.n.w. op die steert van het Roode
sant, van daer tot die vijfde tonne oost: dese light van Mensser n.n.o. op t'hooft van
het Roode sant: daer by noorden begint die Middelplate, ende men mach tusschen
dese Plate ende de witte gronden deur looden op vier vamen, om na die Elue te seylen:
want de witte gronden sijn vlack, dry oft vier vamen. Die voorvloet vallet in desen
vaerwech z.o. in ouer het Roode sant, ende die Ebbe weder contrarie vande tonne
op t'hooft, tot die tonne op het Coers oft Vaerwater, z.o. ende z.o. ten z. Op desen
wech vint ghy noch een tonne: van dat Coers tot die Noller tonne, z.o. wel soo o.
ende light op den steert vanden hooghen wech Van daer tot die tonne op Bolsser sijl,
z.o. wel soo z. Vande tonne op Bolssersil tot dat Bolbaecken z.z.o. Daer binnen staet
noch een baecken, al waer goede reede is voor een westelicke wint. Van t'Bolbaecken
tot die tonne op t'vlacke, z.o. wel so oostelick, oft van het ander baecken o.z.o. ende
z.o. ten o. Dese tonne light n.n.o. van Lancwoerkercke, ende dat Bolbaecken. N. van
Lanckwoerder. Van deerste tonne op t'vlacke tot de tweede ist voort o.z.o. ende z.o.
ten o. ende light op d'eynde van Cappelmans sant: men mach daer by westen om op
twee ende twee vamen en half met halue vloet. Tusschen dese twee tonnen staen
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twee oft dry bakens, men laet die aen de slincker hant. Van die inner tonne op t'vlacke,
tot by Cappelmans sant lancx na watens, z.o. ten z. ende z.z.o. dan by west, lant lancx
tot Blicxsem, al waer de reede is voor schepen die wt willen wesen.
Om op die Jaa oft wester weser te seylen, men moet loopen aen wrangheroogh op
vier oft vijf vamen, ende seylen also Oost in tot voor by wrangeroogh: daer sult ghy
vinden d'eerste tonne op den steert vanden Steenbalgh, ghy moecht die onderseylen
op dry oft vier vamen. Mensserkercke is dan z. van v: van daer tot die tweede ende
derde tonne o.z.o. Van daer so light die Jaa tonne o. ten z. Men mach oock sien die
tonne op het Coers inde weser, ontrent vande Jaa tonne n. ende n. ten o. Vande tonne
op Mensser olde oort, tot Schollich-oort oft Horumer-sijl, z. ende z. ten w. Van daer
tot de Hoecksijl by w. lant lancx, z. ende z. ten o. Vande Huecksijl tot Sypkes sant,
o.z.o. ende z.o. ten z. dat moeght ghy onderseylen, maer kiest dan die Oostwal, ende
loopt daer by in tot dat Veer, wijckt dan westwaert op ende settet daer, want het is
daer wijdt ende breet, ende binnen vol Eylandekens. Die wester weser oft die Jaa is
het droochste dry vamen.
Om in die Harle te seylen, soo moetmen Spicker-oogh aen loopen op dry oft vier
vamen ende dan oost in gaen, daer salmen vinden d'weterste tonne: Van daer tot de
tweede tonne, o. ende o. ten z. daer is met half vloet twee vamen waters. Recht binnen
de tweede tonne light een plaetken, ghy moghet aen beyde syden om, ende strect dan
z.z.w. ende somtijts weder Suydelicker op, tot aen Foukesijl.
Van het westeynde van Spickeroogh schiet af een Rif: By z. dat Rif loopt de
Ossebalgh in by Langherooch, lancx op dry oft vier vamen: maer binnen het Rif in
t'gat ist niet dieper dan twee vamen: Maer als ghy teynden van Langherooch comt,
wijckt dan af aen het Rif, want het is tusschen dat plaetken ende Rif seuen oft acht
vamen diep, ende om dit plaetken sijnde, soo gaet z.o. na Ooster, ende z.z.o. na wester
wadt.
De traffijcken ende handelinghen van dese Landen ende Hauenen, sijn seer
ouervloedich van alderhande waren, als Asschen, Terwe, Rogghe, Ghertse, ghesouten
ende drooghe Huyden, Delen, Houtwerck, Peck, Teyre, Hamborgher-Bier, vette
ware, ende ontallicke ander waren, ende Coopmanschappen: waer van Hamborgh
de vermaerste Coopstadt is in dese contreyen.
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Beschrijuinghe vande Vriesche zyde, beyde Eemssen, de Weezer,
ende Schoballich.
EErstlijcken die op de Weezer wil zeylen die loope Wrangherooch aen op neghen
vadem, ende wachte hem voor de wester Weezer die dicht by Wrangherooch in gaet,
ende van daer n.o. tot dat ghy vint de wterste ton, dan sal Menser van v ligghen z.z.o.
ende Menser-Kerck (ligghende in Vroukens landt) is een platte Kerck. Vande eerste
toe totte vijfste ton is de rechte cours al meest oost, ende o. ten n. ende aen de vijfde
tonne voors. sal dan Menser z.z. west van v sijn, gaet dan z.z.o. na de ton op die
Maller, ende alsdan z.o. na de ton opt cours. Voort na de ton op Bolsserzijl is de
cours z.o. ten z. ende als ghy de ton om sijt, soo sedt v courts zuyden na westlant;
daer staen twee baken, ende is aldaer goede rede voor eenen westen wint. Item
t'eynden vant Roode sant machmen ouer slaen in die Jae, want daer leyt een ton
tusschen den Hooghen wech ende t'Roode sant.
Item om die Ooster Eems in te zeylen, die strect by Borckomer riff in o.z.o. Maer
die van oosten comt die sette Borckomer toren z. ten o. van hem, ende loope soo aen
den strandt van Borckum op vier oft vijf vadem, ende zeyle alsoo lancx de strant tot
dat den toren z.z.w. van hem comt, ende wijcke dan ouer na Juest toe: alsdan ismen
binnen dat Riff, ende men mach aen t'voors. Riff niet misdoen. Ende alsmen om den
hooghen horn (t'welck d'Oosteynde van Borckum is) comt, so crijchtmen hooge
sanden aen beyde sijden, ende aen de west zyde staen al baecxkens daermen dan van
baken tot baken in zeylen mach, ende soo langhe als noorder toren niet en comt aent
Eeylant, so en is gheen quaet in die Ooster Eems. Maer als noorder toren aent Eylant
vande Bant comt, so is daer een plaet genaemt de Conincxplaet, maer hout de
westzyde van bake tot baken, tot Pelsemer wat toe, soo moecht ghy niet misdoen.
Item om de Wester Eems in te zeylen, so sedt den bos z. ten o. ende dat westeynde
van Rottum z.o. van v, ende sedt de Capen ouer een, ende seylt alsoo langhe tot dat
ghy aen de wterste ton comt daert ses vadem diep is. Vande wterste tot de tweede
ton ist o. ende o. ten n. ende leyt op leech water op vier vadem, zeylt dan voortaen
oost na de derde ton die met leech water op vijf vadem leyt, ende alsdan tot de twee
ander tonnen oost ten zuyden ist diep ses vadem, ende wert altemet dieper tot seuen
oft acht vadem tot Huberts plaet toe, ende streckt al meest by het Riff lancx o.z.o.
tot Borckum toe. Van Borckum tot die Ransel ist z.o. ten o. Vande Ransel tot de ton
op de Ruyt ist o.z.o. ende aen de westzyde staen dan dry bakens. Vande ton op de
Ruyt tot Emshoren ist o.z.o. ende tusschen beyde staen twee bakens, ende om
Emshoren drayet altemet op z.o., z.z.o, z. ende ten lesten z.z.w. na Groeningherlant
toe doort nauwe, daer oock aen de Westzyde dry bakens staen, streckende voorts
z.o. ende o.z.o. by Groeningher landt lancx, om op die Paep niet te zeylen, dwelck
dweers van Delffzijl af leyt, ende met leech water bouen is, ende alsmen binnen
Farmersom is, soo slaetmen ouer nae Knock toe om Reyderzant niet te onderzeylen,
ende zeylt dan by Embdelant lancx op twee cabels lengte tot Lueghen toe. Ende By
Cnock is die Ree voor schepen die wt willen wesen.
Item om die Schobbalch in te zeylen, daer ligghen twee tonnen int gat, streckende
lancx de Paerdemerct, ende men sedt die Capen op Schimlickooch ouer een, ende
loopt soo by de Paerdemerct lancx van d'een ton totter d'andere, tot datmen comt aen
de strant van Schimlickooch, ende gaet dan in z.z.w. ende draeyt alsdan z. ende ten
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lesten z.z.o. op tot die banck toe, ende gaet voortaen na het diep tot Groeninghen toe
zuyt o. ende na Doccum zuyden: Ende daer gaet oock een gat van by oosten in by
Schimlickooch lancx, instreckende z.w. tot binnen de Capen van Schobbalch. Item
Borrendiep gaet by der Schellinghe in op dry oft vier vadem, men laet Borren Rijff
aen backboort, ende gaet al meest oost, ende oost suydt oost in tot aen t'Voetsandt
van Amelandt.
De hanteringhe van dese Landen is niet al te groot. Vande Weezer comen sommighe
Greynen, dan van Oudenborch (daer in Bremen de Hoofstadt is) veel Bremer Bieren,
Cromhout ende anders. Tot Embden is veel Zeevarende handelinghe: Maer wt
Groeningher ende Vrieslant comt de meeste Boter, Kaes, Speck, Garst, Boonen,
Erweten ende dierghelijcken in sulcker menichte dat de Nederlanden, ende Duytslandt
bycans daer van onderhouden ende ghespijst worden, tot groot gherief ende
vervullinghe vande aerme ghemeynten.
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Alsoo onse Zee-varende luyden wt Hollant ende Zeelandt etlijcke Fransoysche,
Spaensche ende Enghelsche namen van Steden, Eylanden, hauen ende hoecken,
gheheel absurd, vremt ende anders noemen dan de selfste eyghentlijck by de
Fransoysen, Spaengiaerden ende Enghelschen respectiue wtghesproken worden: Soo
hebben wy tot contentemente van een yeghelijcken de selue alsulcke namen eerst op
Nederduytsch (naer de Schippers wyse) ghestelt, daer teghens soo de selue in hare
tale vande voorsz. Natien eyghentlijck ghenaemt, gheuseert ende wtghesproken
werden.
Duytsch

François

Calis

Calais

Oudeman

Tour d'ordre

Buenen

Bouloigne

Seyn hooft

C. Seyn

Ornay

Alderney

C. de Haech

C. de la Hague

Iarnzee

Iarsey

Garnzee

Garnsey

7. Eylanden

sept Isles

Dierliet

Dielet

De Voert

Fouuer

Kiscassen

Quasquettes

Morlions

Milaux
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S. Pauwels

Sainct Pol

Backouens

Le Four

Concket

Conquest

Conxoirt

Conquest ort

Claesduynen

Croisil

Heys

Hoye

Kimmenes

Cheminées

Olderdom

Oleron

Boulijn

Bel-Isle

Pleymarken

Penmarcq

Accasoen

Arcaxon

Duytsch

Spaensch

Bilbau

Bilbao

Lareten

Laredo

C. de Pinas

C. de Pennas

Auejes

Auiles

De Croinghe

La Coronna

Cesarien

Cizarga

C. de veynster

C. de Finisterre

Monteleur

Monte Lauro

Vianen

Viana

Mallesops

Malechupas

Lisseboenen

Lisboa

Cascalis

Cascaiz

Sinte uVes

Setubal

Condaet

El Condado

S. Lucas

S. Lucar

Jubiletterre

Gibraltar

Duytsch

Engelsch

de Sorls

Sorlinghes

Monsbay

Monsbole

Vaelmuyen

Falmouthe

Fawijck

Foye
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Pleymuyen

Plymouth

Meyuwensteen

the Ideston

Camer

Camber

Confer

Colyfordt

Dortmuyen

Dermouth

Turbay

Purbeck

de Naelden

the Nedles

Calfer oirt

Calshot

Porsmuyen

Portes mouth

Leemput

Lenington

Weenbrugghe

Allingborn

Winckelzee

Winckelsey

Duyns

Douns

Lonnen

London

Doueren

Dovver

Grauesendt

Grauvves endt

Mariegat

Margat

Rokoluers

Receluer

Scapoyen

Scepey

Olfertsnes

Orfordnesse

Flamborch

Flamborou

Jermuyen

Iermouth

Orckanes

Orckney
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Totten leser.
HIer hebt ghy beminde Leser de volle beschryuinghe vanden Spieghel der Zeevaert,
die ick door bede ende ernstelick aenstaen van vrome Coopluyden, Schippers ende
Stuerlieden hebbe laten wtgaen. Wel wetende dat door de cortheyt des tijts ende
haesticheyt eenighe fauten (alst natuerlijck is) gheuonden sullen worden. Hieromme
vriendelijck ende seer ernstelijck aen alle Constenaers ende Practisynen op t'stuck
vande Zeevaert, versoeckende die hier eenighe fauten sullen bemercken, my t'selfde
vrymoedich aen te willen gheuen, want ick gheerne vande verstandighe onderricht
begheere te sijn, op dat ick dit Caertboeck inhoudende de gheheele Navigatien vande
Ooster ende Wester Zeevaert, (mach corrigeren) daer een yeder Constenaer inde
Zeevaert bedreuen inne ghehouden is, omme de neeringhe ter Zee, welck het
principael welvaren van dese Nederlanden is te helpen voorderen, op dat door onse
luyheyt ende slappicheyt hier inne niet misbruyct en worde, want het is beter,
t'gheuonden te beteren ende te corrigeren, dan van nieus te vinden. Vaert wel, ende
oordeelt een ghesont oordeel.
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Omme die declinatie recht te ghebruycken.
TEn eersten salmen weten dat de Sonne tweemael des Jaers inden Equinoctiael is,
als namelijck den xxiij. September ende twintichsten Maert, ende vanden twintichsten
Maert tot den dryentwintichsten September gaet de Sonne by noorden den
Equinoctiael. Vanden xxiij. September totten xx. Maert gaet de Sonne by Zuyden
den Equinoctiael, ende als ghy de Sonne met uwen boghe oft instrument meten wilt,
sult ghy de Declinatie van t'selfde Jaer nemen, ende besien hoe veel graden op den
selfden dach gheteeckent staen: is de Sonne ouer de noortzyde den Equinoctiael, soo
sult ghy soo veel graden ende minuten tot v ghemeten hoochte toedoen als v op dien
dach gheteeckent staen, ende sult alsdan hebben de oprechte hoochde des pools oft
leyden: Maer als de Sonne ouer de Zuytsyde des Quinoctiaels gaet, sult ghy soo veel
graden van v ghemeten hoochte af trecken als v Declinatie op dien dach wijsen sal:
Ende dit seluighe sult ghy met den Sonnenboghe oock doen. Ende dese Declinatie
hebbe ick int Oosterboeck willen stellen, op dat de ghene die met de nieuwe Declinatie
niet ghenoech ghedaen en sijn, moghen in alles voldaen sijn, nochtans niet tot
verminderinghe ende verachtinghe vande nieuwe ende voorgaende, die ick voor goet
ende d'alder perfecxte houde, maer om dat die Zeevarende haer oude vsantie ende
heercomen niet gheerne en veranderen, al waert oock saecke dat sy wisten dat daer
eenighe feylen oft ghebreken in ware: Daerom ick al hier by den ghene die hem de
sake verstaen gheexcuseert wil wesen, ter versekeringhe van die Zeevaert, als ick
door experientie nu hebbe ondervonden.
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Deerste jaer
Oude declinatie ghestelt op de nieuwe rekeninghe,

het tweede jaer.
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het derde jaer
waer in de thien daghen verandert sijn.

het schrickel-jaer.
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DE Coninclijcke Maiesteyt verbiet eenenyeghelijcken desen Spieghel der Zee, ofte
Zeecaertboeck, nae te Drucken of te doen drucken op de verbeurte ende confiscatie
vande Zeecaertboecken, breeder inde Octroye verclaert. Ghegheuen in onse Stadt
van Antwerpen den twintichsten December 1579. Gheteeckent J. van Asseliers.

Copye.
DE Staten van Hollant ende ghecommitteerde vande Staten van Zeelandt, verstaende
wt de Remonstrantie by Lucas Jans. Waghenaer tot Enchuysen, dien hemluyden
verthoont dat hy tot dienste vande ingesetenen vanden Lande, ende tot auanchemente
vande Zee-vaert, van meyninghe is wt te gheuen, ende te doen Drucken een Excellent
Zeecaertboeck, gheintituleert den Spighel vande Zeevaert, inhoudende vele ende
verscheyden Zeecaerten, seer correct ende constelijck ghemaect: Ende dat hy bouen
de groote ende moyelijcken aerbeyt daer inne ghedaen, ghenootsaect sal wesen
excessiue costen te draghen, om de selue Zeecaerten in Coperen platen te doen
snijden; ende daeromme vreesende is datter eenighe andere tot sijn grondelijcke
bederfenisse de selue Zeecaerten soude moghen conterfeyten ofte nadrucken, oft
andere bynaest dierghelijcke tot minder coste in hout laten snijden, ofte een weynich
veranderinghe daer inne te maken soo met vergrootinghe ofte verminderinghe vande
forme als andersins, omme alsoo wt een ander mans neersticheyt, arbeyt ende moeyte
haeren Particulieren profijt te doen door haer onuersadighe giericheyt, tot grondelijcke
bederfenisse van haeren euen naesten. Twelck directelijck strijdende is teghen alle
recht ende redelijcheyt. Versoeckende daeromme aen de voorghenoemde Staten seer
ootmoedelijck, dat henluyden, de voorgenoemde Lucas Jans. ghelieue tegens de
voors. Inconuenienten te behoeden ende te beschutten, ende met behoorlijcke Octroy
daer toe dienende te versien. Soo ist dat de voorgenoemde Staten int seker onderricht
sijn dat de voors. Zeecaerten met goede experientie, kennisse ende wetenschap der
consten, ende oock tot groote sekerheyt ende vorderinghe der Zeevaert sijn ghemaect,
naer rijpe deliberatie tot dienste vande Landen hebben gheconsenteert ende
gheoctroyeert, consenteren ende Octroyeren by desen de voorghenoemde Lucas Jans.
Waghenaer te moghen wt gheuen ende doen drucken den Spieghel vande Zee-vaert,
inhoudende verscheyden Zee-caerten als voren, ende noch twee groote ende cleyne
Pascaerten: mitsgaders een generaele Pascarte, sonder dat de selue binnen Hollandt
oft Zeelandt voorghenoemt in eenighe maniere gheconterfeyt, ofte van anderen drucke
aldaer buyten sijn consent vercocht sullen moghen worden binnen den tijt van thien
eerstcomende Jaeren. Insghelijcx hebben de voorghenoemde Staten Lucas Janss.
Wagenaer om sekere Respecte ghegunt ende gheoctroyeert, gunnen ende Octroyeren
by desen dat niemant binnen Hollant ofte Zeelandt voorghenoemt andere
Zeecaert-boeck, Zeecaerten, ofte Pascaerten bycans desen ghelijcke, soo met minder
costen in hout ghesneden met eenighe veranderinghe vande forme daer inne ghebruyct,
oft andersins tot fraude, achterdeel ende bederffenisse van Lucas Janss. voorghenoemt
zal moghen wtgheuen, Drucken ofte doen Drucken, ofte elders buyten Hollandt ofte
Zelant ghedruct, binnen de selue Landen sal moghen vercoopen, sonder sijnen wille
ende expres consent, binnen den tijt van thien eerstcomende Jaeren als voren. Alles
op de pene ende verbeurte vande ghedructe Zeecaertboecken, Pascaerten ende
Zeecaerten, ende bouen elcke Zeecaertboeck noch te verbeuren xxxv. ponden, van
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xl. grooten t'pont, soo menich Zeecaertboeck beuonden sal worden als voors. is,
ghedruct ofte vercocht te wesen. Ende van ghelijcke bouen elcke Pascaerte ofte
Zeecaerte die beuonden sullen worden ghedruct oft vercocht te wesen als voren noch
te verbeuren vijf ende twintich ponden voors.. Te bekeeren een derdendeel tot behoef
vanden aenbrenger, t'weede derdendeel tot behoef vanden Officier die d'executie
daer van doen sal, ende t'derde derdendeel tot profijt vanden voors. Lucas Wagenaer.
Ende ten eynde t'inhouden van desen Octroy mach werden volcomen ende
achtervolcht, belasten ende Ordonneren de Staten voorghenoemt allen Boecdruckers,
Boecvercoopers ende andere in Hollandt, ende Zeelandt, dien desen eenichsins
aengaen mach hem daer naer reguleren. Ghebieden ende beuelen voorts allen
Officieren ende Magistraten den voors. Lucas Waghenaer alle hulpe ende assistentie
bewijsen dat t'voornoemde Octroy mach worden gheobedieert ende achtervolcht, op
de pene daer inne begrepen. Ghedaen inden Haghe onder t'zeghel vande Staten
voorghenoemt hier op ghedruct den 7. Mey, Anno 1580.
Onder stont Ter Ordonnantie vande Staten,
ende gheteeckent
By my de Rechtere.
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Aen den boeckbinder.
OM nu dit Boeck wel ende te recht te binden, soo sal den binder een dick pampier
achter aen den rugghe vande Caerten pappen, ende bindent dan alsoo in, dat die
vouwen eenen vingher breet hoogher wtsteken dan de ander bladeren doen, om
alsmen het Boeck aldus nu ghebonden opslaet, alle die Caerten na t'behooren moghen
vlack ligghen, ende alsoo bequamelijck ten orboire ende nut ghebesicht werden.
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Colophon
CET OUVRAGE, QUI FAIT PARTIE D'UNE COLLECTION DE FAC-SIMILÉS
ET DONT L'ORIGINAL SE TROUVE À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ
D'UTRECHT (T. FOL. 165), EST UNE PUBLICATION DE SEQUOIA S.A.,
LAUSANNE. IL A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER LE PREMIER JUILLET
MCMLXIV, PAR L. VAN LEER & CO. N.V., AMSTERDAM/LONDRES POUR
LA LITHOGRAPHIE ET L'IMPRESSION, SUR VERGÉ TEINTÉ DE HOLLANDE,
145 GR, DES PAPETERIES ROYALES VAN GELDER ZONEN N.V.
D'AMSTERDAM. LA RELIURE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR PROOST EN BRANDT
D'AMSTERDAM D'APRÈS UNE MAQUETTE DE B.J. AALBERS. QUINZE
EXEMPLAIRES, NUMÉROTÉS I À XV, CONSTITUENT L'EDITION DE LUXE
ET SONT HORS COMMERCE.
IMPRIMÉ AUX PAYS-BAS. PRINTED IN THE NETHERLANDS. 1964
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