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DE
NEDERLANDSCHE

SCHEEPS-
BOUWKUNST

Open Geftelt.

. VE<njOOKENVE
Naar wat Regel, of Evenredenheyd , in NEDERLAND meeft alle

Scheepen werden gebouwd; mitfgaders Maften, Zeylcn,
Ankers, én Touwen, enz. daar aan gepaft.

4

Soo uit Je Schriften van ouder, als jonger Bouw-Meeters , als sok by
ejgen Ondervindinge, tot nut van alle Jonve Bouw-Meiers , en

Knechten, als ook Uitreeder

s

, en Liefhebbers van Scheefen,

*' Samen gefielt door

CORNELI5 van Y K,
Scheepstimmerman.

Met kofere Figueren , ter Materie dienende , verrijkt.

Gedrukt by ANDRIES VOORSTAD, tot DELFT,
»

—1

Voor JAN ten HOORN
,
Boekverkoper tot AMSTERDAM

Over 't Oude Heere Logement, 1697.
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AAN

Haare Ed: Groot-Agtbaarh*. de Wyfe enfeerVoorpenige

H É E R E N.

De Heer en M'. ADRIAAN BOOGAARD,
Heer van Belois, regeerend Burgemeefter, Hoog-Heemraad
van Delfland y en gewezene Gedeputeerde ter Vergadering van
haare Ed: Mog: de Heeren Gecommitteerde Raaden , van
haare Ed: Groot - Mog: de Heeren Staaten van Holland ende
Weft-Vriefland.

De Heer en Mr
. PIETER vander DUSSEN.

oud-Burgemeefter , en gewezene Gedeputeerde ter Vergadering
van haare Ed: Mog: de Heeren gecommitteerde Raaden , van
haare Ed: Groot -Mog: de Heeren Staaten van Holland, ende
Weft-vriefland.

De Heer en Mr
. GERRIT PUTMANS >

regeerend Burgemeefter
, Baljuw , ende Opper - Dijckgraav

van Delfland, gewezene Gedeputeerde te Vergadering van
haare Hoog-Mog: de Heeren Staaten Generaal der Vereenig-
de Nederlanden.

De Heer en M'. WILHEM vander GRAAF,
Raad , en oud - Scheepen.

De Heer en M'.HENDRIK vanBLEYSWYK,
oüd-Burgemeefter, en gewezene Gedeputeerde ter Vergade-
ring van haar Ed: Mog: de Heeren Gecommitteerde Raaden,
van haare Ed: Groot -Mog: de Heeren Staaten van Holland
ende Weftvriefland.

De Heer en Mr
. FRANCO vandcr BURG,

Raad en Scheepen.

*3 DeHeer
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Dé Heer en Mr
. ANTHONI HEtNSIUS,

Raad-Penfionaris, cn Groot - Zegelbewaarder van Holland,
ende Weft- Vriefland

; mitsgaders Stedehouder van deflelvs

Graaflijkheids - Leenen.

Gczaamentlijk Bcwinthebbcren vande Nederlandfchc Gco&royeer-
dc Ooft-Indifche Compagnie , ter Kamer DELFT.

EDELE GROOT -AGTBAARE HEEREN 5

Wtjn HEEREN,

At de Ploegen die Ncptuni

Velden bevueren , zoo in

het aanleggen , als in het
onderhouden der zeiven,
van zeer groote koften,
dog in haar gebruik , (de
Wereld in ftaat zijnde als

zy tegenwoordig is) van
noch meerder Nuttigheden zijn , kan nie-
mand beter als TJ£. Groot-Agbaarheden , daag-
lijks met hetBouwen, en*oeruften, vande al-

dervolmaaktfte Scheepen , die oit Oceani rug
hebben gekruiit, bezich , en jaarlijks door
dezelve, de uitnemende Goederen, die dit
Rond bevat, uit de wijdft-afgelegen Geweften,
tot nut, niet alleen vande alderbloeyendfte
Maatfchappy dezes Werelds $ maar ook des
geheelen Staats, en Vaderlands, als in haar
Ichoot ontfangende, zeeker zijn^.

En gelijk na mate, dat de baaken gewig-
tig, oite van grooter belang zijn, de Mislla-

gen , daar ontrent begaan, te fchadelijker,
ende Hulpmiddelen om die voor te komen,

ook
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ook des te wenfchelyker moeten wezens
Zo heeftmen al voor veele iaaren, ziende

datter daaglijks nog veele merkliike , en fcha-

de met % fleepende Fouten , zelfs in t bou-
wen vande aldernotabilfte Scheepen, wier-

den begaan, met groot verlangen te gemoet
gezien, dat iemand vande voornaamtte , en
ervarenfte Scheeps-bouwmeefters de Scheeps-
Bouwkonft eenmaal ernftig mogten ter herte
nemen, dezelve met een onvermoeiden yver,
uit den Wielkolk der Dwalingen , in welke
zy langen tijd als verfmoord heeft gelegen,
opbeuren, haar op valte Gronden , en on-
wrikbare Fondamenten ter nederftellen , en
gelijk een andere Columma voor dezelve op-
rigten, en door deLetter-pers, aande Pofte-

riteit gemeen maaken^.
Edog, moetende de Scheepen, ter Zee-

bouw, Reis -vordering, zeil, en laitvoerig

gefchikt, noodzaaklijk zodanig een Figuur
aannecmen, die niet wel onder de Form des
Krings, Quadraats , ofte des Drie-hoeks, de
eenige gronden der Wiskonitenaaren , kan
bggreepen werden, is dit (zo het zig laat

aanzien) de voorname Oorzaak, waarom tot

nog toe, niemand, zulk zwaar, dog egter

zeer nut Werk, heeft willen, of durven by
derhand nemen ?

't Is wel zo, dat by meelt alle de refpefti-

ve Bouwmeefters,zeer nette, enample Aan-
teekeningen^van meeft alle Vaartuigen die

zy komen te rnaken , werde gehouden : maar,
dewijl zy Bouwmeefters nogtans uit dito aan-

teike-
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teikeningen geen algemeene , en tot alle an-
dere Scheepen paflende regulen hebbe kon-
nen , ofte willen opftellen , en zy naderhand
een Schip grooter ofte kleinder, dan van wel-
ke de refpeftive aanteikeningen waaren ge-
houden , moetende maaken , nebben zy inde
voorfchreve hare Schriften niet zo veel Heil

,

.en Hulp konnen vinden als wel nodig , en te

wenfchen hadde geweeft.

Waaromwydan ook fomtiids, zelvsby wei-
befaamde Bouwmeefters , alhoewel veele on-
berispelijke Scheepen gebouwd , noch wel
een Schip, aan het een of ander Deel zeer
gebreklijk, tot groot nadeel, en verlies van
deflelvs Eigenaars , zien te Water brengen-*

Mijne Ouders , en Vrienden , ook al in mijn
kindiche dagen , een inwendige neyging

,

miflchien door de Voorbeelden van mijn
Grootvader , Vader, en deflelvs Broeders
Qpgewekt > tot de Scheepstimmeringe be-
fpeurende , en agtende dat de jeugd wel al-

derbefl die Konften komen te omhelzen , en
tot haar zelvs voordeel te leeren , aan welke
zy , als door natuur fchynen toegeëigend te

zijn, hebben my, twaalv Jaaren oud , tot de
Oeffeninge van het voorlchreve Handwerk
overgegeven-».

Waar in eenige Jaaren volhardende, Bijl,

en Diflel te voeren machtig geworden fijn-

de , hebbe my zeiven , zes a zeven agter-

een-volgende Jaaren in Ue. Agtbaarhedens
dienft , tot Dèlfshaven , onder het beftier

van Leendert Symonfz, Heerman , ende Cornelis Janfi^

i
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van TK, mijne Oom, beide Zalr
. en doemaals Meefter *

endeMeefters-knegtUwer Ed. Agtbaarhedens refpe-

£tiveTimmeringe aldaar, begeeven.

Geduurende welke Tijd, ik, tot mijn felvs On-
derwijs , enom ecnigér maate aanmijn Leer, enWeet-
luft te voldoen , 20 veeleAanteekeningen van dingen
die my voor quamen , en noterens waardig achte , heb-
be gehoude , als behoudens den dienft die ik Uwe Ed.
Agtbaarhedenverfchuldwa$, heeft konnen gefchie-

den.

Maar naderhand ? mijn gezeide Oom, donderKin-
deren , het voorfchreve Handwerk exerceerende , ko-
mende te fterven, en alle deszeivs Scheepsbotiws ra-

kende Schriften , en veelvuldige Aantekeningen door
de Ervgenaamde , my terHand gefield zijnde, heeft

mynaveelonderzoelcens, toegefcheenen , dat zouit
d'eene, als uit d'andere Aantekeningen, wel eenige

algemeene Regulen , tot Nut vande Nederlandfche
Scheeps timmeringe zoude opgefteld , en door de
Druk-pers gemeen gemaakt , konnen werden.
Waar toe aarigeprikkelt ben geweeft,door den voor-

gang van zo veele uytheemfche Schryvers , als figin

defeKonftgeoefent hebben, waarvan de menigvul-

dige Boeken , over defe ftoffe uytgegeven bewys zijn

:

als by voorbeeld , daar zijn in 't Engelfch de volgende
Werken op defe ftofie gemeen gemaakt, Pathway to

perfeéï Sayling. ]Zeawans <
Dicïionary. The aArt of Appareyling

and fiting of any Ships. The Zeamans Grammar. The complete

Modellifl, TkejHrifdt&ion ofthe Admirality. The Zeamans Pra»

Bice. Shc Dialogues about Zea-fervices berusten an 'Hig*Admiral

,

and a Captain at Zea
y f&c. An Aclfor the efiablishing articles

andordres forthe regulatingand better governement of his Maje*

flies JSlavies , Ships ofWar , and Torces by Zea. e/f true andfull
x- "X* Ac*
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Account ofthe RoyalNavy of Englant. Behalven defe heeft

tot Londen SamuelPepys een Architeftura tïd^alu in't licht

gegeven. In defe braveren fy opentlijk allen Landaart,

en meynen niemant huns gelijk in deze Konft te heb-

ben. De Italianen hebben hun Scheeps-timmering
door Bawtholomcus Crefcentim , van Romen, aan den dag

doen brengen:behalven dat men daareen groot en feer

volmaakt Boek Vind , Velvera& reale Arte della Naviga-

tionc , del (joverno e Difciplina del Mare , edila Combattere in

Armate efquadrone. Dat is : Van de waare wefentlijke

Konft van 'tVaren, van Scheeps-tucht en beftier , en
het Scheeps-ftryden. Een ander, tot Florencen ge-

drukt , voert dit opfchrift , lArchiteftura Nautica. di Vaf
cellij &c. Dat is : de Bouw-konft van Scheepen , enz.

en dit op hoope dat men deze Italiaanfchen Scheeps-

bouw > gelijk haare Huys-bouw , navolgen, en voor
Wetten opnemen zoude. Der Franfchen Scheeps-

bouw en Beftier befchryven P.Fovrnier, Sanfon en Hobier,

Zeer breedelijk. La Theorie de la Manoeuvre des Vaijfeaux , IS

een Boek in Vrankryk gedrukt.CZ*»^ Franfois Mïüet be-

fchryft in een Boek , lArt de Naviregenaamt , de wyze
van Scheeps-bouw , tot Marfeille , en elders in Vrank-
rijkgebruykelijk, zo volgens de gelafteLyften enCer-

ters des Konings, alsanderzints : hy fpreekt omftan-

dig zo van Ankers , Touwen , Maften , Zeilen , als

het geheele Scheeps-lichaam , ien bedryf. M, Kobbe', als

mede de Heer Desroches , halen een Lyftop van allerhan-

de Scheeps en Zeemans benaamingen, in Vrankrijk

gebruykelijk : fpreeken ook van het Vlaggc voeren

,

ftryken, en der zeiver Verwen, zo in Vrankryk , als

al-om in Europa in gebruyk, en van Zee-oorlogs-be-

hoefte : hebben ook een kort, dog vry volmaakt be-

gryp van de geheele Zee-vaart in 't licht gegeven.

Noch

«
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i

Noch is in Vrankrijk aanden daggekomen een^Boek,

genaamt Reglement du Boy fur U Taviüons , Flames , fgc9

Men fiet daarmede een Werk 5 genaamt Ordonnance de

Louis XIV.four les Armts Navales » Arcenaux de Marine \

Alsook een cDi8ionaire de la Ü^Cavigation : en een Boek
dat genaamt is , Conftruttion des Vatjfeaux du *Roy , & lenom

de toutes les fieces quiy entrent , marquées en lafTable 3 avec toum

tes lesproportions de rangs , leur explication , & l'exercice du Ca'

non , en meer andere. Zulks hebben Jofeph Furtenbach ,

en LeonhartFronjj)erger, in Duytfchland en Ooftenook
gedaan. Desgelijks hebben de Portugeefen, en Span*

jaarts, in Boeken, hun Kraaken, Galjoenen , en
ander Vaartuyg , ontleed, en met al haare maaten en
geftalten ten toon geftelt. Iderpryft het fijne.

Doch , ftaande gelijk als op het punót van 't gezeide

Werk by derhand te vatten , wierdmy , door iemand
myner Vrienden berigt , dat zijn Ed : den zeer geleer-

den, en door na fpeuren nooit vermoeiden Heer, en
Amfterdams Burgermeefier , Nscolaas IVitfen , alvoor om-
trent dartig Jaaren , een deefc ftoffc eenigfints aan-

gaande, zeer lofwaardig Werk onder den Titul van,
Aeloude en hedendaagfche Scheepsbouw en Beftier : haddc

in 't licht gegeven. In het welke fijn Ed: in 'C

brfcede, de Antique, zo Griekfche als Romeinfche
Scheeps-timmering , beneffens Moderne, genoegfaatn

aller plaatfen in Europa gebruykelijk , kortelijk ver-

toont : mitsgaders den Indiaanfchen Scheeps-bouw
en Beftier, zo naauw-keurig heeft befchreven : dat

den Leezer , gelijk alsin ballance fcheen te ftaan , niet

weetende, ofhy meerder verplicht was, de naauw-
keurighcyt daar in gebracht te verwonderen, of de
nuttigheyt van 'tWerk te pryzen en te roemen.

Ik hebbe vervolgens geoordeelt zo niet volmaakt,
1

** 2 wel

Diniti7P<i hv



O P D R A G T.

wel immers niet geheel qualijk te zullen doen, in-
dien ik deze, voornaamlijk den Bouw-meefters,
een Uitreders der Scheepen , onder Welke Uwe Ed :

Agtb. de voornaamfte zyc , zo nutten Stoffe , na myja
gering vermogen, kwam- te verhandelen, en hetge-
daaneWerk, aan UweEd :Agtb5

. alszynde ten meer-
endeele een vrugtopuweEd: Agtb. Akkergequeekt
en gewaffen, ganfch onderdaniglijk op te ofFeren.
Gelijk ik dan , by deze tegenwoordige Letteren

,

fteunendeop de daaglijkfe bewyzen, van Uwe Ed.'
Agtb. Wijsheid, en de daaruit volgende befcheiden-
heid , de ftoutheidneme, van't Zelve,zo onvolmaakt
als 't wefen mogt, geheel ootmoediglijk , aankoom
bieden , hoope UE. Agtb. zult het zeive alseen klein
bewys, vandeverpJigting, met welke uwen gerin-
gen Dienaar zig t'uwaarts agt verbonden te zyn , in
uwe Ed: Agtb. gunfte aanneemen , errdaardoor 't zeU
ve veel ontzag, enluifterbyzetten, 't welk indien 't

komt te gebeuren, zal ik daar door, immers zo my
toefchynd , myn genoegen , 't geen dog , in al ons
doen , en laaten, uiterftè Oogswit is, merklijk
vermeerderd vinden , enblyve, zolangik leve, met
een toegenegen Hert , Uwer Edelhedens

CORNELIS -van TK.

. « « -

VOOR'
\
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*

Aan de Konft- kennende

L E E Z E R S.

WAARDE KONSTGENOTEN,

Oe bezwaarlijk eenige algemeene , en

tot alle Scheepen , Zjöo veelvuldig in

getal, zj> verfcheide van Grootheid

,

Jgj en Fatfoen , paffende Regulen gegeven

konnen werden, en hoe Nut, en wen-

fchelijk egter dezelve Zj>ude fijn, agt

ik V.L. al te tarnen tot overvloe-

dens toe bekend te wez^en.

. ^Dog , dat ik , mijn delven , al voor eenige jaren , door

andere voorkomende gelegentheden , de Scheeps-timmeringe

onttrokken hebbende , evenwel dit Werk heb durven op my
neemen , gefchied niet , om dat ik , door Verwaanthetd

aangedreven, Zjoude agten inde voorfchreve Konsl uit te

munten, ofte meerder Ervarentheid danymand vanU.L.

te befitten , veel minder dat ik my zjoude inbeelden , door

defe Letteren alles wel uitgedrukt , ofte (gelijkmen z*eid)

de fpyker regt op de Kop geraakt ti hebben. .

- Neen , maar alleenlijk op dat ik V.L. nog daaglijks aan-

lokkende , gelegentheden tot het nafpeuren veeier dingen

hebbende , hier mede r om , onz>e Konfi aangaande
,
a^aar

dog tot nog toe, z>oo ganfch weinig van is gefchreven ,

en nogtans z^oo z^cer na verlangt werd , iets dat net"

tergen volkomener «r, Ufft ügt te geven, zj>ude opwek-

ken.

'kZal derhalven niet te gemoet fien , dat ïèm\tïïi '<tiah

V.L. in V toekomende, met my , door woorden, offchrif
# # ten,

Digitized



VOO R-R E D E N.
ten , dez*en aangaande , z>al willen twifien $ want ik. my
genege vinde liever van een ander te Ueren y als, door

Difpuiten y
veeltijds onnut , Ruft, en Tijd, beide z^eer

dierbaar , verliezen.

'Dat ik , aangaande fommige voorname Scheefs - Dee-

len > ZjOO wat breed , met uitdrukkinge van baar ge-

ftalte , plaats daar z>y varen , en '/gebruik dat zy hebben,

kom te [preken, gefchiedy op dat de Konft - onkundigen

hier door ook eenigfints een bevatting, van die dingen ,

daar fomtijds in de gemeene ommegang der QjXCenfchen

van gefprooken werd» mogten bekomen.

Dat ik in tegendeel wederom andere geheel onaangc-

merkt voorby ga 7 gefchied, om dat dezelve van weinig

belang , en door aftekeninge , ofte befchryvinge , den onkun-

dige niet wel vatbaar z^ijn te maken.

En alhoewel ik ook fommige Ongelukken -> en Misfla-

gen,ten mijnen tijden , ontrent de Scheepstimmeringe voor~

gevallen 1 aanteeken \ zj*lks word ook geenfint

s

, om de

%odanigc door welke zy mochten gebeurt fijn , daar door

ie beledigen , of te quetfen , want ik weet dat het Feilen

menfcheHjk , en bekennen redelijk is
,

gedaan. tfftaar

alleenlijk op dat wy d
9

Ongemakken van andere xJende s

ons in V volgende , voor dezelve Zjoude hoeden ? en wagten.

Zoo gy nu dez^e mijnen arbeid in V goede gelieft te

'neemen , en defelve, door by^en afdoen > na VS. dif-

cretie , ten üwen nutte , te gebruiken , z>oo Zjal ik my
daar van wel voldaan agten , en blijve

- yj;. U. L. Toegcnegene \

CORNELIS van IJK.

Delft, dezen i Hojr- .
. s

• *- \ .

raaind 1691. l
•

* t"\ -\ - - . , • . .

SCHEEPS-
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SCHEETS - KROON
Op den

SCHEEPS-BOUW,
4

Befchreven

Voor den Geeft- en l(pnjl-ryken

CORNELIS van IJ K.

Aedificent , feSlaque intexant abiete coftas.

5 tfSfSfè&v AnJs Welvaard • getrompet door duizend duizend klanken,

fgj RKgÈtt Hccf
"

c harc majedeit de Zéraardij te danken,^'% ^ an w 'cze eerbiedig blijft , als aan het Icvensligt

Dat allc ding bezielt , gehouden cn verpligt.
(jlm7*ft Ervarenheid en Nut, twé zufters, haar gcfpelen

,

Die flaan mevrouw ten diend, en wagtcn haar bevelen»

Om wel te hoven , voor den Schecpsboukon denaar.
't Gaat wel. geen arbeid valt een Herkules te zwaar ,

Die énen ceder zou met zijnen vuift verwrikken.

Wat mogt d' aaloudheid op het wit der fcheepskond mikken

,

't Zij door den Sidonier, den Griek, of den Romein!
Het was een fchaduwe , of een beeltenis in 'i klein

,

Van 't geen de kond nu werkt in onze zékadelen.

En dat heeft hier vgn IJK. gefchetd in alle delen,

Zo heerlijk, dat het twe paar werelddelen tart.

Hij polft de zaken van den fchcepsbouw in het hart,
Geeft redenen van ligt, en overtuigt van zwaarte,
In vollen overvloed van menig vlotgevaarte:
Ah oorlogsfchip , en koopkaftcel, galjoot, en fluit,

Pinas, en hulk, en buis, en pink, en fmak, en fchuit,

En jagt, en boeier, of galeien, gale'aflèn

,

En knjgsfclockcn , om 2Órovers tc verraden ,

Of ligtcr, kogge, en pont, en kaag, en floep, cn boot,
Of ander vaartuig meêr , verzonnen van de nood.

Dc ziel des fchryvers komt nog verder uit tc fteken

,

Zij maakt en maalt dc kond in top met verf cn ftreken

,

Geeft wijze leflen , en hervormt dc noordfche boom
In kiel en ribben , die , gewaden uit den droom

,

Dc lugt braveert, het hol , verdiepingen van binnen

,

Getuigen 's bouwers geed en 't net ontwerp der zinnen

,

Dc ronde kimmen , dc rantföcnen , 't flagbed mê

,

En b.ik , en blind, het zal een parel zijn op zé,

Wanneer *t met roer, en ra, cn mars, en fok, en maden

,

En blokken , zeil en treil verzien , dreigt aan te taden ,

Wie Hollands zébanicr durft varen in het fchild

,

Of voor dc koopvaardij dc watertogtcn fpilt

,

. Of heenflreeft in den diend van bei de maatfehappijen

,

Om Neêrlands harte met het offer te verblijën

,

Dat 's aardrijx ugtend teelt, en d' avond geeft uit min:
En dus te fleipen d' oegfl van twe paar winden in.

Het



Het zepaard uitgeruft , gewiekt met watervleuglen,

1< door Carthage niet of Syracuis tc teuglen.

Geen Ipoedige Argo hier in 'c minft bij halen kan,

Dat voerde een handvol volk van zesmaal negen man.
Mijn zéjuwccl weet van veel' honderden te (preken,

En vaart dc wereld om op twé en-dart ig Üreken.
Met waterkloot, en kaart , en graadboog, en kompas,

En pafler, aftrolaab, en winkelbaak. en glos,

Zo wijd als d' Oceaan, tot beide d uittcrlle aflen

,

Den kloot der aarde vat in d* armen van zijn' plaflcn.

Zig nu een Tifys of een Palinuur (trots dood!)
Eens op, hoe hérclijk de Ichecpsbouw is vergroot,

En tot wat majcfteit allcngskens opgeklommen,
Zij zouden voor 't vernuft des konïtcnaars verltommen.
Naardien hun vlot bij 't onze, in oorlog of in pais,

Een nederige hut bij koningklijk paleis

Geleek, 't Haat vaft. wij zijn van god Neptuin te voren

Tot waterhelden en zébouwers uitverkoren.

Maar och! een ogenblik brengt duizend rampen aan,

Wanneer een (lormklaroen der dolle zéorkaan

Vier winden tegens een komt brullende te nopen.

Het pekel zied, en grimt, en fpalkt een afgrond open.

Van boven ftort een ze. matroos heeft geen gezigt,

Bij 't (chorre donderen als ijslijk blizcmligt.

Was dan de kiel niet hegt gebraauwt, gefchrangt. geklonken,

lk zagze deerlijk omgekomen en gezonken
;

Nu isze met het ligt der zonne nog gered,

En danft al hobbelende in Tethys marmrc bed.

Indien nu d* oorlogspoort nog langer blijft ontfloren,

En datwe in 't waterperk als rammen moeten llotcn,

Op onze vijanden, met horenen van (laai,

En bonfen 't waterregt uit monden van metaal

,

Ten lleckr ons op geen vloot van buiten of van binnen,

Het voorfchrift leit'er hoe men 't werklluk zal beginnen.

Dog zaliger was 1 volk een aangename vré.

Op dat de koopfort uin lavéren mogt op zé

Naar alle kuilen, roet een vloot van duizend fchepen,

Om ons, onaangerand, veel' fchattcn toe te flepen:

En dat een fcnix in ontdekkingen verrees,

Die Holland op een nieuw nog nieuwe landen wees.

En denkmen ! waar van daan zou , voor xo viic Aromen

,

Alzulk ccn watertnage in 't kort te voorfchijn komen I

Wij maken ligt een ftad tot een fchecpitimmerwerf,

Op dat de Zcvaardij in eeuwigheid met werf*,

En regten daar een beeld tot een gedagtnistcken

Der dankbaarheid van 't ligt dat heerlijk is ontfteken.

Merkuur bemint dc zé , en is op handel ftout.

De waterwéreld word door Ichccpskonft dus gebouwt.

cla Ia c xcvi.
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SCHEEPS-
BOÏÏW-KONST

Open gefteld.

Het I. HOOFT-DEEL

Handbld
Ande oudheid defer Draikring , en hoedanig haare ge-

daante in den beginne kan geweefi hebben. Het Vaa-

ren op het Water fch'jndbygeVal gebonden , en d'eer/Ie

'^Vaartuygen Van een Jlegte Ffguur, eÜ F'famenfitl genreeft te

fijn. Van Noags Arke ; na wat Maat gebouw

d

7
fjoe diepge-

gaan j wat fatfoen fy gehad heeft, en hoedanig Van binnen is

Verdeeld geweefi. Van 't Schip Van £\oning Hïéro, en ÏÏbt-

lopatris. Scbeeton al Van ouds mé (Beelden Verderd ; ook. na
- 't Voornaatnfie 'Beeld welgenaamd ; en bok wel geheel en al

na de gelijkcnijfe Van eenig Dier gebouwd, gefyk nog heden

de Balons in Siam gemaakt werden. China geagt y
t Schip-

:> , /ukfle JLandfchap der Wereld , aldaar geheele Steden Van Sche-

ipen werden t
y jamen gefielt , en binnen en buyiewaarts fiér \

!"

"kdfterijk Vertterd fijn.
,Sn. >'•>

c a^-jo 'v * ti'.if. r-.:, ti/:~ A

io hng wy Vbegin defcr Drayfcring onkundig fijn j Vande out-

mitfgaders wat aanfien defelve alfddcn gehad hcefr,
Jjjfjf*

fal ons
,

' ook' vari wie 't eerfte Schip gebouwd is >

onfeker blijven.

De iBgiptenaren roemen dat de regifters haarer «mi

1 Koningen, zig tot over de 7000jaaren uitftrekken ; J^PJ
1

^
endatfy rekeningen van Starren, die meer als 100000 jaren be-««MMU.if

vatten/ töoncn konncn. Dc Chaldeen infgclijks , fpreeken van*

A waar-
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X SCHEEPS.
waarneemingen der Hemelfcher Liehaamen , die al voor 7000 jaa-

ren gedaan zijn. De Grieken tellen tot het begin defes Aard-

kloots 1 84000 , en de Indianen meer als 7 8 j 7 61 Ja aren verloopen te

welen. En ielfs onderde Ciirificnea, en die dc Heilige Letteren

tot haar Grondflag nemen, ontrent de Ontbeid defcr Aard, en Wa-
terbol , geen klein verfchil valt. Want fommigc rekenen van deficits

begin, tor opChriftiGcboorre 5707 , andereé^io, «m nog andere

5 9H» minderen meerder ]aa ren. Dat de meftfehen , de Wereld
,

na'r gemeen gevoelen, nog iöo jong lijnde, aangaande > Hemels loopj

fulke nette Rekeninge , van welke wy ons heden nog bedienen moe-
ten , hebben konnen nalaten, kan ons fomtyds nadenken geven,

ofniet wel vede Eeuwen meerder, als die wy uit deHeyligc bla-

deren gewoon fijn op te rellen , voor by gegaan mogten zijn.

en hoedt- Hoedanig een ruwe Gedaante dit Drairond in den beginne ge-

dMntefMn
^ at^ nccr

*

c » fullcn die goene, die of uit vermaak, of nood, tot

d"
D
bc«ïntie nog toe onbewoonde Landen doorreift hebben , fig ecnigfints vcr-

kangAad beelden konnen. Eenige fijn van gevoelen dat de groote Zeen,
eerft ten tyden van Noachs Watervloed opengcborllcn , en uirge-

brooken fijn, andere darfe al in den beginne, het grootfte ge-

deelte van de tegenwoordig bekend fljnde Oever* hebben befpoeld.
autw.G—- Sommige zijn van gedagren dattcr voor die groote Waters-

nood, noit Regen is gevallen, maar dat de uit der Aarden daag-

lijks opgedrevene Dampen, metier tyd, in de Lugt fodanig vcr-

faamd, en verdickc fijn geworden, datfe ontrent die Tyd , voor
dc eerftemaal , met een groot gedruis nederftorten , groote Mei-
ren, en Rivieren hebben voortbrengen moeten. Andere, dat (ge-

lijk de Heilige Schrift fpreekt , én ook, omdat Menfchcn, en

Becften Drank nodig hadde , waarIchyn lijk is) defelvc in 't Fa-

radijs al hadden poft gevat.

>t v»ren op En gelijk de beginfelen vandc meefte Konden, en We-

fchijnd?
tenfehappen de Menfchcn gelijk als te gemoot , cn in de Hand

geval ge- geloopeSi zijn , zoo is 'c ook ganfeh waarfcbijnl(jk» dat des
vooden. Waters kragt, door een Hout, of ander daar in drijvend Lig-

haam, gantfeh gcvallig is ontdekt geworden * fulks fy, het fterk

dragende Vermogen van dit Element meer en meerder preven-

en de eerde de, eindelijk met Kiftjes of Bakjes van Ried, Bicfen, Blaaden,
mrtuigen Vellen van Becften, Baden van Boom en, en eindelyk met uitge-

Qcgtc 6- holde Boomcn (èlve, fig eerft op ondiepe, en daar na op dieper

Seïft'te
8^ Wateren hebben begeven durven- Dog wat voor farfoentjes dit ful-

hebben!

e
len gewcefr hebben , dunkt my dat met geen nut of zekerheid ge-

fchreven kan worden. Maar die weet hoe ruw , en onbefchaavd ge-

meenlijk de eerfte Konft-ftukkcn voor den dag komen, fal

fig ook ligtelijk dc gedaante deler Omvallerjes konnen vooxftcl-

oog fijn lcn. Evenwel (gelijk 'c fprcekwoord heeft) dewijl tot het je-
merer rfi voadene ltot iets toe te, voegen, is, foo zijn defe Barkjes raet-

CT^ter eer tijd ook al grooter, en grooter, cn uit vcricbeidc ftukken

,

gebouwd niet alleen tpt nut e/i nood f
maar felvs tot pragt cn praal, ge-

bouwd geworden.

NgigsArvk Noacn lal dan, waarfchijnjijk. om voorgaande reden, niet het

eerfte t maar wel het grootfte , cn naamverdienende Vaartuig

gebouwd
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5 0 V W-KO N S T. y
gebouwd hebben-, Vaarom hy ook by't gemeen voor deo eer*

Jten Schecprimmërman te Boek ftaar. 'c Was (volgens de Hei«

Hge blaaden^lang 300, wijd 50 , hol 30 Ellen.

Die de Joodlche Oudheden onderfogt hebben , fcggen datter

by dé Hebreen vierderley Ellen bekend en in.gebruik warem als,

Voor cerft Cubitus communis > ofgemeene Ellen, en defe had

de langte van de Elleboog af, tot het uittetfte der Vingeren toe»

of anders net anderhalve Voer, 12 Duimen voor een Voet» en

de dtckce van 6 garfte Greinen voor een duim gerekend.

Ten tweeden » Cubitus Sscer , Priefterlijkc El|e , cn begreep

defe tweemaal de langte vande voorfchreeve gemeene Elle.

Ten derden , Cubitus Jtegis , Koninglijke Elle» en defe was
drie Vingeren langer dan de cerfte , o? gemeene Elle.

Ten vierden, Cubitus. Qcmttrïws , of Landmeters EHe, en m w«
defe bevatte fesmaal de langte. vande cerfte Elle. En foude,^'^
na 't gevoelen van fommige Sfchryvers , Noacbs Watcrkafteel,

na defe laatfte fijn gebouwd geworden. En» volgens onfe He*
densdaagfc Voetmaat, ontrent 2700 -Voeten lang, 470 breed

of wijt, en 270 Voeten hol of hoog geweeft hebben. Voor-
Waar een gebouw , alle bekende Sehccpjgebouwen te boven JZ'c^u'
gaande, waarom 't my waarfchijnlijker ia dat alleen na d" eer-»»,

ftc of gemeene Efle lal aangeleid fijn, • Want . dewijl defclve

(volgeris de Text) in drie verdiepingen;» of:overloopen moft

verdeeld werden , en dat yder verdieping (na geftelde groote

MaatJ 90 Voeten van den anderen . loudeè Jijn, foo fchijnd

het geen fints mét Noacbs wijsheid cai voorfigtigheid , over een

te komen, dat, zulke onnodige ruimte, met foo veel Arbeids,

Tijds, en Hout - (pilling , foude bctragt hebben. Maar de eer-

de , of gemeene Elle van anderhalve Voet, genomen fijnde,

lal 't Gebouw alleen 45*0 Voeten lang * 75 breed, 4f diep,,

of hol, en de verdiepingen niet meer dan if Voeren van deo
anderen geweeft fijn, '-geen met het gebruik , en/ reden meer
fchijnd over een te ftemmen.

Mecft alle Scheepen, na behooren geladen , finken gemeen- hoe diep

lijk met twee derde declen van haar diepte onder , en blyven g*s*-»»

mee het ander derde deel bdven *t Warcr. En (volgens de-

fen regel) foude de Arke 20 Ellen hebbcri diep gegaan. Dog
dewyl op de ingeladene hftcn niet Veel ftaat tc maaken is,

foo kan ook aangaande het diep gaan derfelver, alhoewel fom-
mige hun hooft daar over gebrooken hebben , niet veel , dat fee-

ker is, geleid werden. Gelyk. ook niet hoedanigen figuur, of
fat foen , defclve gehad heeft. Waarom ook by verfcheide , ver*

fcheydelyk werd afgebeeld. Want de, Outvader Origtnes

heeftfe begrepen als by dc letter , A, te zien is.

,

:
De bc-

vattingc van viSUrinus werd , by B , uitgedrukt. By C, is wttr*foe»

'c gevoelen van Ca/etonus te Viaden. De gedagten van lira-

mus kanmen by D, bclchouwen. Dc Konftenaren- cn heden*-

daagfe Schilders beelden defelve, als by E, af.; Den nauw-
kcurigen mlhem Qoeree beefde dc gedaante gegeven, die by
F, vertoond werd. Als 'e nu in mijn vryheid ftond, om met

A 2



4 SCHEEP S-
een van defc Waogcbouwcn , op Xco een <}wJpofe Watef-
bol, mijn leren te behouden. Ut teiide in fatnnm onfc Schil*

den treden. Want dit Schip» door /fijn onderwater rond ne-
dergaande zijden, en Boegen . op de hooge » po diepgaande
Watergolven, het, tegen de ruft» Fan Vee en ^lenfchcn Öry-;

dende, flingeren , hobbelen en rebbelen, ved minder als ai*de
andere, mee haare vierkante Kimmens, onderhevig wefen foqdc,

Evenwel fcbijnd dit Gebouw, naTcxt beftek ai; te wijt, ea
hoog te fijn. Ook is wel te denken, dat de Aardivader, we-
tende dat lijn Ark niet, om door (helle vaart, in korten tijd,

verre reyièn af te leggen , beboerde gcrigc te werden * . bet

ongemakltjk branden, en buigen van fulkc dikke Planken,
als na evenredenheid , van. lbo fwaar gebouw, nodig waaren,
heeft Toeken te ontgaan. En daarom , waarfchijnlijk , 't Schip
voor en agrer, niet fulke ronde, en feer veel arbeids met lig

flepende Boegen , gelijk defc alvcrbeeldende Gecftcn willen,

maar miflehien liever , dog 't is al te maal maar roiflehien , on-
der Water de gedaante van een Schouw, of Hcdensdaagfe Poot»
mee eenigfints uithangende, en onder' na den Bodem rond toe-

gaande zijden, daar men aan te branden of buigen valt, en even-

wel Teer gemaklijk en valt op 't Water leid, gelijk by de letter G
vertoond werd, lal gegeven hebben. •

Onder al defc Figuuren , fchijnen die van $figenes en Céjt-

tanui , minft ter laak paffende te üjn. Want niet alleen dat
defc , met veel Houts en arbieds weinig ruimte bevatten, zoo
is 't ook twijflelagtig, of met haare ingeladcne Uften , in *t Wa-
ter, wel regt leggen , en niet over defc of gene fijdeomflaan,

löude. ; f

e« boer» En gelijk de Mcnfchen feer veel van den anderen , aangaande?

wïde'cid

1
'

*
f Fatfoen der Arkc verfchillcn , foo fijn fy ook , aangaande

geweeft derfelver binnenft* verdeelinge, en appartementen van den an-
deren feer verfebeiden. Den eenen wil de Eetfaal hier , de
Kook-keuken daar, en de Slaap-kamer ginder, dog andere we-
derom geheel anders , geplaarft hebben, d' Een wil de Beeften

om hoog en 'c Voeder om laag,' en d' ander wederom regc

anders (chicken : gelijk uit de Prentbecldcn te zien is. Dog
foo iemand mogt begeerig wefen van nauwkeurige fpccula-

ticn defen aangaande te leefen , hy llaa open de JooJfcbe Out*,

beden ï door gefeyden Gotrte befchreven , en hy fal aldaar , ioo
door waarfchijnlijke redenen , als door nette afteikepinge

,

fijn- luft ten vollen boeten konnen. Dog waar, en van wie
Patriarch Noag de Bouw-konft fodanig heeft geleerd , dat al

luik fwaar gebouw , welkers gelijk ik nauw lij ks geloven kan

*

iemand tegenwoordig iöude durven by der hand vatten, heeft

beftaan «én te vangen, en na verloop van vecle jaaren te vol-

tojen, ook van waar hy al de koften , lbo van deflèlvs Mate-
rialen, als Arbctdsloonen , dewi)l dog niemand hem uit liefde,

aHbo» gelijk hy daaglijk s leerde, dit gebouw toe nut van hem

,

en fijn Gcfin alleen > genoegfaam met bedreiging van haar al-

ler ondergang getimmerd wierd, heeft willen dienen , kon vct-

vallcni
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tallen * als ook of hy defe al vernielende Wateren , foo veel

jaaren van te voorcn, uit natuurlijke oorfaaken » heeft konnen
voorden» en zig daar tegen wapenen, dan of hy alleen door
't uitwendig gebod Gods hier toe is aangcfct geworden: en foo

jaa? of hy de Godlijkheid des gebods wel, anders als uit des*

felfe redelijkheid, heeft konnen kennen. Defe, en defe gelij-

ke Spcculaticn, dewijl daar van niet de rufte ooièsgemoeds, dat

is» Hoogde Heil afhangd, en diesaangaande ook geen genoeg-

zame (êkerheid hebbe, wil ik den Theologanten , Philofophen»

of Natuur-wijfen bevolen laren. Dog ik weet darmen) door de
Godlijke Almagr , de regre fchuilhoek onfer onwetenheid, uit faa-

ken van defe natuur, dg ligtelijk redden kan.

Naad aan Noags Arkc, dog onder de twijffelagtige dingen ,
*
t^

mag men ook 't groote Schip dat Koning Hièro, te Syracufcn, <™ Ko

door den grooten Wiskonftenaar Archimedes bouwen , en aan
n,n« Hlé"*

Ptolomeus, Koning van ./£gypren verecren deed, wel (lellen.

Wonderlijke dingen worden van dit Schip verteld , *t was 7W^T
13000 Vat groot, 180 Cubiten lang , 4H wijt , en 38 hoog. Brevm-

'r Begreep agt Kadeelen , tien Paarde- (lallen , ook verfcheide

Vifch vyvers , Hoven of Tuinen , Wandel dreven , Eet-falen,

Slaap, en andere Kamers, alremaal met Agaat en ander Edel
gedeence bevloerd, 't Voorfchip was met teven Galjoenen» en
een Baddove» die 17000 mingelen Nats inhield» groote Koo-
pére Zitvaten » en Rudbeddens na advenant » voorden. De
Staachouten, of Hoekmannen waaren 12 Ellen hoog. Die ter

wederzijden langs Scheepsboord (ronden , waaretf de helft korter»

en was al dit werk , gelijk ook 't geheele Schip op 't alder-

konfftgfle befchilderd , en verlackt. Langs Schips Boorden was
een nette Boekeryc, van de uitgclefende Authcurente vinden.

Schips bepenceelde Zeilen waren van fijn Vlas en de Touwen
van Purpere Zijde geflagen. Meer andere dingen werden van
dit dryvend Pronkhov beienreven , die ongeloovlijk foude fchij-

nen» ten waare daife dien grooten Kondenaar, die, als hy er-

gens een vad Punét, buiren dit Drayrond had konnen vinden»
regen 8 welke fijn Dommekragt had mogen ichrap fetten » het
feite uit fijn Avpun&en (oude gelige hebben , en door zijne

Brandfpiegels 's Viands Scheepen , een groote Mijl van hem»
in vlamme kondc (ètten , tol een Stigter hadden gehad.

By na defelve dingen werden van 't Schip Pbityatris, d'ifigvp- emn* ?b£

tifche Koning gefabuleerd , luiks ik geen genocgfaam onder* iofKa

fcheid kan maaken, of de Schryvers 't een of 't ander Schip

te befchrijven beoogd hebben. Van welk laatde fy nogtans (eg-

gen dat JtchlmeJêt fetve een Lov (bu hebben gefongen» waar
voor by van 's Koning wegen , met eenige duifend Laden Koorn,
befchonken wierd.

t Schip Argo, andere feggen Pegafos, daar mede Jaf**, mee
de bloem der Griekfe Helden , op Pelias bevel » 't gulde Vlies

,

uit Colchos » door MeJeaas hulpe > roovde» by de Ouden ook
voor leer groot te Boek daat.

Dog hoe grooten opher» by fommige, aangaande de groot-

A} heul

1
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6 SCHEEPS-
held van de Scheepen der Ouden , en decfelver óp en toeroye-

rie gemaakt is » lbo is 'c nogtans ganfch waarlchijnlijk , dat de-

ïêlvc , 't zy in vermogen vande grootc Zeen re bevaren , of
laden te dragen , en te gelijk door kragt van Wind en Zeil,

verre Reifen af te leggen : lbo om darmen als doe , van het Roer
behoorlijk agter aan het Schip te pallen, maar het op deflèlvs

zijden plaatlende , van waar miflehien nog de anam van Stuur*

bord of Boord hcrkomftig is : als ook van 't Zeil rcr bekwaa*

mer wintvang (chrap te Hellen , nog onkundig , en zig den
mceften tijd alleen mee Riemen behelpen rooft , in 'c aldermin-

fte niet mee onfe Hedensdaagfe Zeedwingers foude in vergelijking

konnen koomen.
schccpemi van Ouds heeftmen , ten Ichrik der Vianden, de Schee-

roet°Bai. P60 voor • cn aSrcr wc^ alderontfeglijks, en fterkft, gewapend, ook
den tw. mee de Beelden van fnel vliegende , of fel verlcheurende Die-
*frd

* ren voorfien , gebouwd. Waar van miflehien de Leeuwen

,

Draaken , Tygers , Saryrs , cn andere Gcdrogrcn , daar onze
Schecps- Galjoenen heden mee pronken , nog overgebleven

zijn.
**k

<S
Doe, gelijk als nu, men de Scheepen ook al Naamen gav,

•«inX* ta dat wel meeft na 't voorname Beeld , datter $ieraads of
*eeliw

ï
l ont âgsöalVCÖ > voor of agter opftond. Want 'cis waarfchijnlijk

s*0"» » ^t door 't vliegende Paard Pe&ifis , niets anders als Ja/ons

Schip , met een vliegend Paarde-beeld vereerd,. en door welke

hy 't Guldc vlic$, (wat dit gewceft zy valt twijfrelagtig,) roovde,

verftaao moet ^erden.

J"jJ
™eI De Vcrniclvifch die jaarlijks Koning Cepbei Landen en

alnadc ge- Steden kwam verwoeftcn , en om welke te verfoenen , hy zijn

>'ik«m<r« Dogter AnJromedam aan *t Monlterdier ten roov moft geven

,

vin^ceaiE ^ njct anders als een Schip » met Roovers bemand » en
Wawd, na de gelijkcnifle van een Wondcrvifch *, en de Lugcklovendc

vlerken» die Per/eus ter verloflinge van dele fchoone aangefptcn,

een Vaartuig, na de gedaante van dees of getne Vogel* gebouwd,

Hika
en gcbeeW, geweeft hebben.

Eden"? En foo zietraen dat dc Siammers, nog heden ten dage, haa-

[J||
re Balons of Roeifcbeepcn geheel en al na de gedaante van
*t een of 't ander Schrik-dier bouwen, 'c Sijn Vaartuigen die

honderd , of honderd en twintig Voeten lang , en nog geen fes

wijt üjit , waarom het wonder zou ichijnen, dat met haar hoog
Toorcn , voor cn agter c,ierwerk , niet Ibuden omQaan , ten

waar, miflehien, defe Toyeryc alleen , van Ried gefpannen»

en met Lugt-ftoffc gevuld , of gqvocringd was.

'k Heb* om dat my dogt , dat het geflgt daar van , onze

Kederlandfche Schecpslievers waardig was, hier eenige van die,

door welke de Koning van Siam in den Jaare i68? den Ge-
fant des Konings van Vrankrijk inhaalen deed, laaten uitdruk-

ken.
chiatiwt En nademaal mijn Pcnncveer ongevoelig al in Ooft-Indiea

undfehip gedreven is, (al 't welvoegend fijn». de Schecpen deler Geweiten»

T^dïeMt!
vcel c*aat van nc^ weten konnen, ook groffo raodo te be-

fchryven. Chin»
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Ê O V tV-KQ N S T. 7
Cbm werd Voor *t SchiprijkHd JLaningrgk yancje giwfche v-

Wcrcld geagt. 't Werd verhaald, dat die va* 't iand^bjp 5„%«
Fokijn, in den laatften Oorlog regens Japan , alleen foo veel Schet Pcn

Scheepen aan den Keifër wirden uitleveren f als genccg foude wtrdcn

weien , om een Schipbrugge, van China» tot in Japan» te flaan.

't Geen na K aarts uitwijfen, aUmen 'c Eyland Corea nog al

te baat neemd, ten minften een wijue van 60 duitfche mijlen

foude begrijpen. Dat op Jaarlij kfe , en andere Merktdagen

«rel meerder als aoooo Scheepen, foo groot als klein, met al-

lerley Handwerken , en Koopmanfchappen , by een komen j die

door Overftcn en Opfienders iodanig aan geregelde ftraaten, en

Markten gefchickr, en gedeeld werden, datmen fchijnd in een

wel geordeneerdc Stad te wefen. Jaa datrer duifendc Men-
fchen op 't Water geboren werden, en daar op fterven , Ton-

der oit Voet op 't Land gehad te hebben. Veel meer ver-

maaklijle dingen die aan een Stad eygen fijn, foude rk, tnt

andere Schrijvers, aangaande dele dryvende Eylanc\en 9 vertel-

len konncn > dog mijn voorncemen is niet Steden > maar
Sehcepcn* te befchryven. Sy fijn van alderley Fatfoen , en

grootheid , tot 509 Laftcn toe. Welke groote Scbccpen, al-

hoewel by de Chinefen , eygen Namen hebben , nograns by ons

in 't gemeen Jonken genoemd werden. En gaan de mcefte in «Wonen

Aanfienlijkheid r foo in kondig , Lak , Schilder en .Snywexk,^^^
ais ook binncwaarts, in koftetijk Scheeps^eraad, d' Europiiche 1'.^ «?-

Scheepen verre te boven. Sulks datmen in haar Scheepen tre-^ fiifl*

dende in wel gemeubileerde Kamers, en Saletten fchijnd te koo-

mcn. Haare Zeilen fijn gemeenlijk van Rotting, of Ried, en
Matten toegefteld , dit ook van verfcheide Fatfoen zijn , en on-
dcrfchcidelijk aan de Maft gepaft werden. Derfclvcr Ankers

fijn van Hout , en Kabels van Boom -boften geflagen. Dog w^/w*
geen wonder , want onle Hennip kan ook een Boom - baft

genoemd werden. Maar weinig inhouten, en geen Wegerin-
gen hebben dele Scheepen, haar Ruim is (foo ick onderrigt

werde) door Schilden, of fwaare Befchoccco , die ran onderen
den Bodem af» tot den Overloop toe, met Spondcns balv over
malkander genageld leggen, fiilks dat Water digt fijn, in ver-'

icheide Vacken of Ruimen onderfcheiden % lbo dat een Leek of
Schoot onder Water krijgende, men kaader aanftonds van bin-

nen» om bet digt te maaken , by koomen. Ook kan niet meer-
der als hec gebrekig Ruim vol Waters loopen , wanneer de
overige nog magrig genoeg fijn * 't Schip voor 't fiocken te bc»

hoeden, 't Schips Hüid, die insgelijks mee Spondcns in mal-
kander is gevoegd, werd aan de voorfchreve Schilden , na de
wijfc van ome Hoeker-Scheepen , va ft gefloten. 'kHeb vernjaaks

halven hier nerent eenige dcicr Jonckcn , als ookeeoSlaogswyfe
Rocifchuit, met al dcüelvs Vbggc en Wimpelwerk, laten af-

beelden. Dogr wat! de Cawoocjes, Prauwtjes $ of andere ligte

Vaartuigjes der Ooft, of Weft-Indianen aangaat, die fibmtijds

oxar uit een enketde Boom gehold , of van Tackcn, met Beeftc

vellen ovettrocken »

;

fijn t* famen gefteld * dewijl van weynig
naam
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naam of nut fijn, agt ick niet nodig myn felve, of myn Le-

fer, daar mede op te houden.

Het II. HOOFT - DEEL
H A M D B L D

Van de grootheid der Spaanjfe Caraken , haare Holheid >

en daar uitVolgende rankheid
,

mitsgaders groote kiften ; dog

werden niet meer foo groot ais Voor defen gebouwd. Vande

Galeyen, haare Langte
,

Wytte^ en Holte, haare Geftalte,

(Rondhout , en (Riemen.

r«de 1" Tlt Afia fal ick weder in Europa (tappen. De Portuge-
jrootheid I j fcn , cn Spanjaarden , als , voor veele Jaarcn door

cTrfck Zeilftcens hulp , alle Landen fcliecnen vaar wd tc

feggen , over de groote Zee » verre reifcn onderna-

men , cn , ïoo 't hun dogt , een nieuwe Wereld o ritdeck ten

,

doemaals ook groote Galjoenen, Carakas, Schcepen die iooo»

1200 en meerder Laftcn voeren kondc, gebouwd hebben. De
grootheid defer Scfieepen niet zoo feer in de langte en wytte,

als wd in dcrfclver Holheid beftónd Sulks Schipper Wilhem

*Jw" rsbrantfz Rontehe , als over eenigc Jaarcn , met ecu aan Hc-
«4» Bmtc lenaas Eyland leggende Caraak , wegens 'c vetfehc Water,

in gevegt geraakte, getuigd , dat 's Viands voorichip, met fijn

Focke-Mars , niet tc^enftaande hy ccn Schip van foo Laöen

voerde , in hoogte fcheen gelijk te Wefen. Waaróm ook zoo

Rank, dat is ligt omvallende fijn, dat, ledig fijndc, met regt

«ürjfcpop 't Water leggen konnen* Maar, volgens 'tforgeu van Jan

uOIZ?* Huigen van Lhfchooten , by fijt» ryd , een voor Goa in bdtng

um! fijnde Caraka ook kwam om tc vallen , crt te blyven. Dog

van hun de diepheid der Portugaalfói cn Spaanfchc Zcc-Havcnen gecvd

Holheid.» defè Natiën gclegentheid om haare Schcepen ;foo diep tc kon-

^df^'nen laden, dat, delaft' in hcbbtodc,nvoor ómüaan geen nood

^"nheid, hebben. KI |,

't Scheeps Timmeren heeft , -daar te Landen, aliyd van een

grootcn omfwier crt koften gewceft , foo darmen fomtijds eeni-

ge Jaarcn met een-deler Schccpcn te bouwen, bcfig moert we-

len Dog Lands wyfe gecvd Lands eerc , fegt het fpreck-

JJJ5J*" woord : men is daar gewoon met mantel en zydgevvcer , na

,

koftcoi cn van 't werk te gaan ; en , wegens de warme Lugtftreck ,

allesi op fyn gemak te venrigten. Waarom ook-, profijts

halven, haare gemeéne groote Schcepen , fomtijds hier tc Lan-

den , daar men tragt de .Walgen ; op ' ccn' fmallen weg om

d.K wcr te drayen, koopen, tn ook wel hcrftellen laacen. Gelijk ïülks

dm ni«t verfcheide maaien geficn heb. ' Evenwel geloov ik, da; Mada-

^'
aï me d* Ondervinding , onder welke wy gefamentlijk, nog daag-

voor defeniijks, moeten ter Schoole gaan , fiendc Vader Neptuin* fijne

gebouwd. met
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met Moich begroeide , Drietand , gewoonlijk meerder ter ver-
morfleling van groote Water-Cafteelen, als der Viflcbers geringe

Bootjes gebruiken , hcn-lieden haare Schoepen niet foo groot

>

en foo veel koften , en arbeid met zig flependc , als wel voor

defen te bouwen fal geleerd hebben. Wat.evenredenbeid fy on-
trent dcfe Schccps-dcelen gehdSden, en hoedanig die in malkan-

der gevoegd, en gefloten hebben j of nog doen, wil gaarne be-

laden onkundig tc wcfen. En daarom kan ik'er mijn Lefer niet

anders als dcfe afdrukfels van zien laten.

De Galeyen , Roei • Scheepen diemen op de MiddclJandfcbev
tn<Je q,.-

Zee veel gebruikt, dat droevige gelige voor kwaftige, of onge-kjen,

luckigc Menfchon, moeren hier ook haar beurt hebben. Eenen
Höogduitfcher met name Jofeph Furtenbach heeft voor eenige Jaa-

ren»' aangaande defe Vaartuigen al heel wijdloopig gefchreven

,

fulks dat ick, diefe noit geficn heb, egter dit volgende (uit hem)
den Lefer kan mede deelen. :

De grootfte Galeyen zijn gemeenlijk 100 Italiaanfe Voeten,,
óf .Palmen, waar van der een hier agtei: uitgedruckt ftaat, over t " wtjw

Stevens lang , en werd dk Schip in fijn langte in feve gelyke eoHoIte *

deelen gedeeld, en 't grootfte Spant , by haar Stamtmle gc-

nattrndy dat 2; dcc voorgeleide Palmea wijt is, op 'e einde van

*t döfde deel van vooren, of op 't einde van 't vierde deel van
agféren gefield. De Penne of het Galjoen , by hen Sperj>itt t of

ook wel het doode Werk gthecen- werd aan dcfe Galeyc 1* en
een halv Palm lang gemaakt. 'tSchip , vinde knoop;' yancfc

Steven voorwaarts , werd Pr»Ja , en vande knoop vande; agter-

fteven' agterwaards, Pofpa genaamd. Vande Proda^ , tot> Üe Pof*

pa )- ftreckt fig in 't midden van. 't Schip een gang of Galerye »

by haar Corfia gefdd , die van eyeke Planken gemaakt , a en
twee derde Palm wijt, en 4. hoog is, langs welke darmen, foo-

def verhindering der Roey-flaven , gemaklijk van vooren na ag-

tereh, en ook alfoo wederom kan komen. In dele Corfia. werd
by itereke tegenwind, de groote Maft, by hen Albera Maefiro

neder geleid , en uit de weg gefchiefct. En terwijl den Gapitein

met fijne Edelluiden fig in de Pofpa of Cajuit onthouden.» foo

heeft Schipper en Bootsman, ik falie flegrs foo nocraert , die op
een Fluitje, dat met een filver kettingtje aan haar hals .vaft ,is,

lbo onderfcheidelijk weten te blaafen, dat en yder daaroiiit aan-

ftonds fijn te docne Werk kan verdaan, hier in deCc Corfia haar

bekwaame wandeling, en ook opiigt over de Slaven , dtéic van

daar (bmtijds den rug ook foo weten tc roskammen.» r/dat menig-

maal het Leven daar by infehieten moeten. Voor in dcfe Corfia

is ook een fcer fwaar Canon geplaatft , daar méde zy niet an-

ders dan regt voor uit konnen ichieten , ea is by hén Ca-

, none Ji Corfia genoemd , met welke fy ook Wel het roeefte ge-

weld doen. Dit ftuk in 't aftchieten agter uitgelopen rfijnde»

werd aanftonds weder geladen , en door twee Todwen, die

voor in de Betingbalk over Schyvcn loopen , en fig ter weder-

zyden, van vooren tot agteren, onder alle de Roey-flaven uie-

ftrekken , met een groote gefwindheid , op fijn üede we-

B der
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10 SCHEEP
der nMnrUm gebrage. Dt rooffte Maft , Trincbett* ge-
fèid < een weynig bezydcn 'c Schip» midden , cn eren bui-

ten gemelden Ctrfia gefteld Werd, gelijk fulks alles inde ne-

v*f» gaande Plaac , ortdcr de Letter A , daar den over , en om*
loop Van een Oaleyc , vertoond Werd» klaar genoeg re fien is.

Door die vierkante Pereken met E aangewcfen , werden Lui-

ken* , doof welken men in verfchcide Ruimen klimt) vertoond

Dó Agtcrftevcn, foo wel als de Voorftcven ook van agteren

rond is , fulks het Roer by ben Ttmenc genaamd , alleen aan

(Wtt Haaken hangen kan, cn dan nog evenwel onderen boven
btfydert de Steven drayen mdtt , gelijk als inde Figuur onder

*

Letter B te fien is. Welke manier van doen, gantfeh tegen

de welgefchicktheid , fchijnd firydig te fijn. Onder de Letter C
werd een Galeyc, in het midden, overdwers door gefaagd ver-

toond. By 't Cyfer-tal i is dc Kiel-, by haar Carena; by 2 het

Zaathout , of Contra Carena ; by 3 het Berghout , dat van bui-

ten fttlV rond is, en Ctrdone genaamd werd; by 4 de Bandweger,

Of Zontta Cvtthnts te fien. Dc Balken van den Overloop, Latta per

11 piano genaamd , hebben ten opfigte van onfc Scbcepen fecr veel

bogts, werden ook in vergclijkinge van d' onfe heel ligt gemaakt»

dog door een Schaarftok , die van vooren tot agteren , van on-
deren aan dc Balken gcflooten is , cn met \\ Srylen die op
nee Zaathout > en onder dele Schaarftok ftaan, haare Swakheid
te help gekomen werd. By de Gctal-Ictrcrs ƒ, werd ïoo een

Balk, by 6 de Schaarftok , cn by 7 een Stijl aangewefen.

De Knien die op den Overloop gevoegd ftaan, cn met 8 ge-

reikend fijn» werden Latme genaamd, en Formeren van vooren

rot agteren 't Schips Vlerken , op welkers bovekanten de Rie-

men leggen, die aan yder zyden, door twee Randgaarden, aan

malkander fijn gcflooten, op welke boven fte dan op yder Boord
26 a 27 ylère Dollen of Nagels ftcken , waar aan , met een

Strop, om den Riem , geroeid werd. Het 9 tal bereikend de
Roeibank daar de Slaven op fitten*, 10 de Voetbank daar fy in

?t- Roeyen de Voeten tegen fchrap fêtten * aan welke zy met
een Ketting ook geQotcn fijn j 1 r gecvd de middelftc Gang of

Gtrfta te kennen.

. By de Letter D werd de voorfte Bctingbalk, met de daar-

aanftaande Beririgftutten , daar de Anker-Kabel aan vaft gemaakt
werd, vertoond, die op den Overloop is gevoegd, cn met
fijn overboordftekende eynden , het beginfel van de wederfijdle

Vlerteen maakt * gelijk defelve agtcr , ook aan diergeUjkc Balk
een eyhde nemen.

De croote Maft , by haar , L' /ilbert Maefirt genaamd , is

5K> Palmen lang, onder 2, en boven 1 en een -derde Palm dick.
1' Afltm dol Trmcbetto , by ons Fockcmaft gefcid , 54 Palmen

,

tot fijn laagte , onder 1 en «cn vierde , en boven twee derde
Palm tot fijn dickre heeft.

De 'groote Ree, Antenna genaamd, is van twee Houten t' fa-

•men gefet, die, met haar dickfte eynden, in 'c midden 17 Pal-

len over malkander fchieten, cn met Touwen aldaar vaft ge-

woeld

1
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woeld zijn. Haarc langte in 't geheel begrijpt ui Palmen i der-

fêlver dicktc aan 't onder eynde bevat vijv fesfte, en aan 't bo-

ven einde feve iwaalvde Palm* 'de voorfte Antenna ook, na re-

den vande voorfte Maft, verminderd werd.

De Inhoucen van defc Vaartuygen fijn ganfeh niet fwaar, maar

de Planken die daar buiten om gevoegd , en op yder Inhout

een Vingcrbrcet irtgefaagd , en uitgehakt werden, op dat de Nagels

of Spykcrs lbo veel te ligter wefen , en 't Hout foo veel te min-
der kvvecfen fouden, zijn a. Duim dick.

Haare Riemen , waar vander een by de Letter £ te fien is *

werden 48 Palmen lang , > en van Bookenhout gemaakt, door

f Mannen beftierd , Waar vander een aan 't Eynde van den
Riem , de andere vier aan een Klamp , met Hantvatten voor-

den, haar arbeid verrigten $ dog fomcijds , by haaft, werd nog
wel een Touw om den Riem geflagen , daar dan nog een Man
of twee, agter de Hand, aan te trecken fitten.

By Regen, of heete Sonnelchijn , defe Galeye, door Latten

diefe vande Corfia , tot op het Rinkclwcrk , van de Vlerk , leg-

den , en met een Seil overtrecken , bcdeckt werd , waar door

de Slaven , die lig Dag en Nagt op haare Roeibanken onthou-

den, moeten , nog van veel Ongemacken des Lugts bevryd blyven.

Hier mede meen ick genoeg van dele Vaartuigen , die maar
als van ter zyden heb willen aanroeren , gefchreven te hebben.

Die meerder kleinigheden delen aangaande', te weten , be-

gerig mogt wefen, hy kan den voor genoemde Jcjipb van fur-

tenbag felvcr na fien.

Dog hoedanig het met de 2, 3, 4* ja 8 dubbelde Riem-
fcheepen der Chaldeen, iEgyptenaren , Grieken, en Romeinen
is gelegen geweeft, heb ick noit uit de Befchrijvinge , my daar

van voorgekomen , konijen vatten. Die gene welke meenen
dat defe Scheepen , van vooren tot agteren , drie , vier , jaa agt

dubbeld, met Riemen fijn voorfien geweeft, en dcfelve, in de
Hoogte, boven den anderen, plaatlen* fullen defe Scheepen te

hol , de boven fte Riemen te lang, en by gevolg onbruikbaar

maaken. Ook fchijnd fuik gevoelen geenfints, met de Afbeeld-

fels deler Scheepén, ons nog ovcrgcbleeven , over een te komen.
Waarfchijnl ijker is het my , dat men de Hoegrootheid der

Scheepen , niet foo fcer by 't Getal der Riemen, als wel by'c

Getal der Manreycn die defelve bellieren moften, heeft willen

uitdrucken. Want fwaare Scheepen groote Riemen , en dele

wederom veel mannen, om die te regeren, nodig gehadt Hebben.

Wat nu die Schrijvers aangaat, welke feggen dat de Riemrijen
of Roeireyen bove malkander laren , kan verftaan werden dat de
binnewaardfte Roeiers, alwaar den Riem groorer beweging, als aan
Boord , moet maaken, ook, met rijen binnewaarts opgaande,
telkens hooger als aan Boord gefeten hebben.

Het
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Het ÏÏL HbOFT-'D EEL
H A N D B L D

Van Scheepen die met Raderen wierden Voortgedreven , en hy

die geUgpithéid ook Van 't Vaartuig dat in den jaare 1655
tot Rotterdam gemaakt is , en het Maüe Schip toegenaamd

wicrd} als ook Van 't Schip dat de Heer Hendrik Stevin

hefchreVen heeft. En Vande wijtheid der Scheepen in 't ge-

meen.

Van Rader T"\Og Wt tfcfe Rocjfcheepcn befig fijnde, komt my in ge-
scbeepa. I 1 dagtcn dac de

;
Qudcn ook Scbeepen » die ter wederzy-

JL^ -den m« Raderen voorficn , en door Oflên , op den

Overloop aan een Spiïle om gedraaid wierden , gevoerd

van 't vaar- hebben. En wyders, darde Heer van Son doemaals in Vrankrijk»

mdnïjk
iccr vermaard Mathematicus , van hoogerhand, aan defen Staar gc-

•tmiie recoramandeerd, in den jaare lóf $ , tot Rotterdam, op cygen

ntSï
c k°ten, een Vaartuig, Schip kan 't kwalijk genoemd werdc, 72

Voeten lang» 11 hol , en wijr, bouwde, dat aan yder fijdc mee
Roer, en van binnen, in'c midden met een Rad, voorficn was,

'c wejk opgewonden fijnde, 8 uuren aan den anderen loopen, ea
't Schip, Tonder Zeilen , leggende by na, boven, gelijks het Wa-
tW, mee fuiken fnelheid voortdryven foudc, dar des morgens van

Rotterdam afvarende , des middag? tor, Diepe in Vrankrijk fijn

maaltijd houden , en des Avonds wederom welen , ter plaatfe daar

by afgefteken was.

Door welke fnelheid (lbo voorgav) hy 't kloekfte en fterkfte

Schip vande Engelfchc, met welke defen Staat doemaals in Oor-

log was, dwars doorlcopen, en alleen met drie Mannen verfeld,

op eenen dag, dertig derfelvcr vernielen, en lèlvs onbefchadigd

blijven , ibude- Waarom ook, onder 't bouwen daar van, ontal-

lijke Menfchcn, uit alle Steden, en daar onder ook Luiden van

de, eerftc Rang, *c werk kwamen befien , oordeelende fommige dac

het pryfcns, andere dat het fpottens waardig was.

Peg cyntUijk> den Aqthcur van dit Malle Schip, (want foo

mprd het.by 'f gemeen genaamd,) fiende fijn werk foo verre geavan-

ceerd te weczen, dat daar ontrent niet veel meer doen, en de

Mcnfchen in haare vertyagtinge , niet wel langer ophouden , kondc,

liet aan de HoQge Rcgoriqgc» en alle Ferfoonen van aanfien we-

ren den dag* wanneer fijn komt- werk voornemens was in 't Wa-
ter te brengen, en eenige proeven daar van, op de Maafe, aan

itetAUKt- een yder te vertooncn» en wierd dk ook, door gedrukte Biljct-

ten , in dcfe » en andere nabuur Provinrien alomme bekend ge-

maakt. Sulks veele duifenden Menfchcn, van alle kantenten gc-

fteldcn dage tot Rotterdam aanvloeiden. Maar den ryd naderen,

de , deed 's daags te vooren , aan gemelde Hecren vande Rege-
ring,
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ring-, door een Brie* vetpa, dat op den bdebreven dag, nade-

maal hem nog iets toe het werk nodig, ontbrak, waar na nog foe-

iBBftnoft^ eiet gosted ibud kennen wdén, 'f welk gevonden heb-

bende, liy foude een nader dag vaft bellen en aan haare £d: Mog:

•weten laten, waar op die Menfchea, in haare hoope bedrogen,

wederom vrugodoos naar buis toe keerde. En de Heer van $0*

maakte dig federt dien tyd fckiil, fulks dit Gebouw, Tonder oit

in
9
c Water te komen, ter plaatfe daar het gemaakt was, weder

oorfloopt wtercL Waarom ook iemand van onfe Hollandiche Rijm-
«ügters dk volgende vers den Authuer roepafte.

• , Sosi woud oxfterfkfA fijn , naaft aait Eraftnus /?J*>r

,

- Hy heeft cok ivel Verdtend , dat hem meed" werd gegeïen
,

Een Pronkbeeld Van Metaal, op dat altijd de Maas

Gedenk Mm wyfen Man^ en ook dces grooten dwaas.

'kHeb, om dat my dogt bet onfe gedagrenis waardig te we-
ten , 'c felvc hier nevens Aonder de Letcer A laaten afbeelden. „n

.
rSei,k

De Heer Hendrik Steviit, heeft naderhand ook een Wonder- «odeHeé?

(chip, dog alleen in fijn Hooft en Boek, vande wiskonflige Scheep-

vaart, gebouwd > met welke , fijn Ed. msend , dat men (00 veilig
*****

behoudens Lyv, en Goed, ter ree , als met een wagen over 't

Land foudekonnen vaaren. Defen Heer, Soon van dien grootcn,

en vermaarden irékonftenaar.. Sim*» Stevin, zaliger gedagteniflè,

heeft (voor foo veel kk uit zijn Schriften vatten kan) fiende

dat hier te Landen, meofr aUe Schecpcn, na «reden van haare Lang-
te Ce nauw gebouwd, en daar door vcclc onheilen vnrooriaakt wier-

den; in fijn gedagten, een Schip, dat by na foo wijt als lang,

immers fiber wijt ioude wcfen , verordenen willen. En op dat dit

Schip, door fijn wijtte, in 't voortgaan, geen alte grooten Pi-

laar waters, te bewegen foude hebben * als ook, dat het door
een zijd, of (op fijn Éeemans) met een halvwind, niet foo gereed

zijd» als voorwaarts heen gedreven wierd, ibo wil hy van onde-

ren-, ten halven in 't Vlak, in plaats van de Kiel, een Sleuf, of
Watergang» 6, H a 10 voeten hoog, en breed, na reden dat faec

Schip groot of klein wefen, of ook diep laden foude, gebouwd
hebben Op welke dan het Schip, alleen voorwaarts uyt, en koers

loopen foude moeten. Ook wilde hy de Oplangen van Schips zy-

den 2,3 a 4 Voeten beneden 't vlak laren doorfchicten , die dan
beplankt zijnde, 't Schip, ter wederzyden, voor Zwaarden die-

nen, en voor 't ter zyden uitwraaken , beletten, Ébude. 't Schip
foude, foo voor als agtcr, eenderley Fatfoen , en op ydcr hoek van
de gcfeide Watergang een Hoer, hebben, door welke her, (on-

der te wenden, de Zeilen alleen ter bekwaam (ter wintvang ver-

iét lijnde, aller wegen heen ioude konnen gevoerd werden.
'k Heb tot beter verftand, 't Schip, fodanig als't, in de Heer

Stevins negende Boek, voorkomt, hier onder de Letter B laa- wm
ren ufodrukken. Dog foo 't Schip al te wijt vallen, en aan ccne

Watergang niet genoeg hebben mogt , hy wilder ter wederzy-

B 3 den
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den nog ccn toegevoegd hebben . gelijk by de Figuur C Vertoond

werd
Wat nu wyders de Maften aangaat, hy wil defelvc in ryen

en gelederen , drie breed , en vijv. of fes agter den andéren » na
reden van Schips langre, en d' onderfte altemaal even hoog ge-

plaatft hebben. Sulks dat de Toppen der .Maften, drie aan drie,

met een Balk overdwers aan malkander konnen geflooten , en
(by gevolg) onbreekbaar gcfteld , werden. Overddè Dwersbal-

ken Sr van vooren tot agreren ccn Mars, cenige Voeten wijt,

waar langs men van 't een Spanrmaftcn , tot in 't ander kan
koomen , en in welke de bove Zeilen bekwaamlijk konnen ge-

regeerd werden , gevoegd leggen. Wyders Tullen op dcfe Kruis-

balken , nog drie andere , dog korter en ligter Maden , met
een Mars opdelèlve, na evenredenheid als de voorgaande, wer-

den geplant , in welke datracn de Bramfcilcn Tcbaveelen , en
manieren (al. De Zeilen die by de letter D te fien fijn, Tullen,

om ligtelijk, na vereifch van weer en wind, vermeerderd of ver-

minderd te konnen werden, klein, dog veel in getal fijn, en op
verTcheide plaatTcn , met houte Latten, ter wintvang uirgeTpannen

werden. Dog ick Toudc mijn Telven in dit MaftboCch wel ver-

dwaald vinden, wilder daarom liever affcheiden.

Hoedanig men, hier te Landen, vecle Jaaren, met al te nauw
gemaakte Scheepen , heeft moeten worftelcn , veele ongemacken

,

en daar uit volgende groore (chade, ondergaan , konnen die gene,

welkers Scheepen, maar meteen Marflêils koelte in Zee komen-
de, Todanig op zijde vielen, datmen genoodfaakt is geweeft, ook
onvolbragter Reis, defelvc weder binnen te brengen , deficits an-

derfints welgemaakte, Maften en Reen te verkorten, en verdun-

nen, Schips lading te verftuwen, halve, ook wel gcheele decks,

of overloopen af te breeken, jaa ook wel een buick om Schips

gehccle zijden , tot deftèls meerder uitTpanninge, re bouwen, nog

in geheugeniflè hebben.

En waarlijk , de Wijtheyd der Scheepen is wel het* voornaam-

fte , en befte Middel om hec ondiep gaan der Telvcr te bevorde-

ren, ten Saak die wy hier te Landen , wegens de Droogte, ofOn-
diepheid onlèr Zeegaten , ten hoogden diennen te betragren , want
(volgens 'tgetuignis van ervaarne, en de Diepte defer Zeegaten (eer

wel bepeild hebbende LootTcn,) Too konnen, met een gemeen Gc-
tyde, uit het GoereedTche Gat niet meer als 20, uit Texel on-

trent ook Too veel, en uit de Maas niet meerder als ij Voe-
ten diepgaande Schccpcn, werden uitgelootft. Waarom dan ook
fomtijds wel is komen te gebeuren, dat eenige van 's„ Lands Oor-
log-Scheepen 1 zoo nauw gemaakt, en om Zeilvoerens wil zoo
diep geballaft zijnde, met een dood Gctydc, en Wind, tot

Staats groot nadeel, niet konde t' Zee geraaken, of daar al in

fijndc , haar onderfte Gcfchut, om dat ie na by 't Water lag ,

niet bruikbaar wierd bevonden.

En of wel Scbcepen tot Koopmanlchap , en laftvocring gefchikt,

om haare onderwater hangende Swaarte, juift niet (00 veelWijtte,

ah diemen ten Oorlog wü gebruiken , wegens de Swaarrheid des

Gcfchuts
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Gefchuw 't geen zy boren voeren moeten, nodig hebben , zoo
ben ik egter Tan gCFOcleo, dat ook d'eerfte, wegensjaltc groo-

ten w inlogt , niet (odanig als bebooren werden gemaakt , want
om met kleine, immers nauwe Scheepen veel) en groote laften,

(ik leg liever ) weg te (kepen , als te voeren , foo werden fom-
mige derfelver, aan haar altijd onderwater fijndc Deel, fodanig

plomp, en vierkant gebouwd, dat beter een rondom gelijk lijn-

de Kift, als een zeebouwend, en reisvordcrend Schip gelijk (chy-

nen. Sulks de fodanige onder de Vianden , of op een lager Wal
vervallende, fomtijds alleen daarom verloore gaan, daar, in te-

gendeel, andere ter zcillagic wclgefchiktc Scheepen het gevaar

nog wel ontkomen , en , behouden blyven.

Men behoeft fig ook met te bekommeren, Cgclijk wel gemeen-
lijk werd gedaan,) dat Scheepen dusdanig wijt gebouwd, op
Zee te veel (lingeren, of reisbelettende wintvang hebben (oude,

dewijl beide, door defelve onder , en boven het Water wat meer-

der, en na behooren in te trekken, kan werden voorgekomen }

want wat het (lingeren aangaat, heelde my vaftlijk in , dat ge-

lijk het toppunt van een roode , en op de watergolven gewor-
pen fijndc Bol, lig minder als het toppunt van een parallogram

of teerling, van gel-ijken inhoud lijnde, (al bewegen, dat ook al-

fbo de onder na behooren rond, dog op de vlakte des Waters wijd

gemaakte Scheepen , veel minder , door de hemeltergende Zee-

baren, iullen op zyde, of overkant werden gefmeten, at* die ge-

ne welke nauwer, en daarom ook vierkanrer fijn gebouwd
' En of* wel waar is, dat een Balk, door een Touw* met min- vmde

der moeite, overlangs, als dwars, door't Water wend gefieept , JJJschee

en dar miflehien nog van daar het Spreekwoord is .* De laagte pen in

volgt wclj lbo (bude het egter, mijns dunkens, beter weien, in- 1 6*™"

dien defc Balk, door kragt van Zeil, en daar in va* ter tyden

Vallende Winden, even gelijk de Schcepen, moft werden voort-

gedreven, dat felvc drie a viermaal overdwars doorfneden , de ftuk-

loen nevens den anderen gevoegt, voor en agter na behooren toe-

gehakt (bude fijn j en over (ulks ook ccnigfints de gedaante van
mijn voorgeftcldc Schip quamc te vertonen. Om dan korcelijk

te faefluitcn, foo feg ik, Wyde Scheepen fijn Ruime Scheepen,
bebbcn geen of weinig Bal Iaft nodig , konncn ook veel laften,

wind, en Zeil verdragen j daar andere integendeel, ledig fijnde,

by na (onder eenige Wind, en Zeil komen om te vallen: gelijk

nog onlangs een notabel, en inde Haven leggende Schip gebeurt

is , dat met weinig Wind fodanig overkant viel, dat met fijn groo-

te Want op de Wal nederploften : Maften en Stengen konnen
ook veel beter dan in nauwe Scheepen , om 's Wants wyde Uit-

gefpreitbeid , vaft, en onbreekbaar gefield, en de Scheepen felve

om haare Wijdheids wil, van onderen veel fnediger, enterZeil-

lagie wel gefchikt, en gemaakt werden. Dingen alle diemen waar-

lijk onder de Scheeps- deugden agten, en optellen moet, dewijl

het de alte nauw gemaakte Scheepen, alhoewel ook gebruikt wer-

den, niet felden aan eenige van defe alle, komt te gebreken.

Maar nademaal het redelijk is dat in twijfclagtige Saaien, en

daar
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daar,men biet fceker,van kan fijn, Giffing plaats mag hebben , foo

iöude ikl denhen , dat mifichicn d'oorfaak vande Nauwheid onfct

Scheepen, voor een groot Deel, al van Ncags Arke herkom IIig
,wa£ Dewijl ren. allen tyden Meruchen fijn geweeft, die, agt-

flaande op de Godlijkheid van die Beftek, alhoewel dit Gebouw,
«ls Tonder! Riem, Tonder Roer, Tonder Auker of Touw, geen Zeil

te voeren , of Reis te vorderen, nodig had. Haare Scheepen, de-

welke' alhoewel met zwaare Laden beladen nogtans door kragc

van Wind, en Zeil, verre Renen af te leggen hadden, na't voor-
$tetstm*» beeld van dele Arke , hebben bouwen laren. Gelijk als voor

tjïÏÏf ««oige i*""«n Picter 7a»fz <*c Menmmft, en Pietcr Renierfz m Heem
d<rcn „f hebben gedaan. Die met een Tchreven dat de waarc Evenreden-^ heid, van al onTe Scheepen in Neags gebouw, te vinden was.

Ook ial, miiTchien , tot het foo Tcbadclijk nauw maaken, onfer

Scheepen , het buitenTpoorig voor en agter over vallen der Ste-

vens f by onTe Vaders Tyden, veel Gclegentheid gegeven hebben.

Want hier door de Scheepen, alhoewel over Stevens lang, nog-

tans onder Water kort vielen , waar aan dan niet veel Wijttc

mogt gegeven werden , of Touden onder Water de Gedaante van
bet Rondalte na hebben gekomen, en niet wel bezeild fijn ge-

weeft. Maar heden, nu men gewoon is, met groot Nut, de
Stevens veel fteildcr te letten , en daarom ook de Scheepen on-
der Water merklijk langer vallen, mag ook haare Wijttc, ion-

der voor eenige onbedrevenheid te vrecTen , merklijk vermeer-
derd werden. «

• Dog hoe (êer ick de wijde Scheepen mag genegen fijn, foo

•fan ik cgter de Heer Stevins gebouw niet prijfen , want meen
dat het door *t Geweld der Zee, die dog alleen fagtelijk geleid»

en geenfints gedwongen wil wcTcn , gelijkmen daarom ook geen
Dijken inde zee , maar Todanig op Ocvers leid, op datfc op het

vlakke Strand vooreerft haar moed koelen , en eindelijk alfoo

dood loopen (oude, binnen korten Tijd t' eenemaal vernield

Toud wefen. Als ook» dat ergens aan de Grond komende, die

ter wederfijden nederhancende Ruimen , mee haare vierkante

Kimmens wel haaft in ftukken geftootcn Toudc fijn.

Wyders hoedanig dat het fig toedragen (oude, als dit Schip»

met al fijn Wind-vangend Maft , Stcnge, en Stelling werk , op
een lager Wal voor Anker en Touw , het af te ryen had , w il

ik een regtCchapcn Zeeman in bedenken geven. Sulks het lpreck*

woord over al plaats heeft» Niet êlüe.

r • w

Het

. r. • « | r . J . ...
• % . I ... 1 { . t
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Het W. HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Vande Scheepsbouw der Engelfchen in 't gémeen , en Van

'tgroote Schip de Rojale Charles genaamd , dat defen Staat

in den Jaare 16*67 op T^ockfters Rivier Veroverde , in 't by-

fonder , Voorts éhoedanig Jy haar Spanten , ew a/ <fe Inhouten

gereed maaken }
mitsgaders ook Vande Scheepsbouw der Fran-

$oifen.

r - • »

l # 1
*

NOg jong fijnde, heb ik onfc Nabuuren de Engclfche al

voor gauwe en ervaare Scheeps - Bouwmecfters hooren Bkwlwdcr

bcfaaraen. Sy hebben ons door haar Voorbeeld , bin- Eneeifcho

ncn eenige jaaren , onfe Schecpen niet foo Krom, dat* tgt

is, voor en ageer, niec foo veel opfpringende , ook agter niet

fop hoog , leeren maaken j want beide {mijns oordeels) nergens

toe, nut , maar doorgaans (chadclijk zijn , dewijl Swakke , en
Ranke Scheepen geevd, en veel vaartsbelettende Windvang met

% fleepe De reden waarom wy hen Lieden ook in 't wringen»

qf liever geheel weg nemen van Schips Spiegel, een werk nog-

tans, daar ik, om daar door aan Vader Neptumts * wit- gehem-
de , en hoog gehulde Bagynen te beter gelegenheid werd gegeven»
pm met de minfte Schceps - beweging , onder Schips Kicï door
te duiken, ook myn Zegel wil op letten , (al miflehjen alleen

df> .Ongewoonheid, en daar uit volgende Moeilijkheid desWerks

Mftfopx Wat nu wyders de Kruis -Kattefpooren aangaat , met
welke, dit Volk gewoon is haar groote en holle Scheepen » vanN

yppren tot agtcren , ontrent 10 i 11 Voeren van den anderen,

c# (leunen , en , te fchragen ; *t zyn lange Houten, of Balken,

dvfbmet het «ene Eynde aan dc in de Kimmen leggende Sic*

te/*» en met hqt an^erf Eynde, aan Schips andere zyden, aan

de ^lken, van dep derdenT of bovenden Overloop, gefloten, cn
. met een Knie aldaar .valt gemaakt (ijnde ,JCruis-wyle over mal-

Jwndercn (laan, Gelijk pp de nevens gaancje Plaat , onder de let-

ter A te uen is, , 't Is een Werk, met welke zy hun Ooosrncrk,

Darnelyk, de Schecpen voor het wringen
f, los, en gaande wer-

den fe behoeden, fo-r wel bereiken, c(og daj in Koopvaarders,

pnwent het wegduwen vande Koopmanfchappen , fcer veel ruim-

te weg; noemt. Waarom ik pan pok onfc ganfeh uit de weg,
erjfjby !t §chips:/ej^t opftaarwie ^ccunders , en door welke wy
nognnsjict felve nut «Jang^p^ï>oven baare Kruisbalken ftcllen

1
1 Het voorfchreve ^oorbeeld, ia genomen van, het Sehip dat de

•'.Lr. • . r V j ->

r

f rj
~ P , 1:; •.• '

j : Gcuai*

* De Zeelui feggen, voor een fpreekwoord , de Bigynen danflèn ia *t uend. *1»

'cWiter foo bol gut, dit de Golven (chuimend overüort.
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het Geünieerde Staaten in den jaare 1667 , van Rochefters Rivier

&h'P de haalde, en toe Hcltevoet-ftuis binne bragrcn-, *r was lang 174,

cw'/ge en wijd, buiten op dq Huilt, 44 Amfterdamfe EWduimlc Voe-
naair.d, tcn .

*

c hadde 3 Schut-överloopen , met een Koebruggc , en was

Staar*M defe onderftc of laatfte 12 Voeten boveu 'c Zaathouc verheven)
Natie

y Voeten, 3 Duimen, noöger was dén eerftcn Schut -overloop

!T?b/foii- gjtbouwdi op weke 26 Poorten, mitsgaders Schlps kluisgaten ,

** groore SpiHe, en twee Betings, agtcr den anderen, (tonden. Door
even gelykc tullen Ruimte was, van delen eerfien, onderfcheiden

den tweden' Overloop, op welke fig de groore Kajuit, SchipsKom-
buis, en 30 Gefchut- Poorten lierc vinden-, 7 Weten hooger was
den derden, of laatften Overloop geplaatft, die voor een vaftc

Bak, en agtcr een kleinder Kajuit, als ook nog ji Donderbuflen

op fijnen Rug tcn Stryde voerde. Agter op, en voor de Hur, al-

waar het Schip drie dubbeld met Kabeltouwen , voor het Mus-
qwet-ïoot verfenanft Was , voerde het nog agt fes ponders; virr

van dito canbre hadéfe ook op de Bak geftaatv, gelijk aan de
Sehecrirfg , en Verfchanfmg aldaar nog was t* fien r zulks dtt

aanfïortlijk Schip, fijne van Vieren Swavel fwüfïgere Balg, om-
trent hoodeit maak, kon cm tlaften.

De Balken, van de twee ©nderfte Overloopen Waren tKk 14 i

if Dtfimen, vart de andere Overloopen na gelyke reden, en la-

gen meert al 6 , en 6 ert een balv Voeten van malkander, 't geen

na ©n(V (èliiRking veel te wyc, en öm fwaar Gefchut te voeren,

at rtffwéfe was- Tien Voeten was de dfkte van dte groote Maft,

met fi)a Wangen* in de Rönttc. Dé Bocgfprict begreep op defe

w^të H Vèéteri n Duimen.
De Fokke, en Be&anmaftj enkeldc Houten, hadde d'ecnc 8

Voeten 6, en d* ander ƒ Voeten f Duimen , in de Rontte:

ItSehips groote, of ttegt-anket hadde *rs>», en daaglijks An-
let 4020 Ponden Gewigts, en het» tot het laatfte bchoorende

Touw s hadde 18 Duimen Dikte, Het Hout uit welk dit Volk ge-

meenlijk haare Schce^cn t' famenfettcn , valt doorgaans niet lbo>

fwaar , dot* harder 1

, en verwarder, als dat geenc daar d" onfè van
werden gebouw d , waarom ook bcnodigt fijn daar omtrent meer-

dW tydsi en airbeids re bededen, ais wy hier wel fijn gewoon te»

doen'; do» dc deurfaamheid , titel ïaare Scbeepen daar door, bo-

ven d'dnfé bekomen, kan alles rykelijk vergoeden.

In Schrijn, Sn y , en Schilderwerk , met welke zy gewoon fijn»

haare 8cheepen bimiéWaarts re vertieren , worden ohfc van de haa-

re merkftjk overtroffen , jaa haare Kajuiten (chynen een welge-

fclnktè Raaé-fcamcr , of Vier*lcW gehjek te wefen ; maar het

Beefcr-w4r* , daar nöede fy naate Scheepen van buiten optojen,

moet , Wtfat doorgaans de behoorlijke teifeening daat aan Ont-

breekt , en ook , rrteeft altijd te klein is, 0» de grootheid der

Senteden-, laan welke ï&i tot cièraad komt tfe dienen, voor bet

onfe, de vlaege ftryken. Dat haare Scheepen doorgaans dieper,

dan <f*btffev3ri Y Water gfltfly agc rk in haat een deugd te zijn,

6nY Öat mceft over al , om te konnen Vloten , Water genoeg

•7't? j* i.i c' >•! •; Jl »*.
. v .'^ril i' -> n Dat
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Dat wyders dcfc Engelfche Bouw-mecfters alle Scheeps ïnhou-

Cen» als Leggers» Wrangers, Buiktfukken , Pijk ft ukken, Oplan-

gers , cn Stutten fon der Cent of Scheering te gebruiken , al van

te vooren eer Bet Schip op Stapel (laat, (bdanig weten te be-

mallen, en gereed te maken, dat «by den anderen gevoegd fijn -

de, 't Schip van vooren tot agteren, en van onderen tot boven

een behoorlijken omtrek heeft, is nog wel het voornaamfte dat

hen berugt en beroemd maakt.

Om dit te verrigten , en uit te voeren, gelijk Konft-kundi-

gen die't gefien, cn my verhaald hebben, gaat het mceft op de-

k wy(è toe.

Sy maaken een looie Bedding van Planken, foo groot als voor-
J
0"* *

1 zijn haar Schip te bouwen , befchryven op 't felvc de j^JIfspM-

Kiel, de Overloopen, Schips Opfpringcn, mitsgaders de Bogt, en
J»j

het vallen vande Stevens, trekken wydcrs op Schips Wij ttc den Gerïed

Rond omloop, die fy aan de Barkhouten van vooren tot agteren mukm,

willen geven, teikenen daar in haar Middclfpant, (bdanig dat

begeren -, plaatfen 't felve , met gedagten , op dc Kiel, daar zy
't Schip wijtft willen hebben , (tellen vervolgens daar wederom haar

4
Agtcrfpant of Spiegel in, de ruimte tuflehen d' een, en d' ander

Figuur, deelen fy op drie of vier verfcheide plaatfen , in zoo
veel deelen als voornemens fijn Inhouten tuflehen 't Middclfpant,

en Spiegel te voegen. Ziet 'er hier, na mijne bevatting, onder

Letter B een afbeelding van. 't Schip is Lang 168, Wijt 40,
Hol 18 Voeten, d' Agterfteven , en Hekbalk ydcr lang 31 Voe-
ten, tuflehen Middclfpant cn Spiegel fijn 16 Inhouten gefchiktj

den omrrek aaaa wijil het Middelfpant aan, de linie bb geeft

Schips Holte te kennen, en door de linien cc werd dcflèlvs ae-

ter-op-fpringen , mitsgaders 't verfcbil* der wijtte tuflehen 't Mid-
dclfpant cn Spiegel uitgedrukt. Al 't overige agt ik .door fig

felvs genoeg bekend te wefen.

En gelijk fy aldus handelen met haar Inhouten die agtcr dc
Middelipanten (taan , foo weten (y , die tuflehen het voor , co mid-
dclfpant in werden gevoegd, op dc cygc wijs gereed te maken,
als ook al het Inhout dat tuflehen 't Voorfpand en Steven , 't Schips

Boegen moet formeeren, welk laatfte ik hier ook onder twee af-

beeldingen heb willen te kennen geven. Onder Letter C wer<J

het Schip regt van vooren, en onder D van ter zyden gefien-.

De L«ters aaa het Voorfpant, bb de Steven, er» cc dc

Scheerftroken betekenen. .

Dog of nu dcfc manier van doen eenig gemak, vaardigheid,

of voordeel kan toe brengen , als ook of dit aan onfe Scheepen, die

dog laft-dragens , cn Vlot- gaans wille, over al zeer rond wer-

den uitgebogen , en korter verkeringen , dan die der Engelfche

hebben, welke meed al te maal maar van eenparigen omtrek

zijn , ook practicabel foude wefen, blijft my onfeker.

Dc Franfche , alhoewel ik dc(êlve , hier te Landen , noit voor
"Jj'jjjjj

gauwe Scheepsbouwers heb hooren te Boek (lellen , foo üe ik scheep*

egter dat fy defen aangaande ook al haare vaftc Wetten, en Re- f
uw%?

]

gulcn hebben. Haar midde.«e, of grooce Spa* * op fodaoig ~ '
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een wy(è Fatfoencn, als ia de Figura onder Letter E te (ien is*

Sy trekken voor eerft een Cirkel, lbo wijt, als bet Schip bege-

ren aan te leggen, dat alhier op 40 Voeten (tellen (al. Deelen de
(èlvc door de Middellinie a a, in twee gelyke dcclcn , met wel«

ke dan den onderfte Overloop» of eerftc Üitwateringe aangcwe-

(èn werd. Befchryvcn wyders de regtftandigc dd, en fteeken

dan, mee de pafler , uit de Middcllini aa, na dat het Schip
hol, en hoog hebben willen, de twee Paralelle bb, en cc En
dewijl fy beft agten dat het Vlak , of Bodem , 't Schips halve,

Wijrte bevar , foo fteeken fy weder met dc Paflèr , ter weder
zyden van de Middcllini dd, 10 Voeren, cn befchryven , van
daar, de regcitaanders cc, cn ff, op welke fyecnPuncl:, hoog
of laag (lellen , alhier met 1 1 geceikend , uit welke fy dan dc
Kimmens, met ee, en ff, gemerkc, rond, of flauw betrekken

konnen. En alioo fal dit Spant van onderen fijn behoorlyken

Omtrek bekomen hebben. Opwaards aan draagd liet nu met
dit Spant aldus toe. Sy dcclcn de Hoogte tuflehen a a, en
cc, in cwec gelijke Deelen , als in g g, en fetten de Pafler,

met de eenc Voet op de Pun&en e, en f, en trekken ter we-
derzyden , dc Boogen a a. Nemen vervolgens dc Pafler , ter

felver Wijtte , cn fteeken uit de Punöen h h, waar in dan
wederom Paflêrs een Voet gcfteld fljndc , trekken , met den an-

deren, ter wederzyden de Boogen a, i, en is alfoo dit gehecle

Spant, na haare wyfe, geformeerr.

En of (choon dit Spant , na Schips grootheid, wel een wei-

nig te wlak (oude villen, by aldico datmen dc Middellijn aa,
voor Schips Holte, of eerftc Uitwatering wilde nemen, foo kaa
egtcr fulks, fondcr eenige wanfchik aan de Figuur te geven, lig-

telijk èen Voet of twee verbeterd werden , en konnen ook de
Stutten, uit verfchcide punctcn, naar believen , meer of minder
invallende werden getrokken, gelijk de geflipte a, k, re kennen
geeft. In Scheepen die Hol fijn , mogen de(c MiddeKpanten
haar volkomen wijtte, wel een Voet of twee beneden Schips hol-

te aait nemen , want hec Schip daar door, om Wind, en Laft

te verdragen, re bekwamer fal wefen.

Dog die defen aangaande meerder netheden begeerd., kan het
Boek dat by den Meer Daffïc be&hreven, en in den jaare 1677
tot Parijs i ra * Frans gedrukt is , na fien. Wat wyders de
Scheepen vande Swcdcn en Dcenen aangaat, meen datfe voor
't meerder deel d' onfc volgen. Maar ook hoe gauwe Mecfters
dat wcfen mogen, dat fy egter <!* onfe, 't fy in net, of veerdig
Timmeren, niet balanceren konnen»

1
' * ' , li
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Het V. HOOFD-'DEEL
H A K D I L D

Vande Deugden en Boedanigheden die een Scbeeps-bouwmeefter

belmrd te hebben. Hy diend, behalven de Lees, Schr'uV
i

(jjfer, en Teikpi-hnft, in fijne jonkjxid ook de Scbeepstim-

meringe geleerd, en felver geoeffent te hebben. S'tjn *s Volks

Deugden en Gebreeken te leeren kennen , en Jig daar Van

te dienen. Ook Voorfigtig, en Langmoedig te wefcn ; I\en-

nis Van het Hout te hebben
; ftg Van bequame Meefters-

IQtegten te Voorftcn. En eyndeltjk ook Vroom en Deugdfaam

te we/en.

L ccr ik nog van onfc Scheeps - bouw fpreeke , ver- vmde
1' order, •<Aeift d' order , -ook iets aangaande de nodige bcquaam-

heden van dcflelvs Bouwmeciler , tc fchryven. Wel-
ke,.in fijne Jeugd» bencffens dc Lees, Scbrijv» Cyffcr,

en Teiken-konft, om aan fig felven alles kortelijk, cn gelijk ,als bouwmecJ

in ccn fpiegel voor oogen tc (lellen , ook de Scheepstimmerin- J^,
1

^
tic , om aan fijne Knegten behoorlijk onderwijs r cn van ajle hebben.

Schcepsbouws rakende voorvallen grondige reden re kunnen ge- &ai .

ven, geleerd, en felvs ook geoeffend fal hebben} want, uitdiep b/hti»e ét

hoofde, hy fal begaafd met ccn redelijk Oordeel, aan ,d' ccne
s c

e"'
v

zydc, fijn dienstbaar Volk, geen ongerijmde , ofte ondpcjilyjfee Cftfu .'

«

dingen opleggen, on aan de ander zydc ook konnen iiei) » wie ^^"^
van haar fyn pligt, t' fijnen nuttcn, wel, cn behoorlijk komt te

jnflin;
l)CtragtCa. jonkheid

Hy (al, zyns Volks ingebooren aard» door neerftige opmer-£j^,.
king, cn by kleine preuven, haaft weten, t' onderfcheiden , dien timmerin.

hy ziet fterk van lighaam , dog (lomp van hcrflêncn tc weten , EEkSbï
fal hy pJaatfcn daar hy weet de meeftc kragtcn , *dog het min (tc geoefend

verftand, gelijk ais in 'c Calfaten, Hqutfagcn, Inhoutcn, Balken,
t,h*bbco-

•en K men te bc luk ken , van noden te wcfen.

Maar dien hy bevind, benevens de des lighaams kragtcn , die dog SrVsVoikt

over al inde Scheepstirprperinge fecr wel tc pas komen, ook een

goed verftand, en oordcel te hebben, fal hy met Kiel, Stevens, ken teil-

en Spanten toe tc leggen, Willen, Wrqngcn, Balken, cn Banden "„"Jj"^
tc voegen, Barkhouten, cn Banden om tc haaien, befig houden, vantedio-

tDcn Loomcn, Tragen, of Speelagtige^i van aard., fal hy, foo ncn -

veel mogchjk is, om het nut dat nog in die fwakke cn verdrai-

de natuur (leekt,,uit te haaien, geduurig onder fijn gefigt hou-
den. iOf, dat nog beter is, hy fal fijn werk^ dat hy weet, van

ccne natuur tc weien, by verfcjieide partyen van fijn Volk, ec-

lijklijk doen onderhanden nemen > want de Menfchcn gemeenlijk

door yverfugt, of fceker foort van eergierigheid aangedreven

,

C 3 niet
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niet ligtclijk Tullen toelaten, dat d' een d' ander, 't(y in net, of
aardig Werken , d' eenigftc dingen die hier ontrent fijn te be-

tragten , (oude overtreffen : en aldus fal hy , op een gemaklykc, en
met de menfchclyke natuur ganfch over-ecn-komende wyfe, veel

meer werk, en dienft van fijn Volk komen te genieten, als hy
met alle fijn hard , en tegen natuur ftootend aandryven , van
haar foudc konnen bekomen,

ook v0or ! D0g wanneer hy bemerkt, dat fijn Knegten, uit eygener aard,
figt,g

' en eerfugt, aangefet , den een den anderen tragten voor uit te

fpooren, en wetende het ganfche werk fwaar, en (by gevolg}

veel gevaaren onderworpen te welen , lbo lal hy Q de alte groo-

ten winlugt ter zyde fettende) toefien dat d' yverigfte in het

ftellen van Stcigeringe, of Stellingc niet alte los, en ligt, defen

aangaande , daar over heen loopen j want ibo doende (oude zy
hem, en haar felven, beide fchade, en fchande toebrengen, ge-

lijk fulks meermaalen is gebeurd.

Maar alderhatelijkft is 't' , als het dienftbaar Volk het aan-

fhande , en over 't hoofd hangende gevaar , wel voorfiet , en

te kennc gecvd, cgter haar Meefter uit los, groots, of gierig-

heid , hen - lieden geen middelen , of tijd , om het felve te

ontgaan, wil laate genieten» waar door ook nret weinig miflU-

gen, en rampen fijn gefchicd, gelijk fulks 't fijner plaatfc (al aan-

gewefen werden.

Met weinige , fal den Bouwmeefter ook zijn werk aanvangen

,

en byna met gelijk getal, om datmen in 'c beginnen, en 't vol-

maaken des Schips, aan veel Volks geen behoorlijk plaats kan ge-

ven , eyndigen j ook , geduurende 't werk felve , geen meerder

Werk-gaften aannemen, als even, en genoeg fullcn fijn, om het

(waarde dat verrigt moet werden, uit te voeren» want maar met
it:, weinige arbeidende, (al hy (niet alleen} foo veel te beter een

ygelijk konnen in fijn pligt houden , maar het werk langfaam

voortgaande , fal hy ook aan het Hout gelegentheid , om fig van

fijne overtollige , en verdervende vogtcn te ontladen , en daar

door , aan het Schip , x>m deflclvs Mccftcr , veele jaaren dienft te

konnen doen , geven.

«jLmjb-
Twift, of Gekijv fal hy, met fijn Volk, om geringe oorfaa-

moedigte kc, niet aanrigtcn, maar fig veel liever , op een beleefde wyfe,
wtkai

tijd, en werk fulks toelatende, met de eerfte gelegentheid, na

haar een, en andermaal, onder het toe tellen van baare verdien-

de dag-looncn, ernftig tot baar pligt vermaand te hebben, van*

'de onverbeterlijke, t' eenemaal ontdaan.

KeonUfao Hoedanig, en hoe veel Houts hy ook tot fijn voorhanden heb-
h« Hout « bende werk nodig heeft, waar, en voor wat prijs, het beftie
hebbem

(^kómen jj. diend , alvoorens, hy, Schip, of Scheepen. te ma-
ken aanvangt , goflb mdf , onderrigt te wefen j want ander-

fints onbequaam, of te dier koopende, lal hy veel moeiten, en
fchade ondergaan , en cgter niet het werk (oo goed konnen le-

veren, als met minder Arbeid, en Koften, wel had konnen ge-

(cbieden.

En, op dat den Bouwmeefter, tot het profitclijk inkoopen,
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en verbefigeu van lijn Hout , en andere Schccpsbouws nodige fi

f
™ ***

(toffe, fijne gedagten te beter mogt tocëygenen •, mitsgaders ook ïEien-

mec te meerder Ruft, en Veiligheid de Langte van fijn Kiel, en Knr Ptcn

Stevens » 'c Fatfoen van Spiegel, en Spanten betragten, Maften*/

Balken, Poorten, Luiken, Sec. verdeelen y Bcfchori, Betings,

Knegten, Spillen , en Spooren, na behooten pbatfen j dingen

daar op het wel meeft aankomt j foo fal hy, uit fijn Volk, na
de fw aarheid lij nes Werks, een* twee» of drie voorfigtige , cn
des werks redelijk wel verftaande , Mannen , Meettors- knegten

kieien ; defe Tullen de mindere dingen op zig nemen » en met
her alrecrs geordonneerde Hout tc Helyncn , het iclre na de
Mallen af tc fchryven, en te fien of het wel gewerkt, gevocgt,

en vaft gemaakt werd j
dingen daar anderfints by de gemcene

Knegten, fomtijds weinig zorg werd voor gedragen, ook haar

Wérk wel vinden, en hen Dagsloon rijklijk verdienen.

EyndelijX, den Bouwmeefter diend .te weien een zorgdragend En ejndiyk

en vroom Man* want van. fijn wel, -af wanbedrijv niet Telden ^
k^"

het verlies, of behoud van Lijv en Goederen veder Menfchen fannS*
te gelijk afbangd •, daarom fal hy ernftig agt geven • dat zijn fca-

Schip over ai, metKnien, en Banden, behoorlijk gebonden , en
met Yferwerk wel gefloten is-} op dat het door 't van alle kan-

ten flterk aandringend , en fwaarwigrig Water , door welke het

,

met al de in fig hebbende L aften, geduurig Hemelwaarts opge-

voerd, en gelijk als Hellcwaarts inedwolgen wend, niet ergens

ondetten , gaande raaken, lek werden, en aaoo met Man «n
muis ren verderve nederftorcen, raocte. o Vi

m...n'.,t I '
% V- 1. , . fl H»'j«üV

V(M

—

r 'f— —— i
—«-» ,;»...J émU U J. r i*Upèi*.*ï'> i-./.;' "

ooi Het VLaHQ QFv~wEEtiv\ \ <>--•>*. ai

t b; t ' . .

«
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t
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'
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-:;r>J . H- VW D e L D ;
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Vdn&e, Scheepstimmerwerven kt 'Èedding daar ,op. VMe
^$<feepstimwrmam Lapis > *f <P baér Vm

, v.4n -étu^kfm Vrauky en Ixxdmg daar mede Jt bandek*,

ttm het Fmux\ ëf ftü en Teer•* Smelter?% mét deffsfos

toebehoren. Vande Opftenders en baar werk fynek Hwi-
'

Werkers cn S^aander^ra'a^ers. Ejttfeltfc' Vm 'dü 'footnfafë'-*

wl'ov . i::.'«;*i7 J . ':'ifl amn n lofmsm fJ*v]| «^i*;;
",

DEn Schceps-oou^meefter, met ge feide Deugden, cn Hoe- v«mh>

|

danigheden begaavd, fal, en om aan filn Volk..«Hl ffi^ff
vePTigtcn van haar ruimte , van noden hebbende werk, werv!

*

behoorlijk plaars ie verfchatfen , cn om fijn van noden
tochtende Hquc , wijc penoeg van den andcreu tc plaaticn , om
mes de ra mfte .moeite, en ryd-vcrlie» , hoe bcquaamfte , cn rot

hot wcik aWeibeft voedende uit ie konncn kielen
, iig van een

gangogfiiam .gwjöte, cw cm *te Scbecpcn gemaklijk te doen van
Stapel
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24 SCHEEPS-*'*
Stapel loopcn, van een agter hoog, en voor laag leggende, Werv
voorfien.

•oh'^ed*
; En op dat fijn op Stapel (taande Schip, fig niet ergens, bui-

op"
8

jen fijn oogmerk, mogte ontfakken , foo (al hy,.op dito Werv,
een Beddmge van Planken, ter langte van 190, of 140-, en
ter breedte van 10 of 12 Voeten, om de onder de Kiel leg-

gende Stapel-bloks , daar op, te plaatfen, bercidea

vnde Een groot genoeg gebouw, of Loofe, tot berging van alle ge-

nramw-
1eedlchappcn , en andere kleine , niet nat mogende werde

,

awniLooff. Scheepsbouws behoeften , gelijk als daar is , als Mos , • Grov

,

^hut' en Witwerk, Houtc Nagels, Driftkloflèn, Keggen , &e. , mag aan

gebruik, des Schecps-bouw-raeefters Werv ook geenfints ontbreeken.

Want alhier (al hy ook Balans , en Schaalen , om het vande
Groffmit komende Yfcrwerk na te wegen , en 'c gewigt daar van
te doen aan tekenen, op hangen.

Daar (al hy de ordentlijk aan een gevoegde Spykerladen , tot

omvang, en uitlevering van allerhande Spykers -(oorten, reyens

gewyfe by een voegen.

Ginder, in dien duifteren, en by na onnutten boek, fal hy,
de befmeerde, en befmettelyke Pek, en Tcer-tonnen» mitsga-

ders de gcele , en met Matten onwondene Harpuis- fchyven,
plaatfen.

. De Soldenbalken, op dat bet (ijrf Schip aan een digtert Over-
loop, Bafc, en Half dek niet mogt ontbreken» fal hy, in voor-
raad , met Balkplankcn „ Dubbeldèelen , Wagefchot , en andere

Noordfche Waaren, tot nederbuigens. coe', opvullen.

rf'

B
rkfr

^en daaglykfen Drank, die, op dat lijn, door dc Son uitgo-

Dr,ok, en droogde , en dorftige, Volk , niet fiek werde, nog fuur , nog

i^miae
vaats > °^ mindcr in prijs, als van een daalder 't halrvat, behoord

tihtZ te wefen; fal in dit gebouw, wel üit de lugt, dog egter, foo
dtien. veel mogelijk is, op dat dc tyd niet onnuttelijk vcrlooren wierd,

voor de hand leggen: en nier toelaten óac cenig Bier, met Kan-
nen , langs de Werv, of op het Werk wcrdc omgedragen:

maar veel liever een yder vcrpligtcri, voor het vat tc komen
drinken; want hier mede zal hy, niet alleen het loon, vande
Bierdragers , maar ook , dcwyl de meefte fig fullen fchaamen,
veel van haar werk , eh onder het oog vande Meéftcr, te loopcn,

veel Drank fpaaren. ,
•

Tin htt

of

*^oc ^cc Smelten » en Heet maaken van Pek , Teer, en Har-

dc^Pedt «a Pu*s • zal een gedeelte van deze Loofe afgefondert , rondom
TcrrSmei. bémuurt, en op dat de vlam, by ongeluk, inde Ketel flaande,

Seimoejgcen meerder voedfaamc (toffe mogt vinden, en alfoo, verder
" onheilen vcroorfkaken^ nxet een ftcène/ Boog overtogen,/gebouwd

;
'

^ werden., t iw. rr-i .
v

' ,171-., : .-. . sr' : .

'

.

. , VTwec^ fwaaré» viérkamc^fexe Scaayen, ter Jangec als de Haait-

ftede wijcvisiiftiUen alhier,op haaoon rug, 3, kop£re Ketels, ydcr

ter grootte 'van een Tonnc nats , ren viere dragen , $ 4 4. dito

kleine, om de gcfinokene* ervhect gemaakte Gummen, daar me"
óeby kleine partien op het werk te btengen s fttftóm ook her on-
trent ' haar verblijv vinden. 4. Sware yfeje> Treeften » om , in
r

><
;

.

' het
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BO V W-K ONS T. i$
het nnmclen, en buigen van Planken, en Barkhouten, Water op
tc hecren, moeten hier ook werden by gevoegd. In defe Loo-
fe fullcn twee Mannen op de uitgaande, en inkomende Gereed-

Vin(le

(chappen > op het Bier , op het heet maaken van Pek , Teer j openden

mitsgaders op het vande Smit komende Yferwerk , opligt heb- J^f
ben» en haare overige» ofte anderfints ledigen tyd, met Zaagen
tc vylen, Houtenaeels te fnyden» Dhftkloflèn te maaken, Spy-
kers te winden. Witwerk re fpinncn, &c. doorbrengen.

En gelijk inde Huishouw Opcr- of Opperluidcn, foo ook in-

de Scheepsbouw , na reden van Schips Grootheid , een partye hmÜ».
Schjouwers nodig fijn: Mannen die met het fwaare Hout» doorkenen

het Windas , of Kaapftand» uit het Water op de Werv. en^^
van daar Scheep te brengen » mitsgaders de Slijpftctncn te drayen,

Gerccdfchappen te bergen, de Spaanderen op te lamelen» en al-

foo, op dat de Timmergalren tc beter werk vorderen mogten,
een ruime Werv en Schip te houden » haar Dagloon » dat gemeen-
lijk ruim een derde minder» dan de, foo even genoemde is, wel
verdienen fullen.

- Nog een Loofe» indien den Bouwmeeftcr fijn Schip felver toe- Eyadeiijt

takelen, en Zeilrede wil maaken » lal hem ten hoogden nodig rtaitt

welen» want alhier fal de Hoog-Bootsman , met fijn onder hem j^y^
hebbende » en fig op 't fplitfièn > eti knoopen wel verltaande Volk, fijnVoik

plaatfen,- fommige fullen alhier de Stagen betrenflèn , dcflèlvs

Blolp , en Kraagen daar aan toepaflèa» cenige met Hooft-rouwcn
tc korten, die te bekleden, en Juffers daar in tc ben del en, doen-

de welen. Andere fullen met Stroppen tot het loopende Wand
te fpliÜèn * zig bezig houden, zulks den Bouwmeeftcr op dele

\vy fe lijn Schip lal gebouwd» en by na te gelijk» ook toegetakeld

Vinden. .

- 7 J.
,»~

hfa'Vll. HOOFD-<DEEL
Ha n d e l D

Vande Gereedfcbappen die den (Bouwmeefier , op fijn WerV> no-

</g heeft , als daar fijn Xaapftanden, of JVmdaxen ,

derwmden^ of Dommekragten
, Setbaaken^ V^oSen, en Sleg-

gen. J^antbaaken
, Haakhoofden , en Hoepen, fokken , .

•

Zaagbanken , en Schaatfen. Sftjpfieenen , Mookers , yfere en '

boute Bandboomen 'Brandyfers , Treeften > en Veel andere

kleine Gereedfcbappen meerder.

*

«

DEn Bouwmeefter fijne Werv in order gebragt hebbende, Vtn3t^
fal dcfclvc met genoeg, en deugdfcame .Gerccdfchappen itedttsfr

voorfien. Want door de veelheid, zal hy het Ifchadclijk 5ür,ï
wagtcn lij nes Volks voorkomen , en door derfelver wel-

gcfteldhcid
, gelijk als met deTrek , en Kraan,zaagen wel fcharp , de

D Shjp-
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Srfjpft&r/en tfèf ititiêi êü EtomtnekraWen wd géfmeera*, Bkxrks

er? Sterreven buiten vérloof), èit hdt Touwefk buiten gevaar van
brééRèft te fiotfdcri',' fit hy teel Arbeid fynes Volks (paarcn, en
egfét fijn Werk dipper Voortgaan > en (by gevolg) veel Voor-
deel éden.

vandtKwp Eri daafom (al hy na mate van dé (waarheid fijnes voorgeno-
fUndc0

'
rriéri Werk* ) i 4. loflê Kaapftanden of Wind-axen , om fijne in

hec Water leggeride Sommers, en Kromraers daar mede op het

Land te brengen j fijn Stevens te regten , Balken , Banden , Kat-
teïpööréhi Steunders, fwaare Knien » «cc. by t' Scheep te win-

den ; döèn toeftcllen.

htardeug- By dett Wind-axert fullen wel 10 i 12 Dommckragten , by
*•>•*>£" afldêrc gefèid "Kelderwinden , voegen. Want onder aHe de

Scheepsbouw^ nodige Gereedfchappcö iflêr geen dat van meerder

gébruik bf nattigheid dan het Wind , of Dommekragt is. Dewijl

alleeri dbpr derfelvcr behulp, groote , en anderfints by na on-

rócrlijke Houten aan het Schip gepaft, en vaft gemaakt werden.

Haare voornaame Deugd beftaar in het digc in een voegen, en
wel óp Töarkahder paflènd Temperament haaren Raderen j want
die niet distin een voegende, fullen fthocken, en ganfeh oneffen

gaan, en by 'gevolg ved van haar krafct vcrlicfcn; en dcfclve niec

vim 'gelijke hattl', óf fegtigheil fijndc, dewijl fy dog, om hec

jróot GeweM dat ïjr re lijden hebben , van geen louter Staal kon*
h'cn wefc'n, fullen malkander Af I tin ven, gemeenlijk genaamd Yfer -

kauwen t|jetn tiaaV aan gekend wtrd , als fy eenig geweld doen-

Öfe, Afvyïfeï Van Yfer te Voörfcnijn brengen j waar door ly bin»

nfeh kortën rijd f ccnemaat onbruikbaar {taan te werden.
'. Maar aldermécft köttnendcfe Dommekragten bedorven werden,
wanneer defelve met haar meerder Getal , een feer fwaar Lighaam,

in haar Klauwen, of op haar Hoornen dragende, men niet voor-

figtig genoeg is, om haar alle wederom eenparig, en gelijklyk,

van die Laft te ontheffen, maar fomtyds fodanig een Laft als voor

drie genoeg (oude fijn* op een alleen doet aankomen, waar door

noodfaakl ij k de Staaven , en Kammen der Raderen buiten haar

fteek, (en by gevolg) 't gehcele Dommekragt buiten gebruik

moet geraken.

ty-m Meelt alremaal komen fy van Ceulen, en wierde in mijn Tyd
, s

' yoor clc befte geagt, in welkers twechoornige Heugel de Lclyen

Waren gedrukt.

Gelijk na de veelheid, haarer Nummeren, met welke fy van

4, of tot if 1 of 16 toe, geteikend fijn, al haar Raderwerk

Cubifcher wyfe verfwaard werd , foo rijft ook derièlver prijs van

Nummer tot Nummer hoger , luiks datmen Accord gemaakt heb-

bende) aangaande het Nummer, 't geen fomtyds met 36, 38, of

±0 Stuivers betaald werd, men kieft fodanig een Nummer alsmen
gjj*r 'begeerd : fay 'voorbeeld, "het Nummer bedongen fijndc voor ftei-

Vérs, 'wat fel kóftcn een Dommek rag ge teikent mct.Numfller »?
Xriiwoóïd iaguldcïö' ftuivère. Ziet het Werk.,

'

,

' ''

.

-
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ch zoo handeld men van nummer tot nummer, 't Getal dezer

Dommekragten mag op een welgeregelde, en tot groote Schee-
q

pen te bouwen geTchikte Wcrv , zig wel tot 20 , of 25 uit-

firefcken.

- : Twaalv van Ypenhout gedraide rollen , lbo -veel Eflè hand*

fpeekén, diergelijk getal Serhaakén, 10 Kanthaaken * item 4 van Rollen, ca

Tay-yfer gemaakte Hontkettingen , 2 Houte Sleggen, 6 Haaktou-

wen, altcfamen otn fwaar Hout te verplaatfen nodig , fal hy hier kco^Hak-

by voegen. •
•

R°«
d

cn

n,ei1

't'waalv Heele, foo veel halve Saagbanken.' Vijv a 6 fterke Boe- Bokken,

ken, : met dubbelde Schijven, en verder tocbehooren, om fijn Kiel £"
n

gba

^
op de Stapelbloks, en fwaare Hout ter Zaagbank te brengen, ful- schurfca.

ten -ook al van fijn cerfte bekommcringc wefen nadcmaal de

Zaag , onder alle andere hulp • middelen , by na de eerfte Roer-

vink is, die 't werk moet aan de gang helpen.

1 De Slijpfteenen , alhoewel (êlvsBoten Plomp nogtans de Ge-vude
icedfèhappen Scherp maken, en op de Scheepstimmerwcrv van siijpa»»,

groote nuttigheid fijn.

' -Want niet tegenftaandc het flijpen, en Icherp maaken der Ge-
t&dfèhapen , fomtijds al een Notabile tijd komt te veccyflen

,

foo kan het egter geenfinrs met het proffijt van den Bouwmee-
ftet over-een-komen, dat zijn Volk haar felven van botte, en

niet fnydende hulpmiddelen (oude moeren bedienen, nademaal

fy daar door dubbelden arbeid doende, des te eerder moede en

mat ibude werden, en ook (legt werk maaken -, en daarom zoo
zullen op een volkryke Werv , op dat d* een, niet te lang, na

d' ander mogt wagten , ten minden 2 , en hoe grooter hoe voor-

deeliger, Slijpfteenen nodig wefen. Sommige komen uit Enge- op witwy-

land, en wel voornamcnlijk van Nieuw- Kaftcel. Andere wer- fefy ,rer *

den uit het Graaffchap Namen tot ons gevoerd ; en werden met deo,

groote partyen by het SaUar (SalJer); by kleine, met het ftuk

of by de Voet verkogt. Haarc prijs is nadcftèlvs Grootheid, de

grootfte zijn die 8 Voeten Diamcrs> ofte Middcllijns begrypen.

uog werd in dele Steen-handel 8 Duimen voor een Voet gere-

kend, en Steens* dikte, ook geteld by dcflèlvs Breette: fuiks dat
• « « » . • >

1 Steen van 8

, Steen» van 6|VoeKn ^ sMr
* 8 van 4 j

, dog 3 van' 7 Voeten 2 SaUers uit maaken:

en heeft men in Vrcdens tyd, het SaUer wel voor m of 14 gul-

D 2 dens
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dens gckogt: maar werd tegenwoordig wel 28 daar voor betaald.

Of delêlve by de Voec koopendc_, quam voor delen een Steen

van 8 Voeten 14.) een van 6 Voeten V, van ƒ Voeten 5» cn van

4 Voeten 3 Guldens te koften. -Die grof van Sant fijn , maken
de Gereedfchappen, eerder, maar die rijn, en hard zijn 9 foedi-

ger fchcrp.

nnde Yfc- £en gr0ot getal Yferc Mookers , om fwaare Bouten , en groot-
rc ?

te Spy^crSjjBcde in te drijyen , Tullen al mede haar -werk wel vin-

den. Derfelver Prijs is na- haar Gewigt, het welke van 10, tot

lf of 16 Ponden , mag opklimmen, en word gemeenlijk 6 (lui*

vers voor 't rond betaald. Deflelfs deugd beftaat te grooten dec-

len in de, welgctempenheid baarcr ftaalc Kruinen, want die te

hard lijnde, lullen afmorflelcn 1 enrcfagt, lullen omfêrten, rood,

en onbruikbaar werden. Haare Huifen, of Steclgatcn dienen ooft

pm gewis,, en niet mis te daan , wel juut in het middelpunt
werden nu haarer fwaarce tewefen , en d' Ondcrvindinge , die lbo nietd'cenig-

voor liVtin ^e * immers onze voornaamftc Leermeeflreüe is , doet haar
gemaakt. 0u veel langer , om dat de langte het meefte aandringt, en aan

de Kruinen veelfmalder, als voor defen, om dat het ftaal, toe

groot geweld te doen, als dan veel beter beftand is, te voor*

fchijn komen.

^«M
Koeï YTcre,cn allerlcy ceweld doende Handboomcn, ofKoevoeten

,

Drandyfcn ten getale van jo. Verfcheide gebruik hebbende yfcre Trekveters,
«Treeften

fig tot g Gf JO m0gen uitltrckken. 4 Op den Ruege cenig-

fints rondloopende Brandyfers , om Barkhouten, en Planken te

buigen, yder tot 200, of meerder Ponden gewigts. Zoo veel

fwaare yfere Treeften , om Water tot de voorfchrccvc buiging

dienftig, op heer te maaken, fal de Smit verfchaffen.

Item ao Sórhevels, met haare Touwen, en nog meer Schot-

bouten met haare Spijen, en Ringen, Tullen al mede ten. Eynde
voorfchreven dienftig wefen.

Nog Tullen 200 Yferc Driftboutcn, om Schips Naden digt aan

een rc drijven, haar gebruik wel vinden. De daar toebehooren*

de Beukenhoute Kloflen , en Keggen, en van welke geduurig

1000, of meeder getal, om te deeg te mogen droogen, als wan-
neer Ty veel beter, als nat lijnde, (lag konnen verdragen • en by
gevolg veel langer goed blyven , dienen in voorraad te werden
gehouden. Defc werden gemeenlijk de Houtzagers, te zaagen, en
te kruinen, voor ia, of 14 ftuyvcrs 't honderd aan bcftced;dog

delêlve by andere koopende, werd voor dito getal f guldens be-

taald. 8 Wolven om de Stantftrooken te wringen , kan men
ook niet ontbeeren. aoKalmayen, met haare, van Ypenhoud,
daar toe gedraide Hamers , dienen om het witte Voorwerk diep

in Schips Naden te dryven, en mee ecnen om de fwak-gearmdc

Menfchcn eenigfints te verfchoonen. .

De 2 onder en boven met Ylèr beflagene Wcrv-Palen , geven

groot voordeel, om datmen daar door, gclegcnthcit, van vaar-

dig, Schips (telling i of ftetgerftaaken in d' aarde te planten ,

bekomt.

Hier toe, als ook om Paaien voor de Kaapftandcn, &c in t*

liaan
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flaan», behooren 2 Handheven, voorts 1 groote flauwe Gudfen, om
kluifen te maken ,.cco lwaare bnge Beitel om Spillegaten , door te

ftecken. a Maftpaflcrs, om alderley Ronthout te maken. 4 Groo-

te , en vecldcrlcy gebruik - hebbende Winkelhaaken. 2 Breede

Steckbijlen, om Maften te maaken. a Groote holle Blokfchaven,

om Rêês> cn Stengen, mitsgaders, Reehout, en Regelingen tej^jvj;
icbaven. 8 Yferc Vitten, om de diepte der- Boutgaten te peilen. Gereed?

0"

1 Grëpte Stttverunal. 1 Dito , '• Kraan of Krammak -t Groot (ch»ppe '>

Waterpas. Alderley groote, en kleirie Bout-avegaars» • 2 Groote
mc er*

Vofetyiers, om daar mede inde (anderfints onraakbaare) hoeken
te kalfaten. Maar foo de Scheepen , om de Zuid , of Wcft varen-

de» moeten vertimmerd wesden , dienen hier fa Bik » ofte Breek-

diflèls te werden by gevoegd 30 Driefchijfde Talijs, mee haa-

re Stroppen, en Lengen, om Oplangen, Stutten, &c reregren$

(al de Hoogbootsman beforgen. Een platte Schou w, omjallerlei Hout
te vlotten, cn te voeren. Drie of vier van oude Maften, en Réês
gemaakte Vlotten , om de in het Water overkant leggende Schee-

pen te. vertimmeren, mitsgaders 't Galjoen aan te paften, Schips

Roer af, en aan re hangen. 6 Van dun Wagcfchot, en op haaf

kanten wel regt geschaafde, en in 4 gelykc deelen gedeelde ryen,

ter langte van ib of 20 Voeten , en ter Breedte van 7 of 8 Dui-

men, om daar mede Schips Huid en Wegeringen gereed te maa-
ken. Item 6 Penneblokken , om de gereed te makenc Planken,

daar mede op haare kanten (taande te houden, 12 Kramyfers,

al mede ten felven einde dienftig. Twee Schulpbanken om aller-

ley ligt. Hout , en regelwerk daar op te zagen. Als ook 4 daar

toe bchoorende Schaatfcn- Nog} en dat had ik by na overgc-

flagen, 4 ter beider einde met yfêre Ringen, bcflaagene Nagel-

hamers, om de houte Nagels in de Schcepen te liaan.

Het Riet datmen tot het branden en buigen van Planken » bei

mitsgaders droogen van Schips Huid nodig heeft , koopt men
over Maas voor 24 a 26 Stuivers de 100 Boden, dog de Boe-

ren het felfs 't Huis voerende, moetmen 4 a 6 ftutvers na dat

de reis verre , of na by is , op 't dito getal meerder betalen.

Noordfe Spiertjes, diemen, om de Hooge ftelling- ftaaken , v»bct

mitsgaders Stutten, en Stapels, onder Scheepsoplangen , van teUjJjjy"
maken, noodig heeft, vaHen gemeenlijk heel ongelijk van dikte, hoatsi
en wierden in vredens tijd na haare fwaarte voor 16" , 18 , ao>
of ook wel 24 ftuivers 't ftufc gekogt.

Vcertig-voctlc Juffers , die al mede ten eyndg voorfchreven

dienftig fijn , wierden met 90 guldens her hondert betaalt , dog
werd in het tellen vande Noordfe Waaren 1 22 voor een Hon-
dert genoomen.

Ses-Vaamfle Sparren , diemen tot Swiepüigen aan Scheerftrook,

en Stutten gebruikt, hebben het hondert 9, 10, 11, ia Ponden
Vlaams gekoft: vyf, vier, en Drie-Vaamfle, na gelijke reden,

die van Pernau, gemeenlijk gefeid Pcrmont , komen , werden by
de Vaam , al d' andere by *de Voet verkogt.

De Centen, die Schips fatfoen geven, magmen, in plaats van

Gxeine, of Vuure, om minagie wille , ook van Denne Balke, fca-

D a gen»
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30 SCHEEP 5-
gen, dog voor, cn agter falraen van Greine Balkplanfcen ge-
laagde Latten om buigens wille daar aan laflèn , gemeenlijk wer-
den fy een derde breeder, dan dick genomen. Voor » Greine
Balken, lang 31 Voeten, tot Boeg-centen, vind ik ftuk n gul-

dens betaalt te fijn. . .
'* •

vandc -. Defe Dcnnehouten konnen ook gevoeglijk voot Schoorbalken,
SehoorbaL $n Stevefcbooren dienen. 1

»

Tot Stapelblok* , om de Kiel op tc leggen, kan de Bouw-

en stoot-

T.0 hft

vande Sfa-

peNpioii, meefter onnucte eynde van Sommcrs , cn Krommers, maar tot

de Stootkeggen, die al van een Notabel getal, en alderlcy dik-

te, dienen te wefen, lal hy gefond Hout neemen.

Het Drum, of Drom , daar van Peck, en Harpuis- Dweilen
werden gemaakt, kan by de Saywerkers, of andere Winkelhou-
ders werden gevonden: en wierden by my tijd, d'Hondert Pon-
den met 17 Guldens betaalt.

En fijn alle dele Gereedschappen tot het maaken van een
Schip noodigj dog meerder Schecpen te gelijk onder handen
nemende, moeten ook de Gerccdfchappcn na reden vermeerdert

werden.

Het VUL HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Pande bequaamheden der Kjiegten. Datje fwaar werk moe-

ten doen. Veel ongemakken hitjlaan ; en daarom gefond

en Jlerk dienen te wefen. Ook lankmoedig en ïoorjigtigfejn;

* '

°f fijn a)ld€rs ^eel ongelukken onderworpen* Ditnen ook haar

Werk te Ver/taan, en behoorlijke Gereedjchappen te hebben.

Hoe Veel fy Verdienen. En hoedanig des Somers en Winters

Dagen werden ajgedctld.

TTN ncl voorgaande Hoofd -deel gefprooken hebbende vande

oaaamhc- I qualitciten , cn hoedanigheden die een Scheeps-bouw-mee-
JOT der JL ftcr, om lijn pligt na behooren uit te voeren , moet bczit-
Kocgtea.

tcn _ m^gaders de Gcreedfchappen , die hy nodig heeft, te

beforgen; foo fchïjnd de Order te vercyflên, dat ik, alhier ook
eens kortelijk de deugden, cn bequaamheden, met welke regt-

fchape , en volkome dag-geld winnende Knegten behooren voor-

den te fijn, ging aanwyfen* en daar benevens hoedanige Gcreed-

fchappen fy volgens 't gebruik defes tijds, fchuldig fijn , geduu-

rig te onderhouden.

, Het is alle, maar eenigfinrs op de Schcepsbouw-merkendc Men-
fchen • genocglaam kennelijk* dat de Scheepstimmeringe is een

fèer fwaar werk, en tot welke, behalven alle de hulpmiddelen,

en Geweld-docnde Inftrumenten , de Menfchelijkc kragten ten

hoogden nodig fijn ; want (bo wy letten op de Gcreedfchappen,

fel-
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fel ver meelt al te maal fijn fy groot cn faaar t en ook daarom al-

leen fw aar, om dat door dcfelve Groot geweld moe* vectigt werden»
ioo da eter felvs groote K ragten vereift werden , om de Gereed-

fchappen te handelen-, maar nog groorer om door defelve te be-

koomen, het Einde tot welke zy gefchikt fijn $ ja onder alle

Handwerken is 'er my geen bekend, in welke het Menfchclijk

Ligbaam . op zoo veelderley wyze geëxerceerd , en geoeffend

werd, als even in de Schcepstirnmeringe * want fomtijds moet oarfcfi

men Gaande, zittende, kruipende, en ook wel legende arbei-

denj nu moet men eens fwaarc Houten op de Schoudew dragen;
*

dan wederom onder de Hand, voor het Lighaam op tillen.

Vorders Hijflen , Taliën» Trekken, SIcepen, Klimmen.» Klaure- r" *

ren, Zaagen , Hakken, Bouren inflaan , Wringen, Wrcekcn, en
op ontellijke wyfe geweld doen, is het daaglijkfc weck. Zulks •

dac de klecren van 't Lijf fcheuren , en het ganfitfie .Lighaam
door de fterke ocffeninge van 't hooft af, tot de teen toe, hol
werd, ende, men met verlangen te gemoct fiet, dat het cctena

tyd mogt wefen, om uit het Trcfoor wederom nieuwe kragtcn te

bekomen. Hier by komt nog, dac alle defe dingen meelt altijd on-
der den open Hemel, gefchieden, in het welke men fomtijds felle vcd

Winden, fcherpen Hagel . nypende Koude, moet uitftaan , en ^^
enu"

aap eens groote hitte, en "bet branden van de Zon verdragen,

fedc des Lighaams fappen fodanig doet uitdrogen, en vervlie-

gen , datmen fig genoodlaakt vind » ook met verfwakkinge van*
de Ingewanden , en de daar op volgende Koorden , geduurig

na de Kan, en Kraan te loopen. Der halven een Scheepstim-
cn dlirolB

merruan lal hy defen arbeid verdragen , en ongemakken uitgaan,

hy diend te wefen een gefond, en fterk Man. •. f! ,
-

'

JJJ^^.
• W*t Wi wijders de deugden des Gemoeds belaag* di? een r».

Seh^epitimmerman nodig heeft: Hy dient te wefen , «tel &n *Q«ff

Sfc » dog cgter geen haaftig, maar een langmocdig Man •, waj*
Cvo-lgeos het fpreekwoord) Te veel gchaaft maakt fckieo /poef; do mLiij"*"
die te veel na 'r Eynde tragt, Joopt wel gemeenlijk de M; :

.dc-

lcn , die daar tot ftrekken , voor by , en komt welfüds j*cr

We* tl bederven, of het voorgeftelde Eynde fcJde ie berei-

den.
Wijders diend hy ook te wefen een voorfigtig Man. 3 - .

dewyl hy fcherpc Gereedfchappen, en fwaare Houten, te hande- tij fijT»

ko heeft, die ook diokmaals inde Hoogte opgevoere , en aldaar

vastgemaakt moeten wcraVp, foo diend hy (gelijk alsmen feid)

xaet cwucnd Oogen om te (ien. op Jatter niet iets quam te ipdr

kn.. of te bfeeken, en % jfelucn, cn andere die ny.dan .ter

hulpe nodig heeft, alfoo (waar* .ongelukken op den.nals te haa-

kru ü, - r,r:
'

Want foo is het ten mijnen Tydcn gebeu ft darmen oen 4Duims mvntaa.
Plank, fuilende, in het hangen vande Spiegel , aanbrengen, de piutt»

Steigeringc, qf
;door Lnite , of alte giooten Haaftigheit , foo

^omM,,1'

ligt, los was toegefarid.. dat de Plank , cn Mentonen daar

op komende, d' een en 4' ander van boven ncdet vielen 1 en
vede fcer 4ecrlijk befeert wierden.

Soo
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Soo is 't ook gebeurd dat, een in het Waterleggende Schip

>

follende, met Planken van 4. Duim, verdubbeld werden i men
met alleman befig «(as, met een van dito Planken , langs de
aan het Schip gemaakte» Stelling, aan een haaktouw na agteren

te fleepen , om aldaar aan Schips Spiegel vaft gemaakt te werden,

maar komende de Mcnfchen ten Einde vandc Stelling, in een
kleine Spatie by malkander, en de Plank alfoo na haar toe

trekende , quam eyndclijk door dc crootc Swaartc eerft het ag-

terfte, en gevolglijk meer andere Jokken te brceken* waar door,
Plank, Mcnfchen, en Stelling, met de daar op fijndc Gereed-
ichappen ten middewege vande Haven in 't Water vielen , de
Mcnfchen falveerdc fig wel op het in 't Water drijvende Hout»
foo lang tot dat fy nader hulp bekwamen , maar eenige Gcreed-
fchap , die gefonken was . blecv vcrloorcn.

Dit Ongeluk was niet gefchied, indien, of het agterfte Jok fwaar-

der , en fterker haddo geweeft , of datmen een Taly agter aan

dc Spiegel hadde gcflagen, en de Loopcr met het Volk na voo-
ren gebrast, terwijl de Plank na agteren wierd gevoerd
Dc reden , waarom dit Werck ook met Vlotten , gelijk

wel de gewoonte is, wierd verrigt , was om dat het Schip

«eer Hol, en 't werk zeer zwaar was; zulks datmen op Zaag-

banken, fraande op de, met het vallende, en wanende Water,
hoog, «en laag gaande Vlotten, daar in tegendeel het Schip aan

de grond zat , fig niet wel konde behelpen.

Een ander ongeluk heb ik ficn gebeuren, by eenige Maats, die

befig waaren met fwaare Knien na 't Schip tc fleepen % een daar

van op den Naars gefet hebbende, trokken een crootc Party van
hen lieden, aan een Touw, het felvc voort, als d' andere, aan

de agter overeyndftaande Tak , of Arm, het Knie voor omval*

len (oude (hitten, en regt. houden» dog in het voortrekken het

Knie, op een onene plaats komende, kanten het (ödanig om»
dat het de agterfte overweldigde, en quam een van haar allen

de Voet fodanig te vcrraorflèlen, dat na a a 3 Dagen, het vier

daar in, en de Man een Lijk, was.
f

Nog heb ik genen, dat a Mannen befig fijnde met een Hout
te beilaan (bchakken} d' een d' ander, onwetende, foo na quam,
dat met dc Bijl jammerlijk in den Arm gehakt, dog cgtcr we-
derom genefen , wierd.

Hoe gemeen het is, met DuTel of Byl inde Voeten, of Bce-

ncn tc hakken, die beide te klemmen, of lig, in het opheffen »

of Tnederleggen van fwaare Houten in den Ruggc te befeeren

»

fulks dat voorfigtigc , cn beleefde Bouwmecfters , tot hulp, cn trooft

van haar volk, fomtijds ook wel een Chirurgyn tot haarc koften

komen aan te neemen, weten alleen die gene, welke % inde

Schcepstimraeringc oeffenen. Dingen alle die wel d'onvoorfigtigheit

tot haar Baarmoeder hebben 1 Scd quis tmmbus fapit borist leid het

Spreekwoord * maar wie is altijd wys ? Meer Ongelukken en Miflla-

gen fal ik aanwijfen, alsik fal gekomen fijn tot het verhandelen

vmndie Wcrkftukken, ontrent welke fy öjn voorgevallen.

Maar voor al diend hy tc wefen een vroom en deugdfaam

Man
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BOD W-K O N S T. 33
Maa i want dewijl *t onmoogelijk is, dat den Bouwmeefteiy
voomaamelijk als de Scheepen groot fijn , alle Particularia genoeg*

faam kan natiën, lbo moet hy veel dingen op de Getrouwheic

fyner Knegten laten aanftaan > dewelke dan agteloos , of kwaat-

willig lijnde, fomtijds met een Gat niet wel te booren, of V
fclve niet na behoorcn te ftoppcn, met een Naad niet wel te

kalfaten» een Bout niet wel te fluiten , met ondeugend en by

na gebroken Yferwerk aan, en in te {laan, den Schipper, en

Koopman grootc Ongelukken en Schade, ja met een Einde van

de Huids Flanken niet wel vaft te hegten, al de Scheeplingen den
Dood konnen toebrengen , gelijk de Exempelen daar van geen-

fin ts onrbreeken. • , • •

1 Eindelijk diend eenKnegt, die een volkomen Daggeld wind,

behalven de handeling van Byl en Diflêl. tig ook te verdaan op fi'^vSk

het maaken van alle Werk-ftuckcn die hem , dit Handwerk te rerftam,

aangaande, konnen voor komen. Hy diend te weeten hoedanig

datmen alderley Houten , door Behulp vande Winkelhaak , fecr

fekerUjk , en volmaakt, overal kan in en aan voegen: Hy diend

te weeten hoe darmen, door middel oer bier voor gemelde Rijen,

de Planken tot Schips Huid, en Wegeringen moet gereedmaken.

Hoer darmen, door de Slaglijn, alle Hout na Schips beloop

V

hol, cn rond moet ftrookeu. Hoedanig dat men een Hout vava

yierkant tot het Agtkant , ctr van daar töt het Rondt lal brengen.)

Dcfe, en meer andere dingen hoop ik aan te wijfcn, afe de be-

ichrijvinge der Schcepsdcelen, ontrent wdke fy te pas komen*
(al onderhanden' hebben.

f 'Ook moet hy altijd op het werk by tig hebben, een Bijl, ca*frQe*

eerfcÜiflel, een Hantfaag, een Roffel, en GerrTchaav, een groo-™6^^-
tcv en kleine Beitel, een Molknil een Kalfaathamer, een groot, F" "

5

en klein Kaltïaatyfer , twee dito Rabatyfers, een agrponds Moo-
ier , een Rijtje van drie Voeten, een Winkelhaak, vier, of vijv

Bporen, 'c kleinfte op een Lasyfer, 't grootfte op een agt Duim,
een Dopgudlê, een Spijkerhamer, een Stevemal, een Kalfaac-

bank. Nog moet hy inde Sak by tig dragen, eert Mefch, een

y een Slaglijn, een Wctfteen, een DuiPafler, een Slaglijn, een Wctfteen, een Duimftok , met
Tonge daar in, item wit Krijt.

•- Nog moet: hy in voorraat gereedhouden, om by fommigege-
legcntheden te konnen gebruiken', een Voörloopcr , ccn Blokfchaav,

.een Boordfchaav, twee Geiaagde-deels Ploegen, een Half*rond,

een Snik, een Kluisgudfe , een lange Beitel, «enige Formoor-
tjes, een Handzaag-vijl, een Strijkvijl, een Zetyicr, een Spy-
kcryiêr, een Loot, een Tempel, of Dreveltje, en zoo voort*.

Dog zoo den Scheepstimmerman by der Zee wil vaaren ,* zoo
mag hy al 't verhaalde wel dubbcld noemen , en nog vericheide

Avegaars, en een Nijptangc daar by voegen. Alle dele Gcreedfchap- wejk*

pen fijn heden in Prijs, rncrklijk minder, als over 30 > of 40 J^L^
jaaren. Dog vccle fijn van gedagten,dat defclve nu ook niet

zoo goed, als* voor dezen, werdien gemaakt, 't geen. (volgens

't getuigenis van vericheide Mecftcr Smits) daar ioude van daan

koomen, om datmen hec Staal nu niet foo goed, als doemaals,

E kan

1
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dognict fo kan bekoomcn, W dat fy Smits tegenwoordig meer Kmt» M
£h2 Arbeid 4m? ontrent koomen re gébruiken , als haare Voor&tcn
Ttllcn ,en hebben gedaan,

De inwendige Deugden , of Gebreken der Gerccdfchappen, fijn

njtt licc Gciigt , in het koupen der lel ver . ook niet wel te ken-
ntn. Sulksik meermalen bevonden hebbe beft te doen, datmen

d«
c

njn

ag
" vfiornaamelijk de uitwendige GeftaUe» of het goed Fatfocn komt

ook, m« co betragten * als by Exempel, een Bijl, en Diflèl, die fmal , dog
niet wefeê dik van Blad is , (uilen wel het meefte Hout breeken j ook moet
kenoeo, des Diflcls Blad niet al te krom* (gelijk fommige Smits de gewoon-

cn darom W toebb«*0 maar by na regt t-eicc fijn , en moet na mate van des
moet men Blads regthcid , gefchikt welen , des Steels langheid: fulks dat

^Jdige h* Einde d«e Steels, w het Middclpunkt eene* Cirkels gefield

fatioen t». fijndö, hee .Blad inde, dobir de Steql be&hrpven. Cirkel komt to

voegen, en ie fluiten.

Van dikke Ajvc Beitels > filmen ook meerden dien ft, dan van

de dunne hebben. Dog moeten alk Qereedfchappcn na reden
haare Dikheid, octk met lange Eggens geflkepen werden.

Loon dat volkome Knegten» met haaren Arbeid , door

Moe ree i
defe Gereedfchappen komen te verdienen, is, op 4c, aande Maa*

een »oiko- l^oc gelegene, Sclnocpstrmiiief-wervcn , inde Somer Maandcni w
d^g/komt wwerr, via Vaften»avond af» to« Baavmifle , ofte den eerlied

te verdie- October toe , yder dag eene Gulden, tien Stuivers j maar inde
nen

' Winter Maanden, ofte den daar tuften in loopende Tyd, wert*

den fy met een Gulden 's daags betaalt: minder Knegten na de-

ielve reden.

öqeiimig En gelijk veele andere, foo ook de Scheepstimmer- luiden ,

Deelen de Somcrflc Dagen , en haaren Arbeid in defclvc af > in

vier Dcclcn, ofby na gelijke Schoften , ot Schaften, waar van net
eerfte fijn begin neemt 's Morgens ten Vyv uuren, en eyndigt

ten Agtcn, als wanneer een haiv uur tot den ontbijt word be+

fteed. Het tweede is van halv Ncge, tot h»l* of by fommigt
toe heel Twaalv uuren , en word als dan een uur , by andere

ook Andcrhalv uur toe het Middagmaal genomen* Het derde

Schoft is yan Een, tot Vier uuren , als wanneer wederom een

Halv uur toe ruft of Recreatie werd aangeleid. Eindelijk duurd
het laat ft c quarcicr van halv vijven, tot Seven uuren , inden Avond.

ïgwï* Maar des Winters, als de lange Nagcen de Dagen kort maken,
terffedagen werden defcl vc by fomraige in drie , dog by andere in twee.

Deelen geineden, als wanneer defe laatftc de ccni l' ft c, of Middag-
maaltijd ruften Elv, cn Twaalv uuren, Hellen» welk gebruik ik

altijd voor een grootc, en den Bouwmeefter merk lij ke Schade

toebrengende Mifllag hebbe aangcfien. Want nadcmaal de Da-

IteSTP^ ell w^ vo°maameli)k de Morgcnftonden alsdan gemeenlijk

ooimit, heet koud en ftreng vallen, en het Werk niet alnjd fodanig van
natuur is, datmen fig door het felve kan verwarmen, foo gebeurd
het aan veele menigmaal, dat fy, des morgens uit den flaap, en
van het Bed opftaande, nugieren aan het werk vallen, den gc-

heele voormiddag kout, en verkleumd blijven, en, by gevolg, in

»,in tegendeelat

of
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B O V W-K O NS T. 35
of fy ichoon wel een ftuk Ectens , of een Flesje mee Morgendrank

op het Werk by lig nemen» lbo kan egter, nademaal het felve

alleen- ter fluip, en inde Koude moet geconfumeert werden, geen

of weinig nut doen, maar is doorgaans tijd, en Geld, verboren.

Daar en tegen des Morgens een hal v uur tot den ontbijt befte-

dende, heeft men gclegcntheit om fig, 'tfy by fijn eygen Haard,

oPby^én algemeen Vuur op de Werv, foodanig te koelreren,

en. te verwarmen » darmen daar door den geheclen Voormiddag,,

cn van daar weder tot den Avond, rep, vaardig , en tot ha werk

bequaam Tal welen.
. .to *

. 'r iti
r . - -

Het IX. HOOFD-VEEL
• • • t *

;..-V", " ' „ ,.)!.. . . * • .

.

H A N D E L D

Van bet Eiken Hout in 't gemeen. Dat Bomen die Van,

. Pooten fijn Voortgeteelt , niet foo goéd fijn , als die uit Zaden,

• haar berin iieemen. Darmen al dikwils ontrent bet Hout koo-

jten kan bedrogen fijn. Datmen Van des Houts dmrfaamheid

[ .niet kan feeker wefen: Vande fwaare Sommen, en Voor wat .

S.fy'ijs wel Verkogt fijn. Van 't Kromhout. Vande Eih
o . blanken tot Dordregt, hoedanig die gemeten , en Voor wat

frjs Verkogt werden. Vande Planken in Noord-Holland

-

y

; én de Swaare Jatten aldaar , niet dejfehs Wijs.. Einde^

J.

1

;/^ Vande Houte Nagels , Wiggen , en Pluggen.

ï
Nde twee voorgaande Hoofd declen gefprooken hebbende van Vwjdc

de Inftrumentcn of Gereedfchappen door , of met welke de ding« óm

Schcepen werden gebouwd , foo is myn voornemen nü in J^'!!^"
^enige volgende te" fchryven aangaande de Materialen

,

{

ofte

fijn t* lamerigcfet. Hout, lbo niet

II .:

•I"

• •

tri.!

Stofte uit welke fy doorgaans

het eenigfte, is immers wel het voornaamfte deel dat Schips

welèn geeft, fulks ook de Oude gewoon waren te feggen, Cddere

in'*«NH| & non attingere Ugnum, impoJjihiU ejfc. dat is, in een

Schip te valle, en geen Hout te raken, onmogelijk^ te wefent''

Mijn oogsmerk is niet, alhier, hoe vcclderley ,

:

óf Welke wel
.riet béquaamfte tot de Scheepsbouw zy, uit te drukken maar
alleenlijk lal ik leggen , dat Boomen die uit Zaden haar begin
nemen, veel langduuriger fijn, als die, door konft, uit Afzetfds, ,

of Telgen , werden voorrgeteeld ; nademaal men ziet/ dat de
Pooten, diemen zonder Wortelen, inde Aarde fteekt, haare

Wortelen alleen uit des Poots kanten, even onder den Baft van

daan,, en noit uit deflèlvs midden, voortfehieten : waar door het

dan ook meeft 'altijd komt te gebeuren , dat fulkc Boomen , al-

hoewel van buiten fcer wel grocyen en dik werden, nogtans in

't midden, alwaar zy de Wortel ontberen, en over luiks geen
Voedfel konncn trecken, ftaan fterven, enccnige quaadaardigheid,

het beginfel van haar aanftaande verdprv, aanneemen» ja ook wel

E * ganich
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30 SCHEEPS'*
ganfch narcif» ca hol werden j geJj^ doorgaans aan de Willige

Bootsen, die gemeenlijk hier te J-*ande > op de Kanrcn vande
Skxrtcn geplant werden , ook cc zien is. 'c $ijn de Eike * en
niet de Vnure » of Greine Booraen, dieraen bier, als ook iade Na-
boor-Landen tot dc zwaarc Scheepsbouw heeft bequaam geoor-

deeld.

En alhoewel •men ook vande laarft genoemde getragc heeft Schcc-

pea te Timmeren , Zoo heeft nogtans d* Ervarene j>eid getoond»
dat , wegens dcflêlvs Swakken, Sclieufigen, «n -SjpHn^eragtjgfin

Aard, met de eerfte, óm Geweld, en Tyd ui^&jfraa» geenfinw
in vergelyking konde komen.

Den Hout handel is, niet alleen , foo ten opfigtc van het op,

en neederloopen der Markten , als wel voornaamelijk , wegens
het mee, en tegen vallen van het felve, een feer gevaarlijke koop-
manfehap, voor die gene .welke Jper verwerke moeten. Want
niet felden komt te gebeuren, dat fchoone, en van buiten ganfeh

gaavc Gedaante vertonende Boomen aan hare inwendige Deelen
nogtans foodanig fcheurig, hartig, vicrig, of .met holle Kwallen
wenden lx:vonden, dat niet hooger als om Afch van te maken
konne werden hefteed,

vu het En alhoewel andere, op ibmmige plaatfen, hoedanig fy om
n,T

d

u^ke
* het Hert gefield fijn, Waar genoeg te kennc geven, foo weetnog-

Soft. rans de onbehoorlijke Winfugt defelvc fodanig nevens den an-

t̂

°°- deren, of in het Slijk te plaatfen, dat deficits wanne Kanten,

JSgSTbe- bolle Kwallen, en Gaten a die niet felden met Hout geftopt , én
droK' met Kley fijn toegefmeert, door het gefigt niet wel ontdekt

konne worden , cn daarom ook ft* huis komende} niet dat werk
konnen uit leveren , waar roe fy van den Bouwmeefter waaren
gefchikt. Sulks dan ook om Hout ter Markt gaande, hy wel
leer omfigtig, dög in 't koopen niet atte (chaars moet wefen,
op dat (ig namaals niet genoodfeakt iriogt vinden , het (na fijn

meining) aireets af gedaane werk, andermaal te hervatten.

Oude fwaare Boomen gemeenlijk meerder ondeugden en ge-

breken, dan ligte, en jeugdige, onderworpen fijn. Waarom dan

ook wel veeltijds Capitale (lukken op de Byl, dat is, indien fy

in 't verwerken goed vallen, gekogt werden; dog komt defe aflu-

fantie de prijs merklijk te verfteigeren.

d*tm«n Pe ondervindinge heeft ook de gauwfte verftanden , m baar
ookm* oordcel, of het Hout durabih of haaft vergank) ijk (oude wefen,

Sïïcfi te veelmaalen te leur, en fpot gefield, als datmen tegenwoor-
duurfam- dig meer agt daar op foude geven- De plaats , daar het komt te

"km vaaren , maakt dikmaals dat een Stok, van een en het felve Hout,

binnen weinig jaaren t' eenemaal vergaan is, daar een ander Stuk,

op een ander plaats gevoegt, het verderv voor altijd fchijnd te

fullc buiten fluiten.

Hout dat aUyd onder 't Sóute Water vaard, ziet men ' veele

jaaren goed blyven: dat inde Lugt, en egter droog geplaatft is,

zal 't quaad ook langen Tyd tegenftaan : maar dat nü eens van het

ïwater, en dan wederom vande Son werd getroffen, fchijnd

tbindingc wel aldernaaft te wefen.

Seer

Regcn\
4' Önd
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Secr wel Jal <|en Bouwmeefter doen, om fun Werk durabil te

maken, indien hyzijn zwaare Hout al by tyds, én in voortaacj,

doet tot Platen zagen » want gebrookën ïijnde fal het zig ie te-

ter (luiten » ca van fijn overtollig Sap ontlafte konnen. En d' Ec-
varentheid leerd nog daaglij ks, dat Scheepen uit ganfeh nat Hpuc
gebouwd, en met een heetc Bijl gemaakt, wegens de veelvul-

dige, in hetRium, en agter de Wcgeringe, ingefloote Vogtcn,
die zig dog nergens konnen verdunnen > maar het Hout aanfte-

ken, en verfticken moeten, haare Mcefters Jèlden veele jaaren ko-

men dienft te doen.
r ^

Gevoeglijk kan 'c Scheepstimmer-hout irï Somroers, Krom- v*> s

mers , Knien , cn Planken * ^werden verdeeld. Maas , en Rijn-
mcn '

Aroom laaren defe tot Dordregt , welke Stad deflèlvs voornaamen
Handelplaats is , in grooten overvloed aan dc Wal dryven. Som-
mers en Swaarc Krommers, werden aldaar Op Slicke, en drooge
Gronden geplaatft, alwaar fy alle Dagen met laag Water, kon-
nen gcficn, en gekogt werden.

De Prijs van 't Sommerhout , alhoewel ' eenjgfints gereguleerd

is» nadcmaal noen een vierkante Duim dikte, en een Vpcc lang-

de voor anderhalve Penning, dog tot gebruik gezaagd lijnde, voor

.een Duit kan koopen. Soo agf den Kooper, indien hy veel yan
noden heeft, .egter meerder Winft te zullen, doen, ipdien Om-
rfigtigheid genoeg gebruikt hebbende , ongemeten, en (gelijk men
ièid) met de Voec ee ftooten koopt* enepdeJê wyfc fijn Annp
t6o+, ecnige Partven Rijnfe Sommers gekogt als ©en., jfrrty , r

'lf*f H»f T (Ml

* ran j>^bng}*^ Voeren fvoor^ ^jGuldens t Stuk.

' J 4-1 J JoL J liooj

Nog ontrent die felvc tijd, Naamfe, of Maaflc Sommers, die

noit foo dik als de voorgaande vallen : een party

)33j l3f| I >
W^flaog^^ * ftuk.

1*3 ' M * '
} 34 j

J3«l UfJ J ;J4fJ

Dog ftucken die in Langte of Dickte boven andere uitmun-
ten, en by gevolg raar fijn* gaan in prijs al veeltijds de gemee-
ne Markt te boven. Soo heeftmen voor een Stomp, om'eengroo-
re Spil van te maken, 47 Guldens moeten betalen: een Rijn-
fche Sommer, om daar van een top aan een Maft te maken ,

moft ifo Guldens koften: een dito om tot een Kiel ftuk te die-

nen, lang*?, en dik a Voeten vierkant, konracn niet minder

E 3 al*
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cnhocfle voor.ijo Guldéns koopen. Üit óVlaatfte fietmcn Waartoe

veel dit Stuk boven de ordinaire Markt betaalt is; want alsmen

dè Duim al op een Dcüit reckend, fo/> komt het egtcr niet bo-

ven de 148 Guldc 4 Stuivers te bcloopen » gelijk 't werk uit-

wijtt.

... > . «

-T j-, tttftV.

* *

.
•
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r
,
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r

0e fwaare, en op 'fc Slijk leggende Ktoramers, worden desge-

iijk by hét Stuk verhandeld. Deflèlfs Prijs is ganfeh niet wel te

bepalen*. Alle Kromhout» na maate van 's- Lighaams inboude

^

'orh Bogts'wille; dierder dan het regte is. Een Party van 97 « fijn

Vódr ^f'GuWcn ftufc gekogt. Een Party vanitf,by een ander

Koopman» voor gelijke Prijs bcdonge*. Nog een Party , van 33,

lang1 1*. a 14 voeten, motten 18 Guldens kotten./ Nog voor een

Party van 106, heeftmen 60 Guldens 't Stut moeten behalen.

Een Krommer tot een Lafch aan een Voortteven, konmen niet

minder als voor 110 Guldens koopen.

Het ligtcr Kromhout werd alhier op 't Land tegens Schuttin-

» gen, gemeenlijk Zydens gefcid , met de Naarflen, en het nog Lig-

ter, met de Neufen, of Nebben om laag gdèt: de op de Neus

ftaandeZyden houden gemeenlijk 50, dog de andere na reden

van haare fwaarheit, eenrge Stucken minder in. Na dat het Hout

dier is,, en veel Bogt heeft, de Zijdens groot en Swaar lijn, moet

men yder Zijden Tomtijds met 160, 70, 8a» .90, of ook^wel

met zoo Guldens betalen, 't Kromhout darmen by 't getal ver-

koopt , en Tal, of Tel-Krommcrtjes werden genaamd, ishctligtfte

datmen te koop vind, en bcquaam om tot Sloepen, of kleine

Boots gebruikt te werden,

vaadc Wat , nu de Planken -handel aangaat, diemen tot Dordregt te

koop vind , Cj fijn mceft alle ƒ , d, 7 , of 8 uit een Weefelfle

Voet van 11 Duimen ge&agt, al de Stucken die door de Zaag

vandc Sommer fijn gefneden worden in dier voegen wederom

op malkander gefchikr. Als of het Hout nog geheel was, en een

Blook Planken genaamd-. : wetke'altemaal door een gefwoore Mee-

ter, tot laftb vanden i.Verkooper, in Voeten gemeetcn, en de ge-

tallen, daar van;, öp de bovenfte Plank, of Schaal, met een

Schrap , of: Ritsyfer, mitsgaders hoeveel Stucken totdat Blok bc-

hooren , aangeteckent worden? en werd defe daad met de naam

van Ritfcn, en 't gedane met die van Ritfing gedoopt: naar wcU

ke fig:den Koopcr, en Verkoper, moet reguiceap. Dog Planken
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die geen is Voeten lang fijn, mogen niet hoqger als voor Se-

vens, ön geen ii Voeteri lang fljnde, als Vtoót Agjén gereckend

werden , flfchóon de Stéék dtefcer was genomett.

De mectinge gefchied op defc wijfe, den Beëfc&Jigde befcholiwd boedie E<;

al de Plafdtefr , en ffet watf gefcreeken aan dcfelve fijn, meet de m"ten »

Langte van de gehecle Plank , de Breedte alïceh in het midden,
Multipliceert die i getallen friet malkandei1

, d' Uitkömft verme-
nigvuldigt met hef Qetal der ÖtueRen die tot dat Block behoo-

rfn en foo komt cfëri inhoud van *t geheelc Block, vervolgens hier

afgetrocken foo veel Voeten als de gebreken deS Bloks, na difcretie,

ichynen te vereitTcn ,
'« geert dart ftraffèn werd genaamd j zoo

word het overige €*£ïat óp' het bovenftc Stuk , (als hier voor ge-

(èid is ) aangeteekertd. By voorbeeld, een Bfök, inhoudende 10
gezaagde Planken, rs +ó Voeten lang, ydèr Plank in 't midden
brcet 18 Duimen , hoeveel is deflfelvs inhoud, in Voeten? Ant-
woord 7J0. Ziet het Werk

506 W}75«

sa r
u -» n 1

"3
.

. 'i < Tuh, ') J 4Ó4-8

fOÓ

0

19

dog voor (èeker gebreck dat eenige Planken hebben, 70 Voeten

geftraffy komt flBö voor den waaren inhout des Bloks.

Niet by het Stuk, maar by de 100, vierkante Voeten , wer- « «
den defe Planken verkogt, tot foo veel als het Block inhpud;

werden '

tegenwoordig werden de Vyven, dat is, die met haar Vyven een

Voet 'Uitmaken, met 1» Guldens betaald, voorde Seftèn moet
raen 8 Gulden 1 ƒ S rui vers geven-, 4* Sc vens altijd cenc Gulde

minder in Prijs, dan de Scfle en de Agtc , dan de Scvens fijn.

Zulks datmen aecord met de Se (Ten gemaakt hebbende, men
neemt Seflèn , Sevens, of Agtt, naar believen ; en atsmen vetfehekte

Blpckcn van vooren aan neemt, kanmen 't hondert wel y of 10

Stuivers minder koopen, dan of men eenige Bloks wiWe uitfoe-

kca
'

\
' MWat nu den Eikenhout handel» in Hollands Noorder-Ded, vtnde

aangaat; Weftphalen , Brandenburg , Poolen, en geheel Duits- Pimkcn ia

land, laten Amfterdam, Saardam, Edara , Hoorn, en Enkhui- ESJÏ*
fen;

, vttl Eikc Planken, en fwaarc Knien toekomen. Defe alle

werden by het Stuk verkogt , en de Prijs daar van, was voor

eenige jaaren foodanig als de onderftaande Tafel aanwijft:

een
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Swtue
Knien, <

tftufc

gckogt.

f60 Planken dik 4* Duim ; voor 26 Gulde,

1108 Dito* lang 40 4 4,2 Voeten» dik 4? Duim»
voor 17 Guldc ƒ Scuivcrs,

1M00 Dito., dick 4 Duimen» voor 16* Gulde
10 Stuivers»

%
66 Dito» lang 31 a 34 Voeten» dick 5* Dui-

, Een C ment voor 10 Guldc 2 Stuivers, fj
t

party Dito» lang 37 Voeten, dik ai Duim, voor>
vanC 7 Gulde, 3 g

12 Dito, dik 3» Duim , voor 14 Gulde,

84 Dito, dik 2i Duim, voor 6 Guld. 1ƒ Stuiv.

102 Dito» dik 2 Duimen , voor 4 Guld. 15 Stuiv.

j 102 Dito, dik 4^ Duim, voor 27 Guldc»
[do Qito, dik 4 Duim, voor. 20 Guld. 10 Stuiv.

j

[ 60 Dito, dik 3 Duimen , voor 10 Guldens. j

alle defe ons gemeenlijk onder de naamen van Koningsberger,

Dantfiker , Berlijner , Smitfèmer , of Hamburger Plancken voor

komen. En na maate de Boomen langer en fwaarder vallen»

de daar afkomende Planken ook dicker, of dunder werden go-
zaagt » fulks dat de lahgftc ons de dickftc , maar dc kortfte

Boomen de dunde Planken geven.

Dog onder al het Scheepsbouws nodige Hout iflèr geen dat, na
deflclfs Inhoud» dierder» of hooger in Prijs, dan de Knien» is»

want

17

1

39 fderfdvcr wierden mct«j 20> Gulden 't ftuk betaalt.

27 \ |
13J

• .'.
. .

6 Dubbelde, 10 Enckelde Ruims, mitsgaders 12 Boevenets, 4
inde Winckcl » en 4 binnen de Winckel Knien, voor een Schip

lang 1ff Voeten quamen gefamentlijk 1650, of het Stuk ontrent

46 Guldens te poften, een Schip, groot als boven, had, alleen

tot reparatie, voor 8000, en een. Knie, op de Boegfprief , van

24 Guldens nodig.

Hoeveel Hout den Bouwmeefter, tot fijn te maakene Schip,

lal van noden hebben, is, wegens het mee, en tegen vallen van
het zelve , niet wel tb bepalen. Dog zal hy voor al agt op
Schips grootheid geven » en in \ koopen van lang Hout , de
Kiel» het Zaathouc, .Kim , en Bandwegers, mitsgaders Water-
gangen» Schaarftocken, Barckhouten en Balken betragten. Om
Krommers.ter Markt gaande, f»l hy de Stevens, de Hekbalk»
de Rantfoen- houten, de Wrangen voorop Steven, de Buikftuc~

ken , de Oplangen , dc Stutten, wijders Banden, Kattefpooren, ea
Stunders lig voor oogen ftellcn. In het koopen van Knien, lal

hy op die van het Ruim, vanden Overloop, van het Hek, en
Hekbalk, vandc Bak, en Schans, op de Willen 10 Schips Piek,

9P
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Knie aande Agtcrfteven, en op dat vande Botgfprict agt

geren.

De Vloerwrangen Tullen ftcrkfl: uit enkcld , dat is ongefeagd

Hout wefcn, waar toe men bequaamlijk , indien de Scheepen groot

fijn» ligte Sommerrjcs, of Roedtjcs, gemeenlijk veertig Voeten

genaamd, kan gebruiken, en voor delen, na dat fwaar waaren,

met 13, 15, of 18 Guldens 't Stuck wierden betaalt. Houte Na- h<»m Mé»

gels diemen, om dat de Yferc, fomtijds door het foute Water, 8*
wérden opgegeten , benodigt is in Schips onderwater fijnde Deel,

tot t' (amenbinding van deflelvs Huid , en Wegeringen, te (laan, :

behooren ook tot het Eikenhout, cn Sorge van den Bouwmee-
fter. Hy kan die gekloof^, en rude gefneden, tot Saardam cn

elders te koop vinden. Haare Dickce is na deflelvs Langte, dio

fig van 14 of Jé, lom tij ts tot 26 Duimen, komt uit te ftrecken:

en werden de langde met 10, de korter met 9 , of 8, en. min-
der Schellingen 't Honderd betaalt. Wiggen, en Pluggen, die Wi»«.

tot beter Sluitinge , inde eynde der gefeide Nagelen werden ge-

(lagen , mitsgaders Spijkerpennen , die tot het digtmaken van
cenige, nu met meei; nodig fijnde, Spykergaten dienen, werden
gemeenlijk door dele of geene Knegten by het Kaars -ligt, of
buiten Arbcids Tijd gemaakt: en het Duifend voor 30 Stuiven

^ïer mede weet ick aangaande het eiken Hout, en deflelvs

V'rys ».' foo veel te hebben gefchrevcn, als myne ondervindingen,

éif-navdrilingen hebben toegelaten, met cenige fekerheit, voor-
"jk, ter neder te konncn Hellen. , ,: ;v . ,.

iu| ü,r / . • l', f.. :.*.. • .;tu:;. ,i!.VU'JJ <o'.i

Het X. HOOFD-DEEL T :

Van 't Greinen Bout. Van wat Landfchappen enSteden het

wel meeft komt: Van hei Majlhouq * kedatügW Gemte»

de Gretne Balken. Haare Langte c en haar Trfo Van
de ftalk-Q/den i v*hmuÊtij$A " Van >hu Wagefcbx , otffr

vaide '-KtodfihedDeetfaA & il » -mm ti.xu\riï

-ff woordige Tal voor een groot Gedeelte van het Greinen , «**> *°»c.

1 JL en Vuurenhout (preken: 't word in Maften, Balken,
Balkplanken , Noordfche - deelen , Sparren van allerley

groothei t, en naam on der fc heiden. Met het Honderd, Schok,
Qijartier, en 'tStuk werd het verkogtj gemeenlijk een Schok de
Helft van een groot of klein Honderd is, en een Quartier werd
voor; een halv Schok gereekend.

De Landfchappen, yan waar defe Waajcjj, of Waardigheden
F tn
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in (bo grooteh overvloed , per Bode»; tot ons ötei*oitfcii , fijn

Noorwegen, Sweeden, Denemarken, Pomeren, PruüTen, Poo-
len , Lijf en COurland, mitsgaders ifndere inde Ooft df Beldjfchc

Zêè, gelegene Kaften , cn Eylanden.

Veelryds werd liet Hout een Naam gegeven , ha de Rivieren

langt wetke hèt tot óns afkomt: wint foo fptcektmen van Maas,
Rrfts i <ri Stolöhóüt ; na de Stroótneh die ons dat aflecveren ;

v^fomtyós ótttfengt hetoök wel de naira vande SWd of Plaats, al-
La»dfch«P - ^jur bet Verlèögt, Vervlöt, 6f Vetbédcmt word ; en foo komt
EEtïSons Gotteriburger, Danficker i fterlyrier, Dronremer , Kbdper:
meeftvw wyker , l*crnauwer , Hamburger , Bremcr , beventer, "Wefels,
daankomr.

J^gji^-^ij mecr an&et HoOt tc vooren.

v.*ie
' Wat het Rondhont aangaat , daar van Schceps Maften ftfc

Maüea. den gemaakt , 't werd by de Palm verkogt. 't Is een ieèkct

Maat, met welke de Dikte der fel ver , ontrent 4 Voeren Van 'ton-

der Einde, in de Rondte, door eert feeêeddigde, op navolgende

wyJc werd Gcmeercn. Den daar toegeftelde neemd een Bahjn, of

Walrifch - baard, trekt die ter gefceider plaarfe om het Hout}
fiet hoeveel Grootte, of Palmen in de Rbntoi het Dik is, waat ne-

vens hy dan vind , hóe veel kleine, of iDiameter Palmen , die als 7
Hoedie tégen 21 (ban, en met haar Tienen net ia Rijnlandfchc Duimen

*-»» uitmaken, het Hout in 't Kruis inhoud.* welk getal hy dan tct

plaatfedes geraeet9,mer een Diflel, kervs gewijlci kbmt in te Hacken.
En op defe wijfe fijn de gemecre feve Palmen niet een » de ge-

mcete Tien, eri Twaalv Palmen met Twee, ert de Veerticnc

met vier Kerven geteikend , waar na men % dan inde Handc-
linge, daar van, komt te gedragen. De ongemeete Sevens fijn»

die geen feve Palmen kannen haaien, dog egter maar weinig

minder fijn: desgelijks konnen d' ongemeete Tienen de vereyfte

Maat niet goet maaken, die dan ook on ge reikend, en op het

Oog verkogt werden. Alle Ronthouten, meer als 14 Palmen
dik, worden Stuk-Houten genaamd, en van Palm tot Palm, en
minder Maat gemeeten, en 't getal daar van met een Ritsyfer

't Hout in gedrukt. Hoe ongelijk dit Hout, ook na de fwaarheid

der Stucken, in prijs is, fal uit de onderftaande Venditie, over

eenige jaaren tot Amftcrdam gehouden» ligtelijk konnen werden
ro* ê

was verdeerd in ie Nummeren, yder Nummer in 7
Stukken, neemt uit de twee laatfte,die alleen in vijv befton-

den. De eerfte Linie wijft aan 't getal der Nummeren , de twee-

de die der Dickte in Palmen, de derde de Langte vande Houten
in Voeten, en de vierden hbévect Guldens Ac kwamen tb

Koitcn.

*
1

.
...•.•*....
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Palm. Voctea Gulden.

43
Voeten.Gulden.
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vericogt

t Ifl^fTPalm. Voeten. Gulden.
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Dit luvoigcndc Ronthout wiérd gcfcogt, ten prijfc als

onder tc ficn is. I

Grcotc Maft lang 88 Voeten, dik uil
Scukhouc nevens de Maft lang 81, dik io*.

Stukhout tot 2 .Wangens, lang 87» dik 23*

Fockemaft |ang 37 % dik 22
Stukhout neven» de Maft, lang 6\ t dik 16
Boegfpriet lang 79, dik 22
Stukhout tot Wangen, lang 70, dik 20
Befaans Maft lang 80 , dik ao<

Groote Steng, lang 63, dik iRi

Voorftenge lang 62, dik ^. 18

Groote Ree lang 89, dik 22Hpdme.
Foeke Ree lang 86, dik ipi

{
Blinde Ree, dik 14 J,

Groot Marszeil Ree dik 3 2 (

Voor Marszeil Ree, dik 12
|

Bagijn Ree. dik 10 l

n Roede lang 72, dik 12 •

om Maften in te fetten , of Groote Steng

in voorraad, lang 88, dik 19
j

Een ander dito lang 78, dik i6l\-

4. Swaare ' Stevens rot Kruis , en Bramftengens. j
9 Dito andere tot Bramzeil Reen. En is dit altemaal

betaald met de Summa van ƒ 14.50-0-0

En is dit boven ftaartde Rontfaout befteed na behooren re maa-
ken voor ............. 277 Guldens.
Des lbo. Tullen de Beftceders, het Hout tot haaren koften

doen, op 't Land brengen , de Bout-gaten doen booren: Na*
den doen Calfaten, en vry Drank leveren.

1 Veertien Palm wierd nog gefcogt voor 42—0-0
2 Twaalv Palmen voor fo-o—

o

4 Tien Palmen voor 72—0-0
12 ï§eve Palmen' voor :

' ; 4.2-0-6
*

i^nder Palmen^ voor ,4.-0-0

, , 1 S*uk Hout, dik 19; Palm tot, een Koeke-
rs «e voor 100-0-0

Summa ƒ310—0-0

Gelijk men flu in decfe 'bóveVftaande Tafel ligtebjk Hen
kan , dat alle Hout , alhoewel evengroot, niet altijt evenhoog in
Prijs is, maar dar ook op deflèlfe' Glad en Gaafheit word agt

gegeven. Soo Het men ook aan d' ander fijdc, als het Hout maar
cenigfints in Swaarhck boven, 't getneene uirfteekt, de Prijs, ook
omdeflelfs raarheits wille, nog alles komt tc overtreffen. Waar-
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fyf

mef» ook vooreenige jaaren, tot Amfterdam , voor een Maft ,

1000 Ducatons heeft fie/i aanbieden j die egter, voor nog hooger

Ffijsj na 7Srj&njen wicra gevoerd De greine Balken, alhoewel

inde Scheepsbouw weinig anders, ab; aan Ribben, -of- Planken

gelaagd fijnde, tor befchot Werk. te: pas komen, fal ik hier in

order laten volgen. - <u - • — • f

:

Die van het, in *t Hertogdom Pomeren gelegene, Riviertje Stol-
Vaado

pe,en daarom ook 'Stolpbalkcn genaamd , tot ons afkomen , fijn feer GniaeBalr.

goed en greinig van Hout, vallen gemeenlijk 17 i 18 Rijnjamft kou

fchc Voeten lang. De Kopefwijkfie foo genaamde 16 Elle Bal-

ken fijn ontrent vande felve langte , maar dito 18 Ellen gemeen-

lijk na de 11 Voeten Doelen, Lundfunfche ao Ellen fommige 28,

_

30, of ook wel 31 a 34. Voeten konnen uitwerken. En iedere dat

men voor een i ge Jaaren, door 'c gebruik der Men lens, begonnen
beeft dit Hout op allerlcy dikte Vierkant te Zagen , heeft men ook
begonnen 't zelve ten gereguleerdcn Pryfe, met de Duimen te

verkoopen: en moet men voor 4 Duimen vierkant, en ia Dui-

men lang , mceften tyd 1 Stuiver a Penningen beraalen. Sulks

men begeerig lijnde te wcetcn , hoe veel ccnig gezaagd Greinen

Hout waardig is , men redeneerd volgens den Regel van Pro-

portie aldus. Vier Duimen vierkant, of 16 Duimen enkeld, en

ja Duimen lang, koften 1 Stuiver a Penningen f hoe veel fal _

koften een Balk, dik b en 10 , dat is, bo Duimen dik, en 16 ^«wj.

Voeten lang? Antwoord, 5 Gulde ia Stuivers ï Penningen i ge-^^^
JÖk 'c Werk aanwijft: >>.:»,• I

1

\ ; :; >\
t r,"i) &ib

- • •. *
, . . c

• - . . . n •
. • .«ï .V» • .*' - t.'.l "jv.v; .;n^»

—i~to—10 ."iv. .*: i.r.1 1 > i jH

ió ! - : v :jj

i« . st»ui ' tatiiut

80 i
•

•

cn 7oor

X**9<> j . r : *

f- iz -.8

* • *•

'10

-
; Defc Balken werden ook op aldcrléy Dikte, £an flanken ?

jgtf-

meenlijk Balkdeelcn , in tegenftellinge van andere Noordfcbc
Declen gezeid, gezaagd, en tot het maaken.van S chips Övéf-
loopen, Deks, Halvedeks, mitsgaders Befchótwerk gebruikt. Dc
Prijs daar van . kan cenigfints uit het volgende Tafeltje werden
afgenomen. Do eerfte Colümina wyft aan dc Hoegrootheid der

Partyen. De tweede de Langte vande Declen , in Voeten. De
derde en vierde de Dikte , en Breette derfelver , in Duimen.
De vijfde, en Sefte de Prys in Gulden en Stuivers, die 'c Stuk
kwam te korten.

F 3 Partyen

Vande
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-

Enhtare Een
Partyj

van

Laag, dik» breed. Guld.

ao n 30— 3 — ti_7-
ao .—— 30— » -r- 11 —^ ƒ -

90 22— iV— 11— * -

I20-r?-- — 21 I*— II 1-
ifo ai«— ii— 10— 1-
40 van Stolpbalkc — 5 ^ 4, -

40 Idem — * —- — 1 -

20—— 3©— 3
—

• — 6-
400 — 1 -— ïo— -

4^)0» ' — { — 10— -

100 Vuuren •— 1 —: 10— -

I.200 Idem — 1 — 10— -

Sturv. Penning.

-8
- 10—
- 6

—

- «f .

—

- 16

-16
-1*

S

8

v«n het
Wagefcboc, zoo genaamd , om dat voor veele Jaaren ook

Wige- al tot het befchicten van Wagens, is gebruikt gewórden j alhoewel

ook Eiken, en Teer glad Hout is: Tal ik, om dat in 't voorgaan-

de is overgeflaagen , hier aan knoopen. Men vind het van al-

derley Breedte, en Dikte» ja tot op een vierde van een Duim,
en nog minder gezaagd- De Langteder Stucken, gemeenlijk Blad

of Bbden genaamd, is. dopegaans tuflèn de 11 en 13 Voeten Rijn-

landfche Maat Die een Duim, en een vierde van een Duim»
dik fijn , komen gemeenlijk 28 a 30, van een Duim 24. a 26,
drie vierde van een Duim 16 a 18 , en die een halve Duim dik

fijn , ontrent 12 Stuivers 't Stuk te koften. Tot Befchotwerk,

en het voor, en agter optimmeren, der Scheepen gemeenlijk For-
tuinen genaamd, komt het te pas.

Noordfche Deelen, diemen om Kombuis , Botteiy, Konftapels

4 MM* Kamer, Kabelgat, &c by af te fondcren nodig heeft, vallen

fcbc Deo. gemeenlijk ontrent de o Voeten lang. Die van Koperwijk komen
kD

worden wel voor de befte geagc, en moctmen fomtijds p, io>

of 11 Ponden vlaams voor 't Honderd, veröaat 120» ook wel

130, betalen, na Tijd, en Marden loopen.

Het Greinen Hout dit tot Hamburg verhandeld werd , fchoon
doorgaans Grooter en Zwaarder valt, dan 't gene uit Noor-
wegen of de Ooft - zee ons toekomt , fietmen egrer dat om
dcnejvs groven en loflên Aards wille, altijd in prijs minder i&

En dus meen. ik> aangaande Scheeps Houthandel foo veel te

hebben gefchraven, dat iemand, in defe Koopmanfchap nog niet

:hoé£ ervaren , maar een goed oordcel hebbende $ fijn Voordeel
Letteren fal konncn vinden.

4I1 ook vin

j -

Ifet
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ïfet ïl. HOOFD-VÈEL
k A N D B L D

VBi Bei YJfr hi <* Jtt>; mfe
i

Gévfoi, ét

Pft haar Ptfoèn , en gelrulk.^ ïerfche'tde aanmer-

kingen daar ontrent } als ook boe veel bonden Gew'wts , een

Schip van dit blom» - Gaaren , ontrent nodig heeft. Van
'tjjpfr Tfer } dejfetvs Prijs, en 't Gewig dat *a* tot ScUp y

noffo Modo , van dit Mineraal gehrm Pan dei

Teer, en hei Pek. Fan 't Jrpuis. fmfa SwaVeL Van

t -groV , en Wit-Werk. Eindeljk vm het Mojck
,

«
*

Anger dis ik gcdaet had , heb ik in *i Böfch, en t Houn Vtt .Tfii
d' eerfte Hooftftoffe, der ScHcepchi verward gèwéett; fc'tge,

•ja foude daar in wel verdwaald hebben» fo 't anders my ama-

niet al gebeurd is. Tegenwoordig (al ik vande rwecde,
nafnelijk het Yfer te fprecken, een aanvang maken. Want van
de.Kiel af tot de Vlaggefpit toe, welgcbbuWdé Scheefjen met
da Metaal gelijk als Gelardeert , en by na .ongeloóflijk döorrc*

filcn rij n

.

De Spykers, om dat ih'tbèginrilcni erf Y VólfoyèWóB fthnjJéj v«x!e

d' cerfte en faatite zijn «Tullen de Voorrang hebben. Zy wbrdeti sWk8ni

na de Swaarbcid des Wcrksi in langte,1 en ih naain vüft DvftiA
tot Daim onderfcheiden.

^emtefte die ik fal aantcekébëÉf ^ alhoewel tot eenig Béfthte
werfc nc$ kteinder te pas komen, fijfï dhttènt een fltfla fim&
en SchotsfpyHers genaamd; voorts liasyfcrs, ErikéMe ,

ï DuBbèldèi
tyr Duimeüi 6* r, 8, io, n, is, tj, ïi., én it

1

Óuimfcfi
inthrisv 't Gtswigt , by welkt fy met eroore Pattyen verkoet wöf*
den , i* fodanig ais het Volgende farflrje kómt aari tt wïjfèn.
•'..4.--... • ••»«•» .

( >
. , 4

,• fSchorfpykcrsl fo* | :.

.na.:: •>.". i.u;
j
Lasyfers

1

j'WT
f

ra . ! Enkeldc rioi
*

; f)ufren^{Dubbe«c }>wegerr ipöftatfcy. hurgd

•j .;„•.. Sesduimen 3 J'Oofl c

iSevcdöimeïi }
1

:. {r^j

. - .

ft lf.

Alle defe Spijkeren, die in 't land van Luik, van het aldaar

vaflefide Vfefy^dmëed Werdén* ^niecnfijk door miM^eren
ff Glffdé, e* fe>i i tf Stnfvcrs de ido Pèriden kofWri , meerto „p-.
en tórr/aer n*¥gèW, Ch tgd , ftlks ^il toelaten. Dog Baridna-
geb, Cent, en Söbrrrf^kersr

.<Hfe> tayhtids wiïïe^ van Spaans, of

SUcê'dy YfèT^, en hier tc Lande, dienen gemakkt, in Prijs hoo-
gèr toopca Hon-
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' Hondert Ponden Yfcr gemeenlijk 80 Ponden Spykers geven;

't Overige doot '« Vuur, «n Hamerflag, verloorcn werd.

v« hui Diemen inde $cheepen gebruikt, Rocftcns wille, ecnigfints

Fatioeo
dicker Ligh&ncn" dan 'inde Huishouw nodig hebben. Dog geen-

fints met grootc , en platte , maar wel met kleine , cn gemeen-

lijk gefcid vierlkagde Hoofdfcn , mag , en moet der Smcedcn

Mecfter die yoocfien: want nademaal meeft alle Schcepsftuckcn,

alleen door kragt van Spy kers moeten gebogen , en op haar plaats

cebragt werden, en den inflaanden Hamer al fijn Geweld, op het

rte, ch tegen 't Hout aanftotend Hooft, komt te verliefen,

kan dtflclvs Kragt geenfints tot Spykcrs Punft doorgaan

,

maar doet jn regendeel het Werk wederom tc rugge fpringen,

en 't gewenfte Einde derven.

Alleenlijk Pubbelfpykers, diemen gewoon is, met haar vieren,

ob de 'Ruimte van een vierkante Duim , inde Dubbel - declcn

,

Ct fijn Vuure of Greine Plankjes , daar mede 't onder Water fijn-

de Deel, vande om de Suid, of Weft vaarende Scheepen, om
het doorknagen yan $cfcips vaflje liuid, door de aldaar in Zee

fijnde,Wormyes yW.f-komen,, w^rd bekleed,) te Aaan» mo-

gen met groor* Hoofden, tor de« i«e meerder Houts decJbng

werden gemaakt. ;
- /! 1-,.. . .

] We^/yen teboorlijk gefinedc SpykejSj moeten eren ook fo*

OM« gebr^c werden» dieoen pm 't cene Hout aan ï an-

der y^iit^hegten ; ^epM^É^^^X 21
't vaft te makene Houts Dikte tc bevatten. Waarom dan ook

her «Houtwaar, aan een ander moet werden vaft gemaakt, ten

. j«ï jninften Xoo dik* of dicker, diend, te wcfen, als *t geen men

voornecmens. 'is daar aan te hegtcn.
,

' .

Aan de Hoofden alle Spykcrs vierkant, dog aan de PunOea

dun en breed ^jn. Ganfch onkundig dpen KnegKn, dicdes Spykcrs

dunne Puntten tuflehen des* Hputs draaden indrijven, want de

Spyker OP defe wyfe boe langer boe dieker werdende, doet
verfchd. ggggSt ^et Hout van. wijken. Beter verftand toond hy te

"
hebben , die door JSpykèrs brecde zyde den draad des Houts komt

af ,tc brceken.. Maar alderbcft die, door het Boor, den weg tot

Spykers ingang komt te baaneuj want de bovenfte draaden hier

door alle gelentheit tot van een fchcuren benomen fijnde, belet-

ten fy ook dat de meer inwaardfte van een wijken konnca

Die fijn vaft te makene Hout niet doorboord of het boor na

.qualiteit des Spykcrs groot genoeg neemt, ook fijn Spijkers niet

r>a behooren , cn met order verdeeld, fulks dat d' ccne dcfe, en

d' andere (foo veel mogelijk is) wederom andere draaden des

Houts komen te treffen, lal ook (eer flegt werk maaken.

Secr nadeclig fal 't ook voor 't Schip wcfen, indienmen foo

lang cn veclmaalen op dc Hoofden vande Spykcrs (laat, datraen

^?ar door, het daar ontrent lijnde Hout , met Mookcr of Ha-

mer, t* eenemaal komt Ycr^orffelen/en aan het inwateren,; en
J

daar Ofc jvolgendc verrotting op te .offeren. Met qen Dom kragt

,

of ander geweld doende inftrument het Hout fop fjigt als moge-

lijk fk*;5te8^. .» : 4* *
1'

: -wn
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Spykcrs door middel van een Drevel te treffen , kan fulks behoor-

lijk verhoed, en voorgekomen werden.

De Taiheid der Spykcrs, daarmede men voornemens is eenig

Pand, of Ylêrwerk vaft te klinken, diend alvoorens men tot bet

gebruik treed , ook wel onderfogr , en door defelve * i $ maal

over en weder te buigen, beproevd te werden» want anderfincs

de Spykcrs in 't Gat breekende , fal men met het Ylêrwerk vaft

te maken, fig fomtijds (eer verleegen vinden.

Darmen ook de Hoofden der Spykcrs , na haare Grootheid

,

met een Dopgudfen, een weinig het Hout inlaat, zal 't Werk
goeden dienft doen. En darmen , die Watcr-digt moeten wezen»

in 't midden een weinig met wit Werk bewoeld , heeft men al

voor langen tyd nut bevonden.

Wel gebouwde Scheepen , voor yder 6 vierkante , of Cubus
Voeten , die zy groot fijn , ontrent een Pond van dit blauw
Gaaren nodig hebben. Daarom meet Schips Langte, Overftevcns,

de Wijdte, en Holte in't midden: deze drie getallen met mal-

kander Gemultipliceert, men krijgd Schips inhoud in Voeten,
en, met een, groffi mod& , de Ponden Spykcrs, die 't nodig,

heeft. By Voorbeeld, een Schip lang i6o, Vijd 40, hol 18 Voe- spyfencr* .

ten, hoeveel Spykers fal 't nodig hebben? Antwoord, ïpioo Pond 5™&fr
Ziet het Werk:

160

4*

6400 ** 7
i.j;» rJ:^:t>m:.,' tg

X*/^ .9100 Pond.

J1JOO

t n,': •'. ; • 'i'.
• uraoo

0 k*rt
0ror*' Yler , daar onder datrriend'Ankers , alle Bouten, en Ban<

«den ; Roerhaaken , en Vingerlingen 4 Beflag aan Schips.Juffers, g^TlLt
•èti BlökSi 6cc. verftaan mag , diend van de befte Stof te wefen.

©ëïtrji, ojr) ,een gemeenc Markt, i* fodanig als dit Tafeltje aan-

irrjffi' -
•• J

v.w •„*.;'

-f-
^

") Boots of Boutwerk .

("ijI .;

'
^ L j VerftaairWerk , UoJ ; i

t • '
»•>..», ) , ,"!.::,'•••

Dog men moet weten dat in kleine Scheepen , het Yferwerk al-

tyd van hooger Prijs als in de groote is. Sulks ik bet Beflagwcrk
iran Bloks, tot een wyd Schip, voor 40 Guldens de 100 Fontf,
heb fien beftceden.

Dog indien den Bouwmccfter zig genegen vind het Yler lel-

•vdr te keveren v lal by den Mecfter Smit, voor Arbeid, cn Koo-
ien ontrent 6 Guldens 'c Honderd » moeten bctaloq,« die dan pok
gehouden zal -zijn de eigc Wigt wederom uit te lecverco, dien
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50 SCHEEPS^
hy heeft cmtfangen : en Oud-Yfcr by hem berfteld werdende onf-

fangt halv Geld.

Alle Yferwerk minder als een Pond zwaar, mitsgaders Hang-
fels, en Slooten, word Stukwerk genaamd, en na reeden van den
Arbeid, die daar aan beileed is. betaald.

enhoATcd Éen Schip met Kattefpooren , en Stunders , zal ontrent voor
ten schip yder Cubus Voet, die 't inhoud, een halv Pond, (onder Stun-

£,
G
^dj^°"dcrs» en Kattefpooren , een vierde minder: dog, zoo 't een Koe*

brugge heeft , een vierde Deéi meerder , van dit Metaal nodig

hebben. Te weten het beQag van 't Blokwerk, maar niet de
Ankers daar by gereekend : als by voorbeeld » een Schip lang

i6o , Wijt 40 , Hol t8 Voeten , (onder Koebruege , dog met
Steunders en Kattefpooren j hoe veel grov Yfer ui der circum

circa toe van noden wefen? Antwoord ƒ7600 Ponden. Ziet het
Werk:

1*0 •

'

40

6400
18

f 1 200

6400

iijaoo
~ ƒ7000

Dog men moet weten dat fomt'rjds d' eene Bouwmeefter fijn

Scheepen veel meerder, en zwaarder dan d' ander, komt te Yfc-

xen , en daarom ook geen vafte Regel dcfen aangaande te geven is.

vu den Den Teer, daar mede men gewoon is de Scheepen van buiten

»

en boven , om mede het fcheuren van 't Hout, door de Son,

en het daar in vallende Regen - water , fecr. vcrderveKjk.aan de

Schoepen^ voor te korn^n* te beftrijkepj is een Olyagrig vogt,

datraen in Moscovien, en Sweden, van bet aldaar vallende, en
offirtrverwserjten, onnutte, Hout, band. Sy wq&dj pns in Vaten,

de Smaltonnen (eer gelijk, toegefonden, en by de Laden, te we-
ten 15 Tonne Duimfteck, voor 12 volle, of een Laft gereekend,

verkogt. En heeftmen, voormaals, of in Vredcns Tijd , defe voor

11 a 11 Ponden Vlaams konnen koopeo» maar moetmen heden

;
daar wel 15 a 2ó dito Ponden voor beulen. Haarc Deugd be-

' l

(laat in dciTelvs heldere, en na dcjl gttle trecjiende Coleur, die

vande Stad nyforg komt , welkers Tonnen ook met een W

»

Jé èiert 'Kröén daar bcprem Gebrandreekend fi)n ?. w»rd wel voor

te'téAé-'géagjt. Alhiër by de S$ij«èrs, of U»'tbmikers femme*
xJié V** Mengden» fe<m Muit inhoddènde twee bier Kamen
Nats, koopen. Waar voor darmen fomtijds, na Markts ktofjg,

%J ev'ï ê> itiHvefs «KWMer iiedep tttien* M ie dik gefmeerd

de^r noiVitéV^ binaen inde Sche-

peH , 'arw^k <ftt^uttOpwegöft& fynfci cfrc^rtcii^ fcrer oordeel >
wjm't hec Hout , dbór d«m Teer* iw Y'Uiiwafemen fijner rogten

ecnig-
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B O V W-KQ NS<£ 51
ccnigfints belet lijnde , wel veeltijds daar onder nat blijft, en een
Kwaadaardigheid aanneemt.

;
. .

Niet alleen onnuttclijk, maarfelfs fcbadelijk, werden gemeen-
lijk onfc Haring -Buizen, als tegen St. Jan, in Zee, en ter Ne-
ring Tullen gaan, binnen, en boven, met defe vogt, gelijk als

overgoten. Waarom ook , door het over 't Schip heen bruiflèn-

dc Zeewater, den teer fodanig daar van affpoeld , dat den eer-

den Haring, binnen boord komende, en met dit vogt, gelijk

als doorpeekeid fijnde, daar door fcer teerfmakelijk , ja fomtijds

wel geheel onbruikbaar word.
.

Het Pek, datmen, om't ingedrevenc Wit, en Grovwerk voor mW
't vcrottcn te bewaren, op Schips naden fineerd, werd van fleg-

Pdfc

ten Teer fodanig gekookt , dat, koud geworden fijnde, al deflèlfs

Vloedigheid komt te verliefen ; en na mate dat harder en helder-

der vale , het ook hooger of laager in Prijs is. Dat van Stokholm

komt agtmen beft te Wefen , en moetmen tegenwoordig ontrent

1 6 Guldens yder Ton, of 31 Ponden vlaams voor 't Laft beta-

len, datmen in vorige tijd wel voor ao, en minder Ponden heeft

konnen koopen.

'c Pek dat van andere plaatfe komt , of flap, wateragtig , en grui-

fig valt, en van minder Prijs is. *•

Die maar weinig van doen heeft, kan by de Slijters het Pond
voor 1 Stuiver 8 Penningen , of a Stuivers te koop vinden.

Het Harpuis, al mede ten voorfebreve cynde dienftie , is een v«*
Vogt, of Gum, dat in Vrankrijk uit Pijn-Boomen ylocid, en

HarP**

gebrand werd. Aan fchijven, die van het Wafch niet ongelijk,

en welkers Gewigt, gemeenlijk tuflehen de 120, en 180 Ponden
is, word het ons toegefonden. Deflèlfs Deugd beftaat in de Gee-
1c of na den Witten treckende Koleur. De Prijs , in vredens tijd.

tuflehen de 4* en 5 Guldens de 100 Ponden was: maat foudc,

ftaanóe defen Oorlog , nu veel meerder moeten koften.

De Sulphur, of Swavel, die, inde voorgaande Vbgtert, ge- VnJé
mengt fijnde, defèlve wit maakt, en dan Cieraats halven, van swwd.

buiten, nevens, en boven het Waarer aan de Scheepen gefineerd

Werd, komt ons van Vulcani, ook gefeid JE9Ü Eilanden digt by
Cicilien gelegen, toe. Dog het Eylandtje of klip M§h% op de
Italiaanfche Kuft, vcrfchaftwel het befte. Ook werd het in de
aldaar fijnde Bergen gevonden. Voormaals f, maar nu jo Gul-
dens voor de 100 Ponden betaald werd De geelfte hoogft in

Prijs is. ,

.

Het witteWerk, datmen uit het Vlas heekeld, agter in Schips Vw
naden drijvd, komt de 100 Ponden ook 10 Guldens te bcloo-: t^, «*

pen. Het Grove, datmen van oud Touw pluift, eertijds op de*

ielve Prijs fijnde , kanmen nu dito Gewist voor 7 Gutde 10 Scutv.

of 8 Guldens koopen. Den Bouwmccfter oud TouW hebbende,
en genegen .fijnde, Grovwerk daar van te doen plucken» fel voor*

yder ingeleverd Pond 7 Duiten, of een Stuiver tot Arbeidsloon
teilen, en op honderd Ponden die hy heeft uitgewogen, fomtijds

6, 10, ï^s of 20 Ponden* na dat het Touw meerder of minder
Teerig, en vuil is geweeft, verliefen moeten. 1 . .-*;,«

Ga Het
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5* SCHEEPS-
Het Mofch,>c«n Vogt,.of Vlies dat ook wel shier ;tt Landen;

lijk van het maar meerder in Braband, in, en onder 'c Water groeid, en,
M°rdL

gedroogc lijnde, tot hec di gt maken eeniger Schips inwendige
Dcelcn gebruikt word , kan de 100 Boflen gemeenlijk voor 24,

of 30 Stuivers gekogt werden. En aldus meen ik den Bouw-
meefter, met de mceft nodige Materiale en Gereedfchappen

,

voorficn , «n daar ontrent met foo veel fekerheid als de Natuur
dier dingen} en de verandering der tijden» immers myn vermo-

gen , heeft willen toelaten , gefchreven te hebben : quaprepter m
ad rem* feid den Latinift.

Het XII. HOOFD -D E EL
• 1

H A N D E L D

Dat d* Autheur geen andere Q^eden
,

aangaande de Evenreden-

Imd der Scheepen, en Scheeps-Deelen geVen kaft, als die uit

het Nut , en d' Ondervinding genomen fijn. Van der Sclxpen

Langte , Wijdte, en Holte

-

y en wat eVenredenheid die tegen

malkander dienen te hebben. Van de Dikte , en 'Breedte

der Scheeps Joelen $
mitsgaders der Jelver Laffchen. Van de

. Kger - vLagels. Van het toehak^en. Van de Spomibig ,

, . en hoedanig die moet opryfen. Vande Stapel-'Bloks , hoe wijt

fy Van malkander werden geleid, en hoe hoog die dienen te

wefen. Waar het Domp-%lok diend te leggen. Wat Fi-

guur d\ Stoot-I^eggen hebben. Vande Voorfiecvcn , en eens-

ge Aanmerkingen daar ontrent. Werden heden Veel fieilder y

als Voor defen , gefield. De Stukken ook wel op een an-

dere Manier in een gelafl. Des Voor-Stevens Langte , breed-

te, en Dikte. Ook haar Fatfoen , cn Bogt. Voorbeelden

Van eenige Voor-SteeVens.

GElijk felvs de Col ummen , Grondflagcn vande Huishouw ,

hoe leer by alle yEdificielc Bouw - meefters goed ge-
keurd, egter geen andere Steun, dan alleen die, aan-

gaande haar Nut , uit d' Ondervindinge , en aangaande
haar Cicraad, uit de Gewoonte gehaald is, onder lig hebben j foo

fal ook niemand te gemoed fien, dat ik, fprekende vande Evenmaat
der Scheeps- Dcelcn , defel ve met andere Redenen , als die vut

het Nut cn Gewoonte genomen fijn , (oude konnen verdedigen,

Sulks dat alleen voornemens ben de voornaamfte Scheeps - Smo-
ken, met Exempelen , foo van eerder, als van later Tydente be-
•oogen, en de mindere daar van af te leiden. Wyders mijn ge-
voelen , ontrent Dingen die fchynen met het ware Nut ftrydig

te wefen, in alle nederigheid, ter neder te ftellen.

De
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'Dfc'tyflïctieri, Ligbarhen die met een fhelle beweegihg, fig al-

tyd cm ifc Water vinden , könncn den Bouwmeefter , waar hy
't Schip Vgrootfte Lichaam diend te geven, cenigfirits tot een
Voorbeeld dienen. Maar derfelver Langte , tegen haare Dikte»

(büde miflenien wel op onfe Trek , en Ricmfchuiten , maar geen*

fints ZéiHcheepén , die ook, gelijk hier voor gezeul is , vcclc Ja-

ren al te nauw fijn gemaakt» konnen paflèn.

toe Langte van alle Scheepen werd gereekend , vande voorkant

-vande Voorfteevcn , tot de agterkant vande Agterfteeven , fon-

dcr het Galjoen, ecnige Verwulven, of Staadjcs daar by te tel-

len.

De Wijdte neemd men op de buitekanteh vande Inhouten , ter

plaatfe daar 't Schip alderwijdft is, 't welk in welgemaakte Schec-

pen, gemeenlijk een feite Part van Schips geheeïe Langte, voor
het midden komt te vallen.

.

De Holte by de kontt - kundigen genomen werd vande bove-

kantvah 't Vlak, tot onder den Overloop aan Boord, ter plaat-

fc daar 't Schip alderlaagft is , en fijn eerfte Uirwat erin ge heeft.

Sonder dat de Rondte vande Overloops-Balk daar by moet wer-

den gedaan..

Dog ontrent Scheepen die (ig alhier op de binnen Rivieren

onthouden, en veeltijds door Sluifen, en nauwe Dammen moe-
ten varen , werd de Wijdte op de buite kanten vande Barkhou-

ten, of daar 't Schip alderwijdft is, om alle Kracked ruflehen

Schipper, én Timmerman te mijden , genomen.

Alle Scheepen fijn lang na believen vande Meefters die 6e-

fèrvfe doen maaken. Maar die eenmaal vaft geftcld fijnde, diend

een wel Geproportioneerd Schip , een vierde Deel van deflêlvs

Langte wytj ^f indien 't ten Oorlog zal dienen, en veel Geichut

voeren, nog wel wat wydcr te weïën.

De Holte qp de groote Borftbank» of anders gefcid, daar v*n de*

't Schip laagft is, diend een vierde minder dan de wijdte te we-sdwepeo,

feu , hier van trekt de Diepte die men voor Scheen nodig heeft,

en veel of weinig mag welen , na den dien ft die 't Schip doen » Holte,

lal. pier nog by genomen de Hoogte cfic men onder Dek moet ^JJ^.
hebben, en in Oorlog-Scheepen, meerder dan in Koopvaarders, beid die

maar in beide noit boven de 8 Voeten behoord te wefen, zo fal P™*1 '
,

j_ ^n. x_ J„ T> ui . li. r_ J! »* > • . icandcr diei

mogen na dcfe (chicking , wat meerder voor Scheen , maar het
* overige evenwel voor haar Ruim hebben.

Scheepen niet drie Deks, werden, hier te Landen, feer wei-

nig ten Oorlog, en noit ter Koopvaart, aangeleid. Sy dienen

feer Hol, en, by geVolg, dewijl defe, de twee andere Mcetinge,

influit, feer groot te wefen. Ëgter behoort geen Schip, op fijn

onderfté Uitwatering, holder dan deflêlvs halve Wijdte, en niet

onholder dan twee vijvde Declen daar van te wefen. Want
onholdee» foudegcen Gefchut, of La ft Voeren, én holder, geen

Wind of Zeil verdragen ,* konnen. Ook falmen de Stutten , die

Gj by
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54 SCHEEPS-
by cte Grootemaft, de eerfte Gilling formeeren, ojn 't Schip drie

Laag Gefchut te geven , wel zo hoog boven den onderden Ofer-

,
loop mogen (tellen > als 'c Schip hol is, maar noit hooger.

vande De Kiel, hec Fondament en Bcginfel van 't Schip, is een

Dikrê^en lang Hout, dat fomtijds wel uit 2, 5, a 4 Stucken -in de Lang-
Breedte, g te, na Reden van Schips grootheid f door lange Laden is t' ia-

men gelet: en met een Deel binnen, en twee Dcelen buiten*

waarts, in 't ondertfte van 't Schip geplaatft werd: deelende het

zelve aldaar, van vooren tot acteren, in twee gelyke Doelen.

Zy moet de onder Einden vande Steevens omvangen , en die

haar felven, door een nauwe t' Samen-voeging , gelijk als inly-

ven , om dan gelamentlijk 'te dienen tot Middelliny aller vol-

gende Werkingen: en daar na, door middel van 't Koer, 't Schip

ook te helpen beftieren. Haare Langte (gelijk gefeid is,) is na de

langte van't Schips grejfo moJo mag men daar voor een tiende Deel

minder reekenen ; maar tót deflclvs Breedte , dwers- Schceps ,

moet men voor yder 7 Voeten, Schips langte, x Duim» nemen.
De Diepte mag met dito Breedte gelijk, o? een wcymg minder

weten, na dat het Hout wil uitleeveren,

hl^f*"* Haare Lallenen, die men Leckagies wille niet dwars, maar op
L^cken. en neder moet maaken , mogen op yder Duim Kicls Breed-

te, ƒ Duimen Langte hebben, en op yder Voet Langte, ren

minden met 2, wel uit den anderen gefchikte» Bouten verzorgt»

en geklonken werden,
vande jj^ Keernagels , fijn ronde Gaten die men ten getaalc van

tSgtb. » of 2, , tuflehen de Vergaring défer Laflchen in boord , om daar

door , voor altijd , bet Water te beletten , dat het door defe

Laüchen . in het Schip dringe. Den Bouwmeefter mag door een

of twee voorzigtige Mannen, defelve met Mofch» tot in haar

binnenfte, laren aanvullen, en, ter weder Einden, met boute Na-
gels doen fluiten.

v»n h*t ffc Kiel, moet ter weder zyden, op de dikte vande Voor,
tochx eB

" en Agtcrfteeven , toegehakt werden} dog diend fulks geenfints na.

een regte, maar eenparig orageboge Lini, op dat Kicls Lighaam,

foó veel als mogelijk is* benoude blceve, te gefchicden.

tn*e Ter weder lijden werd de Kiel met een Keep , Sponde ge-
•p00^ > naamd, driehoekig ingehakt , die wel tot aan het aster Einde

mag door gaan: maar die eenige Voeten van 't voor Ëinde, om
de Santftrooken , Planken die defe Sponee ingevoegd werden

,

de Kiel na vooren toe verlaten, en de Voorfteeven , mee het

Slemp , of Slecphout aangrypen , om geen Mifllag te begaan

,

moet af blyven. De Wijdte van dele Spongc, is de Dikte van *

de Flanken die daar in vaaren moeten. Somnjds word deze

Sponning ook wel 224 Duimen wyder gehakt» dog werd de-

fe Wijdte zeillagics wille, van onderen weder toegehouwen. Haa-
re Diepte mag een weinig minder dan haare Wijdte welen. De
Binnctponde lal, vaft maakens wille, ten minden zoo dik fijn»

als de Sponde lèlver wijd is.
"

K
die* En laf den Bouwmeefter wel letten dat fy niet hier of daar

m<xt op?
alte Heil werde gehakt, want een weinig te vlak fijnoc, kan,

tjfca.
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de Santftrook daar by komende, ligtclijk geholpen, maar al re

Stal» fwaarlijk verbeterd werden. Dog in her midden van hec

Schip heeft men een vafte Maar, en Regel-, want de Spon ge moet
aldaar, ter Breedte van de Santftrook , daar voor datmen , na dat

de Planken fijn, foratijds iS of 10 Duimen mag üellen, juift

de dikte vandc Binne-fponge , op dat de Leggers mogte regt bly-

ven . en bequame Lokgaten geven , opryfen. Om dit te bekomen

,

men neemt twee regre Rytjes, en fteld het eene regen dc bin-

nekant vande Kiel, en het ander inde Sponde, en men geeft

agt of defelvc ter geftelder Lengte malkander komen te fnyden

,

gelijk by 't Voorbeeld, onder Nummer i , te fieri is.

Voorwaarts moet dc Sponde veel of weinig Ryferi , na* Mare
dat dc Voorftevcn veel of weinig Bogt nebbe, meerder of minder

vallen fal. •>. '.

Van Scheepen die om de Zuid, of Wcft vaaren , moet de Kiel

van onderen, voor't inceten der Wormen, met een Beuke, of

Etkc Plank, tuflehen beide met Teer, en Kocjen-Hair ,Wcl voor-

fien, gedubbeld werden ; de Spykers fo diep ingedreven, en de
Gaaten mét Ka ars roet fodanig tocgefmeerd fijn , dat in S chips afloo-

pen geen hinder konnen toebrengen. .

AJÜdus de Kiel bereid lijnde, is fy bequaam om plaats , op de vtr»de

Stapelbkxken, en Stootwiggen, te nemen , die van midden tot
J^J£*J

midden gemecten, ontrent 6 Voeten, een weinig meer of min,

raar believen , van den anderen mogen leggen. En van Schee- kander leg-;

pen dié men niet voornemens is\ op de'Werv , overkant te laten
Bcn '

vallen, gelijk 'ontrent fwaarc Schecpen fcldc werd gedaan, moeten boe

dc onderkant vande Kiel, om bekwaamlijk onder 'i VaWv te mei* Stf
1

gen Werken,' drie cn con Aahr Voeten tik de bovenkant : van w«ea.

te Bedding leggen* voor minder, agter wat meerder, -na reden

<Jat, iIé Wcrv meer of min;nedergaande is. Het groette Bloek,,

daar op datmen voornemens is het Schip, ontrent het aftoopen,

tc laren Evenaren , en gemeenlijk Dompblok genaamd u erd , komt Wur hot

mccilen tyd, een vijvdc Deel van Schipsgcheclc Langt c, agter uit [J^iew,
4eüielrhg te leggen* De hier agter-lcggcnde- Stapelblocken be- /legge™

hoeven mee geen Scootkeggcn voorfien , om doe in ScJüpsjiccJeï-

f et ren tanfig felvs los vallen: maar all^diedé Kiel voorwaarts on-

derschragen , mogen defelve geenfims cmtbrecken. Sommige Bou-w-

meeüers wel eca Vafl , dog • ilag tig Blok , c rt dat flg ligreüjk laar.

van een kloven /ittoJEindc van het Bedde , onder dc Voor-S teeven,
leggen, dat zydan in Schips nederzetten, inde Aarde laje.nlinr

leB,T«nbdatt eindelijk geheel. ivifeg. breekeR. i Dog andere doen ' "

weder anders. i>: i t ;'oO bi-w jirsü
1

; . ,9i*r<Ej «' r'%» Sfl

Da- Stoot vrijen , of Keggen , op datfe , haar Werk fètapifobw
hebbende, fig hgtclijk > door een Balk , Ram genaamd ,

yan on-

dzc.ód Kiel , mögrcn laten weg (tooten • riemen defe hier neven-

staande Figuur* : by Nummer » ) aan. icHct Stapelblok t # B r dc w«tPign«

^oottteggenr» t«>C Ide Kiel Seceëkcnd n (f •

-jfffc^v opLtkl^taks leggende Kiel * word aan de boven Ujde

met eCfl&dWap ,1MÉ vooren tot agteren , in haar Midden,, .
door-

trockfn, gemeenlijk Middclfchrap gezcid y over welke een 14»
r -(1 gefpan-
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gefpannen fijnde» men fiet of fy niet Krom, of met Boeten , op

dele Stapelingen geklampt en gekneeveld werd. Scs of 8 Dui-

men, meerder of minder, na dat lang of kort is, werd fy in

't midden Hol gefet , cn met pe Bogt nedeswaards gebogen.

Dog in 't Water komende, krijgt wel haaft een ander Gedaan-

te; want dc Scheepen voor en agter Scharp en Smal , cn by

gevolg , weinig van 't Water aldaar onderftcund fijndc , komen

daar wel haaft neer tb Gieken. En doen defe Kielen, oud ge-

worden fijnde, fomtijds 1 a; Voeten, na dat lang fijn, met

een Bogt opwaards fpannen: 't geen een leelyk aanfien geevda

dog blijvd ahijd onder 't Water.

De Voorftcvcn , ofzo andere willen deVoorftyven , om daft Schip

daardoor fijn ftijv, of fterkheid bekomt, een vande voornaamftc
*cn

*
Scheeps-dcelen, geplaatft, ten deeleftaande, ten deelc voor overhan-

gende, voor in 't middc van 't Schip , cnis gelijk alseen Schild, wel-

ke alle harde ontmoetinge moet afkeerea De Einde van Schips

Huid , of Planken worden in defelve vergaderd, en vaft gemaakt.

Is onder aan 't Einde vande Kiel gelaft , en aldaar na Schips

Grootheid, met verfcheide yfere Bouten t' tarnen geklonken,

««enige £cn g0Cd beloop van een Voorfteeveo, was het feggen onfer

ESTdwr Vaders j maakt een mooy voor-Schip.- waarom fv dan, om fo-

ontr«f danig Hout te bekomen , fomtijds ook dapper inde Beurs tafte-

de. En alfchoondit haar feggen wel waar was» foo fiet men eg-

ter onfe Hedensdaagfc Bouwmecfters Scheepen bouwen , diemen,

alhoewel defe Stecven, de, by haat vercifte Hoedanigheden ten

grooten dceie komt te ontbrecken ,
gccnfintJ de Naam van lcc-

'S «jk geven kan.

• • ^ 't Gevoelen van dat de Scheepen, om vaart te maken , niet

het Water moften van een kloven; maar het fclve gelijk alsin-

florpen, of daar over heen loopen, en alzó onder de Kiel door-

jagen, was de reden waarom fy defe Steeven-dapper ovor't Wa-
ter lieren hangen. Eh nademaal de vedvattende Steeven, egtcr

; ,
ée vercifte Hoogte diende aan te brengen, zó heeft zy nood(aak-

lijk heel lang moeien wezen. Daar benevens , deze Stecven ,

ttoettnde, ten naaftcn by, aan 't boven Einde, lootregt op ko-

men , heeft feer ved Bogt moeten .nebbe, en, by gevolg, hed

groot cn koftlyk vallen. Sulks dat om dit Schips-Deel alleen, den

méeften Tyd, twee raare,^crr zwaare Boomèfu die dan van ter

zyden met lange Laffchen wièrden in een gefloten * hebbe flervcn

moeten 1

'-

J
'

jA ."
•

' 'tv?'

•

wnd w Hcdcn defe Steven veel ftéilder geftdd, waar door vee!

Langte , en Bogt ontgaan werd Ook vintmen de Scheepen hier

dcc» door, aan haar ondcr Water fijnde Deel, veel Langer, env(ge-
*

volcïijklom by de Wind te zeilen, veel friectiger gefchikt. De

Ervarentheit leert ook daaglijks, dat Schecpen fodanig gebouwd,

datfe vatt alle kanten het Water «maklijk konncn van haar af-

wijfen, en alzo in haar natuurlijke Zwaarheid blyven , veel meer-

der Weg afleggen, als andere, dié door haare platte, uit^ebroo-

kene, cn over 't Waterhangcnde Boegen, haar fdve uit haar

Cewigtf en ter (moor, Zeilen.

Dat
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Ook svcl

Dat fommige haare Steven, voornaamlijk ak fy dik is, niet opeen»
van ter tijden, maar van voor, en agtcren Ladehen, agt ik ,.fK.

r mMief

om dat het Lafch , vande door de banden gaande Bouten , Jap- ua™
&~

per kan getroffen, en vaft gehegt werden, als ook om dat dele

Stuckén niet foo veel Bogt, als wel anders , .nodig hebben, een

goed Werk te wcfen.

De Langte, of Hoogte van defe Steven, die gerekend word
vande bovckant vandc Kiel» tot de boven Binnen -hoek, kan

aldus gevonden werden. Neemt voor cerft de holte van het Schip,

tot defe rekend foo veel Langte als den Overloop voqr diend op
tcryfen, om behoorlijk in *t midden te konncn uitwateren ; waar
voor darmen op yder 10 Voeten Schip9 langte i Duim taag na-
men; en daar by dat men nog mag tellen de Hoogte diemen
voornemens is voor aan 't Verdek te geven. En foo de Boeg-
fpnet boven op 't Verdek lal varen, of het Schip een digte Bak
hebben, magraen na Schips Groot heit, 4, 5, a 6 Voeten, na.

datmen het "Schip voor wil gefchikt hebben, en waar van gcen«

algemeenc Regulen konne gegeven werden, daar by voegen. Siet

hier een Voorbeeld, een Schip lang 100, Hol 10, 't Verdek voor
hoog 6 Voeten , de Boegfpriet fal bove varen , en 't Schip een
©pen Bak hebben : Vragc hoe lang (al de Voorfteven wcfen ? Ant-
woord, ao Voeren < Duimen. / . .

,

71 v . Voet Duim ;t ^
U t i . , 't Schip hol IO --0

; fll
icUnffc

Den Overloop rijft op 0--10
t ïws»e-

frA 't Verdek voor hoog 6—o ... «w,

•;*•'
1 Voor de Boegfpriet 3-

--6* »'

De Steven lang ƒ 20— 5 • • j>\ i

De dikte vandc Steven is, op yder 10 Voeten , Schips Langte, £jj,2J
1 Duim, of wat meerder , foo de Schecpen niet heel groot fijn.

De Breedte, m r midden, is tweemaal hare Dikte» onder en bo-

ven breeder, na t Fatföcn, en het Oog vande meefter. Sy valt

na dat het aan de Kiel , of aan haar felvs te pas komr. Even
als de Kiel , moet fy met een Sponde wcfen voorfien , wijt als

de Planken dik fijn , die daar in vaare lullen ; dog haar Diepte

een derde minder is: en om't Slemphouts wille dele Sponde niet

te' laag., wegens de Barkhouten niet te hoog, gemaakt moet wer-
den, gelijk meermaalen gebeurd is. Onder aande Voorkant fal

fy ter wederfijden, fnelheits wille, 1 a 2 Duimen, na dat dik is,

toégehakt werden* dog dit moet, na boven toe, heel, weinig, of

«iet mee allen fijn; want te veel toegehquwen Hinde, föude hec

Knie onder 'r Galjoen, aande Voorkant te dun vallen» of aan-

de Agtcrkant moeten hol blyven, *t geen een Misftant fbude ge-

ven.

-De Bogt en het? vallen van defe Steven is, vecltijdsj na dat het

Hout wil uitleveren, of ook na de Meefter dat goed agt. Dog
om op aldcrley Hoogte, en vallen, een goed Beloop van een

Steven te trecken , foo kan 't volgende Voorbeeld werden in agc

H g«no*
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Cokhnr
Fatfoen.en

•op.

Cmen. 'k Heb dan een Steven nodig, die de Kiel i% Voeten

^ e aan brengen , en 10 Voeten hoogte opwerke. Vrage hoe-

danig fel de Bogt wcfen? Hier toe befebrijft eerft de Kiel A,

B. Op defe trekt regthoekig B,.C, ter hoogte van 20 Voe-

ten- Op defe haald C, D, voor 'c vallen ix Voeten. Trekt

nu de vallende D, E. Deeld defe in * gelijke Dcelen, als in

F; Trekt van daar de Regthockige F, G. Verlengt nu C,
D, tot daar fy G fiiijd. Stcld in 't Spypund de Pauer, en opent-

ic toe in D , of E , en den Omtrek fal goed welen : foo als

in 't vervolg, by de Figuur Nummer j te fien is.

Wat nu wyders de Winthouwcr , de Klos boven inde Steven

.

mitsgaders het Slemphout aangaat. Dtfh Bouwmccftcr fal defe»

uit de verlengde D, C, of G, F, ligtehjk na believen infehrij-

ve konnen.

Geilen hebbende hoe 't fig toedraagt, als de Hoogte vande

Steven meerder dan haar vallen is» foo moet dit Voorbeeld aan-

wyfen hoedanig datmen handelen fal, als het vallen meerder dan

de Hoogte is. 'k Heb dan een Steven wiens Hoogte 11, en val-

len ï 8 Voeten is, vrage hoedanig fal de Bogt wcfen? Befchrijvc

wederom de Liny A t B. Op dele trekt als vooren, de reerftan-

digc B, C, ter Hoogte van 12 Voeten. Van defe haald C,
D, voor 't vallen 18 Voeten. Befchrijvd wyders de vallende D,

E. Defe deeld in twee gelijke Declcn , als in F. Van daar haald

de Regthockige rF, G. Verlengt cyn^clijk, E, C, tot daar fy

G fnyd. Stele in 'c SnypuntV de Paflèr, opentfe tot in E, of

D, en doet als vooren. Siet de Figuur Numero 4.

En al fchoon aan defe trek wel iets diend veranderd , foo kan

fulks op de verlengde B, C, door de Pafler, na believen, ligte-

lijk gefchicden.

Sict hier ccnigc Voorbeelden van Voor-Stevens , fodanig dia

by verfchcide Meefters fijn gemaakt.

Voeten, Voet, Duim, Voet, Duim, Duim, Voeten*

Voor-SU-

By defe Lijft kan men "wel zien, dat de Proportie van alle

defe Steevens-Deelen, juift niet even regelmatig tegen den an-

deren ftaan: maar als men agt geevt , dat het eene Schip een

Dek keft gehad , cw *t andere met; 't eenc voor hooger als 't an-
der

ft
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B O V W-K O N S T. 59
der is gcweeft,- zoo konnèn'deze vrrfchillen eenigfints vereffend
werden. Alleenlijk munt meed uit, dat een Schip iox Voeten
lang t een Voor - Steeven maar van 8 Duimen dik , foude gc-
bad. hebben} dog geloov dit abufive aangeteekend te zulle we-
zen, r

£i\ Het XIII. HOOFD-DEEL
iKT i l.V H A N D E L D

: . .JiJ

Vapde Agter- Steevtn. Derfelver Piekte (Breedte, mitsga-

< ders baar agter.oVer Vallen:. Mis/lagen ontrent haare Lang-

^ te begaan/ De waare Langte werd aangeweefen , en met

/Oorbeelden beVefligd. Vande Hekbalk. Haar Langte , Dik-

jte , (Breedte, en (Bogb < Werd ook met Voorbeelden Ver-

i.%f. Van de Rondsom - Houten , gemeenlijk G(antfeen-
' L Houten genaamd. Haare Dikte, en (Breedte Voorbeeldelyk

,

^ii^plvt uitfchieten figuurlijk getoond. Vande Wrangens in

deSpiegel Van des ^tegels Poorten. Vande Wmdferingen,

^,of[WmdVoervigen. Haare Langte, Dikte, en invallen, met
- ^Exempelen pöofgefteldi Van het opregten Vande 'SteeVens

:

^en-Voor ttotfce Jaaren een Misflag daar ontrent bezaan.

derhandc neme, immers niet deflèlvs Laflchen inkorte,
voor en al eer hy ook fijne Stevenftucken by het werk hebbe f

op dat hy ficn mogt hoelang dcfclve lullen werke konnen. Want
op d' een Tyd dc Kiel aan de Stevens, en op ander Tijd,
flc SteVcns aan dc Kiel moeten Lengte byfetten, na dat fulks
aan 't Hout wil te pafle komen. . ..j «u*,o «

, . >

Van dcrfelrcr Farfocn valt mer veel te feggen; fy mag aan dc
binnekanr wat hol, maar moet aan dc agterkant, op dat het
Roer gemaklijk mogt drayen , Lijnregt weten. Haar gebruik is

gelijk met de Voorftcven.. Namelijk de Eynde. vande Planken
rc veria men

, en die in baar Sponde te fluiten; en daar en bo-
ven nog het Roer te dragen. Deflèlvs Dikte is als die vande kure Dik.

Voorftevcn, of, om't Roers wille, een weinig meerder. Langs "«>Brec^
Scheep* een vierde Breeder dan Dik, in dc Keel vande Spie-*'
gel ruim ccn derde Brecder dan boven : en onder fal hy op yder
é iVocccn Stevens Langce, een Voet Breedte, of meerder ftreeks

bobben. Sy word onder de Hekbalk, aandc agterkant ingefchept,
cn aldaar een vierde van haar Dikte toegchakt, en onder een £jj£

Ar
derde, of meerder daar van benomen. Het agter over vallen wiicn?

tci H z van
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tean dcfe Sneven dat na niet foo veel als rraor defca. is-, maamen
op yder 7 Voctca-Strrcirf^I^gtc^i Aaric, ,dag Voor Fluu.Sdwv
pen een ihajvfcJ/oeJt reekenen. . . v...m rr. ;.,,«*. wo < j

<
g.ii.r

,En alhoewel cüt Stevens vxiko weimg fcèfcjnd * nogtans zoi nkeni

agc geevd dat de Scheepen agter gcmeeolijk veel 'dieper dan v«or
in 'c Water tinken» fal die het ageer overhellen dan ook merk-
lijk doen meerder fchijnen. Op dit ageer nederfacken moer in

'c eoeleggen van de Voordeven ook agt werden gegeven» op dae-

men die aan ?t boven fcmoe niet te Krom* en binnen de Loot-
Lijn enaake, 'c welk een Misftand foude gcagt werden.

Mimigen Oncrenc de Langee vande.
:
AgtcWÈcven, heb ik, by niyn Tijd,

hï^rio
vcr^c^c Mifllagen fien begaan. Ecnige defclve zo korc ncmen-

ubcgMafdet datmen den Overloop» die dog in Schips midden op gege-

ve Hplte moeë leggen « en van daar na voor» en agtcren toe,

foetelijk behoorc op ee rijfen, op dae hee daar opvallende Wa-
ter , van alle Kanten na Schips midden mogcvloejen, en aldaar

gelooft werden, genoodfaake is geweeft na agtereh, om met tiet

Gcfchuc onder de Hekbalk, die dan ook nog van onderen' iets

wierd uirgehake» door ee konüen Jpeelen, fodanig meer ee bui-

gen» datcen ook Spygaten in Schips Spiegel beeft moetc maa-
ken. d' Oorlaak hier van was, dae den Bouwmeefter, nog op
den ouden Pag, nog op hee agter neexfinken van 't Schip \'ge-

meenlijk Stwirlaftighcid genaamd , gencW had age gegeven..

Andere, in tegendeel, door feekcre, by baar ongegronde In-

beelding, die fy al in haare, Jonkheid, door 'c ièggcn van -ande-

re, aangaande 't Mooy, en Lcclijk, gemaakt hebben^ nemen de-

fc Sceeven, byTonderlijk in Fluie-Scheepen , zó Lang, naar wel-

ke fy haare SchccpCh, tegen alle Nue, en Gebruik, ageer zo bc-

fpoeteüjk Hoog doen opfpringcu , doe de Overlopen , dkf^an
dit kram welen centgftnts moete volgen , om b| dn Hekbalk, >

of ie dcflelvtt plaats bekJeedendc Band te komen » set eenig «xrk
te doen» byUa onbruikbaar werden.. :b:ir.!

. Maar geKjk de Munjen van eea Huis hoog op gebouwd moetc

werden, na Reden datmen.de Verdiepingen hoog,< en veel wil ma>
ken: zo moeren ook Schips Steevent korc of lang wden', na
M^e'cSohiprihol, de Ovcrioopcn, wijd van den anderen leggen,
en veel of weinig opfoopen fullen. :>i : .

Dcwttre ^ tape langtc dan vande Agter- Steeven ü r Voorecrft toet

Langt* Stuurlaftig gaan van 't Schi^ , i daar voor datmen op yder 50 Voe-

£D

ngew<* ten, Schips Langre, een. Voet» ofwatmeender mag (tellen. Ten
tweeden Schips Holrc onder fijn Overloop. Ten derden de Hoog-
te van't.Dek op.degrootc Hals, alwaar gemeenlijk defe tuflciiert

Ruimte, in drie gclykc ( Dcclen<yoor de Gcfchuc*Jtoorten verdeeld

werd. • ^ V
Ten Vierden , zo veel als den Overloop agter behoord op tt

ryièn , daar voor datmen voor yder 10 Voeten Schips Langte

,

2 Duimen mag reekenen, meer of minder , na believen. Te
weten, als het Schip in 'c Water leid En eindelijk de Breeds
ee vande Heckbalk , alle defe getallen nu t* lamen geteld , geven
Stccvens waarc Langte. By voorbeeld, een Schip lang 100, hol

10,
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10, 't Verdek hoog 6 Voeten : Vrage wat lal de Langte vande
Agter- Steven fijn? Antwoord tp Voeten 3 Duimen. Ziet hec

„ ^ . .-^-•-^ . r'~' ' - •- ^ .

ï.-~i • ««Sttrèrlafti^ ~'ï — ^ — n - • >«i

o

—

ü— Hof • —. o —
- { 1e-^> -11 — -

f
"'

o—o — Beft OvefkKjp-rtjft^of» 0 — — oi>

<,— : I^FcWtóbo^ctié'Overloo^ 1 \ — (<?

o—o— DrPoortfti hóóg — » < 1 - *-o~\ — ioi

, :.^o_ DtHekbalk breeA -
1 —

• --»-*f <l E 11

ï>— b" De Agter^tevcn lang : ƒ 10-3 J

1

— .

^ f . - o— , — v *.— .ji - _ o —1* — - 1 t . : £i

.1 — — «» — n :

—

\ i • . , 0 —<;i — • «—j- 1 — 04. t

dg£,cen ander Voorbeeld. Een Schip lang 168, Hoi itVM
^Duimen, 't Verdek hoog-* Voeten p Duimen r Vrage koe

long. fel de agtct Steven fijn? Antwoord 3* Voeten * Duimen*
Ziet hec Werck:

—«o — - *, - 1

•o . -os.

0 1*

Vocc.Uuim, rl
u—ö Stuttrlaftig ~ ' i

*~

Hol " U-I
De Poorten boven d' Overloop 2—

9

-b«ptqü : . .Pen Qverloop rijft op '\ Lr.rV *-rl ?.'..<:. : j

toba-t) Pc PoorteitHoogJ n../ ^j.l-.M 1.: < hZ
il i '.:

.
//ï>e Hekbalk óreet . j »v ,v frrlk .v3 r*

-tl 'i ó , -Pp A|tef-Stcvtn lang . ; ƒ 31-3
T

I i

»iusb?« , .-. t ..'..II .nv •; -

PlaaïJ

bj de Bouwmecfters , <üc by my
was 'uitgedrukt.

"
f

De cerfte Columma wijlt de Langte vande Schcepcn in Voe-
ten. Dc tweede en derde derfclver Holheid in Voeten , en Dui-
men aan; Dc vierde cn vijvde gcevd dé Langte .vande Steven,
de feft«

r
de Dikte , dc jfeipëndc de Breedte » de agtftc cn Bo-

gende dc Streek, cn-dc tiende cn clvdc dcuclv* agter over val-
fa, te kennen.

, u .



SCHEEPS^
sbfu/J -i^nnJl 'M iü il'ii Sji-iV rrrjjjuV • .W ij f i <oi

Bén: r\ 'ef&WR>.U
; $4»9Y d!^ d'Jf.'.iTJè Steven DeSt*

'Schip hola Steven rerfte terfte- heeft .jnU
lang, l*"g' ven ven ftrcek, vair,

«tab»

dik, breed,

Voc^DujtB. r ,Voet,Duim. Duim. Duim. Voer, Duim. Vort.Duira.'

80 — 7—*Ot— 11— 6 — 9— o H i. i i4 ; 1
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4

14,0 14.—6 — 28— 6 —• 1 C—24.— $—o 1—

8

19j V7^-0 . uU. V«7t-W of -w;. 1^-1 3^—6
Vfijri-U ij-ir^i 'J-*;2t*rv:0 -«r-'. t^-m»,-^- 7—.6—i 3^-*
158 — 16—o — 27— 6 18—ia

—

1 7—0 6—

O

160 — t 6—o — 27— o •— 20—'23— 8—o— 4.—

o

168 — 18—8 —- 31— o — 19
—

-24— o—o— 0—

o

170 — rtH* 29— o — 20—1+— o—o— O—

O

177 — 16—na 27— o — 18— o Trr-t,Jrrro

—

6—6*

8 -:i
" loH

o-* f?«jol$r;0'b fu/oJ n noo'I o !

ï

De Stèren aldus bereid fijndc , werd, indtert 'z een Spiegel-

schip fa 1 we fen , de Hekbalk van binnen, aan hét boven eynde,

met een Swaluwftaart , voor 't oprij len , daar in gevoegt. 't Is

een fwaar Hout , dat agter aan ftl Schip Jdc- Wijdte , cn t* la-

men gevoeed met de Randsom - Houten, die Halv ronde gedaan-

te, by 't Water, cn Spiegel genaamd» geevo\ En dewijl,dit

^erkj'arjétt1 * nog met Planken bekleed is ; «fel een HeVge-
fljkt i zdTal niiflTchicn defe Balk' daarom ook den Naatnvati

«ekbark gegeven flirf.
1 Haarc Lartete' word altijd' aandé agrer;-

*kafft>, alwia? *y gezien word , gertekend. Witrd voor Szcli
Dreedce. en vee | korter , als heden, wanneer men drie vierde Deelen van
Bcgt

' ScHps 1 Wijdte ,
, tor hairc

1

Eangte ceevd , gemaakt. ' Haare
Breedte , ópr ch heet V 'üS^nïét de pikte vande Kiel gelijk; 'ch

<derfeWcrpikré , langs" Schccps > is ccn vijvde minder dan haare

Breedte-, ÖP anders de helVt vande Voeten die 't Schip Wijd is,

iVDuimeti;-En nbtfaandc Einden ccn weinig dundcr dan in

het midden. Op yder Voet die fy lang is, werd haar een hal-

ve Duim Bogt toegevoegd. Ook diend fy, om, wegens het agter

overvallen, niet hol te fchyncn , van boven eenigfinrs rond te

welen. Aan haar onderkant werd een Sponde gehakt, zo diep,

niet alleen , dat de Spiegels Planken daar in gevoegd, en valt

gemaakt konne werden , maar ook dat nog (Cicraads halvcn)
ccn Kant , of Lijft daar buiten komt te fteeken.

Siet hier wederom eenige Voorbeelden van Hekbalken, löda*

nig die van vcrfchcidc Ouder, cn Jonger Mccftcrs lijn gemaakt .

Dc

Dikte,

«
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De eerfte Liny wijft aan de Langce Tan 't Schip. De tweede
en derde deflèlvs Wijdte» in Voeten en Duimen. De vierde,
en vijvde de Langte vande Hekbalk, in Voeten en Duimen. De
fefte, zevende, en agtfte geevd de Breedte, Dikte, enBogt, al-

leen in Duimen, te kennen.

ei' Hek- d'Hck* d'Hck- d'Hek-
'tSchip balk balk balk balk
wijt, lang, bit», dik, Bogt.

Voet, Daim. Voet, Duim. Puim. Duim, Duin.
r^wN-*—» /""sA^*-^ r^-o c-A-*>— 17—9 — 11—o — 14 — 8 — 7

2| O — 1 8—o — o — o . . o
9S — 21—o -— 14—o — 14 — 10 — S
101 — 24—o —- 16—o —- 17 — it — 9
» > 3 — I4 1 af O -—* 18 — 12 IO
t$l — 29—o — 19 5 19 15 . , ja Wet

.4* _ _ 20 O _ „ _ 16 «r, ÏSS?
-

»f4 — 3*—o — 17—o — 1* —> 19 —^ 1»

*Jt ^ —o — 27—6 — 22 — 1 8 — 11

1^8 —- 36—2 — 22—o — 22 — 18 s— 12

_

-JMJ«l '—~ 36 O —- 24 O 22 — lfl -r— iO
'

i 6g 41-—o — 51—o — 24 — ao ~ 14
ïifo — 39~ó — if—8 — o — o — o
*T7 38 "^3 ~ 13—o -—22 — 18—10

fiiv . ' '
'

. < r ..
."

/JJif delè Tafel kan men Ügtelijk afnemen, wat Verandering
«fc Tijd , aangaande dit Scheeps- Deel , heeft temen maaken.
Als, ook hoe veel d' ecoc Bouwmeefter van d' andere, .aangaan-
de *esig, Wcrkftuck , in gevoelen verfchillen kan. Pndcr alle
de hier opgetelde Scheepen , daar van ik 'er ecnige gekénd , en
ook opram dtdi mcam , wierden die van

, 14.5 , en 168 Voeten
langte, die ook na Mate van haarc Wijdte, de langfte Hekbal-
ken hadden , fcér ontrent

' dit Deel geprefen. Dog aangaande
vcele andere, de Bouwmeefters lèlve, docmaals nog in leven lijn-

de, bekende door een verkeerde Gewoonte, deiè haare Hekbal-
ken al te kort, en by gevolg, haare Scheepen agtcr al te nauw
gemaakt te hebben.

De Rantfoen- houten, maar ik geloov dat het/ welen moet
Rands Ora-houtcn, om datle agtcr den Rand*'<jf Kant van J*"*
't Schip maaken. Of ook miflehien wél Rondsom - Houten.
Om dat, met haar beide', agtcr by liet Water, een halve Cir-
kel befchryven.? Dog 'cis cyqnveel alsmen^raaar weet wat door
de Naam bctceketd werd. ^tSyn die Houten, die gefamcntlijk

,

met de Hekbalk, de Spiegel Formeeren. Met verbore Lippen
werden fy, déeinjden vande Hekbalk, ingelaten, en d* ander Ein-
den , op gelijke wijfe op dó Steven ucpaft. Inde Figura Nu-
mcr9j f werden (y met de Letters B B aan^ewefen. De onder
Ifyn&rt van* dö?Hands Wftönccn werflen wtT wat honger

of
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of laager, dog meeft al ter balver Langte vande Sferen gefteld,

n* des Boüwmeelters goedvinden^ Dog de Spiegel alte diep fijn*

dé geevd gemeenlijk wanfehik , en fchijnen Zulke .Scheepen feer

gePonken in bet Water te leggen. Maar voornaamlijk kan defe

Mishand geficn werden, alsmcn om \y intvang voor ce komen»
het Heckebord, en 't gehecle Bovewerk laag maakt.

En alhoewel ik liever fag darmen de geheele Spiegel ontging

»

en al 't werk tegen de Hekbalk aanboog: nogtans dewijl ik niet

te gemoct fie dat juift alle Bouwmeefters daar in Tullen over
een komen, foo fchijnd my toe darmen niet buitenfpoorig (al

loöpen, alsmen voor de Diepte van des Spiegels Pun£b, een agt-

fte Deel minder, dan de halve Langte vande Hekbalk , neemt.

Den Omloop, of Omtrek van defe Rands Omhourcn is gehee-

lijk na 't Oog vande Meefter. Dog de Hekbalk in verfcheide

Deelen, hoe kleinder hoe beeter gedeeld, en de Linien Paralel

met de Steven doorgetrokken fijnde* men kan door de Bader,

uit een vande Pun&en befchryven een Spiegel , rond of flauw

na begeeren. Want de Rondte uit de Hekbalk getrokken heb-

bende, men kan de Paflcr op de onderfte Linien brengen, en
van daar Spiegels Keel, of Holheid befchrijven, gelijk by de
Figuur Numero 5 te fien is.

Wat wijders de Dikte vande Rantfoen-Houten aangaat , ff die-

nen twee derde vande. Dikte, der; Hekbalk* of anders foo dik

als de Hekbalk aan de Eyndc, bcbalven de Sponde, is r te fijn.

Sy worden van aeteren, na dc Holte vande Steven, », 5 , of

4 Duimen rond gehouwen, aan d' Einde een weinig dunder dan

in 't midden * haare Breedte is na het Hout , dog dienen daar voor

ten minften 2 maal haare Dikte te hebben. Sict 'er hier we-
derom eéniee voorbeelden van. De eerfte Colummar wij ft de
Langte vande Schceperi, in Voeten» de tweede, en derde, de

Dikte en Breedte vande Rantfoen Houten, in Duimen,

mrt voor-

beelden be-

wref«o/

1*77)

By defe Tafel kan ook ügtelijk gefien werden, dac de Bouw-
meefters
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meefters ontrent die Scheeps - Deel , niec altemaal eene Hand
houden : raüar -'dat fig iomtijds van 'c Houc datfc hébben, bedie-

nen, en haal> Werk daar na fchikken moeten. •

Behalve» "defe boven gemelde Breedte, moeten de Rantfoen- J^fJ^
Houten na de voorkant , wegens het rond loopen van 't Schip,

""""

volgens defe Limen nog uitichieten. Het Rantfoen-Hout is ge-

deeld in vyv gelijke Deden , het eerfte Deel komt op de Hek-
balk, en het laatfte in Spiegels Keel te vallen. Ziet op Figura W.
Na defèLinien de Stevemal gefet, van agtcren op de Rand-

foen-Hóutcn geleid , en daar na gehackt , lal weinig verfcbee-

lcn. c ~£
j

" " '

De Wrangens die inde Spiegel geplaatft, met een Swaluwltaart

inde rRandfoon Houten gevoegd, en om d' Agterftcvcn
, reT'Drcp-

i(

Xfi vande Binnefpondc, ingehakt werden , flemen gemeenlijk dne id

viertte: Deden vande Hckbalks Dikrc op Steven aan , de Eynde
dmi weinig tftérminderfc Haare Wijdte van- den anderen is, mwJïjf
dcoWrangens op de Kiel gelijk. Da t»v*nfte mbee op de Hórig^Töorten.

te vande Gcfchut^ Poorten , wdkcre Hoogte, na voorgaande Lee-'

rlngc, uit dc Verdeclinge van 'c Verdcks Hoogte, by de gróorW

Mail , gehaald werd , uit dc onderkant vande Hekbalk leggen.

Dcfè Poorten fijn, de Sponde vande Hekbalk daar by gereckend, .

ontrent vicrlönirr en 'tan gcmccnhjfcy foo wijd dcfclvc ii'm, uit
"

de bnitckantejqt vvi de Steven: De Tuimelaars fijn dik dc hêlft' .

sfcjriö Steven; baar. Breedte • wfjft üg (elven aan t «noeten metj

lap^co op de Hekbalk , en Wrangen gevoegt, en aldaar vafl ge-

ma'ikt wdrden. Het Broekftuk. werd ook met een Haak , of haW
ve> /S waluw (hart de Ran tfocn Hou te n ingelaten, l Deflelfs< Di k te

ito ujVdc Zwaarheid dcS -Works, hgrehjk te kennen. Alles met

éojitcn* iet! Spykers , zoo iridë> Steeven* als in de Rands od»i

Hovïen. wd geflootcn, ha aïch vaö 'i Werk. r'3

?: .Dc Windvcrmgen , of Ferirtgen , of miflehien Wind voeringen, Vimk
zo. genaamd om dat veel Wind dragen of voeren moeten , 'dtëwla**.

het Hek >flog ter neder leggende , daar op gepaft Werden, "tri-ag***

ter Schips Hoogte geven, 'fijn in Langt c, 'met 'de Agter- Steven

cmtrent gelijk. Vallen , óp yder Voet Hoogte , gemeenlijk * Dui-
men Schcepwaardin, meerder-, dog Ruimtens halvcn mectt min-
der , rta believen. Haare DOcte , langt •Schecps, is> dc halve Dikte Jf™
vande' Steven, dwets. Scncêpa» breederi niöWcUcH.^' x! J ^dB*|'

Volgen, «tóec *an ecnige Voorbeelden , fodanig lefie by VerftBct-

de Meefters zijn ter neder gcftekL ©e eerfte- Liny wijft do
tangte vande Hekbalk » dé tweede de «oogte vande Windfe-
rin^n boven- aei-Srevew, en dc derdö« deirftlverbWijdte, aan
devbove Einden, aan. xv.

!

> w \ -Ai"te'A • o; toI • VI

nonb it'M t»\\h, A*J1 <f
; MixhWr't t •>

t f«f*5*'ï
•

' " •»

^4. rcy' ;:-ori njb JU'vnnu ovL !

; ")L> nn.'.Ji t-no 10. .

"
.1.

i3r|.- G l) (.•,
{ tce//1 'ti n<>;;_?J ;vrno.l r. ^ r.3 -i 0

orcl t t\>Axr\£ Lx!> :. ;.1 - M «i.'.b •» • - • tï.*-<t «:

• ir.: *.->/v> -:oo7 o'j'l' ï.H « . . -r-: ,-» f-i t*.«ft*'r ï
' -.v

OCC fol/l öl;ir,v ao' i": :-
?

.^v/ r.f «1 n«v/ '• <.'.'•:'.'.•'
:-i i

fb ^d t -!i.V^ sffcn
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Pc Stcvcna dus verre pevordert , fijn bequaam om op, en

de Kiel gevoegd te werden. Waar toe datmen, m ligt Vaartuig,

cgn , eemecne Wcrvpok Kan gebruiken. Maar tot grbote Schee*

PU dicocfBen een Bok van twee * 7» 10, of 1+ Palmen, ja ook

wel vw twee (tuk Houten , na dat het werk fwaar is, op te reg-

ten. Die daar na dan ook tot het Maft- werk te pas fulle komen.

De Voor(leven , om dat aan de Kiel moet gelaft , en door defcl*

ve Sc hips hngte niet heel wel kan bepaalt werden , diend de

vaa het voorrang te hebben. Welke in 't Loot gefteld , cn met wederfijdfe

ofte"" Stqvc-Schoaren wel verforgd fijnde , werd den Bock» indien

Siertas 1 heel fwaaf is, en met grootc moeite moet opgerigt werden, al

ftiifidfl, over met Roei Detineerde* endoor Ribbens wel befb/gde

Planken, mee Talijs na ageeeen toe gehragc Wel roefiendo dooi

Qentra TaUjs, dat niet te veel voort fchicte , en ook' door Tod-

HWWtn , dat niet te veel op d' een of d' ander zy de over*

hellen mogte- Voorts moet hy onder door Tanwerek / op
dat niet ejgejw been Spatte* wel bewoeit, en vqrforgt werden»
en alfoo de Steven, met bet ganfi&c Agterwcrk aangrypen , en

. op de Kiel brengen : alwaar het, foo veel voor , of agrerwaarts

gebragt lijnde, als Schipa Langrc vercyft, van vooren met Bout»
• cn Spykew, en vau agteren door Stevens en Spiegel» Schooren

,

va#, en, na de Lood-Lijn gefteld werd. » >< tjï

.iJ^rk Bpk aWu* u> wet* verxigt hebbende, magè*n die van

YftWfti tegcn. dfe Hekbalk aan ftnjken, de Bcenen ©ader uitioo

y- fcW* c+,ülha eyndeltffc de Top cjmden, door een Taly,i>y
' i;%;de Hoeken, vande Hekbalk laten neder facken. , ! 3b.<u.

ea voor CW e*tfi ge Jaarcn , dcfen aangaande , een groote Mifllag, on-

^'fen
1"" WinQ een «ofiabil Schip- begaan is. j H'i 1/1 c

:
>

™«a«g . Sm 4gf*r&even» niet tin Spiegel dan gebnaat in

t"ótb!i w# dvö^/ daar gelaten' hebben, .was men bcfig mee den> Bock
guiv ter neder te ft rij ken. Naayde ten dien eynde het Gijn bóven

om de Steven , en Hekbalk va ft , lieten den Bok alfoo daar door
fagjes voor over dalen: dog defelve ontrent den boek van 45
Graden, en daar over komende, begon lbo fwaar, en dapper
t ree ken de tc werden , dat, de Hieling - klamp deed breeken , Ste-

vens Hiel vande Kiel oprijfen, over haar Tec voor over tui-

melen , Hekbalk , en Wrangens ter weder üjden vande Kiel aan
Splinters ncderftorten. 't Geen , behalven vande fchade, by de

quaad-
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B O V W~KO NS T. 67
quaadwillige ook Oor(aai van veel fpottens wad. De Voor-Stè-
ren door een Slemp, of Sleephout, cn Agter- Steven door eenr

Knie aan de Kiel geflooten lijnde , hebben j a 4 voorname
Scheeps-Dcclen haar befcheid bekomen. En diend overfulks de
Sorge daar Van, door Stevens-Bier, of Wijn, volgens oud, en
hedendaags Gebruik, eens helder afgefpoelt te werden.

• • * '•• - •' 1 ....•» . .

—

—

l_—: 1- —J —. .

.

Het XIV. HOOFD - <D EEL '
:

•\..:»

Ha n d e l d

Vande Zandftrooken. Haare Dikte , als ook de Dikte Vande .

ganfche Sckeps-huid. Na wat Maat fommige Zantjlroo-

% km hebben uitgevallen. Vande Middel - Spanten >

y waar , en

hoe wijd Van den anderen dienen te ftaan. Vande Wijdheid

Van het Vlaky by 't gemeen 't Schips Bodem genaamd. Van
het inVaSen , en Verkeeren Vande Scheerfiutten in 't Schips

muiden. Vande Stellinge
, of Steigeringe rondom 't Schip,

-ii
xVa*d^ Scheerjlrooken , hoedanig fy Wyd uitgebogen werden.

"> Benige Aanmerkingen daar ontrent. Hoe Veel de Scheer-

^Strooken gemeeniïjk we) Voor/y eH agfer opryfen. Haare

\l
föondte,

' en Swangte. jBeide met Voorbeelden getoond. En
Cpverden deefe , Scheerftrooken fy de Scheeps - Bouwmeejters

fomtuds ook wel bewaard , om aan haar Volgende Schepen
1 weder Dienft te konnen doen.

"
::n;I . • . ' .- •} ^ -

:
. .... - .: • .... .

t : , <o 1

TTN 't voorgaande Hoofd-deel de Kiel op ftapels geleid , en Ste* v10de
,vens daar opgerigt hebbende, vereift d' order de Sand of Saai j^

8"*

X ftrooken , om dat gelijk als liet Saad en bcginfcl van alk
- andere Strooien, of Planken fijn, daar aan te paffen. *t $yn

d' eerftc Planken aan 't Schip
, en de naafte aan de Kiel, cn Ste-

vens, in • welkers hier voorgemelde Spondens fy ook. met haar
een Kant, op defe wijfe werden ingevoegd. Men fchrapt met do
PaflTer Strooks Buitekant ter voeging, eenparig af, cn men fteli
de Steek;ergens neder,, vervolgens bereidmeo ,% een plat Spaan-
tfc, ter langte van een Yoet, of meer , hier in fftijfJmcn ter ee-
ner. zyde een Kerv, cn fchuivd hpt dan bjnncwaarts langs <Je
Santftrook fbt tegen de Sponde aan, als wanneer een Paflèrftcck,
onder de gcgcvckcrv, op de Strook, gefteld werd. Naderhand
de, Strook

:afgcnoroen fijnde, men le^d het Spaantje in voor-
gaande Order, en ^ebe^aarde Paflèrs Wijdte opwaarts afgerteken
lijnde, komt wel te voegen. En kan ook aïfoo met alle Hout,
dat wegens, dcffeivs- Plaats u voor de Paflcr onraakbaar is, gehan-
deld werden. Dog daar Knie, of Steven dit gebruik beletten» ,

inag op ecnige plaat/cn» door den Beitel, de van buiten gege- *

<2 'j I 2 ven
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ven Schrap, tia Sponden* roying doorgcitoken , en dan met de

Lyn van d* (fen , tot tl' ander Plaats doorgcflagen werden.

Zv nemen (Zeillagic* wille) een ganfeh ómgedrayde Figuur

aan , 'fhan wet haar «ene kant aan de Agter-Steven lootregt over-

cyndc, en worden in Sehips midden byo* Waterpa», of fodanig

dat met haar bultekanten, en Kidi Binnefponde, een regteLiny

maken, neergebogen. Voorwaarts gaande, ryfen fy weder v%el,

of weinig op , na Mate dat de Voor - Steven veel , of weinig

komt .te vallen. Haare Dikte is met de overige Huid van

'c Schip gelijk , en behoord te wefen als dit volgende Cijffer

Getal aanw ij ft:

r 40) _i 6o\ — \2
)

r | 60!— I
80'j —Jas

Schip' / Coioet. fr, ...

lang, { 100
r
Tot

\
120 jhebben

^ 3.. j>Dutraen.

van I20|—
,

i4oU Huidj

| 140I
— \l6o\<*

4 I

4*/
\i6oj—J170L — ;4* j.

Deiïèlvs Breedte is fomtijds 18, 30, of 22 Duimen, na dat

de Planken konnen uitwerken. Voorfigtig Talmen doen, indien

men dcfe Samftrooken voor, of agtcr niet te veel uitbreeke, of

te vlak uitbuigc; want te wijd uitgebogen fijnde, men vind fig

gertoodfaakt daar over in te Timmeren , 't geen een groote Mis-

ftand fóude geven > maarte ftcil ftaande kan 't ligtclijk gebeterd

worden.

Sict hier ecnige voorbeelden, hoedanig verfcheide Santftroo-

ken , zo agter, als voor, hebben uitgevallen. Een Hoeker , lang

80 Voeten, de Santftrook viel uit op het Agterfpant, of anders ij

Voeten 6 Duimen uit de Hieling, na de(e > en vOor op 4e

Knoop vahde Stevèrï, 'die dan ook 14- Voeten voor over viel ,

na die Lint? als in den Figura B te fien is. - J

««itfii- Een Fluitfbhip lang 14.0 Voeten i het AgterfpantHond 10
**• Voeten $ Dtnmeh uit de Hieling, de Santftrook viel aldaar uit,

na deffr, en voor ob 't Agterlas v*nde Steven, die dan ook 32

Voeten vöor overviel na dks LinyVals by Figura C vertoond

werd. 1 « 1

Een Spiegel - Schip Lang i+f Voeren , het agterfte Spanr

ftaat uit de Hieling xi Voeten, 8 Duimen» de Zantfrrook vale

aldaar, na defe, en voor Op het agter Lafch vande Voor-Sreven,

die dan 28 Voeten voor over hing, na die Liny wt, als by Ft
güra D. :

" : " ' V f

- W* "
- ?m*

Een Schip !ang ifj Voeten, de Zantftrook vfë at Vpeteïii

uit de, Hierine te mecten, rfa^elefe Liny, over de Kiel Wv fee-

lijft bV E: genen werd ' ™* " 7

/ « '
'

"De ZandrVrooken van een/Haring -Schip vielen Op de Vodr,
Vt»de Agter-Spantcn»zodanig nit: als in Figura F vertoond werd.

Oc Spanten, Uit, of Ora-Spatifth , fijn een Vergadering, of

t'Sa-
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t' Samenvocginge van Houten, die inèc haar vijV, of «erentnj

benevens de daar omgebooge Centen , t Schip , in Hoogte* tn
Breedte: maar nier in Langte, gelijk als uirfpanncn , cn aldaar,

op die wyfe, deflclvs Omtrek, en Fatfoen , geven.

Dc twee middelfte die. malkander in alle Declen gelijk fijn. .yand.

worden ontrent het midden van 't Schip , na dat de Scheepen JJJJt
lang fijn , fomtijds ƒ, 6 , », 10, of n Voeten vanden anderen ge-

field , en Middelfpanten genaamd. Agt moetmen eeven , dat-

men in die te plaatfen, geen Di ford er aan de andere Wrangen, of
Leggers op de Kiel, roebrenge» maar die fodanig fchikken, dat,

de daar tuflehen in leggende, ook haar behoorlijke Ruimte heb-

ben. Dit Deel, tuflehen defe Spanten in, is bet eerriefte.'van

Vgeheele Schip, dat met fïg felven gelijk is } alle andere', yin

Deel tot Deel < een andere Figuur aannemen.

De regre Stantplaats van 't agterfte Middelfpant Werd , ha

't Oordeel van vcelc Bouwmcefters) aldus geronden. Neemt de

helft vari Voorftcvens vallen, defe addeert tot Schips geheele Lang-
te, d'Uitkomft gehalvecrt fijndc, foo wijft het overige ons de

Voeten aan , die 't agterfte Middelfpant uit dc Agtcr - Steven

moet ftaan. By Voorbeeld : een Schip lang 1 f8 Voeten , de Voor-
Seven valt 32 Voeten: Vragc waar fal de Plaats van 't gemel-

de Spant wefen? Antwoord: 87 Voeten uit Schips Langte van

agreren. Sict het Werk: ,>

158

16
rklijk

Wijders, Kicls overige Langte , tuflehen dit agterfte Spant, en hoe «fi
cn het Binnelafch vandc Voor-Steven in 4 gelijke Declen ge- dievin

decld, een dcrfelvcr (al dc Wijdte. tuflehen 't een, en 't ander mowS**
Spant weien: een weinig min of meer, na 't üg met de Leg- ft»*

gers febkken wiL Wat Figuur defe Spanten moeten aannemen
hangt ten grooten Deele van Schips Wijdte, en Holte, voorts

van 't Oog, en Oordeel des Bouwmcefters af. Dog de ondiep-

heid onfer Zeegaten is dikmaals d* Oorfaak dat by defen aan-

gaande, niet kan betragten, *t geen hy anderfints wel verftaan

loude beft te wefen.
.

Sommige; fijn van gevoelen, dat het Vlak lbo wijd , ak de Vtai9

Hekbalk is, behoord te wefen. Dog defe hedendaags drie vier- wijdte rm

de Declen, cn meerder, van Schips Wijdte, lang fijnde, foude
lVUk

'

het Vktk r na defen Regel , immers in Oorlog , of andere ter

fnclle Vaart gefebikte Schccpen, al tc wijd vallen.

Ook kan ik niet ficn wat Gemeeofchap dcHckbalJs met'f Schips

Vlak fou-hebbcn: dewijl het Vlak, al vandc Kiel af,. bcgind op
te ry feo, cn dan in ó> Kimmen ook al zagt cn eenparig om-
gaat} ftlka datmen niet wel fou konnen feggen , waar 'r Vlak
begin of Einde foude nemen. Dog in Hollands Noorder-kwar-
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pa , alwaar men nog gewoon is 'c Schips onderfte Fatfocn ,

niet door Centen» gelijk aan de Maaskant) maar door de Plan-,

ken felve, die om t Schip vaaren Tullen» te geven, en by haar

Boejen genaamd werd , heb ik geficn dat by fommige M ceders

nog Scheepen wérden gebouwd» die, in 't op, of omgaan van

de Kimmen, een Plank hebben, dié al dapper over d* andere

Planken inkomt, en aldaar een Kimmende Naad geevd- Sulks

dat het Vlak, hier door vande Kimmen» ichijnd onderfcheiden

te fijn.

Dog dc(c Mode heeft aan de Maaskant, daar de Kimmens,
mét het Vlak eenpaarig omgaan , geen ingang , 't geen beft agte.

Onfe Bouwmeefters defè Middelwanten gemeenlijk uit een reg-

tenHoek, ofWinkelhaak formeerén. Daar in fy dan de Leggers,

Oplangen , en Stutten fodanig binnewaarts befchrijven als goed

Tinden. Gelijk als by de Figura G geilen kan werden. Dog
tot beter Verftand fal ik hier een a twee Voorbeelden van Span-

ten ter nederftellen, fodanig die by verfcheide Bouwmeefters fijn

aangeleid geworden.
Voeten, Duimen.

Een Schip, lang 174, wijd 3 8 Voeten, hol - 17 --3 •

»t Middelfpant was binnen de Winkel-

haak , op 11 Voeten Waterpas , uit de 1

Middel fch rap vande Kiel gcmeétcn - — 0--lf
Inde Kimmen — — — — •— — — — — 3-- 1

Aande boven Einden vande Stutten — ~ 4,-10
En op 16 Voeten Holheid, uit de Kiel,

had het Spant fijn volkomen Wijdte.

Een ander*

Voeten. Duimen,

Een Schip, lang 177, wijd 36 Voeten, hol - 17— 6
't Middelfpant was binnen de Winkel-

haak , op 17 Duimen Holte, uit de Kfcl,

regt op en neder — —- —* — — 3--0
In de Kimmen —- '— -— — —- — 3 1

Op de boven Einden vande Stutten 4—0
Had op 17 Voeten Holte fijn volkomen

Wijdheid.

Een ander.
" V aai, Duimen.

Eén Fluit -Schip, lang 140, wijd 34 Voet,

3 Duimen» hol —L • — — —- 14--6
> > 't Middelfpant was binnen dé Winkel-

kelhaak, óp 10 Voeten , Waterpas uit i

de Middelfchrap vande Kiel- - ~ _ o~a* '

Inde Kimmen —
[
— — — *—6

Op ƒ Voeten Hoogte , regt op en neder uit de
li Kiel — v—

—

tM u— — 0--3I
'

\ Op de boven eynden Vande Stutten' - • J>-o
' Dc volkomen Wijdte 1 wa* op - ~ n-_rf ij

Em
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•

i •

ÊCö Spicgcl-6c!ilp fa*g *ƒ, wijd ii, bol ü,
' JYoorfchetfrtS 4, Voeten, en 1 Duim,

:~li2i[4 Middelfpant was inde Kimmen ihge- ;
'

"

/
f

^Tfcdveh É^e^a^^n^n^^ i"--q

fl&;
;
-J t»i--5 :

••• • V - 1 •
'.;."»••.

#

Een Hoeker «Schip lang 71, wijd 18, hol

10 Voeten» 'c Middelfpant was binnen -

. . de Winkelhaak, op de Kimmen. — — — |i

Op de Einde vande Oplangen a— - j'.tsf ;

>.v En 'c Schip had fijn wijdte op — ^- — g~o

Defe Spanten haar Plaats genomen hebbende, vind fig bét vm
Volk befig met, ter wederfijden van de Kiel, op Schips Wijdtè '*schi>

dfStellingen, of Steigeringe te maken. De Stelling-ftakcn , die*
811"**

na Schips Grootheir koster of langer moete welen, mogen langs
fofceep* 6 Voeten vanden anderen ftaan , en dienen ook dwert-
kbseps, om bequaamlijk te konnen booreni, en Bouten inllacn,

ftffpV&WaWhett vari 't Werk, 4* ofook 6 Voeten wijd re

W.efen ; ondcT fcherp gehakt , en dour de hier voorgenoemde
iWcrVpaalcn, Phatd voor haar, in d'Aarde , gemaakc Yrjrfcfc, wer-
den door de Saaitangen aangfcgrepeé

,

rek met Gewehf daar" fa
gedreven; Wijders door fterke Touwen, de Jocken ter gëfteMcr
Woogie, en Schips Beloop, aan gegorcLen Balkplanken daar
op gevoerd, is 't van des Bouw - meefters werek de Scheer-
ftroo*cn aan te brengen. 't Syn Planken > breed 8, 10, of 1*
Dinmen

, en 2 a 3 Duimen dik, gaande in.'t midden op de Holte
van Schips onderftc Uitwatering ,

' van vooren tot agrerén , ter
wedetffyden buiten om het Schip, gevende hefc fcïve aldaar fijnen 1

Omtrek, De Middellijn , idie van d' eene tot d' ander Steven
?m$: gpfpanncn; is het Rïgtfnoer waar na fy ter. wederfyden,
.cveriwydig uitgebogen, en op de Schoorbalken

, 'tijjn Malthou-
rctv wcjkers eene Eynde vanbinnen tegen de Stevens, en andé-
j«. £i«d«o aan deS wiepingen vande Middelfpanten gehegt fijn,

<k>o* Spaoen en Latten vaft gekneveld werden.
. .Sommige Bouwmeeftcrs, door een verkeerde Waan van 't moy,
defe Strook voor,, en in Fluitfcheepen ook agtcr, (00 befporte*
lijk rond uitbuigen, dat naderhand de Barkhouten, en Planken,
op defe groote Bogt, in 't aanbrengen, al temaal moeten breeken,
en tot lehande werden. Ja worden fomtijds op de Boegen wel
is, 14, 16, of meer Duimen buiten de Cirkel gefield: gelijk
fclver ontrent de alfulke ben befig geweeft.
En of wel het Nut , en de daar uitvolgende Reden ons lec-

buitcn de Kring te loopen, nogtans de aldwingende ge*

woont»
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hoedanig

Wijd uit-

gebogen.

v«ade woonte heeft gewild, dat alle Scbeeps (hitten > van voorcn tot

Scheerftro. a gccren , alhoewel met veel Houtfpilling verzeld , op haar bo-

ven Eyndc , voor 't gefigt een regte Liny foude vcrtoonen.

't Welk Schips Boepen, maar Ung&anv, fn ^noa^^gundc.
fwaarhjk foude le toelaten, of^fe ,9or%c

;
n, lootte*

.Jf™
van dc Vcor-SteVcn^n,^ .^cn

f

mwflf een *disftand

foude geven. ? nomqn
Eneeni- Edog* w*af kan rcdelyker, wefcn,

(

ate
jfifcjp «njtjfrTljft

mccr"

OTCTkb
deren Séheeps Deelen volgen'? Wat Toeter! als dat dc Regelingen

ditroa- bovenaan dc Stutten cenigfints den Omloop vandc Barkhouten

vertooncn? Waarom dog dc Oor , en andere Stutten, tegen

Houts Natuur*, zo veel uitgebogen ? Is 't op dat het Schip boven

wijd, en o'ntfaglijfc, mogt weien.? men föude immcri dé. Stutten,

boven de Barkhou een,, regt, of anders &gc cn eenparig laten op-

fchieren, cjv op dofc wijle foo veel AVijdlc, alsrricn nodig had,

of begerjg .was , bekomen konncrkjO -jl-a-v j oh O
Even. ongerijmd komt my ook dat* agtec rood uitbuigen van-

de kromloopendc Fluitfchcepen te binnen. Want indienmen de

m7 Scliccpcn agrer wijd wil hebben, waarom gebrmkt men dan nier

liever een Hekbalk ,
' aU'datmcn de Barkhouten, -en Planken, op

: ^ Bocge tot Hhande 'brande, eni cgter die rio^i«f'r aanvoegen

doet in Stucken brecken? Of is 't om dc Spiegel' te ontgaan?

-Waaronlldan niét t&t .Emgèlfche 'gevolgt, 'dicnrieo'Planfeeii Van

Schips Huid aan.de Hekbalk hegteri ? Of vallen, do Spiegelsche-

pen agtcr ake ; wijd? Waarom maaktmin dan' dc Hekbalk niet

korter j en laatmcn! de Windveringcn meerder invallen? En waar-

om dog witmen dan dc Fluiten lbo wijd hebben M Anders als om
darmen de Ruimte wel nodig heeft. ( u;:Ifii.2 »b v.

i. In -t kort gcfeidV 'k heb nog noit eönige^egrbhc^ Reden ge-

hóórd, waarom dacmen' liever een Fluit ,"üan cctf'SbiegeUScMp

behoord te maaken. '< •

. i -r.uiil z->U r::t Y ?t « • : - ' »

Dog het fchijnd dat de BouSv meettors het een Eer agtcn , als fj

toet veel < A rbcids ,
, en . Hou rs kotten , cenige onnutte ,< fo niet

icbadelijke drayen , aan ' 't Schip, weten tc geven. ! & •

HotmUi P«fc Scheerftrook \verd gemeenlijk ori liet' voorire Middel-
de scheer, fpant ï ntet-de Bovekatnvna Schijf Holte v of afderlaagft (fcleV,

nanca ca tlfi' yooren toe , op yder ^Voeten SoWps Langtc een,
•gterop- eil na ag<creu toe , f Puimen op. Siet;foier van eemgc Voorbeelden,

dewelke» alhoewel iy milTchien , om r verfcheidc , en ons onbe-

kende Redenen, mét allé volkomen met defen Regel overeenko-
men, egter daar om beeri Iwllen fwiéren. De cerite Liny wijfl éé
fcangte Fande Scheepeni in Voeten $ de tweede, tiet voör <or>-

loopenMande Strook iA .Duimen ; en dè derde, het agrer öf>ryfen

jn VocWn* en Duimen, aan.
1

' V- \iA-r
:

» t *wyv :"J bn\i

.ni.'.yjid .n l.cffi'JJJc - ;. wm«lri" *s t :?t.U vl^b qo

b»; 'Ui^'.Ü *.' j a?j<bo..'i r.j:.ioï: r.] .. ..i-.y// s* 3t>i m
:Lljfh '

:••':.'.)
"of.- 'j./;Ï;j'1 ! t *l 'o .«v «•!» r««
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Omdat ydcr Soort van Scheepen fynbyzonderc Zwier heeft»

zoo agtmen dat 'c Agter-oploopcn van Fluit - Scheepen meer-

der . dan Fregatten moet weien. De Reden waarom defe Stroo-

ken , en, by gevolg, ook de Barkhouten agter zoo veel , en
voor zoo weinig , werden opgefet , is , om dat de Schecpen

,

zeillagics wille, agter veel dieper dan voor, in 'c Water moeten
treden , 't geen dan de Barkhouten agter doet daalen , en voor
opryfen. Zulks dat defe Barkhouten voor , en agter , even hoog
uit 't .

Water leggende, een goed Gcfigt zal geven j want Schip*

Fprtuinig daar boven komende, doet het agter Kaftcel zwierig

gehdè^Mchyrten. A Indien wy dan alleen het Nut vandc Schec-

pen. cn niet £cn ingebeeld Mooy, in 't Oog hadden, wy fou-

dett de Overloopcn , na voorgaande Leeringe, agter, en voor, be-

hoorlijk doen Opryfen, en laaten die vande Barkhouten fodahig

gevolgt worden, dat niet buiten, of boven de Kragt van 't Schip

kwame te leggen, of, om de Gefchuts-Poortcn wille, door mid-
den moilen gchakr werden.

De Figuur die /Jefe Scheer ftrook voor, en in Fluit- Scheepen
ook agter .moet aanneeméo, p by rw met^e Linien gelijk, die

by de Lettct G gefien werden.

•: \\\ • ' I

Jtm andef.

De Bogt die opwaards loopt , by de Konftkundigen gemeen-
lijk Rondte, die neerwaards gaat , Zwangtc genaamd werd. Niet
wel is eenige Regel daar van .tp geven, 't komt raeeft op d' On-
dervinding, en Oog vande Meeftcr aan. Na Mare de Steven veel

yalt, de Boegen grov fijn, of over 't Water hangen, moet dc
Rondte meer óf minder welen: Sy^moct in Zwangte veranderen,

ter plaatlê daar 't Schip lig op Zyde begint te vertoonen. •

En dewijl dele Bogtcn, by loutere Gilling , fwaarlijk te treitert

fijn , foo vinde ik feer ample Aanteckentngen , by verfchcidd

Bouwmeefters defen aangaande gedaan. Waar van hier ec/iig*

K lal
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fid ter ceder pellen, miflchien of nog iemand mogten Dienft

doen.

Ruïnen Daar is dan een Schip > lang 80 , wijd 18, hol 7 Voeten. De
swisgtfe Strook is geree4-geraaakc door een Ry van 10 Voeten 1 en had

t
op de eerde Ry rondte van a , tot b. De halve Ry van a, toe c

' De tweede Ry Swangte van a, tot d. De halve Ry van a, tot

e, en foo voorts de geheele zyde van 't Schip langs. Ziet op
Figura I.

Een ander.

Een Schip lang 93, wijd 21, hol 7 Voeten 6 Duimen. De
Strook is reed gemaakt met een Ry van 1* Voeten, d' Eerfte

Ry heeft Rondte van a tot b. De halve Ry van a, tot c De
tweede Ry van a, tot d, Zwangte. De halve Ry van a> tot e.

En foo voort Schips zyde langs. Ziet op Figura K.

, Een ander.

Een 8d»p lang 113, wijd 24, hol 9 Voeten. De Strook ia

bereid door een Ry van 9 Voeten. De eerfte Ry heeft Rond-
te van a tot b. De halve Ry van a tot c. De tweede van a

tot d. De halve Ry van a tot e Zwangte. En foo vervolgen».

Ziet by de Letter L<

< Een ander.

Een Schip lang 127, wijd 32 , hol 13 Voeten , de Strook be-

reid door een Ry van 12 Voeten. De eerfte Ry beert Rondte
van a tot b. De halve Ry , van a tot c. De tweede Ry van
a tot d Zwangte. De halve Ry van a tot e. De derde Ry
van a tot f. En foo voorts eenparig. Ziet by M.

Eep ander.

uoo, fCr. Een Schip . lang 15+, wijd 38 , hol 17 Voeten ; 3 Duimen.
fchcide 0e Strook reed gemaakt met een Ry van ix Voeten. De eerfte

toge.
* &T Rondre van a tot b. De -halve Ry andermaal van a tot b.

toond, • De tweede Ry van a tot c. De halve Ry van a tot d Zwang-
te. En dan voorts van a tot e , door Schips geheele Zyde.
Ziet by N.

Een ander.

Êcn Schip Jang if8, wijd 36, hol 16 Voeten 1 de Strook ge-

reed gemaakt door een' Ry van 12 Voeten. De eerfte Ry heeff

Rondte van a tot b. De halve Ry van a tot c. De tweede Ry"

van a tot d. De halve Ry van a tot e Zwangte. De derde Ry
van a tot f Zwangte. En foo voorts over al . En een Schip

van 160 Voeten 1 qoara met defc Strook by na over een. Ziet

by O.
Een

Digitized by Google



B O V W-K O N S T. 75

Een ander

Een Fluic-Schip, lang 104» wijd 34 Voeten, 6* Duimen hol

14 Voeten, 6 Duimen, de Strooken, voor en agter, fijn gereed

gemaakt met een Ry van 11 Voeren. De eerfte Ry, vandc voor-

Strook , had Rondte van a tot b. De halve Ry van a tot c De
tweede Ry van a tot d. De halve Ry van a tot e Zwangte.

De derde Ry van a tot f. Al "de andere Ryen van a tot g
Zwangte. Ziet by P.

• De eerfte Ry, vande Agtcr-Strook , had Rondte van a tot b.

De tweede Ry had wederom van a tot b Zwangte. De halve

Ry van a tot d Zwangte. De derde Ry van a tot e Zwangte.
En lbo voorts als byQ^

Een ander.

Een Koopvaardy- Hoeker, lang 80, wijd 20, hol 11 Voeten.

Nota , de Scheerftrook van een Hoeker word gemeenlijk voor,

en agter, foo hoog gefield, dat de Boegen niet meer uit, maar
inbreeken'; waarom ook defe Strook van 't begin af, Zwangte
heeft. Door Zwangte verfta ik, als de Sceeken op de Einden

der Ry, en door Rondte, als die op 't midden vallen; alhoe-

wel fommigc de Bogt, die opwaarts gaat, altijd Zwangte , en
die nederwaarts gaat, Zeeg noemen* De Voor -Strook defes

Schips dan , reed gemaakt door een Ry van 10 Voeten , zo had de
eerfte Ry Zwangte van a tot b. De halve Ry van a tot c, en
zo voorts. 9 De Agtcrftrook , de eerfte Ry van a tot d. De
halve Ry van a tot e, en foo met d' andere. Siet by R.

Merkt, wanneer zegge, dus of zo veel Swangte, dat ik daar door

verftaa , de Ry op yder Einde foo veel afgeweeken te hebben-,

en by gevolg dat de Steek aldaar foo groot geweeft is. Want
anderfinrs de Ry met het een Eyndc aanfettende , fcude het

ander Eynde dubbeld afwijken, 't geen buiten vfu , of gebruik

foudc fijn.

De groore verandering, die wy hier ontrent de Scheerftrooken

gewaar worden, Hangd, gelijk nogmaal gezeid is , niet zo feer

van het veel , of weinig oploopcn der Schcepcn, als wel voor
naamlijk van 't Fatiben der Boegen,, af.

Meefters, gewoon daaglijks Scheepen te bouwen, defe Scheer- Eenige mi*

ftrooken wel gemeenlijk bewaaren , om dcfclvc in 't volgen- JJJJ^f
de, de naaftdaar by overeenkomende Scbeepen wederom toe te tnut.

'

pafién. Anderfints, heb ik wel fien gebeuren , datmen defe Stroo-

ken liefelijk, (gelijkmen feid) in d' afch kon branden, en bui-

gen. Waarom fommige ook niet onvoorfigtig. doen , dewelke er-

gens, een Schip, ten naaften by met't geen fy voorhanden heb-
ben, gelijk fiende, de Rye eens om de Boegen (pannen , en fien

wat Swier die komt te necmen, waar na fig cenigfints dan re-

guleren konnen.

Ka Het
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76 SCHEEPS-

Het XV. HOOFD -DEEL
Hahdeld

Vande Voor y en Agter - Spanten. Benige aanmerkingen daar

ontrent. Vande Centen. Vande Inhouten in 'tgemeen. Van

de Leggers , of Vloerhouten. Vande Oplangen. Vande

!Buihftukken. Vande Stutten , en eindljk een generale aan-

merkt**? Van 't geene ontrent het aanvoegen Van aUe Hout
moet waargenomen werden.

v«nde TTX^ Middelfpanten aldus ter behoorlijker plaatfê gefield , de
voor. co I 1 Scbeer-Strooken na behooren daar Omgefpanncn , ismen,

tS"
Tfm

' aan dc Maaskant, gewoon nog een Voor, en ook Agtcr-

fpant op te regten: cn word het voorfte gemeenlijk op
'c Lafch van Kiel en Steven geplaatft. Dog 'c AgtcrnV meer of
min van agtcren gevoegt, fodanig deflelfs Fatfoen komt te ver-

Lvkhcn. Hoeveel of weinig ook aan den behoorlijken Dray
en het Fatfoen dcicr r*ee Spanten gelegen is, follen de Konft-
fcundigen, die hier ontrent lijn befig geweeft, alderbeft weten kon-
oen. Want nadeoiaal fy Schipa langte (gelijk als) in Balans

moeten houden, foo lal 't Schip, een van beide te Groot, of

te Klein fijn de, voor of agter te diep in 't Water , finken , en
fulks aan 't Fatfoen een groote misftand, en ontrent de Zeilla-

gic een Onbedrevenheid konnen oorfaaken.

Meermaalcn is 't gebeurd dat dit Agterfpant te groot of te ly-

vig fijnde, men het Schip, om bedreven te fijn, agter niet genoeg

by fijn Laft konde brengen. Of ook aan d' ander zyde te klein .

of te mager lijnde, agter foo diep in 't Water zonk, dat Over-

loopen een Barkhouten by na agter moftcn afwateren, gelijk hier

voor ook eefeid is. »•

Noit heb ik konnen merken dat onfe Bouwraeeftcrs cenigc

gewitte, of vaftgaande Regulen ontrent het formceren defer Span-

ten had de. Waarom fommige, in plaats van Spanten, ook, om
ieeker te fijn, wel Planken gebruikten» die fy dan fodanig veel

of weinig uithakten , als den goeden Omtrek der Centen fcheen

te vereyfchen, waar na fy dan vervolgens haare Mallen, en Span-

ten rigtede.

Ecoige Waarom ik den Bouwraeeftcrs, met alle Ncdrigheid, in beden»
«nmer-

fgfa wil geven , of , om defe Voor, en Agterfpanren , ook met

dufom- eenige Gewisheid lt Fat /oenen , het wel ondienftig foude weien,

datmen een Cent nk de Keel vande Spiegel , tot het Middel-

fpant, en van daar weder tot de Voorfteeven, ter Hoogte daar

de Rondheid, van Schips Boegeh, haar begin neemt, quam te fpan-

nen $ of foo *t Schip een zeer kromme en vallende Steven heeft,

aoo zoude het Voor onnodig fijn: en defelve na mate datmen
't Schip

>
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*t Schip meerder of minder laft dragende , begeerde re hebben , zo

veel of weinig neder te buigen, als den goeden omtrek van't Schips

Vlak, en Reden quam te vereiÜchcn. Over welke Cent , de
Spanten dan haar voornaamfte Verkeeringen , Pijckwaarts heen ,

moften nemen : gelijk by defe volgende Figuur , onder Letter O
die cenigfints kan werden gefien.

Wydcrs, ofmen, om, aangaande Schips Sruurlaftigbeid , eenig-

fints zeker te gaan, niet wel foude doen, datmen het Voorfpanr,

na begeerd Fatfoen, op de Knoop van Kiel en Steven voegen-

de , men op fekere Hoogte , boven de Kiel , zag , hoe veel Wijd-
te dito Spant aldaar haddei en datmen dan vervolgens ook aan

het Agterfpant , 't fclvc evenwydig vande Agtcrfteven*» als het

Voorfpant vande Voorftcven plaatlende, en op gelyke Hoogte
uit de Kiel , het Stuurlaftig gaan , naar believen » daar by ge-

reekend , en het Vcrfchil van Scheerlrrooks voor , en agter

Wijdte afgetrokken lijnde , aldaar , ook even foo veel Wijd-
te, als het Voorfpant, kwam te geven. Dog klaarder by Voor-
beeld.

Een Schip lang ïöo , wijd 40, hol r8 Voeten, de Voorfte-

ven valt 22 , het Voorfpant (laat op de Knoop • en is op de
Scheerftrook wijd 36, en op 7 Voeren hoogte boven de Kiel,

30 Voeten: Vrage wat Wijdte zal het Agterfpant, Maande ins-

gelijks 22 Voeten uit de Agterftcven , en op de Scheerftrook

34. Voeten wijd fijnde, op gelyke Hoogte uit de Kiel moeten
hebben» te weten, alsmen nog 2 Voeten voor 't Stüurlaftig gaan
daar by tcld? Antwoord, 28 Voeten. Sict het Werk:

't Voorfpant wijd op de Strook 360
't Agterfpant wijd op de Strook 34 V Voeten.

Soo is 't verfchil 2 )

t Voorfpant y Voeten boven de Kiel wijd 30")

Hier afgetrokken 't Verfchil 2 > Voeten.
• Blijvt voor 't Agterfpant "Tb J

De Hoogte boven de Kiel is 7 J
't Stuurlaftighcid is 2? Voeten.

Defe daar by gevoegt, komt 9J

En over zulks fal't Agterfpant op o Voeten hoogte, 28 Voe-
ten wijdte hebben moeten.

Dog anders foo kanmen, na voorgaande leeringe, volgens de Vtait

manier der Engclfche, bet Agterfpant ttuTchen de Spiegel en'tMid- Ceaten

ddfpant inicbrijven, en ftellen 'c fclve foo na of verre vande
Steven , als Scbips Fatfoen komt te vereyfehen. Maar al lang ge-

noeg met defe Spanten befig geweeft. My dunkt ik fie'er 't volk
de Centen

, fomraige willen dat de Naam Certen is , om datmen
daar door van 't Schips Fatfoen, gelijk als, feker werd. Ande-
re dat het Kanten, of Kernen, van *t woord Bekendheid, moet
wefen, al omfpannen. 't Sijn die Latten die Schips Fatfoen ge-

K 3 ven.
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ven, cn naar welkers Omloop alle dc Inhouten haar Bogt ont-

fangen. Voor, en, aan Fluitfcheepen, ook agter aan de Steven
werden fy rond , en dun gelchaavd. Scheepsvaart in werden zy
Ovaal, cn in Schips midden Vierkant , gemaakt. Sy werden ook
op drie of vier Plaatfcn , tuflêhen de Spanten , aan dunne Wa-
gefchoctc Latjes , vervangen , en zo lang op of neder, in of uit-

gefchovcn , tot dat, en de Latjes, en de Centen een goeden
Omtrek vertoonen i en als dan aan malkander gehegt. Na dat

de Scheepen groot lijn , hebben zy mflehen Sand, en Scheer-

ftrook (bmtijds b, 9» 10, of 11 Centen nodig. Dog aan klein

Vaartuig moeten de Centen , om de korter Bogtcn die d' In-

houten dis dan , doorgaans hebben , wat nader by een , als aan

groorc Schecpcn, leggen.

Gelijk de Ribbens , in en uitwaarts , met Vleefch , Vel, en
Vlieten overtogen , den Omtrek aan alle dierlyke Lighamen ftcl-

len ; zoo werd ook door Schips Inhouten , binnc en buitewaarts

met Planken, gelijk als met een Huid, overkleed lijnde, de
Figuur, en Geftalce aan alle Schecpen gegeven.

d' Inhouten na de Plaats daar zy varen, en 't Farfocn dat fy heb-

ben , door Namen van den anderen onderfchciden fijn. Leggers,

by Ibmmige Vloer- Wrangcns, by andere Vloer- Houten , en by

de Noord- Hollanders Buikftukken , genaamd : fijn Houten die

dwars over dc Kiel, van vooren tot agteren, en van midden tot

midden , ontrent 14. A 15 Duimen van den anderen leggen,

meerder of minder na believen. Ydcr 3 Voeten Schips Wijd-
te, geevd 1 Duim tot deflelvs Diepte, op en neder; dog voor

de Breedte langs Scheeps, een weinig minder.

Maar als de Scheepen minder als 24 Voeten wijd fijn , zoo
magmen op yder 3 Voeren Schips Wijdte, wel een weinig meer-

der als een Duim voor derfelvcr Diepte nemen. Die uit enkeld,

dat is, ongezaagd Hout fijn, worden £.-}'' ' ^gt. Haar ge-

bruik is, Schips Vlak by een te binden: en fijn, nentvens Kiel

en Stevens , ook onder deflelvs Fondamenten gefield. Wanneer
defe Leggers voorwaarts beginnen dc Steven te vatten , werden
zy alleen Wrangcns, of ook wel Wraneers op Steven genaamd;
dog agtcrwaarts gaande, daar de Sandftrook boven de Kiel begind

te ryfcn, nemen fy die van Pijkftukken-, en nog meer agterwaarts,

alwaar haare Bogt binnen de Winkelhaak valt. die van Willen,
by fommige Exters , na 't Latijnlch Woord Pica , dat is Exter,

aan. Ter wederfijden , met een Spyker , door de Sandftrook ,

werden zy in 't voegen valt gemaakt , cn vorder aan dc Centen
gehegt. *

Yder Legger heeft twee Oplangen nodig; Houten die van
vooren tot agteren Schips zyden formecren, en met haar onder-

Einden , voor een groot Deel , op dc Leggers ruften. Haare
Dikte inde Kimmen is een tiende , en op de Scheerftrook een
vierde minder als de Leggers op de Kiel. Na Reden van haare

Dikte, verminderd deflelvs Breedte; ook geevdmen. agt op dc
zwaarheid der Krommere, uit welke zy werden gezaagd; want
door fomtijds een Duim van gefielde Breedte af te wyken , kan

'r gebcu-
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't gebeuren» dat, ook Tonder ecnig Schips Nadeel) uit een Krom-
mer, een gebeele Plaat meerder, tot 's Bouwmeefters merklijk

Profijt, werd gebeden, als anders, de Breedte juift in agt ge-

nomen fijnde, niet doenlijk foude wefen.

Wyders op dat Schips Vlak , aan beide deflèlfs zyden vaft , en ' vande
onwrikbaar vercenjgt mogt welen , lbo moet yder Legger , met J^

kftufc
:

fijne gefeidc Oplangen , nog twee grootbogtige Houten } aande

Maaskan t gemeenlijk met den Naam van Buikftuckcn, maar in

't Noorder Qtjarrier met die van Sitters gedoopt, toegevoegd wer-

den. Haare Dikte is als die vande Leggers, en Oplangen by wel-

ke iy vaaren moeten. Haar Breedte na dat de Gaten wijd fijn,

in wdke fy geplaatft werden. Dog d'Eynde vande Leggers, en
Oplangen behoorlijk tocgehakc moeten fijn, op dat de Buikftuk-

ken alfoo te beter by haar Kragt blyven. Daar fy, Pijkwaarrs

been , een verkeerde Bogt aannemen , werd haar den Naam van
Steekers gegeven. Twee a drie van dele werden los gelaten , en
uitgenomen, op dac door derfelvcr Openinge al 'c fwaare Hout
eerlt 't Scheep gevoerd, vervolgens weder ingefer, en'c Gat toe-

geflooten wierde.

Boven yder Buikftuk werd een Stut geplaatft, Houten dic^J^
Schips gedaante boven 't Water geven. Dog al voorens men

°'

hier van een Begin maakt, diend den Bouwmcefter, op dat Hout,
en Tijd niet onnuc verlpilt wierde, alle fijne Gelchut - Poorten

te verdeden, dcfclve op de Scheerftrook afreekencn. En in de-
Ten. moet hy al wederom agt geven waar Bottery, en Combuis,*
indien defe, gelijk als in alle Scheepen van Oorlog, niet bene-

den in 't Ruim, maar gelijk als in rneeft alle Koopvaarders,
op den Overloop varen Tullen, plaats lullen vinden. En dan dient

hy nog fig de Stantplaats vande groote Maft voor
.
Oogen te

(lellen, op dat de Schoor fteen vande Kombuis met quamc te val-

buis wel voor de GcTchut-Poorten fou dienen te ftain, gelijk fulks

gebeurt is. Ook heb ik een Bouwmeefter gekend die fijn Schip
van vooren tot agteren, na behooren vol Hout gcfet, Barkhouten,
en Vollingen daar om gcüagcn hebbende, naderhand deGefchut-
poorten verdeelde, en inhacken liet. Dog hoe wanTchiklijk het
ftond, als a^tenvaarts heene, de Poorrcn inde Haaken van Bark-
houten, en Vollingen vielen, en daar van, lbo hier en daar,
Smeken van een heele of halv Voet, op de .Kanten der Poor-
ten moften blyven ftaan, Tullen die vande Konft fijn, ligtelijk

begrypen konncn. Op yder Voet 4 Duimen , of anders het dub-
beld vande Windveringen neigen Ty , op dc groote Hals , Scheep-
waards heencn, dog de Gewoonte wil datTe t'Tamen~met de Oor-
ftuttcn, en Windveringen, op haar boven Eyndc, by na een
regte Liny vertoonen, naar welke den Bouwmeefter alvoorens
fijne Mallen of Scheerftutten te Tchicken heeft. In Oorlog Schee-
pen moet dit invallen , wegens Ruimte diemen in 't vcgten bo-
ven op de Scheepen nodig heeft, minder wefen , dan ih die

Dcfer Stotrcn Dikte, op de Schcerftrook, is een vier-
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de minder als de Leggers op de Kiel , en op het Reehout'

een vierde minder, als op de Schccrftrook , hooger aan, na Re-
den dunder. En gelijk derfelver Dikte, fodanig is ook mceft

t
alryd, lang Scheeps haare Breedte, of breedcr, na 't Hout kan
toelaten.

van het Voor een generalcn Regel mogen alle voorfigtige Knegren haar

vermaand vinden, dat fy, in 'c aanvoegen. van haar Jnhouten,

agc geven of defelve, binnen of buitewaards, niet Spintig, Qaaad-
Qijaftig, of Wankantig fijn. Want indien defc gebrecken binnc-

waards vallen, zo fullen fy haar Houc maar naauwhjks agter la-

ten aanfluiten, op dat het Quaad des te beter mogt binnen uit-

gehakt werden dog het buitewaards fijnde, moeten 't (êlvc zo
veel afvoegen , dat maar even de behoorlijke Dikte daar van be-

noude blyve.

Agter, cn ook voorwaards moet , om fterke Scheepen te bou-

wen, niet alleen alle de Inhouten, maar ook al het gene in, cn
oitwaarts daar aan vaft gemaakt werd , Ügter , dat is , dunder4

dan in 't Schips midden , wefen. Want alhoewel het Voor-Schip

al 't geweld des > door verwoedheid > (chuimenden Waters moet
tegen (laan, en gelijk als een weg voor Schips geheele Ligbaam
baanen, zo moet nogtans Schips Lighaam, als, te gelijk, en het

Hoofd, en al het gene 't felve tc lyden heefr, dragende, nood-
(aaklijk van grooter Vermogen , dan het Hoofd fclve, dat is, het

Voor-Schip, weien. Want d' Ondervindinge leerd , dat , by Voor-
beeld, een Stok over al van gelijke Dikte fijnde, door dc Be-

weging» die wy, aan het eenc Eynde, met onfe Hand of Han-
den daar aan toebrengen konnen, eerder 61 gebroken werden,

dan ofmen deffelvs Eynde vermindert, cn dunder hadde gemaakt*

En zo ook met het Schip.

Het XVI. HOOFD -D EEL
H A N D E L D

Vande Weteringen in 't gemeen. Een Misjlag daar ontre7*

begaan. Vande vloer - Wegers. Vande J^imwegers. Vande

Sand of (Balkwegers. Vande Balken , haare Dikte , en

Bogt. Hoedatüg fy gefdaatfi werden. Vande Sfooren der

Maften. Vande Wijdte Van 't groote Luik. Vande %tiien.

Vande Steunders. Vande (Banden , cn J(attefpooren. Van-

de Zitters. Vande Watergangen. Vande Sclxer, of Schaar-

ftokken. Vande Grieten , en J^abnayen. Vande Overloops?

Manken. Vande %oe , of mijfchien wel Jfybrugge, met

dejfelvs toébehooren.

Jgjj*
't Eboiuv aldus met Ribben voorfien , (al den Bouw-
I -v mcefter forgc dragen, dat defelve binnewaarrs, met

gem** VI Planckcn , gemecnüjck Wegers genaamd t wer-
den
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den bekleed, waar toe hy, op dat te beter „fluiten, en, by ge-

volg , 'c Schip den meeften dienft deden , zorg fal dragen , dat

al de Inhouten behoorlijk» en ter eenpariger Dikte geflegc, dat

is, gehakt werden. Hier toe is nodig, na alvorens beften te heb-

ben , of fijn Schip niet ergens ontiakt is, en alle Centen nog

een goeden Omtrek vertooncn , dat hy op verfcheide Stokjes

kervc, wat Dikte hy fijn Inhouten, op de Kiel, inde Kimmen,
en vorders op yder Cent, wil gegeven hebben, op dat fijn Volk
fig daar na mogtc reguleren . dewelke dan nauw agt Tullen ge-

ven , dat niet , ergens door , mifleid , of bedroogen werden. Een mi*.

Wanc foo is 't gebeurd, dat cenige Maats, op de Kiel, om het
r̂e

d

n

"r

Zaadhout te voegen, Slegtende, defelve de Kiel voor, en agter- bega»

waards, met hare Kervftok , zo verre waren gevolgd , dat verfchei-

de Wrangcns daar door te dun vielen, en wederom aangevoerd»

dat fe, gevuld moften werden. En daarom zalmen ter Plaatic

daar de Zandftrook boven de Kiel begind teryfen, niet meer de

Kiel , maar de Zandftrook volgen , en (bmtijds, door Ry, en

Roede, fienof alles wel, en eenparig ommeloopt.

Thans werd het Tyd de Wegeringen ter geopender Piek- vmM
poort 't Scheep te voeren. Het Zaadhout r by de Noord -Hol- 2aadhout'

landen? Kolfcm , of Kodfem genaamd , zal d' eerftc Plaats onder

op'db Vloer, ten midden Schips, van vooren tot agteren,.of-

zoo- verre het gewerkt kan werden, in neemerf. pezwaarfte,

Boomen zullen bier toe niet te breed wefen: maan voor des-.

«IVs-Dikte magmen twee derde Declcn , van die der Stceve*

nemen» Met Houte Nagels werd her aan dc Leggers, jrnaar door,-

yfcre Bouten beide aan Leggers, en Kiel geilooien. Peflèlvs ge-^

bruik is het Schip in bet ongemakdijk zitten , of ftootep , van on-,

deren, te ftyven. i

Nftet rakens aan het Zaathout , maar, om de , by Ongeluk,;

verfltipte Lokgaten te konncn klaaren , ter wederzyden 5 a $^ *

Duimen van daar, nemen de Vlocr-Wegers , ook wel Buikdcn-

ninge ^ezeid , haar begin. Haare Dikte is met de, Hujd van

't Scbïps Vlak gelijk.

-i.;Aanri de(è volgen de Kimwegers* die, om inde Holte vande^ yunfc

Kimmen' te fluiten, niet heel breed, en van agteren rond gehakt ^?JT
erf

dienen re wefeh. Wegens haare Smalheid, leggen- fy^emeenlijK
1 £

,

van'vooren tot agteren, ract haat drren hcyens malkanoeten* fk\

ntitidelfte, die wel voornaamlijk den Naam van Kimweget draagt,

neemt een derde vande Dikte 'der Stevens.vaan; dog-» de rtweo-

andere, diemen ook wel Strijkwcgcrs noerod* mogen e&s wejoigr

minder wefen. Haar gebruik is de Einden! vande Leggen?, en)

Oplangen te fluiten: die ik dan , op dat 'hei;. Schip, .daan door te

beter inde Kimmen mogt geftijft werden luWel eerft/Qp/deflelvs

fcherpe Einden aangevult, en, gelijk al*; r*cj> 2eid , vol gekalft.

wilde hebben/ . u i: ,v ::/

De Bandwegers , rby «rider*. Balkwegers , zo genaamd-, orm Wn*»

dat <te Overloops BtfcDceri^van jwven nier Zwaluwftaarten , ccni- JX£
ge tJuiraen diepf; floar worden ingezonken % fijn .ter wederzij-.g«n.

den , van voost* tot agten»*J>y na op Scbips Holte gcplaatft 1
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haarc dikte is met twee vyvdc Dcclcn der Steven gelijk ; dog
om dat defc , door 'r inlaten der Balken , eenigfints verzwakt
werden , zo werd , indien de Scheepen groot fijn , nog een twee*

de Balkweger van gelijken inhoude, daar onder aangevoegd. Vol-
gens verlcheidc Roeden , of een Touw daarmen 't Gczigt op
hebben kan > ter behoorlyker Overloops roying , op Schips Hol-

* te gefpannen, mag den Bouw meerter op d* Inhouten een Schrap
(lellen : naar welke hy dan wel de Balken , maar de Balkweger*

doorgaande 6 a 8 Duimen, op dat de felve niet te veel vcr-

fwakt wierde, lager lal doen aanhangen, 'c Gebruik van defc

Band , of Balkwegers is * behalven dat fy voor een groot Gedeel-

te de Balken moeten onderfchragen » Schips zyden, gelijk als een

gording, re ft y ven , en t' famen te binden. Al die tuftchen

Kim, en Band-Wegers werden ingevoegd, nemen alleen den en- .

kdde Naam van Wegers aan, en baare Dikte is gemeenlijk,

een agftc minder, als die de Vloer tocftellen.

vnde De Balken, daar op Schips Overloopen, dat is, Solderingen
Wken, werden gebouwd, dienen ook voornaamlijk, om door Hulp der

kromgewaflè Knies, Schips zyden aan een te fluiten, op dac

defclve door de groote Laft dér Lading , niet uitwyiicn , of door
't Gewigt, en 't Geweld, des Waters niet ingeflagen mogten wer-

den. Die den onderftcn Overloop Ui pannen, nemen op yder f
Voeten Schips Wijdte, a Duimen voor haare Dikte, op en neder,

aan. Dog mogen langs Scheeps wel wat breeder welen, indien

'x Hout zulks wil toelatea Voor, en Agterwaarts, na Reden^ van haare Langtc, mag ook eenigfints verminderd werden , haa-
Dikte. re Dikte. Gemeenlijk werden defc 6 4 7 Duimen Boets.gege-
E

c^!
em vcn » cn wcr<* defc order ontrent de Koebrug gevolgt. De

Balken die 't Bocvenet , of bovenfte Overloop onderfchragen ,

lijn in Dikte , en Breedte , een derde minder ; maar deflelvs

Bogt is een weinig meerder. Die Bak, en Schans, of gehcele

Vinkenet, zo 't doorgaande is, totftcllen, verfchillen, in zwaar-

heid, cn Bogt, fodanig van t Bocvenet, als die van 't Bocve-

net van den onderden Overloop verfchillen. Die hooger vaaren

Hoeda- volgen al te maal defclve Order. Van vooren tot agteren » )eg-

D'g'yec- gen zy, van kant, tot kant , gemeenlijk drie en een halv, of

Cr vicr Voeten van malkandren , dog indien dc Schecpen groot

fijn, en een Koebrug hebben, zoo werden deze, en die van-

de Koebrug wel wat lig ter genomen. En om de Knien te fcha-

vcelen , ook wat wyder gefchikt, immers over de Brood - Ka-
mers werden die vande Koebrug, tweemaal zo wijd, als van den

Overloop geleid. Maar hier moet den Bouwmcetter alvoörena

de ftanrplaatfe van fijn Maften, groote Luik, cn Bctingftuttc«*

betragten. Want foude anderfints , defc geen agt geflagen hebben-

dc namaals, fig felven zeer verlegen konnen vinden.

Dcrfelvcr Spooren werden aldus gevonden. Men decld Schips

• Spooren" Laagte, over Srcevens, in 6 gelyke Dcelcn. Op 'teerfte Deel
«fcr Müiïn. van agteren werd de Bezaans,' op 't Middel- deel de groote* en

op 't halve Deel,' van TOOrcn , dc Focke-Maft geftckL Maar
indien de Voorfttvci. ve*1 tooi over valt » zo mae dc Focke-

Maft
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.Maft wel een weinig meerder agterwaards blyven / Ook weed
Groore, en Bezaan-Maft» op yder Voet Hoogte een, of op
vieri Voet Hoogte , 3 Duimen agtcr overhellende geftcld » daar

op men , in 'c leggen der Balken , ftaat moet maaken. Dc
Maften van Bocyers , Wijd, en Smal-Scheepen , Damloopers ,

Kaagen, en: Generaliter van alle Smakzeilen , werden een derde

Deel vanSchips Langte, uit de voorkant vandc Voor- Steevén

geplaatft. Sy vallen gemeenlijk op yder Voet Hoogte een, Duim
voor over, 7 r , ..1 , ,

•
'

, •

Dc Balken die op de kanten van 't Luik leggen, door wel- w?*nde

fee .de mcefte Scheeps Lading werd in 't Ruim gelaten » en
, ge- ^U*™

meenlijk 't grootc Luik werd genaamd, dienen, in Schecpen ',
Lnik-

die tot alle Koopmanfchappcn te voeren , werden gefebikt, om-

trent 7 Voeten van den anderen te leggen. Om dat, behalve*

ved andere groore Lichamen, diemen fomtijds vervoeren moet,

ook de Rijhkhe Voeder- Vaten , die circum circa van die langte

fij n , ook fomrij ds wel t' Scheep moete werden gezet. W y ders

zal den Bouwmeefter ook fijne andere Luiken, Trappen > Spil-

Jen, cn Befchots, gedenken, en fijne Balken , zo veel doenlijk i&

rdaac na te fchikken weten. -
>

. Aan yder Eyn de van defe Balken kómt een Knie te ftaan, vM 14

door welke Sc hips 2 yden, aan dc Balken, cn gevolglijk, aaO
Raka '

malkander gefloten werden, 't
. Syn kromme Houten , die de - v

Knie, vaji eenüttend Mcnfcji, feer wel yertooncnj co daarom

opk/Kni^ofJCaien genaamd fepijncn. ; Sy werden gemeenlijk

KlftlStam van een Boom, met wee van malkander afwykcnde Tacfr

Acü daataan j gehakt of gezaagd, fulk««c* djje 4e;£r;ickk

Jpfclott, die d'eene Arm of Tak is afgefneden , \ , fecr na ge lijkca

ïoude konnen. Inde Halfen, alwaar wel mceft te lyden hebben,

cn nogtans ter Oor frak van 't afzaagen een de fc r Tac ken ( ge-

meenlijk wat dwarsdradig vallen, falmenfe felden te dik maaken;
ten waare datmen meerder op de Stuwagic dan. op „'t Sehips

Sterkheid wilde agt geven. Maar om de Ruimte niet -al te na*

deelig te lijn , en evenwel die Knien nier al cc iwak cc. maaken

;

iommige Bouwmecfters ook wef Yfere Knien, 9 a 4 ^Duimen
breed, cn een vierde Duim dik, doen makejn, welke fy de Knien
die zwakft zijn , of het meeft te lyden hebben t van ter fyr

dot inlaten, cn, met Spykcrs of Bonten daar, aan yaft klinken,

v

,cn met den Bovcn-Arm, door.de gemeene üours, aan de 3aj£ °

iluiren. De dikte deler Knien langs Scheeps is , na dar hec

Hout wil uitleveren. Somtijds werd 'cr twee van ccnen Boom
gezaagd, en defe dan wat ligtcr , maat die , die cnkcld bly-

:
'.rv

ven» wat fwaarder vallen. Dog dwers Scheeps , .nemen fy ge-, ^

(
/

jneenlijk, op de onderkant yande Bandweger , de Dikte
;

vandc

Balkaan, tegen welke fy gevoegd werden. Daar dc Balken i

om der Luiken wille , wijd leggen , of daar fy om der zeil-

voerende Maften willen, veel te verdragen hebben , werd haar

aan yder Eyjidcn,,in plaats yap een, we) twee qf ,drjc Knien
toegevoegd. r , - -

I d :

Daa* fy voot cn agter , fter binnen de Winkelhaak foude dk-
> La ncn

Digitized by Google



84 SCHEEPS*
tien te fijn, werden fy, om Bogt te ontgaan, langs Scheeps ge-

fet Die, tot fteun van 't Schips Spiegel, op de Hekbalk wer-
den gevoegd, fijn de Swaarfte dien den Bouwmecfter nodig

heeft.

vnde 0e Standers, of Steunders» die niet als in Grootte, en zelden,
stamden. ^ gcnCqpCn beneeden de 1 30 Voeten lang , gebruikt werden ,

fijn Houren die tot t' Samenbinding van het Onder , en Boven-
Schip, dat foimijds, door de veelvuldige Gcfchut-Poorten , voor
een groot gedeelte afeefneden , immers zeer verzwakt , regt-

ftandig aan Schips zyden , over de Wegeringen heen , en tufichen

yder twee Poorten ingevoegd werden. Gp de Watergangen , al-

waar zy 't grootfte Lighaam hebben , mogen zy dwars Scheeps

in Dikte een agtfte* en langs Scheeps een derde minder dan de
Steven wefcn. Op de Koebrug, op dat de Set, of Schoewegers al-

daar wel voegen, cn ft roken mogten, dienen Knien cn Stunders

wel by na gclyke Maat te houden. Groote , en twee hagen Schut-

voerende Scheepcn dienen agter, dog voornaamlijk voor onder
den Bak* voor 't rucken vande op den Boeg (taande Ankers,
wel met dubbelde Steunders voorfien te wefen: even boven den
Overloop mogen fy een begin, en tegen Bak , en halv dek een

* einde nemen. Banden fijn ook fwaare Houren, die fterkheits

halven, voor in Schips Boegen, en ook agter inde Piek, werden
vtnde geplaatft. De Kattefpooren van defelvc Natuur, werden in Oor-

KmmSU? '°S " Schiepen > over Schips gcheele Vloer, ontrent 8 £ 10 Voe-
ren, ten van den anderen gevoegd ; maar in Koopvaarders , op dat de

Lading door defclve niet mogt geïncommodeerd werden , geheel

nagelaaten, of alleen twee by de groote Maft geplaatft, tufichen

welke deflèlvs Spoor , met een Tand , dan werd ingeflootetu

Haare Dikte kan uft derfelver Lengte, en uit de Grootheid van
't Schip, ligtelijk gekend werden. Voor, en agter konncn zy,

om voorgaande Reden , wel te groot > maar in Schips midden
zelden te zwaar genomen werden.

Zitters, Krombogtigc Houten, werden in Schips Kimmen , do
Stunders , en Kattefpooren toegevoegd , en wel in Scheepen van
Oorlog, maar noit in Scheepen van Commercie, dan als oud en
zwak werden, gefield ; haare zwaarheid kan men uit de Natuur
vande twee eerlte genoeg bekennen.

'C Fokkefpoor , diend zo dik als 't Zaathout , van onderen
wel aangeftopt, en op dat door Prang van Zeil niet weg week,
tufichen twee Banden in te leggen , en aan Boord , door twee
Knien wel verzorgd te weien.

De Watergangen , by ibmmige Gangboorden gezeid, leggen

op de Eynden der Balken , in welke zy ter halver Dikte , met
Neuten werden ingezonken , en Schips zyden door lange yfcre

Bouten daar ingeflooten. De Dikte, van die op den onderften

Overloop leggen , is met een derde vande Steven gelijk dog
haare Breedte onbepaald , en hoe breeder hoe beter is. Derfelver

binnekanten werd een Sponde , ter Diepte t en Breedte vande
Dikte der Overloops-Planken, ingehakt; tfaarom dan ook de, defe

onderhanden hebbende, Kncgten, moeten letten, dat haare Spykcrs,

of

V«n
'tFocke-
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of Bonten , niet al te digt op de kant zetten , op dat fig niet

namaals verlegen vinden. Ook moeten zy gedagtig wefen.dat, al-

voorens ff haarc Watergangen door de Palier ncderfinken , indien

dele met een Waterloop moeten fijn uitgehakt, defelve aan Boord
zo veel opftoppen , dat defelve met de andere Overloops-Plan-

ken » op de bovezyde » een behoorlyken Omtrek houden. Dog
indien 't Schip Srunders heeft , zo werden dele Watergangen niet

tegen de Inhoutcn , maar tegen de Stunders aangepaft, en van
agteren met Kloflen , die aan haarc binnekanten met de Water-
gangen gelijk, dog aan derfclvcr buitezyden, voor 't Afwateren» •

i a ) Duimen dikker fijn * aangeftopt.

De Schaarftocken » of Schecrftocken , van delèn Overloop , v«o3e

fijn, in Dikte» met de Watergangen gelijk. In twee Reyen,^^^
van vooren tot agteren . werden zy de Balken , op dc Wijdte ken.

vande Luiken , even als de Watergangen ingelaaten , en ter wc-
derzyden, ook een Sponde ten voorfchrevcn Einde, neemt al-

ken tiit daar Schips Luiken komen , ingehakt Nevens de groo-

te Malt, op dat de Vifling, twee Houten , inwelke tle Maft be-

-flootcn (laat , en een derde dikker dan de Schaarftokken zijn

,

te beter vaft gemaakt mogte werden , leggen zy nevensr den an-

deren geplaatft, en met een Haak, om daar door 'tr Schip te

meer voor 't rekken en 't Spinnen te bewaren , in malkander gé-

werkt.
1

'

De Ribben, die tot Stijvte van den OvetrooprWfehtfl '<fc y«rfe

Balken met haar drie of vieren , na Mate dat de BaTken wijd 25^"^°
van den anderen leggen, werden ingevoegd, $n by ons" gemeen-

hjk Grieten genaamd. Zy werden de vootzeide Santkits, mét
verloorc Lippen, die Orders halven. na eenderley. en' daar toe

gemaakte Malle, dienen gehakt te weien, ingelaaten; en tot meer-

der fterkte , met a andere Langs-Ribbcn , gemeenlijk Kalmajen
geleid , onderfteund. Meelt altijd fijn zy vierkant, en in Dikte

mee Schip» Huid gelijk > dog dc laatfte ook wel een weinig dik-

ker genomen werdén.

De Planken, met welken dcfcn Overloop gedekt werd. en in v«,dt

Oorlog-Scheepen meelt van Eiken , dog in Koopvaarders van 0v",o°i»-

Greinen Hout fijn, nemen ontrent de halve Dikte van Schaar-
PUokelki

dok» of Watergangen, aan. \
Scheepen cHe groot, en boven dc 16 Voeten hol fljh , wer-

K£
iad

°r

den 4 of f Voeten beneeden defen Overloop, nog een anderen,

nlijk Koebrug genaamd, toegevoegd. De Kloflen, dieag- *clK°r*

tér dele Watergangen liaan, en tegen welke een Scftoewéger ,ïf£aafi
li a ii Duimen breed, en 4 Duimen dik, gevoegd werd, fijn t°*w»°o.

ontrent 30 Duimen lang, 8 Duimen dik, boven 3 Duimen fchuins.
re&

Voorts omrent Balken, Knicn, Schaarftokken, Watergangen &c.
werd defelve Order gevolgd, als van den voorgaarden Överloop
gezekl is. Alleenlijk mogen de Planken met welken defen ge-
dekt werd, in Dikte een weinig minder wcfen.

L J Uit
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tftt XVII. HOOFD-'DEEL
Handbld

Fande (Berghouten, en derfelver Haahn. Fande Planken tot

-' de Huid, en 't gereed maaken Van dien. Van 't Gebruik

der en 't opneemen der Haaken. Fande Kogelgaten.

/ Fande. hoorders. Fande Spiegels - Planken. Fande Vubbe-

/i/g. Fande Overloops Zetwegen. En ook Vande Drempels

inde Poorten.

vtmk 't^^Cbip binncwaards dus verre Gebouwd, zie ik den Bouw-
<>»Jjft« meefter 't grootftc Gedeelte van fijn Volk na buiten lei-

• ***** den. Eenige daar van , met de Barkhouten of Berghou-

ten , om datfe toe Berging van 't Schip dienen . gereed

te maaken» en andere met de Huids - Planken aan te brengen »

werk geven. Wat d' cerfte, namelijk de Bark, of Berghouten

aangaat , zy leggen van vooren tot agteren , ter wederzyden ,

,
gelijk ais Lijftcn, of Slootkanten om 't Schip , en werd door

defelvc Schips voor, en agtcr-opryfen, of Zwiering-Beloop , al-

dermeeft gezien , en gekend. Waarom dan den Bouwmetfter op
.derzelver Strekking , of Strooking ook wel te letten heeft.

Honderd Voeten Schips Langte , gecvd gemeenlijk z 2 Duimen
'tot derzelver Breedte. Ydcr 10 Voeten korter een halve Duim
fmalder , en ydcr 10 Voeten langer een halve Duim brecder.

Ook komt de halve Breedte voor dcflèlvs Dikte; dog my aan-

gaande, ik wilde de Huid liever wat dikker, en de Barkhouten,

vaftmakens wille, wat dunder, dan wel de gewoonte is * geno-

men hebben. Nademaal aan ons Oog evenwel voldaan , en S chips

Beloop daar uit genoegfaam kendbaar, föude wefen. r r

Meeft alle Zee - Schccpen twee Spanten Barkhouten , onder
haare Gefchüt - Poorten hebben. Het onderfte , ontrent de groo-

r te Hals , of daar 'r Schip laagft is» met de bovckant , ontrent

een Barkhouts breedte, beneeden Sc hips Holte» geleid en valt

.,
gemaakt werd. Het ander ficcmen, gemeenlijk ontrent de Breed-

te van anderhalve Barkhout , hooger plaarièn. De tuflehen-

' Ruimte ;
Volling genaamd, in welke mcellen Tijd de BoflTcn,

mtwatcringen , of Spygaten , van den onderften Gefchut- Over-
loop, gefenikt fijn, word met Planken, in Dikte met de Huid
gelijk, toegcflootcn. Dog, indien

f
'c Schip in d'; onderfte 'Span-

ten drie Barkhouten zal voeren, gelijk by fommige wel' gedaan
werd, zo mag die laat ftc zo veel beneden het middelfte Werden
geleid, als het cerfte daar boven is gevoegd. Ook mag het bo-

venfte in Breedte , en Dikte altijd wel iets minder dan het on-
derfte wefen. 't Geeft geen goed Gezigt als defe Vollingen te

breed
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breed fijn , en by gevolg , de Barkhouten wat te wijd van dert

anderen leggen. Want *t fchijnd zeer mager» en als of de Bark-

houten geen Gemeenfchap met malkander hadden , ztg te vertoo*

oen.

*k Heb ook een Schip zien bouwen dat om de Zuid zoud va»

ren* en iff Voeten lang was> 'twelk onder de Gefchut-Poor-

ten, op dat de Greine, of Vuure Dubbeling, vanonder tot bo-

ven, glad« effen, en onverhinderd moge duurgaan , maaf een

Barkhout hadde. Alleenlijk wierd agterwaards , alwaar de Bark-

houten boven de Dubbeling uitreefèn 1 nóg* een Einde Barkhobts

onder aan gevoegd; en voorts Schips geheele Zyden, neemt
uit alleen de Boegen, met Planken 6 Duimen dik bekleed 'tGeen
volgen* mijn Oordeel, zeer goed Werk was, en een fterk Schip

De Laflèn, meeften Tijd gezeid Haaken , om dat gelijk als cn dc"

in malkander fijn gehaakt, en fterkheids halven niet inde pik-j^ H*^

ter, maar Breedte der Barkhouten werden gemaakt) dienen óp
vder Duim Barkhout* breedte , een halve Voet lang te welen

,

tof ten mindert vijv Inhouten te bevatten.

Knegten, fig befig vindende met Boeg-Barkhouten gereed te

maaken, en door de Ry, Rondte, en Zwangre, na de Roy-
fchrap wel afgepeild hebbende, zullen, door behulp van zway,
of zwey » agt geven, hoedanig defclvc op de Boegen dienen in*

*of nte te fchieten 1 want foude anderfints , door 't onder by-

flwn der Boegen, dapper vande Roying afdWaaien, en Misftand

veroorfaaken konnen.
: ;

. . , ;

-He» gereed maaken, en aan-een-voegefl efer' Blieft» 'e%;^*«fc
zeep nauw zoekende Water, moeten uit het Schip keererr, tKéSuid.
meenlijk Huids- Planken genaamd, en welkers Dikte hier voor 1

ontrent de Zandftrooken, befchreven is , zal den Bóuwmeeftet
ook aart geen ander Volk bevcelen, als dien hy weet 'tgebruikvaq

deRy te verdaan. Dewijl door derfelver hulp alle de Planken haa-

re tfehooriijke Roying moeten bekomen, en, zonder aanpaflen',

ter Voeging gebragt werden. Waarom dat ook voornemens
ben , om delen aangaande, voor den nog eenigfints onkundigen , •

ccn korre , en zo veel mogelijk is ook klaare , befchryvinge 'te

doeik

'k Wit dan hier ten Voorbeeld (lellen j een Schip, ftaandeen h«

lft> (fyft Barkhouten, van welke men begeerig is re wceten hoeJ^^JT
veel Rondte, of Holte, d' eerde Planken onder dito Barkhouten , fcirer.

'

Op derfelver aan te voegene Kanten, nódig hebben, Hier toe

zullen d' Ervarene Wcrkgaften, door de, by na, óver al te

pas komende) Diflel, cerft d' Inhouten , ter Breedte vande aan

te voegene Planken, regt en effen maken, en geduurig rocfrert, ;

dat niet ergens te diep raogtcn inhacken, en lamme Plaatfen

oorfaaken. Vervolgens dan een, ter wederkanten regt geftree-

kent en, in vief gelijke Deelen, gedeelde Ry, van Wagefchot,
of buig&amc Balkdeel» ter langte van ia , 14, of 16, meerder*
of ra i rider Voeten, en ter Breedte van f

ƒ, 6, a 7 Duimen, ne-

men. Defe zullen zy, beginnende aan de Voor, of Agter-fte-

ven t
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vcji, om Schips Inhoutcn zodanig fpannen , dat over al vlak f

cn effen tegen defelve aanvoege. wyders die zo veel opwaards

fchuiven dat met de Bovekanr , op een, of meer Plaatfen, te*

gen d' Onderkant van 't Barkhout aanftoote ,* latende vorders

a' andere Dcelcn <Jcr Ry, onbedwongen loopen, daar welèn wil-

len. Thans lullen zy door de Paffcr, ter Wijdte van een, of
anderhalve Voet, na dat de verandering veel of weinig is,

mceten, hoeveel de Ry van 't Barkhout komt af te wyken, en

't fclvc ter gemeetener Plaat fc , met een Krijt- Srreekjc , op de

Ry aan tcckencn , en 't gemelde teeken met een enkeld Schrcev-

jevan deTeive ftofrc, doorhaalen, op dat namaals des te bcctcr

mpgt gevonden werden. Voorts de vier Kwartieren vande Ry,

op 't Barkhout ook uitdrucken , en zo vervolgens defelve ter

halver Langte, voor, of agtcrwaards ftcllen, latende het agter-

Kindc, alleen ter leiding van het voor IIc dienen. £ven gelijk

alsmen, met een kort Liniaal een lange, en nogtans regte Lint

willende treck.cn, genood&akt is het halve Liniaal, langs de al-

reeds getrockene Lmy heenen te fchuiven , op dat het nog te

treckene Deel behoorlijk daar aan mogt volgen. Soo moet ook

het agterhalve Deel der Ry, aan het voorftc weg wyfen. Defe

dan na voorgaande leeringe, ter tweeder Plaatfe gebeld lijnde,

men teekend alleen op het voorftc Deel • hoeveel de Afwykin-

ge der Ry aldaar zy. F.n werd dit Teeken door een Schreevjc

met een. Haakje daar aan , tot onderfchetd van 'c voorgaande,

uitgedrukt * dog d'iAfwyking? op t agtcr Einde, werd alken

door een Steekje, op d' eyge wyfe, aangéwefen. En even zoo
haudeldmen ook met de tweede , derde , en meer Verzerringe

der Ry , t'elkens de Teekenen , van d' een en d' ander Ver*
1

plaatfinge»; Jiffennti* eau/a, een ftreepje byvoegende.

Dus lange met de Ry aan 't Schip befig geweeft , is 't im
Tyd defelve op de, daar toe uk de Stapel gcfogte, co Üg na

*t Werk fi& ccnigfints fchickende Plank, te leggen. Dog alvpo-

c rens lalmen door den Diflcl beproeven of dele op dcflelvs Kan-
ten niet (pin tig is, en hoe verre dat Hg uit (trekt-, want hier in

nalatig^ iijndc, is 't meermalen gebeurd , darmen na veel moei eens,

én overleg, nog eyndelijk verlooren Arbeid had gedaan. Voor
een generalen Regel , moetmen ook weten, altijd beter te wcfen

,

dat een Plank die om ecnige Rondte zal gevoegd werden, een
weinig te regt , dan te krom is / want de Eynden , door de
driften , heidijk op, en aangedreven konnen werden, ook doet

fulks dc Planken , over haar gehcelc Ljghaam, vafler aan een voe-

gen, en Werk beter fluiten. , .

v«n , Men voegd dan de Ry , niet op de buite , maar op de binT

y^jT ne , en tegen d' Inhoutendc aankomende Zyden vande Plank

,

'om dat, anderfinrs, defe een weinig dicker of du nd er lijnde» als

wel d' anderen, tegen welke zy
,

gewerkt moet werden, ligfelijk

eenige Wanvoeging fijudc konnen .veroorfaltcn. Vervolgens neemt
men, met de Palier , dc Wijdte, vande op de Ry-geftclde,
Stceken , en brengt die , niet uit d'eygen , maar uit d' ander

Kant der Ry, op de Plank, En is dit dc Reden waarom defe

wel
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wel regt en geenfints krom mag welen, want foude anders dub-
belde wanfehik konnen geven.

En wanneer 'c gebeurd dac de wijdde Sceeken , op d' Einde
der Ry vallen, en bevonde word, dat om defc op de Plank te

Aellen, de Ry, in *t midden, een groot ftuk Plank-waards heen
fal loopen, en, by gevolg» defelve aldaar fcer fmal doen valled-

zo magraen de Einden der Ry , tegen twee Spykers , aanleggen,

die door een derde, in het midden een halve, of heele Duim»
minder , of meerder , na vereiich , uitwaards fpannen s en al lbo

vervolgens alle de op de Ry (taande Steeken, ter Plank bren-

gen; welke dan. alhoewel eenigfints te regt, egter alle de rond
en holligheden (al vertoonen, die» om wel te (luiten, nodig ful-

Jen wefen. Dog zo de wijdde Steeken in 't midden der Ry
Tullen komen, dan magmen defelve, op voorgaande wyft, Plank-

waards in (pannen
, nogtans wel lettende , dat op yder verfchui-

vinge der Ry , de Spanninge even veel zy -, maar ik (ie wel dat

ik dit den Onkundigen alleen door Letteren , niet wel vatbaar

fal konnen maaken ; en voor die geenc die 't weten > behocv
ik niet te fchryven, en daarom fchcid ik 'er af. En (cker indien

alleen door 't leden van Boeken , Konden konde geleerd wer-

den, ik (ouder tegenwoordig ook al meerder beurten als ik nu
doe: raaar't fchijnd datter 'c mondig Onderwijs , en de daadclyke

fïandelingc, ook toe vcreift is. Door een getongde Duimftok,

zalmen van kwartier , rot kwartier der Ry , ficn , hoeveel of wci-

rug !<ie,te bereidene Planks-kant, onder in» of uit moet fchieten,

en wel letten , dat Schips Naden , binne, maar geen(ints buite-

waardsi, om *t in te dryvene Wit, en Gxovwcrks wille,; wel aan

eehiluitcn,

. Oeenflèts zalmen ook de Spykers zo digt op de Kanten der

$adcn flaan , als wel (bmraigc de gewoonte hebben : maar ten

mirtftenr halve Pbnks Dikte, of meer van daar blyven; want
komen anderfints in 't reinigen , en 't rond-hacken der Naden
aapper te hinderen : en vindmen om defe dan namaals in te

dryveh , zig (ömtijds genoodfaakt , het Hout door de Mookcr
fodanig te quetfen, dat binnenkorten Tijd, komt in te Wateren,

en vervolgens te verrotten. . f
)

'dat fommigc Bouwmeefters haare Planken zo onbefnoeid, op
't eenc Einde breed, en op 't ander Einde fmal, by na als uic

bet Büfch komen , ver wereken , heb ik noit voordeel konoen

f
:en j want bchalven datmen hier door Knicken , Klincken ,

anftrookcnde, en veel werks met lig (leepende Naaden maakt,

zoo moctmen ook' dikwils aan de volgende Planken , zoo veel

Hours afhacken, alsmen aan de voorigc overtollig , en te veel

bad gelaaren. Zorg falmen draagen, dat, fterkheids haiven, de
eo .t

Laden, of Haaken der Planken, zo wijd als mogelijk is , uit' oecmm

den anderen werden gefchikt , en ten m in ft en zo lang fijn , dac
A

drie Inhouten bevatten. Hoedanig defe moeten bereid werden,
zonder paffen, in malkander te fluiten, gebied ook d' OrT

hier aan te voegen , indien dan de aan te voegene Haak

,

Irccöf 'aangevocgdc, tfic gemeenlijk met het witerftc Einde,

- R '

M 6C
'

-
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géma-fc* Wille, 26 laftgé wérd lós gelaten » tot dat dé tWcodé ook
ter bchoorlyker voeging is gebragt» ftióct itigéftooken

4

werden : zb>

valter niet anders iè doen als dë lahgréj eri Wijdte vande al-

reeds aan 't Schip gebragte Haak te ncemen , en vervolgens de

aan te brengenc daar ha te Fchickcn : tnaar zóö dele laat (Ie , dc
alreeds aangebragrc , moet onder géVóegd , of aangehangen Wer-

éktis iö magmert doör éeri fégt gtftrecké Rijdrjc tién, Waar dat

den Haak, de Kant van 1 Barkhof , óf éen ander Plank komt
te Snydéri, fcH dé Plaats der Stiydlhg aantcikenctl. Wyders de
Maar tuffchen het Snybuncl en hét Einde van den Haak, all

ook de Diepte van dcflelvs Eyndcn nemen , cn ti\ alioo door

defe drie bekendheden , hét vierde, namelijk , wat ftrecking de
Haak zal moeten hebbed, gen oe alaam Wiskdnftelijk konnen bly-

kërl. 'k Heb dit céniger rriaté, en zó veel rtiy mógelijk is ge-

weeft , bier onder willen uitdrucken. Ihdb Figüra P, wérd doof
de Letter a , eert inftcekendcu •, doör dè Letter b , een onder-

aanhangcndèn Haak} en doör de Lèttets cc , de P! ank- bereiden-

de Ry, aiangewéfch En in Figura Qj by dé Letters dd, heb ik

de, tot het Schip bchobrendé, Plank , met dé daar opgefpaóne Ry,
willen afbeelden.

vandc *« Zal 't Werk van dert Baas^ öf fijne Mecflcrs - Kegtén Wé-
i, de Eir

"

feh, de Eiride vande Leggers, Büikftucken , en Oplangen , op
de alreeds aangévoegdé Planken telkens wel aan te wyfën , op
dat, in 't böoren der Nagel , Cn andere Garen , geen quaad , óf

onnodig , Werk Wierdc gedaan , éh de Nagels fclvfcr önnut vér-

fpild wierdc

vande Den Hoorders , indien niet los , én ondeugend Willen gcagt
Boorden

' fijn, zal 't ook haar pligt weien, de van binnen na buiten toe,

By na doorgeboorde , dog door éènig Yfcrwctk daar in belet

fijndc, Gaten, met een Moord, of ander Yfer, door , en open

re wroeten , op dat van buiten ópfehcldcrd , ért behoorlijk ge-

flopt konde Werden-, want foudé, anders doende , dit fotarijdi

d'Ohdcrgang Van Schip, cn Vólk, immers vah veel onheil, kon*

een welen.

Hoedanig Wydèrs, door vuur , èn heet Water , Barkhouten
,

en Planken, ter buiging bcquaam gemaakt, dc Schalk optt'rigt,

*t Balahs-höut gcplaatft, Driften, Slotbouten , én Sorlievels geór-

dend móéten werdén, zal niet by Befthryving, maat Ondérvin*
drhg geléérd wérden.

vu«i« Twéé airtgén had ik hiér by na re vértttanen overgeflaafeén r

spiegelt- i èerfte, én dat dè Bouwmecttër betreft, is, dat alvoortns dê
PUnken

* Plartken vart Schips iFfuid doét aanbréngen , hV de Spiegel ,

zo 'er 't Schip een heeft, laat békrctctai ; wattt zoude dit nader-

hand mefc anders als met mtérder arbéid , cn fyd-verlics kon-
nen verrifct Werdén. De Dikte dézer Plartkén mag één dérde
minder, dan die vande Huid, Wefcn » als dc Schee pen groot,

en , by gCVólg, defe zwaar moeten fijn, magmen dié, om t on-

gemak van branden, én buigen t' ontgaan', trit een Gcibnd én glad

Somttte-Eimfc, na één, ditar toé fcémaakrt , Malle , krom la-

tten zitècn.- t Jeén ik, by fonimige, tn totgtffe *iijn tfcrdee!

,

mét Nut , heb fien praaizecren. Hcc
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Belander, cn dat vooroaamlijk de Knegten raakt, is, wan*

neer; in'SchipsJk*gen, met Barkhouten , of Planken orri te bran*

den; befig, ay igedagtig moerc wcfen , dat altijd heelc . of halve •

Plaffksi, ofBarkhouts Dikte» na Mare delclve veel, ofweinig Bogts

motten hebbe, tot de genome Langte toevoegen; want zoude
anders door 't tnfchmpen te kort vallen, gelijk meermalen ge-

bcuroTAs> • . j ; .
'.

• j JUaor al eer dén Bouwmeefter* nog van buiten affchetde , njoet

hy^Wpcdat het - Schip in \ Water leggende , in- de daar om te

ntafeene Stelling , onverhinderd mogte voortgaan , ook de Zet-

gang , ter Dikte als xle Huid, of een weinig minder* op de Bark-

houten! doen voegen , en ook agtcrwaards de Gcfchut - Poorten

laten inpaflèn.

< -ScWip8 Naden 2al hy door een Wit, cn indien de Planken

dik fijn, om de Armen der zwacke eenigfints te hulp te ko.»

men , door de Kalmayen diep agter ingedreven Voorwerk , en

daar pp volgende- draad Grovwerk, wel digt laten dryven, en

Bietr! rockten dat de Naden voor , maar wel agter digt aan een

fluiten i want zulks in 't Kalfaten altijd groot gemak, en 't befte

Wörk gcevd.

*t Si?hip , indien 't om de Zuid , of Welt moet varen , zal vm<fc

hy van onderen af tot nevens , of boven 't Water toe , met Dubbd,n*'

Harpuis doen beftrykeri, en met de hier voorgemelde Dubbel-

dedén ^doen bckleeden. . Defe zuilen door de Boorders , ter

Wijtfie van een Duim, Ruits-gcwyfc, cerft gehoofd wefen.

Met-Teer futlén fy binnewaards vet befmeerd , met Koejen-hair

dik bekleed, cn= al de Gaten met Dubbel -Spykers, wel voop.

fien- tfclèn. En nog moet dele Huid» al eer 't Schip te Water
loopt,->&ok een Rok van defelve Stoffc aantrecken » dog al-

voorcos falmen door eenige ^randende Rietfchoven, op dat dit

vogthet Hout te beter aangrypen, cn vafthouden mogt, defel-

ve van haare buitcn-om, en aanhangende ruigte ontblooten.

Maar alhier word ik indagtjg, ter Spiegel van anderen , te ver-

haten, wat ongeluk , alhoewel 't gefchapen ftond nog erger utt-

flag ie fullen nemen, hier ontrent heb zien gebeuren. Een
groot Schip, ftaande, in Hoy Maand , eenes drogen Zomers,
gereed om in 't Water te loopcn , was by na alleman befig met
der vuure Hoid te droogen, en gelijk geleid is , de ruigte af te-

branden ) fielden tot dat eynde een party Riet , aan de OoftV>

Zydc, onder 't' Vlak, en den Brand daar ingefteeken lijnde, joeg

de Wind, die van die Kanl met een klein Koeltje blies» de Vlam
zodanig onder 't Schip, en tuüchen de Stapelblockerr door, dat.

het Mot, dat vanonder de Weft-Zydc nog. niet weg geklouwt,
en, door 't Befmccren vande binne-Huid, met Harpuis feer be-»-

droopen was, inden Brand geraakte; . door Welkers Hitte dan den
Teer van tuflehen de Dubbel • Deelen zo overvloedig quam uic

te druipen, dat de Dubbeling zeivs de Vlam vatte, en van
daar aanftoncb rot boven de hoogfte Stutten opfteeg , en zoude
allbo dit feboone Schip, nademaal alle Menfchelyke hulp te kort

fchobt, noodlaaklijk hebbe moeten verbranden, ten waar d'cige

M i Wind,
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Wind, die de Vlam «O fel bad aangefteekcn, dcfelve gelijk alt

race een Geblaas, 't Schip alreeds aan dc Wca-aydc, vanonder
tot boven , ontrent een balye Duim ingckoolt lijnde, wederom
Wad ui tgcbluft. Vervolgens wierd door Diflèl, Snik» en Beitel,

dc verbrande Kool, zo veel mogelijk was, weggenomen. Ook
dc uUfttefcende Spyker^srHoofden , door dc Mooker ingedreven»

cn alfoo 't Schip eenïgfints tot fijn cerfte Glans gebragt. Waar*
fcnijnJijk foode dit Ongeluk niet fijn voorgevallen , iridieiL riefc.

Rietfchovcn niet foo digt by oen gcfteld > maar met de Hand
valt gehouden , en foo als 't nodig was, hadde beftierd geweeft.

De Vooifigügbeid gebied ook darmen in dit Geval» langs den
Overloop oenige Balys met Water, vuile , en op de Barkhouten

eenige Mannen met natte Zwabbers ftelle , die dc Vlam , ergens

't Hout vatrendc» aanftonds dempen : gelijk veeltijds vd teb
fien m 'C Werk Hellen.

W.ydcrs moét den Bouwmecftcr gedagtig fijn • dat dc onder

't Water komende Vingerlingen doetv aanuaan , wel zal hy agt

geven dat niet verdrait werden aangevoegd , ook de Rocr-haa-

kch daar «erft laarcn inpaflen, mitsgaders een Malle na de Hie-
ling , cn Hoogte vandc Vingerlingen; als ook byzondcre Mal»
letjcs van dertèlver 'Dikte, cn Wijdte doen maaken, op dat het

Roer daar wel na gemaakt , des ce gemackclijker mogt aange-

hangen werden ,• want in delen niet wel op alles geler fijnde,

kan ellendige talmcry geven. Ook fal hy niet vergeeten de Mer-
ken, om Schips diep gaan te weten • aan de Stevens te Plaat-

icn, met wa'tic Vcrw , of Vet , ora *e «eer figtbaar te wcfcn,

mogen zy gevuld, of beftrceken worden. En om Leckagie voor

te komen , zal hy 't Schip van binnen , over al met Water
doen begieten , op dat alle vallche Pbatfcn, cn verborgen ieo
ken mogren ondekt * cn vervolgens geflopt werden. .Hier toe

zal , om 'c Schip durabcl te maaken > het zoute bcoer dan het

verfche Water wcfen.

Maar laat ons den Bouw mee (ter wederom eens binnewaards

volgen, en fien wat fijn aldaar gcbleeven Volk, geduurcnde fijn

afwdfen zullen hebben verrigt. Zy hebben onderwylen den Over-
loop, door dc hier voor gemelde Planken , met tcgt doorgaan-

do, en 'wel-fftroolkcnde Naden gedekt , en niet toegelaten dat cenig

Spint daar aan gcbleeven is, cn die voorts, door een draad Wit ,

cn Grovwcnk, wel digt gedreevcn dc Schoe, of, anders gezcid

Zetwegers, ter Dikte van Schips Huid , op de Watergangen ge-

voegd : dog dele lullen , indien 't Schip Stunders zal voeren ,

alvorens haar . Plaats hebben genomen,
vmde De Bocveners Balkweger , die voor Dikte een derde derSte-

Ze!ï^r», 'Cn maB aannemen, hebben zy na geftelde Royfchrap, wol op*
en Boeve ' gehangen. Voorts d' Innouten , tmtchen de Gelchut - Poorten

,

J^
B
r

4lk' met dunne Eikc Planken, of Grcinc Batk - deelcn bekleed , cn
inde Gefchut- Poorten fclve, de onder en bove Drempels na de

va ndc ui cwarcrende Malle , ter lechpariger Roving , ingcplaatft. De on-

I^J^.derfe roqgen ki JÖikre met de Huid igchjkj dog de bovenfte,

om -der Duimen vaft makens wiUe, wat dkker weien. Dc hou-

re
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f«t Nagels xnWtA' Tf me$ Wiggen wel gcflooten , en de Yfere

Bouten, die 't nodig hebben, op Ringen wel geklonken hebben»

en hier mede 4*1 "fc Schip in (laat wefen, om toe het Tan Sta-

ffel loopen bereid te werden,

ui .i
r

-
< • - • •

••'» -'
. .

•

<• r. iV. :.. I. • 1

~——————

Iftt XVIII. HOQPD-

Ha n d b h d

/^fO 't Schip in 't Water te brengen. Vande Schooren in

flfc»"- firwg* Bedenkingen , en Ongemakken daar ontrent

VrnrgeVaëen. Vande Klinken. Vande Schooren onder de

$*rihouttn\ en Boegen. Van 't Voorfle Stapelblok , en Van-

de, Smeerhouten. Vande Slagbedden*. Van 't Affloopeu.
'

Hè)i GcVa! daar ontrent.

* •

L lang genoeg het Schip op 't Land, en buten deflèlvs Vin

Element gehouden, 't Is reeds roet alle Deelen , die "tscbipto

't Sterkheids halven , nodig heeft , voorfien. Al d' ovc-

rigc zullen ten grooten Dcclc, of. alleen tot der Scheep-

lingen Geraak , of tot Schips Cieraad , dienen. Waarom dan ook
het nog aan te brengene Hout, en Yfer, ,door deflèlvs Zwaar-
heid , net Schip tot nog toe alleen , of voornaamlek,op fijn Kjel

(leunende , aniflehien cenig Nadeel zoude konr.cn .toebrengen.

Voor wjkc j 't zelve, in 'c zagte, en over al gcüjk dragend

Water, leggende, geen Bekommeringe behoevt te weien.
'

'JPat bet Schip, een uitneemend groot, en zwaar Gevaard,tot E«iig*

nog toe op het Land, als onbeweeglijk, gedaan hebbende » nu
g£ji

'nki°!

van figlclvs , en, in weerwil van alle tegenhoudens Kragten, gelijk

als in 't Water wil wefen, (èhijnd, aan vcelcn, en op die Tijd

xaji jrile kanten toegevloeide Aienfchen, een Wonderwerk te zijn.

Maar regt ingeflen, konnen verfchcide Redenen , hier ontrent ce

geven, defe verwondering minderen, ongeheel wegnemen. Want,
nu van alle Schooren, en Belemmcringe ontbloot, voor laager,

£n agter hooger, alleen op Kiel, en Stapelingen, beide met Kaars-

vet wel dik beftreeken, (taande, moet het Schjp noodfaaklijk

meerder Pooging tot nederwaards te (acken toonen , als tot nog

toe, onder al dien Omflag , heeft konnen doen .blijken.

! p&t nevens leerd ook d* Ondervinding, dat eet Bol Loots,

wegens (ijn roéerdcr Zwaarheid, foodanig (hel van een Berg ne-

4erwaar<& rollen, dat het aan een dito van Hout, en defel-

jf Supetficie hebbende, onmogelijk (al fijn, den eerden, in ge-

JjjJkcn Graad van Snelheid , te volgen. Wy ficn ook dat de

Scheep cn fonder Zeilen, met een gantfêh kalm Weder, in een

aftappende Rivier , niet alleen het rondom haar zijnde Water

voprby loopen, cn alfoo uit het Nabuurfchap van'tccnc, in dat

M j van'c
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van*'t Imder geraaker,:] 'Msur OQkVaalJ na{14fRjf=vindc

-bad'harct inhcbbcnde Latfcn, d' cen d' andere voor by dryven*

waar ;uir men dan 1

1

gt el
i

j k bc fluiten Jtürt > dat dc op Stapel (hinde
Scheepen , na Mate van haare minder of meerder Zwaarheid

,

ook trager , of fnclder daar van moeten afloopen , en dar de
Poging vande Zwaarfte, altijd noodfaakhjk meerder Water waards,
dan die vande Ligtfte, moet wefen.

.nOn;e- En alhoewel dc veelvuldige SchccpS-Bouw, hier re Lande,

Eïï«" dc Meefters, ontrent haare Scheepen te Water te brengen, by
trent voor- na onfeilbaar heeft gemaakt : zo fijnder egter nog Exempelen
gevallen. yoor je Hanc| j die aantooncn dat defc Vcrrigtingc niet altijd

even favorabit komen uit te vallen,

vmdc Want eenige Jaarcn gclecdcn, is 't gebeurd, dat een Schip,

5«
bed

<*e Slagbedden3 al te laag, en los gcftcld fijnde, in 't van Sta-

pel loopen, fodanig Overkant viel, dat het cene Slagbed geheel

wc£ perfte , en vervolgens op dc Piek b!yvende hangen , daar

door by na onverhelpelijk, kwam te berften. En is dit dc Re-
den (zo ik onderrigt ben) waarom dc Portugefcn haare Schcc-

pen, in 't Bouwen, met de Piek nederwaards ftellen , en die

cerft doen in 't Water loopen.

Doj* hier tegen heb ik ook gcfien , dat defc Balans Beddens,
1

[ontrent een zeer notabil Schip, zo hoog, en vaft waren aan-

f geftópt , ,dat het Schip ontrent 30 of 40 Voeten voortgegaan
1 'lijnde, t* eenemaal t<fr fmóor daar in liep, en binnen 24 uren,

Wegens dc Lósbeid vande Grond , cn breekeride Smeerhouten
fodanig neerzakten, dat niet anders ais met d' uitcrflc Moeiten!
en Arbeid , eenige Bouwmccfters al hoop , en radeloos lijnde ,

weder ter Gang, en in 't Water kondc gebragt werden.

d' Enzelfche , op wiens Kuiten het Water veel Voeten ojy

'vloeid, Tiicr door ook Middel vinden, van defc Ongemacken
te ontgaan., Haare grpote Scheepen zy op laage Gronden , en
met Dyken, cn Schotdeuren rondom beflootc Plaatfen , bouwen.
Welke zy, 't Schip klaar fijnde, open zetten, cn laten 't alfoo

van Stapel dryven.

Hier uit meen ik den Bouwmecfter nu genoegfaam te fullen

blyken, dat ontrent fijn Schip in 'r Water te brengen geenfip^
los, of het Werk klein #agtcnde moet wefen , maar met alle

Omfigtigheid hier in tc werk gaan.-

vandc Al eer eenige Schoorcn of Stapelingen van buiten doet los ma-
Schooren fcc^ cf wegnemen, zal fijn Schip, indien 't Groot, en Zwaar
ut mm.

benccden in 't Ruim , om in 't afloopen , Kiel , en Leg-

gers te ftyven, met 6 of 8 Spanten, zwaare cn met Schips

Grootheid over -een- komende , Stcckfchoorcn voorficn. dtEc
nc Einden fal hy inde Halzen vande Knien , cn d' andere

tcgens malkander , ter drang op het Zaadhout voegen , want
anderfints, defc verzuimt fijnde, is 't wel gebeurd, dat verfcheide

Leggers, in Schips afloopen, irreparalel quamen tc brceken. En
aan d' andere zyde hebben defe Schooren wel getoond, van wat
Nut zy voor Schips onderftc Dcclen waaren , als door Kiels

kragtig infpannen, dc Halfcn van fommige Knien deden in Sme-
ken
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B O V W-K O N ST. 95
ken fpringen , die dan maar veranderd , of alleen andere by
gcroegd , behoefden te werden.

Thans zal den Bouwmceftcr 'r gemelde Dompblok los maa-
Kcn , twee , ter wederzyden , met Kaarsroet wel vet gefmeerde

Wiggen, fodaflte daar opfchuiven, dat gevoeglijk voor by den
«Kleren konneft heen fchieten, en die door de Ram wel dra la-

ten aanftooten. Twee Klinken , op dat het Schip in 't neder- J£l£
feetten niet voorwaard* mogt fchieten , daar op voegen. Ten
felven Einde • ook aan yder Zyden van 't Schip , lootregt over
dele , nog een anderen , met het eene Einde onder de Bark-

houten , tegen een wel vaftgemaakte Klamp , en het ander

Einde tegen , iflde Werv geftagenc Paaien dog fodanig , dat al-

les ter afloop gereed fijnde , langs een befmeerde Plank , door
4bh Ram ligtclijk binnewaards kan geloft, en weggeftootcn wer-
den, daar by ft ellen.

Nu zal hy e?en agter *t voorfte Stapelblok , een Smeerhout
leggen j ter Dikte na dat hy 't Schip wil nederzetten , en wel

toeTiert dat de voorfte t' clkens nog bger komen, gcplaatft wer-

den. VaA *t Dompblok, tot op dit Smeerhout , een Touwtje
fpinntnde , mag hy al d' andere regdynig daar onder fchtk-

ten. Voor * Steven > Boegen , en Barkhouten , zal hy na de

Grootheid fynes Schips met een Party Schooren, fodanig onder-

»;cn , dat m 't nederzacken, door de Mookcrs felkcns fagjes

jöf aAdtrs inde Aarde facken mogen, wel agt gevende.dat die

onder de Barkhouten ftaan, niet al te veel werden gedrukt, endefe

Stootkanten alfoo niet tot Splinters en fchande maken (gelijk -al ge-

beurd ie) nog ech Jijn aan 't onderfte Vingerling doen naven , en ai

mede tot Schips tegenhouden, ter fnaar laten aairwinden/ En op v«<k

«at ook net ocnip, in t ncaerietien , voorwaard» km rtaanae
, onŝ „ dc

*tet m zVden vande Smeerhouten mogt fpatten . zal 't nog B«khou-

flodig fijn twee zwaare Sloyfchoören . by na Waterpas , aande fifr*
Steven , of het Voorfte Einde der Kid te paffen. Vervolgens

tal 't Mi Tijd werden, de Stoot keggens, door de Ram , van on-
«tr #e Kiel wtt te dryven. Met de eerfte, voor diso Bslan*-

B1ok> feal hy een begin «aken , en vervolgens voorwaards ope-

reeren, t' clkens Smeerhouten onderhalende , en na de Lijn op*

tempende, Zo haaft a)s cenig Stapelblok word genomen, opdat
het Schip, ?o veel mogelijk was, geduurig opgehouden, en on-

der fteund wierde. Dat lbmmige op \ eerfte S rap el blok , even ^
Va*

-vóór Bedding leggende, geen Stootkeggen voegen , maar het suJSbbk,

fclvtSS* een flttgrig , *n op een of wee Plaatfen , om te beier

nt kortrren gekièovd, en weggebrooken Werden , by *na doorge-

zaagd Blok fijnde, laten inde Aarde linken , heb 'ik , om dat

daar door 't Schip dapper onderschraagd , en in het ter iVden

,

'óf voortik -tëflïöcleeh bèket «tvlerd , alcyd geagt met Voorfigtig-

'hciê* Kegulen over een te komen, fcn op dat ook liet Schip,

4n V.MbupÉ'i «liet ttr refter, of üirtkerhawl weg wecke, ful-

lefi temge Vttrtde voorfte, e* ÖiMte SmeevboBtcn in het mid- eanaJe
-

êtt\, \tr Breedte vandt KkA ingezaagd, en wgehafct werden , sm^rw
door welke Holligheden ff «een &L paffeerea. Odk 'ten va*r- «

febre-
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96 SCHEEPS-
fchrevca Einde» ter wederfijde , nog twee Regels wel valt op
dito Smeerhouten laten klinken» en Klampen, die 't Schip ins-

gelijks lullen helpen bellieren.

Nu dunkt my dat ik de Schooren » wegens Scbips drucken,

al tot breckens toe fie. krom buigen» ccnige daar van door Moo-
ker of Slegge ontladen. Andere met de Bijl onder afhacken.

De derde inde Aarde zinken, of* in ftucken fpringen, darde
Splinters om d' Ooren vliegen, en alzoo is het Schip op fijn

Vet» en Smeerhouten nedergeraakt.

sii^bf

1?' Thans ismen met alle Man bcfig aan de Slagbeddcns te maa-

dem. kem hier toe magmen een doorgezaagd Mafthout nemen , en
met de ronde Zydc bove leggen, of een dicke Plaat van een
lange Sommer, de Binnekant wat affchavende, gebruiken. Ook
heb ik gefien, dat dit Werk, ter wederfijden , door een op-
malkander geftapeld , en vaftgeknevcld blok Planken, verrigt wierd.

Daar Vlak en Kimmen , op het alderlaagftc , t' (amen komen

,

mogen zy , tuflehen haar en 't Schip ontrent a i $ Duimen
fpeelcns fijndc , een begin nemen» en fig, op eenparige Wijdte
uit de Kiel , en gelijke Hoogte uit de Smeerhouten , Water-
waards heenen ftrecken. Met Blocken zullen fy wel onderftopt,

en met Schooren, voor 't nederlchieten» en ter zyden uitwyken,

wel bezorgd wcfen.

v.n Kiel , Slagbedde/is , en Smeerhouten , fijn nu met gefmolten
'laüoopea. Kaarsroet wel dik jbeftreeken , en onderrunchen is 't Peil hoog

Water, en 't Schip klaar, geworden, om 'er mvte loopen* den
Bouwmeefter doet nu de Sloylchooren yan vooren wegnemen;
gebied de hier voorgemelde Klinken vande Kiel te breeken, ook

• n v die van . ter fijden ftaande Stcekfchooren , door de daar toe ge~

^eed leggende Rammen» weg te ftootcrr> en eindelijk vande Na-
jing van het Jijn» op 't Vingerling af te hacken; en geevd al-

foo het Schip fijne Valedi&ie : en, juift zo begind het (agjes

voor te gifden» en allcngskens in Snelheid fodanig toe te nemen»
dat

»
gelijk als verwoed , het van vooren niet als fchuimend Water

fpuiwd» en. van agtcren niet anders als enkel Rook, Vlam» en

Vuur, ter krak, cn breckende Smeerhouten uit, en by Pic* en
Steven opwaards , j aagt.

Dog indien 't Schip 't Woord fijnes Meeftcrs. niet aanftonds

gehoorfaamd , en niet voorwaards wil» zo zal hy de ter weder-
lijden gereed leggende Rammen, en Wiggen gebruiken, en. bet

fclvc» dogr. 't agter op fpooren , gaanqe maaken; maar cgter hal-

e« e« fterrig blyvendc, heb ik gefien , dat een Schip, niet luiftcrende

al de Wiggen, die van ter fijden, onder defielvs Kiel wier-

den geftooten» evenwel. aanftonds voortging, als den Ram regc

van agceren gcfteld fijnde , een Wiggen onder den Hiel, wierd

ingeflagen. Miflchicn lal de Beweging» der Slagen , die cerft*

wel van d' een na d' andere fijdc , maar nu yan agtcren na
vooren ftrektcn , hier van d' Oor&ak wefen » dog *t zy hoe
'twil, 't Schip is fonder Ongemak in 't Water, en voor de*VVerv

geraakt, de Timmerluiden, en Sjouwer? haaften na 't Vry Ge-
lag, en Halvaatjes,.,ea ik n* dc Nagc-ruft toe.

Maar,
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Maar, al eer hier nog affcheide, heb ik goed geagt, tot Ver-

maak vande Onkundigen, en egter Bcgecrige Liefhebberen, ccn

Schip gereed (taande om van Stapels te loopen, alhier te laten

aftcikencn. Door de Letters a , werden de Smeerhouten , door

b hét Dompblok, aangewcfen. c Geeft de Sloyfchoorcn ; d ós

Klink aandc Kiel •, en e, die aan Schips Zyden ftaat , te ken-

nen.' Met f werd het Slagbed met g het Jijn ; met h den Ram/
eh met i de Wiggen uitgedrukt. Al 't overige zal wyders van

weinig belang weien
-../ t »•••*• •

'

*
' s . ...

« «:* / •• * '_ * • - _j ! j .
;

Het XIX. HQOFD-'D E EL

. , j: H a h d e l d •

D > <?•(.. . ;
."

. i • . . • .

.

VandSL Stellingen agtcr , en rondom het Schip, Vande ho-
.

-"ik'hjh Barkhouten. Van het 'Reehout, Vande Gejïlmt-

1 karnen , cn VoÜimcn. Vande 'JheVencts - Balken. Vande

\q)W%?fh rand* fyften Hl 't gemeen. Vande groote Utyjt.

,
rVvu(i' Eokke-fyft. J^ide Befaans-^tft. ^Een GeVal

L onfteiit da groute ^Ji gebeurd. Vande Hals - Klampen.

t ilVm 't Schips Jagterjle Deden in't gemeen. Van 't onderjlt.

• AHekkebord. Vande pek -Lult en Voet Vande Ga<mdery.

' '„Van 't Hekkebord ~ btfWjti de GaaUery. Van 't Hekke-
*

hor&l boVen , of neVeus de Fortuinmg. Van 't hoogfle y of

dnorluzt'.z Hekkebord.' Van 't Kruis a<>tcr in 't Hek.
* '-'Vande Stuiicn der Gaaldery. Vande Scbcerplank. Vaudi'
"v Dek , of Sïtngerlïjfl. En cnidfijk Vande Staathouten , en al

V awtcre Beeldwerk.

Vindt'Olk door den Drank nog eenigiints Buis, en halv Ver-,

zeéuwd iïjnde, begind nu een breede Stelling, van^"6"

't Land af, tot agtcr aan 'c Schip, tc maakcn. Ven- rondom

vervolgens de Jocken , ter wederfijden op het boven-»
b" Sch 'r'

ftc Barkhout, teüaan- De Steekers met ccn Tand daar onder»

en aan tc voegen
} de Stelling- Deelen daar op te voeren » de

Roeden, ter Roying vande bovenfte Spanten Barkhouten» om
Schips Stutten» te fpannen. En ondèrtuflehen is 'c ander Volk, v«d«

op dr \Vcrv', befig met de Barkhouten, zelve gereed te maken.
|£Jk

f£
Haare Breedte is ccn tiende minder , als die onder de Poorten ten.

vaaren; haare Dikte is wederom de halve Breedte, dog het bo-

Venfte mag in die beide altijd wel iets minder, dan 't onderfte

Hvdër». i ! ;

Het Reehout, dat, in Schips midden, dc opperde Stootkant is , vm*ttm-
•n op dc manier van een Lijft word uitgefchaavd , verfchedd , hw

•f N i«
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in Dikte en Breedte» vande bovenfte Barkhouten , gelijk als de-

fe, vande onderfte, doen* dac is, een tiende-deel minder,
vande Ge- Dog wat nu de daar tuiTchcn invaarende Vollingen , en Ge*

cïngw. febut- Gangen aangaat, haare Breedte is niet wel te bcpaalcn.

wvoinn- Den Bouwraeeftcr moet in agting nemen, op wat Hoogte den
bovenften Overloop zal leggen, en hoeveel het Schip Voorfchcen

zal geven, enwydersde Breedheid deler Vollingen, en Geichut-

Gangcn daar aa (chicken. Maar om evenwel hier ontrent eeni-

ge Order aan te wyfên » zo zeg ik datmen de Gefchut - Gang
vande onderftc Poorten, gezcid Brccgang, ruim een derde, van-

de Hoogte die tuflehen beide de Ovcrloopen op de Hals is ,

breed Tal maken , op dat de Poorten met minfte Kwering van-

de Barkhouten , daar ingevoegd mogten werden. De Volling

tuflehen dc bovenfte Barkhouten diend zodanig geplaatft , dat de

Spygaten van 't Boevenet behoorlijk konnen ontfangen, en zo
breed te wefen , als een vande Barkhoute » daar tuflehen zy ge-

voegd is. De Gang die boven defc ftaat, indien 't Schip twee

Laage Gefchut fal voeren , mag zo breed welen , dat de Foor-
ren, zonder Reehout, of Barkhouten te Kwetlcn, daar in kon-

nen gehakt werden. Maar in Scheepen die drie Overloopent

en zo veel Laage Schut voeren , is defe Schicking wederom an-
ders. In 't kort gcfeid, 't gaat hier ontrent als met Kanten, of
Koorden van een Rok, die den cenen hoog, den anderen laag,

d' een wijd , en d' andere wederom nauw leid. Alleenlijk zal

men agt geven, dat de breede Gangen na de Gefchut-Poorten»

de Vollingen na de Spygaten , en defe alle met malkander fo-

danig gefchikt zijn , dat volgens de befte cier , die Hoogte van
het Schip bekleeden, welke nog te Voltoyen overig is. Voor 9

en agterwaards bchooren fy al re famen een weinig minder, dan
in 't midden, breed te wefen. De Vollingen neemen gemeen-
lijk de halve Dikte vande Barkhouten aan. Maar na mijn zin»

zoude d' een wat min , en d' ander wat meerder Dikte aanne-

men»

Vind« Maar, al eer ik voortga. De Boeveners- Balken , alvoorens

't Schip van buiten opgetimmerd werde, dienen wel 't Scheep,

en op haare Plaatfe gebragt ; want den Bouwmeefter, nanf/als,

wegens Schips Invallen, defe zeer bezwaarlijk invoeren , en ter

Voeging brengen zoude. Haare Bogt en Dikte hier vooren ia

befchreven. Zy mogen 3 i 4. Duimen van boven in de Balk-

weger neergelaten , en aan yder Einde met een Knie valt ge*

vande De Fortuining, miflehien zo genaamd , om dat dit Plankwerk,
rortuimog. je qU(jc f met die naakte Wijv befchilderd is geweeft , ia

al 't geene agterwaards , boven op het Reehout werd gevoegd.

Zy beftaac eerft in een Eikc Flank , welkers Dikte , Kalfatena

wille, de helft vande Huid is, en aande bovekant, tot omvan-
ging van het daar in te voegene Wagclchot , met een Sponde
ingehakt werd. De daar op ftaande Fortuining Bladen , nemen
gemeenhjek dc Dickte van een Duim , of een vierde meerder

aan.

Gang
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Gang voor gang zullen defe op de Spykers gefield, aan d' On-

derkant eerft wel gcftrookt , vervolgens de Bovekantcn na een
Roede afgefchrevcn , en alzo de Stutten ingelijvd werden, 't Sal

ook de befte Stand geven , dat yder Gang voorwaards wat fmal-

der. dan na agteren, is.

't Getal, en Langte vande Gillingen , is na de Groodheid van^J*»^ ,

het Schip , en 't Oog vande Meefter. Dog dat d* agterfte de lang-
1 lnBe°'

fte fijn , werd geoordeeld de befte Schik te geven. Dcfcr Ly-
ften Dikte mag een vierde minder dan Schips Huid. Tweemaal
dcrfelver Dikte voor haare Breedte, en ook zoo veel voor. het

doorlugrig, of open, tuflchen beide welen.

d' Onderfte Lijft , vande agterfte Gilling , zal t' elkens tot de

bovenfte Lijft vande voorwaardftc verftrecken , tot zoo veel als

'er 't Schip zal nodig hebben. £
d' Ruften, waarfchijnlijk zoo gcfeid, om dat de Hoofd-Tou-

Rû "d

wen tegen defe aanleunen, en gelijk als op defe Ruften, zijn in -t ge

breede Flanken, ter wederfijde, met haar voorfte Einde, nevens mïtn
- «

de Maften , buiten op Scheepsboord geplaatft. Haar gebruik

,

gelijk gefeid , is alleenlijk dc Hoofd - Touwen fodanig uit re

fpanncn, en van 't Schip te wceren, dat d* een den ander geen

Schade toebrengen.

De groote Ruft neemd een vijvdc Deel van Schips langte , vande

voor de haare , en fomtijds nog wel meerder aan. Dcrfelver

Dikte aande Binnekant is een vierde meerder , maar aande Bui-

tekant met de Huid gelijk.

De Fockc-Ruft een fefte korter dan de groote, maar in Dik-
Fo^c

te aan defêlve gelijk, is. rb<l
De Bezaans- Ruft, heeft gemeenlijk de halve Langte vande

Groote , en een vierde minder voor dcrfelver Dikte. Dc Breed-

te zo van d'een als d' ander, is uit het geen zy verrigten moe-
ten, ligtelijk te kennen: en zal meer of minder moeten fijn, na
Mate dat de Scheepen , van boven veel of weinig invallen. Seer

voorfigtig fal *t van den Bouwmeefter gedaan fijn , indien zijn

Schip • hier ontrent vol Hout zal gevoegd, en gevuld hebben

i

want hier door , dc groote Laftlydende Putting - Bouten over al

behoorlijk geplaatft, en geflooten zulle werden.

Maaï al eer nog vande Ruften fcheide , fchijnd my een Ge- Een Ge-

val , hier ontrent gebeurd, en dat gefchaapen ftond een quaden
JJJ

1^"
uitflag te fullcn nemen , tot waarfchouwinge, nog fèhryvcns waar- de proow

dig te wefen. Twee Maats dan fullencfe t' famen de groote £|fd
8e"

Ruft , nevens d' Opperkant van 't bovenfte Barkhout voegen
hadden fig ten dien Einde ,334 ligte Juckjes , vande oude
Centen bereid, en defelve wel met een Tand in malkander ge-

hakt: dog Klampen, vande felve Stofte, op het Barkhout gc-

flagen, en de Jucken maar met korte Spykers, gantfèh onagt-

iaam daar op vaft gehegt fijnde, quam de Ruft, die na Schips

Saling, zo hier en daar moft neergefpanncn werden» dc Jucken
fodanig te drticken , dat de Spykers flipten, en de Ruft door
defe Jucken, van 't Schip af, buiten d* onderfte Stelling heen,
fonder nogtans «enige Mcnfchcn, zelvs niet de gemelde Maats,

N % juift
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jurft doanaal daar niet ontrent fijndc, te bdchadigen, inde Ha-
ven wicrd geworpen.

De Halsklampen» zo genaamd om dat de grooce Halfen door
j>£i!~' défelvc werden aangehaald , en tocgezet » werden by fbmmige

mee de fmalfte Kant, als wanneer de halve Dikte vande Steven
aanncemèn, en by andere met de breedfte Zyden, tegen Schjps
Boord gepaft. Die dan Cieraads-halvcn, formijds met een Leeuw*
of Snaaks-Trony , Bebceldcd fijn. Derfelvcr ftandplaatiê gemeen*
lijk drie vierde Deelen , van *c Schips Wijdte , voor de groote

Maft is. By Voorbeeld •, een Schip wijd a8 Voeten » de Hals-

klampen zullen 21 Voeten voor de groote Maft ftaan. Ziet het

Werk:

*\ 7

Facit ai Voeten.

van • d' Agcer-Einden van meeft alle Scbeepcn , werden by alle

TdTZ. Natiën, d' een min, d' ander meerder Cieraad, en ontzags- hal-

len io t ge; ven , dewyl aldaar 't verblyv vande voornaamfte Scheeps- Voog-
meea

' den is , met alderley Sny , Beeld , cn Schilderwerk voorfien.

Alle de Ornamenten die zig regt van agtcren , boven Schips

Spiegel vertoonen, werden in een ruime beteckenis, met den

Naam van Hacke, maar, in mijn fin, beter met die van Hecke-

bord uitgedrukt : nademaal het Schip, van agteren in alle fijn

Scheeringen cn Sutten ftaande, by na doorluetig een Heek gelijk

fchijnd; waar van daan waarfchijnlijk ook oen Naam van

balk nog' afkomftig is. Zulks dat alle defe Planken, of Borden,

die om defe Stutten gewerkt werden, met regt den Haam van

Heckcborden zoude voere mogen. Maar in een nauwe* zin go-

nomen, werden alleen vier Heckcborden opgeteld,

vm 'ton. Het cerfte, of onderfte, en tegen welke het groote , op de
derteH*. Hekbalk ftaande Verwulflel eindigd-, cn in volgende Afteikeninge,

by Z met de Letter a werd aangewefen, is in Dikte, een vierde

meerder dan <*e Huid van 't Schip , in het midden een vijvdc,

aan de Einden een vierde minder, dan de Hekbalk, breed. Dog
d* agter-uitgefpanrie Bogt lal met defelve gelijk weien: en des-

felvs Rofldrc opwaards daar mede overeenkomen. Zoo verre

moet het agter de Steven werden geplaatft , als genoeg is om
Schips Roer gevocglyk af» en aan te hangen, en foo hoog (laan,,

dat de Boevcncts-Plankcn het zelve ontrent bet midden , of een

weinig hooger of laager ontmoeten. • .

De Verwuiv-Kniën mogen een . vierde dicker dan 'c Hecke-;

bord , en dwcrs-Schecps een vierde breeder dan dick, wcfeiw

Vöot "t Geweld der agrér aanperflende Water Golven, dienen

fy met Spoofcnde Hekbalk ingelaten. Met geveerde Haakboucsr

valt scfnaakc en voor 't opfyfen j tegens den Overloop % met

Kloffen \Vel geftopc te weTeH. 't VerwulfTel fclve diend van

droóge, dickc , en Holheids wille, fntalle, op malkander gera-

batte, Nootdfthe, of Balkdeeten, befchooten te weiden»
Dc

r
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De Dek -Lijft , s een Tierde minder dan 't Heckebord dick» vróde

werd BinneWaards daar mede gelyk , maar Buitewaards haar D*-Lijft

eygdn Dikte daar over heen fteekendc , gewerkt. Dog ter we- T^ga.
derfijden van Schip fteekt zy dubbeld, dat is, tweemaal foo vceH«y-

over. Waar op dan ook de Voeten van de op fy gevoegde Gal-

deryen haar Begin nemen, die met vcrloore Lippen, ter Breedte

als de Dek. Lijft fijdclings uitfteckt , werden ingclaaten. Dele

Voeten vandc Galderyeo fijn gemeenlijk een feftiende Deel varj

Schips gchcele Langte lang , en loopen op yder Voet langte on-

trent een halven Duim tegen de Zaling, of Strooking der Bark-

houten aan. Haare Breedtens aande Voor , de helft minder dan

aan haat Agter-Eindens is. By de Letter d werd ry aangewe-

Het tweede Heckebord fig boven de Ligten vande Galdery zo- v1B het

danig geplaarit vind, dat de Huts- Vloer, tegen het felve agter- 5^e,

Jc
rd

waards hoenen , een eynde neemd. *t Is in Dikte even als het gSo^
onderfte. En na Mate van deflèlvs Lengte, komt het ook in

Rondte, Bogt en Breedte , met het felve over een. Alleenlijk

lal 't aande Einden een weynig breedcr dan in 'c midden we-
ien. Aande Onderkant , tot beter over-ecn-kominge vande Rond-
te der Schecrlyft, wat uitgehold fijndc. De boven Einden vande

Galdery , en onder Einden vande Hckftutten , werden Binne-

Waards daar opgelipt, en vaft aangemaakt. By de Letter e het

ook inde Figura Z , te fien is.

Het dettde Heckebord werd by g vertoond, 'c Is in Dikte,

Breedte, en Rondte opwaards met de twee anderen gelijk, dog VOT p0tne.

óg Bo^t agrerwaards, op dat tot het doorlugtig, en gefneden »««<fcFor :

Hbckebord, oiet al te veel HcXits mogt grfpilt Werden, is wa«
tuul,ng'

minder, deffetvs Langte is zoodanig als 't Schip wijd is, daar
ftaan rdoev. 't Werd geplaatft, met de Bovckanc gelijk , of nevens

4«; Portuining.

l Boven dit Heckebord volgt een Plank, ter Breedte als geza-

mentlijk, de bovenfte Lijft vande Fortuining, met het open
tuflehen beide is. En werd dit wel gemeenlijk , met eenig Loov-
werk y doorlugtig uitgefneden.

.Ni»Vólgt eyndelijk het vierde, en hoogfte Heckebord. Als een v«
Kroob werd het op al 't andere agter Werk gefteld, en gemeen- ^[j^,^
lijfcrmet Tritons, Satijrs, of leggende Leeuwen, 't Schips, of tig Hecke>

's Heers Wapen vaft houdende j en tot te minder Wintvang, al
4*"4

van 't Schip uitftecken, dat de Staat-houten, of Hoek-mannen

,

Stolp- balken Dok wel uit, op malkandcr-gcnagcldc, oude

muitten twee vande vorige, en in breedte haar allé drie te be-

vatten , cri fomcijds nog met eenige ftucken, na rcreifch van-

zen.

N 3 in
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Stutten

Gaaldery

Vande
Scheer-

in 'c flingcren, te minder verwricken mogten, mee de onder-

Einden aan 't twede , en boven -Einden aan 'c derde Heckcbord
gebegr. 't Is in Dikte met de aan Boord ftaande Stutten gelijk

,

een derde brecder dan Dik, en van agteren vier a vijv Duimen
rond gewerkt. De ftut, die in 't midden van 't Kruis ftaande,

tot éen Stoel voor de Viagge-ftok fal dienen, komt in Dikte,
met het Kruis over een, maar is, om te gevoeglijker een Knie
aan 't boven - Einde te kohnen voegen , een derden meerder dan
't Kruis breed. Van agteren mag zy , om 't Heckebords wille

,

3, 3, a4, Duimen rond wefen: al d' andere zijn een derde min-

der, dan 't Kruis, dik, en breed. Dog altemaal moeten zy om
't opperft Heckebord daar aan te konnen liegtcn , boven 'c Schip

uitfehieten. d' Engelfchc al deze Heckeborden , en 't geheele ag-

ter-Werk, na 't vallen vande Agterfteven, laten oprijfen, maar
by ons werd het wat fteilder gezet,

vutde De Stutten vande Gaaldery, die by 1 vertoond en met d' on-
der der-Einde op de Dek-plank , en boven Einde aan 't twede Hecke-

bord gehegc werden, neemen gelijk alfmen ziet, cerft een uit-

vallende, en allenskens, voor of nevens de ligten vande Gaaldery,

een regt opryzendc Bogt aan. Haare Dikte, en Breedre is een

vierde minder als de Knien van 't onderfte Vcrwulv , hier voor

befchrevcn.

Ter plaatfe daar deze Stutten haare uitvallende Bogt vcrliefen,

werd haar een Scheer-plank , of ook welgezeid een Slinger- lijft,

wegens de verfcheidc Swieren , en Bogten die fy heeft, toege-

voegd Haare Bogt agterwaards , tot zoo wijd als het Schip

aldaar is , komt over een met de Bogt vande andere Heckebor-

den. Dog de Vleugels, die, op Schips Zyde, ter Langte als de

Stutten, over de Dekplank , ofte Voet vande Gaaldery , agtcrwaads

vallen, uitfteken, worden op de Hoeken insgelijks Zo veel agter-

waarts uitgefpannen, dat, met de in het midden uitftekendc Bogt,

een regte Liny maken. Haare Rondte opwaarts, op de Wijdre

van 't Schip , is een derde meerder , dan vande Heckeborden ge»

zeid is, waar na de Vleugels buitewaarts ook zoodanig moeten

opvliegen , dat van boven al mede een regte Lini vertoonen.

Deflelvs Dikte, blyvens Hout, mag een derde van de Hecke-
borden welen, dog diend wegens het Hol, en Rond- hacken,
voor cerft We4 wat Dicker genomen, en gelijk.de Voet vande

Gaaldery, ter wederzyden van 't Schip, Hg voorwaarts ftrekt,

zo gaar ook defc Scheer-plank by 't Schips Zyde d' eyge weg
heenen , by m , is zy afgetcckend.

Dc Dek -lijft, die op dele Scheer-plank gevoegd is, mag in

Dikte aan deïelve gelijk fijn; dog haare Breedte moet overfte-

kens wille, met het onderfte Heckebord over een komen. Daar
zy zig voorwaarts ftrekt, neemt fy d' eigen Strooking vande Bark-

houten aan; by Letter n, kan zy gcfien werden. En gelijk de
Gaalderyen op Schips zyden ,' aan baar voor-Einden laager , en
nauwer dan agtcr fijn. Zoo moeten ook de Dek- lijften , en
Zetgangen voorwaarts na Reden t' elkens verminderen. De
Ligten agtcr in de Gaaldery, fijn groot of klein, veel of wei-

nig,

Vande
Deck, of

Slinger-

lijft.

Digitized by Google



1

. B O V W-K O N S T. 103
tiig, na 't Schip froot of klein is. Het Beeld -werk gefneden vaude

na (chikking vande Meeftcrs , die 'c doen maaken. Zelden werd St-^-
het re fwaar genomen , de Sraat- houten zijn langs Scheeps on- ÏÏ
trent op Stevens Dikte, af en aan, zo het Hout wil uitleevc- Beeldwerk,

ren. De zwaarheid vande Beelden onder de Gaaldcry , Pylafters,

Gordynen, Vaiên, Termen, en al de andere Ornamenten, fijn

uit de Natuur vande Plaats daar zy varen moeten, ligt cl ijk tc

kennen , daarom defelve ook hier voorby ga , want getoov dat
den Lefer defe Vifevafen te lefen , al lbo zeer begind te

len 9 als my het fchryven daar van vermoeid heeft.

Het XX. HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Vande Manier , die de Ouden in haare Schepen Voorwaard*

op te toyen , waarnamen. Van 't Galjoen dat wy aan on-

fe Scheepen pajfen. Vande onderfte Legger. ' Wande boVen-

Jle Legger. Wande t{am. Vande Leeuw. Vande Es.

Vande <%elingen. Vande J^nien in 't Galjoen. Vande
'Betingbalken. Vande Ifyien ter fijden aan de Leggers. Van
bet (Broek/luk. ' Vande kraanbalken. En eindelijk Vande

(Penterbalk.

Niet alleen van agteren , wift de Oudheid haare Schee- Vtnd-
pen met alderley Beeld , en Lovwcrk op te Toyen , manie»,

maar, tot Schrik van haare Vyanden, defelve, ook van £
c

n
W

vooren, met Sncbbels» of lange Snabels, vande uitftee- tureScW
kenfteZee, Land, of Lugt- Gedierte te voorfien. Sommige "P

0"
om derzelver Sterck , en Wreedheid uit tc drucken , een
Schrickelykc Vifch , Wild Zwijn , Draak , of Tyger , ver-
toonde. En andere, willende haare Snelheid te kennen geven,

mta"

hadde voornaame Vogels , voor op, ten toon ftaan. En om won-
derlijk te fchynen , voerden zy ook wel cantauri, Gevleugelde
Paarden» of andere Hcrfens- Beelden, ter Pronk om. Dog meeft
al te maal waren zy van vooren met zwaare Pijl . of Spiesbun-
dels gewapend > welke zy de Vyandclyke Schcepcn , met een
Snelle vaart indryvende, alfoo inde Grond boorden, of zig al-
foo ten Stryden vafthegten.

'

Dog ik zoude door defe buitefprong wel van den Text, env»*to»L
mijn Oogswit, dwalen, 't Was van Schips Galjoen te fchry- j^JJ^ven. *t Schijnd van defe Snebben der Ouden nog herkom ftig feSc"^
tc fijn , en meerders Cieraads , dan Nuts halven , voor aan
onfe Schcepcn gepaft te wefen. 'c Gcmeenc Volk vind aldaar
hunne Heimelyke gevoeg - plaatfen. En werden ook die gene,
welke fig aan ccnigc ligrc Misdaad hebben fchuldk gemaakt , ter

de-
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devotic des ovcrfpcclendcn Zeewaters, daar in, gcklinftert. On«
1c Vaders d»c Galjoen een vyvde van Schips gchede Langte

,

doe al te lanii maakte - *t Geen mccniemaal oorfaak was» dat-

mcn> in Zee lijnde > uit vreele dut deflèlvs verre voor uitftee-

fcende £waafbeid , 't Schip voor gaande, cn Lek mogt maken»
benodigd wierd , door de Zaag , een groot Deel daar van te

fnyden , do , gelijk -ate verwoede Leeuw , Neptum ten Offer te

geven, en als een Kat zonder Oorcn 't huis te komen. Onze
hedensdaagfe Bouwmcefters een agtftc van Schips-Langte , of nog
minder 1 daar toe lang genoeg agten; evenwel kan ook dc Neus
wel re klein , na Mate van het Lighaara , werden geformeert.

De Galjoens, van Scheepen die» by Admiraals, en voorname
Zee-Voogden, werden gevoerd, ten teeken van onderfcheid , fom-

tijds van buiten, tuflehen dcKnien, Boogs-wyfc befchooten, cn
op de Regelingen met Feftonncn , Loov , en ander Werck ,

en de Knicn zelve me: Najaden, of Water- Engelen , versierd

zijn.

Derfclvcr onder , cn bovenfte Leggers moeten aan 't agter-*

C?gcr
C

Einde, dwcrs-Schecps, malkander in Breedte gelijk zyn, cn daar

mede met de Dikre vande Steven, aande voorkant, overkomen.

Aan het Lighaam vande Leeuw , of Draak , fijn zy beide een

derde minder dan aande Steven, d' Ondcrftc alleen van daar

voorwaards gaande , in vermindering dcfclvc Order volgt : tot

dat onder des Dkrs voorde Klauwen , Fatfocns halvcn wederom
mec ccnige Breedte, zoo veel het Hout wil geven, komt uit te

fpatten.

De onderfte Legger is, aan 't agter-Einde, diep, of dik als

de Steven aande Binnekant is Onder des Lecuws agterfte Poo-

» ten een derde minder.'

VwJe ' ! De bovenfte Legger doorgaans wederom een derde vaoüeoit-

£™£e
derfle verfchild ; defe werd , om 't -Galjoen eenigfims valt n

^* hegten , met een verlbore Zwaluwftaart dc Steven ingelijvd. De
• Holte of Bogt defcr Leggers, 1' ecnenual na 't Oog van den
" Bouwmeeftcr is.

v«iie -' Oc f Kammen tufichen dcic twee, met een Sponde, ingefloo-

ten, mag een vierde vande Dikte der Steven aannemen. Cic-

raads halven kan die aan de Kanten wat rond toegehakt, cn ha-

re Dikte voorwaards een derde verminderd werden. Doorgaans

werd fy, met ecnig-Loovwerk, doorlugtig uitgefneden ; dog moet
den Beeldhouwer hier ontrent waarnemen , dat fijne gekrulde

,

cn zwierige Blaaden fodanig (chicke, dat de yferc Bouten, met
welke' fy doorregen is» zoo veel mogelijk zal zyn , in 't Hout
bedekt blyven. De Breedte van de Kammen , aan 't agter-

Einde, 'diend na de Breedte van de Volling, die tuflehen de
Barkhouten is , en op welke de Knien zullen ftaan , ccnigfints

gcfehikt te weien. Ook diend het hêele Galjoen, aan Steven ,

na defe Barkhouten hoog of laag, cn het voor Einde na 't or>

rylên vande Boegfpriet , diens Beloop men, door de Schalk,

aan welke de Leeuw» en Leggers ter voeging werden opgehijft»

èerft Aan afpeilen , gepaft te fijn. Dc Kammen aan het Voor,
altijd

.. . t r.

. n
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altijd een derde fraalder, dan aan 'c ageer-Einde, is.

i .De Leeuw? -voor delen» een derde vande Langte des onder- VmwJ«

ften Leggers bcfloeg , maar neemt heden, wegens 's Galjocns
Lctuw '

Kortheid , wel de helft , en meerder > daar van in bezetting.

YHoor ,'daar-Cfoe gefchikt , altyd met bet zwaarfte Hinde voor-

waards geplaat ft y cn dik, na Schips Grootheid, of 't geen men
daar <' op Beelden"wil» diend te wefen. Gezond Willigen, of

Linden , hier toe wel het befte is. Greinen te fchcurig , cn

Ypen xe wigtïg valt.

De Es, of Krol, .die op 's Leeuws Ruggeis geplaatft, moetv«>JcE«.

voor met des Diers Neus, en Pooten. in een regte Liny ko-

men f en voor, byde Krol, Stevens Dikte diep; dog een der-

de minder . breed , en zoo lang welen , dat behoorlijk op de

bovenfte Legger , met Bouts , en Spykers kan geflooten wer-
den.

Met een Sponde werd fy , ter lluiting vande Regelingen, inge-

houden, cn vandaar voorwaards, na Beloop derfclvcr ecnigfmts

toegehakt Dog ik dcfelvc liever geheel weg genomen , cn de

Regelingen , ter behoorlyker PlaatTcn , 't Diers Lighaam inge-

lijvt zag: gelijk ook de gewoonte werd: want doet geen Nut,
maar komt voor een groot Deel't Gcfigr, datmen anderfints op
't Beeld hebben foude, te belemmeren. s

Dé bovenfte Regelingen moeten nevens de Steven , dc Breedte v«ndt

van het Reehout hebben , en komt de halve Breedte voor des-

8

d,n*en-

zeivs Dikte. Dog gelijk zy aan de Es, beide in Breedte, en
Dikte, de helvt verminderen, lbo mogen fy agter, ca opwaards
aande Oorftut, na Reden , vermeerderen \ want lelden werd
het Romeins Hoofd te fwaar genomen. De onderfte Regeling»

in Dikte, en Breedte een agtftc minder dan dc bovenfte is. Die
in 'i- midden leid, fal ook de middel Zwaarte aannemen. Haa-
rc Wijdte op cn neder , fal geheclijk na dc fchicking van 't Werk >

wefen. * Agt falmen geven dat d' onderfte niet te . na voor de
Kluifcn komt, want anders in hol Water, door de Kabel lig-

teltjk in Srucken werd geflagen, om het welke voor tc komen,
men de Regelingen gezamcntlijk wat onder by , of na de Steven
mag doen flaan, als waar door de nederhangende Bogt wat meer-
der opwaards, cn van voor de Kluifen van daan draaid. De on-

der en boven Regelingen aangepaft lijnde , werden des Galjoens
Knien, een weinig voorwaards, na 't hangen vande Steven hel- vande

lende, cn tuflehen de Regelingen wat rond gewerkt, daar ingc- Knien ia

voegd, cn vervolgens de derde daar omgefpannen. Dcfe Knien *
,OCB'

mogen Vierkant, zo dik wefen, als de bovenfte Regeling breed

is, ter Planrfen daar de Knicn varen moeten. Voorwaards wor-
den de onder*Einden op de onderfte Legger, maar agtcrwaardsaan
Balkjes, die over dwers tuflehen de onderfte Regelingen in leg-

gen , vaft gemaakt.

Dc Bccringbalkjes, in welke de Kerveel-Nagels, daar het on-

der , cn bovcblindc Wand aanbclcid werd , haar Plaats vin- Berin"/

den , mogen ook in Diepte op en neder, met de Breedte van wkj»

dc Regeling, ter Plaatfen daar 27 leggen fulten > over-een-ko-

. i O men

,
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men, en langs Scbeeps wat brecdcr dan diep wefen. Vijv of
zes Duimen Bogiff, moeder of minder, naar believen , werd haar

opwaard* gegeven» en de bovcnftt Regeling met Roos- Bout*
daar aangeflooten.

-

De Borft-banken diemen ia 'c Galjoen aande Onderkant Van
de bofenftc Regelingen paft , mogen eerft Krom gebrand , ten
deelen inde Kriicn, ten deele zelvs ingezaagd fijn» en een vier*

de minder dan Schip Huid dik ui , genomen werden.

De Knien (taande ter fijde van 'c Galjoen , zullen met haaf
Kien t« langfte , dog ligtfte Armen* op dc Leggers» en met de andere

7e Legger*. <>P Schips Huid, of Barkhouten» werden gevoegd. Sy dienen op
en neder omrent foo dik te weien, als de bovenfte Legger aan
de Steven diep is; dog d' onderfte wel iets zwaarder mag lijn.

Aandc voorkant vande Steven moeten fy ten minden foo veel

Breedte hebben, als de Steevcn fclve Dikte heeft , en vervol-

gens voorwaards verminderen. Na de zwier , en het drayen
van Schip» Boegen , moeten fy gehakt » en een halv Rond
daar opgeftooken werden,

vindc En op dat het Water, onder 't brecde Lighaam deler Km'en,
BUut»!. n jct belemmerd » of rer Smoor gefield , en 't Schip felvc alfoo

in deflclvs voortgang belet wierde, foo werd den» aldaar lijnde,

driekantige Hoek ' met Balk , of andere Deelen aangevuld , en
glad gemaakt, en 't Gewrogt, om dat hol » en vol Wind is v

ook het Water gelijk als van fig blaart, en ter fijden om 't Schip,

of onder de Kiel door jaagd , Blaas-Balken genoemd, 't Ecrfte

ftuk magmen gemakshalve, Lootreat, in de Keel van Knie en
Steven paffen, vervolgens al d' anderen na Knies loop daar by
voegen y laten de onder eynden fig boegwaarda hecne wenden
daar wefen willen.

Vta .
t

Om het Broekftuk, dat tot Sluiting vande bovenfte Rege-
Bfbekfiak. lingen, voor in 't Galjoen geplaatft werd , moet veeltijds , we-

gens de kromme Zwieren die 't aanneemd , ook een groot

Hout werden klein gemaakt, 't Agter. Einden d;end lootregt

neer te fchieten, en Fatlöens halven aldaar lbo hol uitgeftooken

te werden , als het van boven rond (al loopen , 't geen na de
boven opdravende Kanten van de Regelingen mag gefchikt we-
ien,- en vorders lal het de eyge Bogt, en Dikte als de Regelin-

gen hebben. Dog dewijl heden de Es heeft uitgediend, foo

ook dit Broekftuk van geen gebruik is.

Vtadc De Kraan -Balken , aan welk de Ankers, uit de Grond ge-
jrunW. 'wonden lijnde» door dc Porteur-Lijn » ter berging werden op-

n

gehangen* dienen met het voor-Einde, op dat nog Srok, nog

Ankers - Hand , aan 't Schip haperen mogt , tuficben de twee

,

of drie Voeten , na dat het Werk fig fchicken wil , over de Re-
gelingen van 't Galjoen , of anders buiten Schips Boegen te

fteeken. Haare Diepte , op en neder , mag met dc Dikte die

de Steven aan de voorkant heeft, over-een-komen , de Breedce

een weinig minder mag fijn. Aan't agter-Einde fal de halve Diep-

te fwaar genoeg weien» maar de Breedte by na eenparig is. 't Ag-
ter-Einde met ylèrc Bonten , irucen Overloops-Baks , of Bectings-

Balk
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Balk geflootcn>'<0 bet voor-Einde door een Greinfende, en laft»

lydendc Drucker, gemeenlijk, door den Beeldhouwer , tot een

Satyr geformeerd, onderftcund werd. Agt zalmen geven, dae

al c geenc cléfe Balken aan 't agter , minder dan aan 't voor-

Eindt moeten fi)n, van onderen werde afgenomen , opdat Houts

Draad ter fterkte, op de bove Zyde, foo veel mogelijk was, ge-

heel' bjcvev La^cSchcepen wel een Knie buiten aan 't Schip voe-

ren') en tot -cenl Kraanbalk gebruiken. Grootc Schoepen voor

defe/wel een doorgaande , en ter zyden het Schip uttfteekende

Balh ,< tot dit Werk op de Plcgt hadde leggen. Dog werden
hedenjraceft op de Bak, of van onderenl daar tegen aangevoegd

\V30t \ lager leggende » konnen de. Ankers bezwaarlijk boven
V< Water werden gehaald , 't geen dan foiütijds ongemak kan

geven.; >n. . •!-,
De?) Penterbalk > die grootc Scbeepen, om dc onder -Einden

vande -Ankers, 'cjoor behulp vande Anker -Taly', ook uit het

Water te beuren , los op de Bak voeren , én met een Strop om
den» Baks-balk gevangen werd, mag ligtheids halven van Grei-

nen Hout , en een weinig minder dan de Kraan - Balk dick

wefen S !

.

',/',
: Het XXI. HOOFD-DEEL ';)

wu'i : 1 i»_k. . H A fr. *.%'.D, r j
' r

Vdtèk
[

Quh£dtén'\ tn fy
l

die Gelcgenthedcn ook Vande J^eU]
touwen. Waar de Kluifen geplaatfi werden , en hy welke

Occafie daar omtrent Verandermg is gemaakt. Vande Mee-

ting. Vande Spillen in 't gemeen. Vande groóte' Spille.

Hoedanig d' Engelfche haare Spillen 'maken. Van't\$raad-

fpit. Vande kleine Spillen. En ook' Van 't Anker te win-

den, -r A . . -i - :

« 1 .
1 - s . *

'»»* f .• \
^- * • I *• ' » I < 1

.

"JpEn gcruimen Tyd heb ick, met het Schip, van buiten, te

•T*i voltojcn befig gcweeft, cl' Order vcreyft ó*i my nu bin-

JLhI néwaards keère, en het fetve ook aldaar de befchcideDce-
"i\ len toevoege, '

-v . :

.

" Niet altijd, nog over al, vind den Zeeman Oclegentheyd var^JJjJU
fyn. Schip, met Touw, en Tros, aan Wal, of Kay vaft tc mar-
ren. Doorgaans' Aoct hy fig, ook in volle' Zee, of op Kuften,
en Rivieren, op het inde grond geworpen Ancker, en daar aan
vaft gemaakte Kabels, veriaten. 'rSyn de fwaarfte Touwen die

fot een Schip behooren, en daarom ook byuifnementheyd, en
gelyk als rhex uitfluiringc van alle de andei^ ^allcenlyk' m^t den
rfyrfm van ^Touwen , by de Scheepskundigeiv bekend fyn. Door
twee y drie ; of vier , ter wedetfyden -VatjoV Voor-Steven , in

Scjilps Boegen, gemaakte ronde Gaten , Kluifcn genaamd, fy

O* f Zee-
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roft SCHEEFS-
't Zeewaard gevierd , en om 't Braadfpit , of Beering vsft gemaakt
werden. Na de groothcic van het Schip, defe Touwen dik» ca

fla die beide de Kluifen wyd gemaakt moete welen- Waarom
dan ook den Bouwmccflcr, in 't fbnmccrcn viéde fclve aangaan*

dc Touws dikte, aivuorcns diend kundig te fyn * of alhier: el-

ders onderrigt te (beken. f -y.A r • ia\ I

fnbydic Mceftaüc Boot (luiden, ofte Mae fters der Toetakel in ge, voor
£[' yder twee voeten die 't Schip wyd ia» aan (ie Kabels , m haar
viodeKi- Omtrek, een Duim Dikte geven. Sul ks dat een Schip 40 Voe-
beuouwen. RR Wydj öl hcbbcn an £abci fc^ Rondte. 10 Duimen, dik.-

,
Dog dewyl meelt alle Kabeltouwen geen meerder: Langtc , als

tuflehen de 100, en 1 10 Rynhndiche Voet- vademen bevatten,

en datmen veelmaals, by bard Weer, in diepe Gronden Anke*
ren moet» foo ismen ook aan d' ander fydc benodigt vcrichcidc,

ja vier, vyv, of meerder van,dcfe Touwen op, malkander te ftc-

ken, en te Spliffen: want hoe meerder Touws Lanpte, by bard

Weer word uitgevierd , hoe minder dat bctda Anker en Touw,ut
te lyden hebben. Nadeataal door her vevc voor utjftaande Te-uw»
't Anker vlak op de dood leggende» te beter vatten, en hou»
den, en dc kragt van Wind, en Water, door dc grootc ncdcr-

hangende Bogt , die 't heeft, fondcr dat eens ter Spanning komt»
breeken zal. Voor defe Knoop, of Spliifing, die ook door de
Kluisgaten moet paflecren , magmeq het Touw de halve Dikte

verdubbelen , en nog voor de Serving, daar mede 't zelve om
I' voor "t flyten , en wryven tegens 't Schips Galjoen , Stèren ,

of Kluifen te bewaren , bekleed word > magmen tot de voor-

gaande Dikte een derde by voegen. By Voorbeeld j een Schijf

wijd 36 Voeten;

De Kabel is enk cl d dik 1 b 1

Op de Spliffing dik «jLouimeo.
Op dc Scrving dik 36 I

't Kluisgat wijd op den Diamcetcr- 11 j

wt» de*
*n voorgaande Jaarcn , defe Kluifen in alle Twcedckte Schee-

Riaireo gc! pen , altijd op het onderfte wierden gevoerd, alwaar zy heden
pU2tftwer-iD van Oorlog nog werden gevonden. Maar in Koopvaar-

ders» en die vandf OoQ-IndiicJic Compagnie* dewijl dcrfclv_cjr

yccllaftige Lading dc SchecDcu diep in, cn de Kluifen na bf'
't Water doet zinken» heeftmen dcfclve, af voor cenigq Tyd
gn, Dek bopger^ ,d>t op het} Bpevenct, , beginnen te Plaat-

<m br Want als indien Jaarc 1661 de Ed; Hceren Bewinthebbe^

Ztedm' ^ 8Cinc)^e Compagnie. * een van, die Schecpcn , welke mep
oatnoc Staats, befle^ en koÖen ^by cenige Kpopluiden, tot Beveiliging

riSguS ^ yapdc inde Noord-zee zwevende fcngelfche Kapers, waaren,
^* intreed, hadden Gekogt^e^hct felve* met de gew-oone Ladin-

ge bchW, mir Ooft-Indien wilden (lieren > zo is'c gebeurd, dat die

Schip in Zoe, ct> in 't C anaal komende, door Contrarye Wind,
atfaa/i zodanig bol \tfatc; kreeg», dat dc Klu&n, docmaals nog,

met
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nier gefopt* vermits de Touwen, wegens de Nabyheid vanöO
Wal, nog niet uitgeftooken, nog d' Ankers weg gezet waaren

»

bjr na geftadig onder Water vielen. En of wel de daar in fpu-'

wende Golven , door de zoo genaamde Pis, of Waterbak , ge-

vangen , gekeerd, en ftadig weder weggedrecven wierden/ zo
was egtcr van dit Pekelvogt , zoo veel langs de inde Kluifcn

Maande Inhouten, tegen welke nog Huid, nog Wegers, digt en
fiooten , niemand agc daar op flaande , rot omlaag in Schips

Boegen neder gcfloopcn ; dat Schie , of Bootsman, om eenige

nodigheden, voor inde Hel komende • en op de aldaar leggen*

de, vvri digt gevoegde, en vetvuilde Banden, «een Parry'Watér*

vindende, meende hy, en riep dat hec Schip lek, de Voorfteven?

los, en gaande was, 4 geen een gr 00 te Vetbaaftheid onder '1 Volk:

Caufeerde. En de Schceps Raad , na gedaan Onderzoek , dd
Oorzaak van die Onheil niet konnende nafpeuren , deed be-

fluircn , liever het nog na by gcleegen Vadetsland weder op rc

zoeken, als, zoo ay meende, met een gebreckig Sehui* in ge-

vaar van Lïyty en Goed, zoo een verre Reis voorr ie zetten *

en af te leggen. Gelijk zy dan na ; 4 4 dagen wederom bin-

sen kwamen, alwaar het Schip, aanftonds voorwaard* wac ont-

la ft, dc Blaasbalken afgebrooken , Boegen, eh Sponde var, Je Sce*

ven, en alles waar op eenig nadenken kon de vallen, met groort

Nauwkeurigheid benen, en bezogt wierde. Dog konde egter on«
frent al dit geleide, de Beginfckn van bet Ongemak nier ontdek*

ten, toe dac dt gedagtenop de Kluiicn vallende, men bevond,

daefe taflenen dé Hoit, en Wegers geheel apen waren, dn allengs-

keus ai dit Wates nadoe konncn inzwelgcn en ooi laag bren-

gen- Vervolgens wierd dan , met goedvinden vande EdY
Heèren Mecfters , beflooten dele Kluisgaten , een Verdek hoo-

gcr te brengen. Tot die eyndc zettcmen eerft dc Boegfpriet

uit j
liften een {tuk op de Steven} voegde van daar . rot aan

de Oorfruc, na den Boeg krom gezaagde Smeken van 8 Dui-

men dik 3 ter Hoogre datmen de Regelingen van 't gereefenc

Galjoen, daar aan kon Hegten, op malkander, en fiooten die

met Bouten van boven neder op den anderen , wel vaft. Dc
onderfte Legger van 't Galjoen lictmen blyven , voegde de nieo»

wé ter Breedte als 't Galjoen ryfen moft, daar op, Boutede die

door de onderfte , tot in het Knie , en voegde doe do Kam-
men, met de andere Legger en Leeuw daar boven , en bouw-
de zo vervolgens hooger; de Knien op de Zyden der Legger»
wfcrdcn afgcbiookcrï , en na behooren hooger goplaat ft. Van
binnen lieimen voorwaards '0 Boevcnet een weinig zacken , om
met de Kabels te beter onder 't Galjoen te komen , aan 'c bo-

vetvEmde vande Steven. Tot Stijfte vande Bocgfprict , wierd
een Band , en onder op den Overloop een Ry bedde , geleid. Aan
dé Oorftu rren wierd al 'c Werk met eenige langs Scheeps ftaan-

de Knien vervangen. Wyders Beeting, en Sptffeook boven go-

feragt 'fijnde, was dit Schip door 7 4 8 Man, in den Tijd van
een Maand, weder gebragt in Staat van- Zee W kootten kidên.

En fijn- fcdert dit Geval ai Compagnies Sehcepcn op defc wyfor

Gebouwd geworden. O 3 De
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vande De Beecini; , is een Gebouw beftaande uit 3 of jl'zwaare

tt««ns- Houten , daar aan . groote < Scbeepen ren Anker komende* deflelvs

Kabels worden beleid ,< en valt gemaakt. Even agtcr de Fockc-

M aftwerd haar, in meelt alle. Scheepen , plaats gegeven/ De twee
regt opftaande Stuttenv gemeenlijk Speencn genaamd* werden
van agferen.tegen een vande Overloop* Balken gevoegd, en de
onder-Einde met yferc Bouten aan een Band geflooten. Haare
Langte i&> na 't Schip Hol, ; en 't Dek Hoog is. Want men
moet ftaat maaken dat de Bogt vaïidc Kabel gevoeglijk over der.,

lèlver JHoofden , op* en af kan genomen werden. Langs-Schccps

mógeh\r
fyr»rltrcnt de Dikte vandc /Kiel , maar Dwers Scbecps

een tiende/ minder aanncdmen. Haare Wycké va» den adderen

is, op deiBunnekanten, na dat de Schecpen groot, en ruim fyn/

dat forhtyds op drie en een halvd , vier, óf vier en een halve

Voet, uitkomt. De Dikte vande Kruisbeering is langs Scheeps,

even met de Stutten dwers Scheeps. .Op en neder insgelijks

een tiende verminderd. Met een Grcinc , of Vuurc * zonder

Kwatten lijnde Schaal, raag defd aande agterkanr , toe Gemak
vande Kabel, bekleed weien

De Hoofden, lbo van d' een als d' ander, mógen in Langte,

met de Dikte der Specnen , over-een-komen. Fatfoens halven

werden zy een weinig hol uitgehakt. De Driehoekige Houten t

van vooretv , tot Srijrtc, tegen de Beecing gevoegd* en gemeen-
lijk Steck-koien genaamd , mogen een derde minder dan de. Stut-

ten dik» en breed, tót nevens de bovekant van 't Kruis- Hou r,

weien. Derfelver Langte is onbepaald : fommigc die tot te*

gen Schips Boegen » of Banden doen aanftooten , andere haar

minder Langte geven. Altijd zalmen den regten Houts draad »

aande boven* maar den afgehakten aande Onderkant» laaten ko-

men. 1 .

vaid* De Spillen , fijn regt opftaade Wind-aflcn. Groote Scheepen

?'gem«n. gemeenlijk * een groote , met een kleine ; dog ligte Scheepen

alleen eenc Spille» of een Braadfpit, met een Spillctje voeren.

De groote Spille vind fig , in Oorlog-Scheepen, op den eerften

Overloop; maar in Koopvaarders * om voorgaande Reden* op
het Boevenet-, dog beide agter de groote Maft geplaatft.

't Gebruik vande groote Spille is. behalven dat zy in t la-

den, en loden van 't Schip, dapper te pas komt, en in ontal-

lyke andere dingen groote Dicnft kan doen* hec Anker uit de
Grond te winden.

vt»fc Al by Tyds,en voornaamlyk in 't beginnen van 't Schip» als de
gooiespii. Wcrv nog vol Hout is, (al den Bouwmecfter een groot en glad,ftuk

daar toe uitfien, en bewaren, want anderfints dit verbruikt fyn-

de, ter Plaatfen daar hy miflehien, des noods lijnde, hec met
minder foude hebben tonnen doen * lal fig namaals genoodfaakt

vinden andermaal ter Marde te gaan, en voor dit. deel alleen 4f
Guldens moeten bqtalen , gelykal gebeurd» en hier vooren a^nge-

wefen is., Haare Dikte, op de Kop, is, ten minltcn van den
fclven inhoudc, als de. Kiel op baar Pikfte is : in het Bed^e «en

vierde vermindert, Dunne Spillen fnedig winnen, maar diqka
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eerder gedaan Werk geven. De Langte van het boven -Eynde
vytt of vyv en een nalv Voeten is, meerder, of minder, na
dat heel, of halv Dek fulks wil toelaren. De Klampen daar de
Kabel Large omgaat» mogen drie vyvde Deelen vande Langte

der Kop innemen. Haare Breedte op de Spille , is een vierde

van Kops Middcllyn , of en aan een vierde dikker dan breed /

voor Vopfchieten van't Touw, mogen fy boven een derde in-

gehakt wcfën. Derfclvcr Getal is noic minder als 6 , wanc an-

ders het Touw te kort fou moete buigen * noit meerder als 8

,

want anders geen Grond tot vaft maaken foude vinden. In ligte

Scbecpen met vier , in fwaare met vyv vierkante doorgaande

Gaten, ter Wydte als een fefte Deel van Kops Diameter is, en
een agtfte hoogcr als wyd, daar de geweld-doende Windboomen
door werden geltookcn , is defes Spillens Hooft doorboord. Dcr-

felver Schikking , met minfte Houts - kwetfing , mag ontrent een

vyfgatige Spille aldus werden gevonden.

Voegd defelve» agtkant gemaakt fynde , met fyn Aspuncren

in twee Waterpas leggende Blokken, fodanig dat rondom kan
gedraaid werden, en brengt hem alzo van agtkant tot rond. Dccld

wyders, den Omtrek in togelyke Deelen, en flaat op yder Deel

van onder tot boven een Liny ; vervolgens fchrapt de Kop
regt, en foo veel af, dat, boven op, bchoorlyk rond kan val-

len. Schrapt nog de Breedte van den Band, en begind dan het

eerfte Gat, naar believen op een vande gefeide Linten foo wel

op d' een al op d' ander fyde, te teikenen. Vordcrs de Spil om-
gedraid , een Liny overgcflagcni teikend ,op de naaftvolgende

,

net tweede Gat; dog fodanig dat) een Gats Hoogte, lager (laar,

en brengt het ook op de tegen over gefielde zyde. Op defd-
ve wyfc bandeldmen ook met de drie overige Gaten, t' elkens

een Liny overflaande, en het Gat een Gats Diepte lager (tellen-

de. Het onder- Einde vande Kop moet ook, op dat op den
Overloop mogt rond drayen, Winkel- regt gefchrapt, en zy fel-

ve met het Dek in den Haak gefield wezen. Voorzigtig is

't gedaan datmen de Pannen foo lang los laat, tot dat na be-

hooren Haak-rond draaid, want anders naderhand kwalijk te vcr-

bercren is.

Aangaande de Pallen , Palbeddc, Spoor, ofSpilbcdde, mitsga-

ders het Prang-Hout voor de Spillen , agt ik alle geen fchryvens

waardig re fijn, om dat iemand defe maar ergens geften heb-
bende , Egtclijk na den Eifch van fijn Werk fal weten te fchic-

ken.

Heden » in gToote Scheepen , defe Spillen op een ander ma-
nier als voorfchreve is, geinvenreert , en gemaakt werden» die

ik geloov dat in kleinder Scheepen , wegens het daar in fijndc

Nut , ook meer en meerder zullen in yju komen. De Bouw-
meeflers laten de foo gezeide Klampen, tot boven, of nevens
de Kop opfchieten , en vullen de driekantige Hoeken met Hout
aan/ Steeken al de Gaten, op eenparige Hoogte , en Wijdte,
fodanig diep , dat de binnen-Einden , der Wind-boomcn , ten

naaftea by , malkander aanroeren : waar door dan tt weeg bren-

gen,
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gen, dat alle dcfc Geweld- Boomen regc ioder Winden kragt,

ora des ce beter re konnen aanfpooren , komen te vallen. Ook»
hier door» ydcr Booms-Volk» Mcefter van haar eigen Boom ist

daar in tegendeel met d' andere Spillen » de hoogde Boomen
veeltijds te hoog, en de laagftc om kragt te gebruike, te laag

fteeken. En werd ook fomtijds Booms êenc Einde, van d'eene

Party» fodanig ncdcrwaards getrocken , of geduwd, dat het an-

der Einde daar door, t* cenemaal boven de Magt , en 't Bereik

vande ander Party komt te geraaken. Defo nieuwe Wind -He-
vels, niet meer dan de halve Langte vande oude hebbende, fuW

)en ook ligter ter Gat te brengen , en gemaklyker te bergen val-

len-

m
H
#u. °nfc Nabuurcn d ' Eneelfche, nog een andere Manier, om op

«fiche
' groote Schecpcn , haare Spillen toe te (lellen , hebben. Zy ne-

hm miken
men mjar ccn Hout van gemeene Dikte, maaken aan het boven-

' Einden een 4 » 5 » ^ » of 8 kante Penne * y of 6 Duimen
lang; bereiden daar toe, uit 3 of 4. Duims Planken , met yfere

Nagels, en Spykers, Kruis-wyfè, op raalkanderen geklonken, en

roet twee yfere Hoepen rondom de Kanten leggende ronde Kraag i

maaken , vervolgens-, inde Kanten vande Kraag , foo veel G?a-

ten als zy , na haares Schips Grootheid, voornemens fijn de Spil-

le Boomen toe te voegen .* die zy dan over de gcfeidc Pen-

ne pallen ; en , haar Werck verrigt hebbende , mee de W ind-

Boomen wederom afneemen, en uit de weg fchicken. 'c Geen
my een goed Werk fchijnd

v«n Kleine Scheepen » of ook groote» die nogtans mee weinig Volk
t Draad- wcro

,

cn gevoerd , in Plaats van dcfe Spille » een Braadfpit voe-

ren » daar by datmen wel meerder kragt kan doen , maar niet zo
baad gedaan werk hebben. Die Braadlpit ook voor een Bceting

verftrekt, want de Kabel daar zo wel aan beleid, als by op ge-

wonden werd. 'c Mag in 't midden dc Dickte vande groote

Maft , of meerder, en aan de Einde een derde minder , dan in

't midden, hebben,

vmde De Koppen daar 't in draaid , mogen met de Dikte vande Ste-
UeiDtSpiL vcn gelijk welen Wat de tweede, of kleine Spille aangaat, die

by groote Scheepen werden gevoerd, fy is gemcenlyk in alles een

derde minder, als de groote. Haar gebruik is ook 't Schip te

laden en te loflèn , de Boot in en uit te fetten , *c Want aan

te winden» en ontallyke andere Dingen meerder.

Dewyl ik nu van de Spillen» en het Anker uit de Grond re

winden fchryv» zo dunkt my dat, alhoewel 't Hoofdeel lang valt»

nog iets tot Onderrigtinge van de Onkundige bier by diente voe-

gen.

Men moet dan niet denken, dat wanneer bet Anker werd
uit de Grond gewonden , dat die fwaare Touwen» voor welke

het Schip leyd en ryd» en (ömtyds 16, 18» en 20 Duimen dik

fyn , om de Spille gebragt, en direct daar aan gewonden werd;

Neen, defe foude zo kort niet Krom konnen buigen» en bet werk

JKaÜÏ ondoenlyk maaken. Maar de Bootsman bereid fig hier toe een

•.ertcwin- Touw-Kabcl , Largc genoemd, dat ontrent driemaal dc Langte van
*n. dc
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de Spil af, tot de Kluifen bevat, welkers Omtsek een derde

minder dan de Kabel is , en in Draaden by na de helft heeft

Bcwocld dat, om de Vadem Wydte, met dun Touw , op de wy*

fe van een Knoop , by hem Muis genaamd. Bind beyde d' Eyn-

den aan malkander, laat het na de Gelykniflc van een ruime,

en buigfamc Hoep, om de Spillc , en by de Kluifen (taande Rol-

len gaan. Woeld, door dunne Touwen, Sayfing, of Seyfing

gefeid, de Kabel by de Kluifen, hier aan va ft, en by de Spil

komende, doet die los, cn voor al wederom vaft, maaken > ter-

wyl ƒ46 andere Seyfings, defe ondertuflehen al vervangen heb-

ben, en dit foo lang tot het Anker voor dc Boeg is. Dog in

ligtc Scheepen en die maar dnnne Touwen hebben , werd de

Kabel felvs, óm Spil, of. Braadfpit geleid

Het XXII. HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Vande iQtegten in V Gemeen. , Vande groote Kjiegt. Vande

Focke- t\negt. Van al de I\leine
, of minder Kjiegten.

Vande föorjl-banken. Vande Kruishouten. Van fat Schand-

dekfel. Vande Poorten. Vande Pompen. En ook Vande

Stutten onder de ïïalhn.
1

NOg eenige dingen fijnder in 't Schip , alhoewel wei- vmd«

nig van belang, die ik in dit Hoofdeel korrelyk tc no-
JjftfJJ

teren , voorgenomen hebbe. Knegten , miflehien foo gc- n*«.

naamd , om dat haar lichaam in een Hoofd , en fchou-

ders onderfcheiden is , en ook , gclyk het dienftbaar volk

,

Scheeps werk doen, fyn vierkantige Houten, van vooren tot

agtcren, ter vereyfter Plaatlê gevoegd, dc ronde, en Touw om-
voerende Schyven tc omvangen, haar ecnigfte Werk is.

Na de Swaarhcid vande Touwen , de Schyven dik, en breed,

cn na die, beide, de Knegten groot moeten wefea De Langte
haarer Hoofden met de Dikte des Lighaams ontrent gelyk, of

een weinig korter, na believen, is- Dc Halfcn mogen aan alle

fyden een vyfde, van 's Lighaams Dikte, maar de Koppen op
het boven Eyndc een tiende, binnen dc Schouders, komen.
.. groote Kncgt, foo genaamd, om dat de groofftcen ten

<üenftc vande groote Maft, agter welke fig geplaatft vind, is,£*gr.

gctneenlyk 4 of j Schyven bevat. Een, door welke de Steng

Wind-Reep vaard , daar by dc Stcngc opgcfet, cn in hard Weer
neder gejtreeken werd. d' Andere tot "t gebruik van 't Kar-
deel fyn, dopr welke de groote Ree hoog en laag gefet werd.

Jn groote Oorlog-Scheepen defe, en ook de Focke-Ree, met
Kettingen gevangen werden, op dat by Ongeluk* 't Kardeel af-

geschoten werdende, dcfe Rce's niet mogen omlaag vallen, én

•a-jM P veel
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veel fchaden oorfaaken. Deflêlvs Dikte mag een tiende minder
dan Schip) Riel weftn, haare Langrc is uit de Grootheit vande
Schyven» en Kop ligtdyk te kennen. In Militaire Scheepen»
is hy op den Omloop» maar in Koopvaarders en die vande
groote Maatfchappy, op het Boetenet gevoegd.

vtoJe De Focke-Knegt > foo gefeid om dat ten diende vande Fockc-

Kaegt.
Maffia» en aldaar verrigt al het gene vande grootc Krtegt , ontrent

de groote Maft* geleid hebben ; in Oorlog-Scheepen » ook al op
den. Overloop, maar in d' andere* onder de Bak, of wel daar

boven, te vinden Is. Een tiende minder , dan de voorgaande»

mag haare Dikte fyo. Yder defer Knegten, nog twee andera
minder Knegten , tot het gebruik der Marszcyl-Schootcn, en Gy-
touwen, by fig hebben. Haare Dikte en Breedte mag gelyk fyn,
en in die beide» een derde minder wefcn f|an die gene is, by
welke dat zy vaaren moeten.

v«n «1 de Groote Scheepen nog al meer Kneeten in haar Dienft van
doen hebben ; want behalven de alreeds genoemde , is 'er nog

Kocgtes. nodig

:

i Voor 't Bczaans Val.

i Voor 't groote Marszeil - Val.

i Voor 't voor Marszeil - Val.

1 Voor 't Kruiszeil -Val.

a Voor de Kruiszeil - Schoote.

a Voor de groote Marszeil • Braflèn.

s Voor de groote Toppenanten,

a Voor de groote Nokgordings

2 Voor de groote Buikgordings.

a Voor de groote Marszeil Buikgordings;

2 Voor de groote Boeglijns.

2 Voor de groote Marszeil- Boeglijns.

2 Voor de Focke Boeglijns.

2 Voor de Voor-Marszeil Boeglijns.

2 Voor de Focke Toppenanten.

a Voor de Fockc-Braflen.

2 Voor de voor Mars-zeil Braflèn.

1 Voor de Focke Nokgordings.

2 Voor dito Buikgordings.

2 Voorde voor Mars-zeil Buikgordings. -&c
.. * •

"'«-'."". /*»•"• *<r i >

Dejfclvcr Grootheid is uit Dikte der Touwen > die daar door

loopen moeten, en hier na befchryvén zullen, Hgtelijk te ken-

nen. Haar gebruik is alleenlijk om de Loopérs t gelijk alsmcn

't Scheep fpreekt, of anders de Ëinden der Totiwen, daar aan»

getrocken moet werden , fodanig te^ leiden , dat veel Volks kon-

nen in Handen gegeven, en het Wérk alfoó verligt, werden.

Langs Schcepsbord , en op Plaatfe daar mirift inde Weg , en

nogtans meeft tot Gebruik ftaan, zy in alle Scheepen gevonden

Vtade werden. '
• *

Borfttaor r^g Borftbanken, zo genaamd» om datfe ter Hoogte van eens
° Men-
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B O VW-K O N S T. 115
Mentenen Borft, aan Boord, op d' Einde vande Inboeten wer-

den gevoegd; zulks datmen over 't Boord ziende» gemeenlijk

mee de Borft daar tegen aan, of opleid* haar Dikte even met
de Lijftc , tegen welke zy werden vaft gemaakt : en dcrzelver

Breedte mag een vierde meerder dan de Dikte der Stutten we-

fcn. o

Om dele veerdig, gemaklijk, en gewis ter voeging te bren-

gen , heb ik altijd een goed middel geagt, dat de Lip aan eene

Stut wel, en behoorlijk gefteeken lijnde, men een Malletje van

een Gczaagde-Dccl , of ander Spaantje, daar na maakte, en ver-

Volgens allé de Stutten , 'e zelve al evenveel beneeden de bo-

venkan c vande Lijft (tellende » daar na affchrapte , en dan bet

Mallerje zelve» de Stutten» door een Maatftok, of Ry, op de
Borftbank gereikend fijnde , de Borftbank zelve inhakte » laa-

tende doorgaaans zoo veel Kants blyven » als de Stutten be-

needen de bovekant der Lijft quam te vallen. Over al mee Kar-

veel-nagels» om 't loopende Wand aan te beleggen, zy voor-

zien zijn.

Aande Kruishouten, zo genaamd om dat haare onder-Einden, vtnde

malkander, als in 't Kruis » fchynen te ontmoeten , werden naaft Knu§

de Anker kabel , de dikfte Touwen vaft gemaakt. Daar de groo-
Houtc,u

te Halfen » en Fockc-fchooten aanbeleid , en gemeenlijk aan Boord,

in 'r midden van 't Schip geplaatft werden . altijd de grootfte

fijn. Haare Dikte is gelijk met de Borftbank aan, of by welke
datfè moete vaaren; en dc(è tweemaal genomen» lal derfclver

Breedte wefen. Alle de andere» die» of voor de Focke-halfen

»

Bezaan , groote, of Kruiszeil-Schooten, Focke, of groote Braflèn;

mitsgaders voor het Boots-touw dienen, konnen uit defe ligtelijk

geiend, cu daar van afgeleid werden.

Het Schand-dekfel . dat ter wederzijden van het ganfche
Sc

v
t

,

n
n

d
fcrt

Schip , door de Winkelhaak» om al d' Inhouten werd gevoegd, dekfci."

diend , bchalven dat door het zelve veel rouwe oneffenheden

der Huid, en Inhouten voor *t Oog, werd bedekt, ook voor-

naamlijk om de ovcr't Schip heen buiflênde Zee , en van den He-
mel vallende Regenwater, uit te keeren. 'e Mag de halve Dik-
te, vande Schoe, of Setweger aanneemen , op welke het werd
vaft gemaakt, d' Wcrk-Gaftcn geheel Onvoorfigtig doen, dat,

om die om d' Inhouten digt te doen fluiten , het iödahig ftijv

late • klemmen » dat iömtijds ten halv wegen moeten late fteeken,

of aan Stucken weder uitbreken , gelijk al gebeurd is. Beter (al

het fijn , als met de Hand gelijk als ingefchooven, en met Wit,
en Grovwcrk digt gemaakt fal wefen.

Dat fommige Bouwmeefters haare Scheepen boven die gemel-

de Schand dekfci , in het midden nog met Wegeringen bekleden

,

heb iknoic konnen goed keuren, want bchalven dac, mynt
wetens, nergens toe nut, maar koften te vergeevs is, (oo belet

dit ook, dat, nee Schandckfel door de droogte der Inhouten

,

open >' en lek gekrompen fynde, herdreven kan werden. Waar
door ' dan, by hard weer, de Lywaardfte Borftbank by na gefta-

dig onder 't Water fijnde, fomtyds door de Gaten, vande Sty-

Pi les
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\cn der Schilden wel 6x> veel van dit rpgt is ingefwolgen dat

'l volks Kiften , en andere op den Overloop weggeüchikte Baga-

gu?. daar door Vlot, Bn Driftig raakte, en nodig was» om fig

daar vao t* onrlaftcn , met veel mocifens , aan Boord. Gaten
inden Overloop , of Getwcgcr, te bolton, en het Water alfp om
laag re laten loopen. En of fchoon fommige Schecpen, ter wc»
der iyden » wel een a twee ligte Pompjcos, om bet Water daar

door van den Overloop te Tuigen • voeren» zo fyn egter defclve» «

by hard weer, en holle Zee, als wanneer meeft djenft Gouden

doen, wegens 'caan Ly inkoiuendcn fwalp - Water, 'c eenemaal
onbruikbaar, en by gevolg, onmagtig 'het haar voorgefteld Einde
te fcereiken. Door twee a drie inde Watergangen geboorde Gaten

,

en daar in Loode, ageer de Wegerjngen gebragte. Builen die

Water vanden Overloop geweerd, by de Pomp gebragt» en al

't Onheil kan voorgekomen werden.

Maar alderbcft fal 't wvfen, 't .Schip van boven, wel over al,

dog voornaamJyk 't Schand-dekfel digc ie houden, op dat het

al deurfoekende Water geheel daar uit blcev. Dat d' tnhpu*-

ten van buiten, twee a drie Duimen boven 't Schand-dekfel,

een weinig «ngefaaat, de Snee vol Mos gedreven, en de Vollin-

gen daar cm gcflagen wierden, (bu niet anders dan een digc

Schip en fcér goed Werk konne geven.

Maar al eer nog yan 'c Schand-dekfel fcheide, dewijl 'c door
behulp der Winkelbaak » om d' Inhou ten gelaten , en ter voeg
gebragc moet werden, wil ik nog cerft korxelijk , en fop klaar

als mogelijk is , ter neder (lellen , wat Order Mevrouw Mom
bier omtrent wil gehouden hebben, Zf gebied 'c Schande dek*
fel op de Setweger neer te fpanneni een Liny, even wijd uit

d' Inhouten, of Schips-huid» te flaen t d' cenc Veer van de
Winkelhaak daar nevens te leggen» oen Spaantje te bereiden*;

een Kcrv daarin te fnyden, ter langte als 't Schand-dckfel moet
in&hieten, en 't felvc na Winkelhaaks andere Veer te fchuiven,

en alfoo al d* Inhouten in td fteken. Vervolgens door gemel-

de Haak te fien, welke Inhouten voor, of agter de breedde
fijn, ea de yoorbrcedfte, door de Beitel, zo veel af te fteeken»

4ac voor. en agter eenparig (ij n. Dog ontrent die, welke agter,

meer Breedte, dan voor, hebben, magmen de Paflcrop de diep*

fte 6teek, als Vattpunft (lellen, en de Winkelhaak zo veel af~

oVajcn* tot dat cveawydig van 'c Inhouc afftaat ; en aldus in*

gefclusft fyndc, (al nlles wel fluiten, „ f

Maar zo 't komt te gebeuren, dat het Schand-dekfel by ee»
nig Befchotwerk» Knie, of Steunder, aan welke niet kan, of
mag verholpen werden, moet heen (èhieten, en dat, volgens de
geüage Liny , 'c Schand-dekfel agter een fcherpen Hoek 1'oudc

Bioctcrj hebben , of, om na Gewoonte te fpreeken, dat h« ïelve

verltefcnde. iöude aanfchuiven, %o faknen de .Winkelhaak met
d'' *e*c r Veer* tegen 'r Be&hot , Knie, pf Steunder aanleggende»
aa d' andere Veer, een Liny daan, fodanig die kpmt uk te wy-
ca.» en wyders al dl andere InJiou$eo, dppr $mfc,pf.Beitel

daar na febicjien. eo fattnen opdefe wyfc ppk geenjints jy& Qpg$r
roxrk konncn miflèn.; En
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En by defe gelegcntbcic vande Winkelhaak fchryvende, kan

ik niet wel nalaten, aan te wyfen, hoedanig ook fonder behulp

van defelve, een ftuk Houts, of Planks regthoekig kan afge-

kort, en ter Winkelhaak gebragt werden. Doet als by't Voor-
beeld te zien is.

Laat gegeven fijn 'c Punct b, om aldaar 'c Hout a> regthoe-

kig af te korten; zo (laat cerft de Liny c, dj (leid PafTcrs eene

Voet in 't Pun£ b* opentfc Hout\vaards heen na believen, als

in f,en aldaar fteld, als Middelpunt, PafTcrs andere. Voer. Trekt
mee den eerden wat meer als een halve Kring , tot over de

Liny c d, en tot boven *t Punft b } trekt een Liny uit het

o Kruispunft e , door 't Middelpunt f , tot daar zy de Boog
fnyd p ais in c , van daar trekt de Liny g, b, en zy zal inde

Winkelhaak daan , op de Liny c , d ; volgens d' een-en-dcr-

tigfte Propofitie van Eucbtides derde Boek , alwaar gezeid , en be-

wezen werd^, dat alle Hoek die tegen over de Middelliny , van

een Halvrond ftaat, regt is. Volgens de Figura A.

Maar nog is 'er een ander Middel om een Winkelhaak roe

te dellen. Laat genomen fijn drie Stokjes, 't eene lang a, 't an-

der 4, en het derde f gelyke Deelcn , en al d' Einden t' famen

gebragt fijnde, zal den Hoek die dc twee kortftc t' famen del- *

ïcn , altijd rege wefen : gelijk by de Figuur B genoegfaam te

Hen is i en in der Wiskondenarwi eerde Wetboek . in de ze-

ven-en-veertigftc Propofitie gezeid, en bewefen werd.

Dc Poorten , daar doof dc Vuur, en Vlamfpuwcnde Yfcrc en v»n<1«

Metaalc Draaken » ten Strydcn werden uitgevoerd , fijn , ter yw«r
?oorteu-

derzyden , van onder rot boven , op dc Overloopcn , en halve

pek*, aan Schips Boord geplaatd. Haare Wijdte op en neer

,

Is a a Ismen na voorgaande leen
n ge , dc Hoogte van 't Verdek

even voor de groote Maft, in drie verdeeld, en op 't onder ftc

Peel, voor, en agterwaards, dc Bovekant van d'onderftc. en

op 't tweede Deel dc Onderkant vande bovende Drempels vocgd,

latende bet derde Deel na boven , op dat het Rampaard van

d' eene ook rot alle d* andere Poorten Pallen mogt , voor en ag-

tcr, zodanig loopen , als wil vallen. Derfelver Wijdte, langs

Scbecps , een vierde meerder dan de Hoogte is. Zy dienen zo-

danig wijd van den anderen te ftaan , na dat Knicn , Steun-

ders, Kombuis, Bottcry , Puttings, &c. zulks willen toelaten.

Waar toe (Jen Bouwmeeftcr , om geen Misdag te begaan , zeer

voorfjgtig zal doen» indien fijn ganfche Scbip, alvoorerw met
een open Zydc afteikend , en alle de daar roe behoorendc
Schecps-declcn , als Maden, Spillen, Spooren , Beknors, Lui-

ken, Pompen, Kombuis, Bottcry , Trappen , Poorten, &c. haar

beboorlykc Plaats geevd , en al fijn Wcrck daar fchikt. Die

van het twee Deck, mogen in Wijdte , en Hoogte, een vieff

dp minder dan d' onderde , maar in aftca^d van den anderen

gelijk, dog, om Brand, en Ongeluk voor tq komen, «qo veel

mogelijk, is, |n 't Verband, gedeeld we feilt /
'. Knegren zullen , in dcicn aan te hangen, agc geven , dat de

Duimen , zq veel mogelijk is , op de KwUcn vande Drempels,

r P 3 en
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•n even hoog Booren, op dat de Poorten , openftaande» niet te

verre 't Schceps-Boord mogten afwyken, of verdraaid voor de
Gaten hangen.

t»aic Van hoe grooten Dienft de Pompen inde Scheepen fijn, kon-
pwnpco. ncn aidcrbcft die gene weten , welke, alleen door derfclver be-

hulp hunne Levens, Schip, en Goederen voor re Gronde gaan

bewaard , en in behouden Haven gebragt hebben. Om 'c verdro-

gen, en openfeheuren defer*te beletten, mogen fy met Teer bc-

fraeerd , met Zeildoek bekleed, en met Touw omwonden wer-

den. En op dat de Schceps-ladinge defelve niet befchadigen ,

of verftopt lijnde, in 't uitzetten belemmeren mogt, zullen zyin
'c vierkant , met Befchotwerk , afgezonderd werden. Die by de *

Bczaans-Maft, in Schips Piek, om dat aldaar, wegens 't Stuur-

laftig gaan der Scheepen, 't meefte Water is, werden gcplaatft,

den daaglykfen , en wel den raeeftcn dienft doen. Maar dis by

de groote Maft vaaren , niet anders als by groote Leckagie , en
Waters ovcrlaft gebruikt werden. Haare Langte is gelijk met
de Holte van het Schip , ter Plaatfe daar zy vaaren njpeten

,

welke men nog 5 Voeten, die boven den Overloop dienen te

ftaan , mag by voegen. Driemaal de Wijdte van het Gat , raag

haare Dikte in den Diameëter welen, 't Waag. Knie mag 2 Voe-
ten boven de Pomp uitftecken , en met het WaagpuncT: , ontrent

H of if Duimen uit het middel der Pomp , voor over val-

len, Q
De Waag , of anders Slingerftocken mogen tweemaal de Lang-

te van *t Knies Hoogte uit den Overloop hebben , in Dikte een

weinig minder dan Schips Huid , de helft breeder dan dik , en

'c Knie in Breedte, dwers-Scheeps, het dubbeld vande Waagftok

,

mag wefen. De Waag, en Pompftok in malkankcr geflooten :

d' eerfte in het Knie , met het voor-Einde op den Overloop
geleid , en zo verre van het WaagpuncT: uitgevoerd , dat de twee;,

de tegen Pomps overfyden aandringt, zo zal 't Waagpun&s Gat,

op defe Diftantie geboord lijnde , nooit kwalijk gefield fijn

-

gelijk anders wel gebeurd is , dat de Pompftok tegen Pomps
een of ander Zyde , zodanig kwam te klemmen , dat genood-
faakt was in tween te fpringen. De Pomp wijd geboord; 't Knie
veel voor overvallende gcfteld. zal wel zwaar Pompen , maar
haaft gedaan Werk geven.

Ligte Vaartuigen dit uitgezoge Water, langs den Overloop,
eer Spygaten uit, of door een geholde Balk , buiten Boord late

loopen : maar in groote Scheepen dit Vogt, gemeenlijk , door

een loodc Bak, en twee daar in vaft
-
gefaldecrde Buizen, we-

der gelijk als in dcflelvs Baarmoeder j de Zee, werd gebragt.

De Misdag onzer Vaders, die defe Buizen te gelijk in gemelde

Bak, en op Schips Boord vaft klonken, en daar door, wegens
'r Slingeren vin 't Schip, 't recken , Lek wierden , en eindelijk

't breeken derfclver oorfaakte, heden, door d' alwyze Meeftreflc

,

d Ervarentbcid , verbecterd is .* dewijl zy tegenwoordig defe Wa- *

ter Pypen, wel aan den Bak; dog geenfints aan 't Schip vad heg-

ten , en liever een geheel andere, by na van defelve Langte

\
*
l van
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Van buiten , om d' eerfte heen voerd , en alfoo aan defc twee ge*

legcntheid > van op alle Scheeps Beweeginge , zonder ecnig

hinder uit, en in malkander te koftnen fchuiven , komt tc geven.

d' Engelfche om haar groote Scheepen droog te houden ,

een aan een geknoopte, rondom met Slingers voorfienc HCetting

tot haar gebruik hebben , die zy over een yzer Rad , op de

wyfe van een Slijpfteen » door twee by den ander (taande Pom-
pen» op en neder voeren* en *t Water allbo om hoog, en bui-

ten 't Schip brengen; dog of dit Gemak, en Spoed geevd, my
als nog onzeeker is : maar febijnd veel Arbeids , en Gerammel mee
fig te flecpen. «

Waarom wy in onfe zwaare Scheepen, gelijk als wel te Lan-
den i door eene Slinger , ook geen twee Pompen te gelijk in

gang houden, zal miflehien , om dat het daaglijks Water on-

ftiigtig , wegens de Nauwheid der Lokgaten , defc tweö , genoeg-

zaam aan te vullen, d'Oorzaak wefen.

De 'Stutten, die de lange, en zwaare Overloops-Balken , tot vmde

derzei«cr ftijftc, in het midden ondcrfteld fijn , en by na ver-
J

U,"" 0

J;
geeten hadde , wil ik , al eer nog uit het Schip ftap , alhier , ^ c

'

met een woord, of twee, ook haar befcheid geven. Die fig in

'c Ruim vinden , mogen langs-Scheeps, de Dikte van het Zaad-

hout, en dwers*Scheeps t een vierde minder aanneemen. Die op
de Koebrug, en Overloop geplaatft fijn, zullen, voor haar lig-

haara, twee derde/ van defc onderftc, behouden.

Alk d' overige Scheeps - Deelen , als daar fijn Befchoüts ,

Deuren, Luiken, Lijften, Boogeft, Sec zulten van Weinig belang,

en i/osix febrmnr waardig wefen. Alleenlijk Zal ik zeggen dat

ontrent de Sreek , of Wentel•Trappen » dele een gemacklyken

opging geven zullen* welkers treeden 7, of ten hoogften 8 Dui-

men van dim anderen fijn.

Het XXIII. HOOFD-D EEL
.
" tl

• '
< 1 '

H A N D E L D

Van 't Schip? (^óer in 't gemeen. Een feker geval daar on-

trent. Valide, fyers der binne - Landfche Scheepen. EeA

Öftfrefuk dqot - het ^oer ontftaan. Order om kt $elve in

[t,,toekomende yoor te komen, daar ep gefield. Van 't G^ger

'

Jlrr- Zte^Schetpen. Vande G^oer-ptn. Vande ^r-UaUe.
Vande Luiwagen. K&tterftok , Naghuis , en eyndlijk ook.

ion dér Scheepen Zwaarderi.

HEden zal 'e Vari mijn frhgt zijn , 't Schi> den Toom , v«
of Breidel, ik meen het beftierend Roer, toe te paffen, '«schip

Want» al 't gecne het óctammende Bic, aan 'c Paard, £££
'c zelve
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1ZO SCHEEPS-
'c zelve ook het Roer aan her Schip doet. Beide ly , (onder %
dcfe, of Beltierders , haarc Mcefters Telden nut deden Een No-
tabel Geval , in mijn Jonkheid gebeurd, en door een geloov ver-

dienend Man, die't felver ervaren, en my verhaald heeft , wil ik

hier o(f aanteikenen.

ii, fee- Defc Vrind, gewoon op Vrankryk te vaaren, kwam met een
kcrgcvii ftyyc Ooftlyke wind , de Bogt van dat Ryk op* en de Wal
ïent

°B
aan laveeren. Maar in 't wenden » Halzen , en Schooten lot

(ijnde, kwam, door 't (laan derfelver , een , van baare of p
Mannen , die zy t' Scheep maar irerk waaren , over 'c Boord

,

en in Zee <e vallen ; 't geen al d* andere, cn ook de Man te

Roer, fodanig verbaasde, dat yder aanftonds d' uiterüe poging,

om de Bood te Water te brengen, d'ecrftc daar in, tot roeyen

ter berging van fijn Macker, gereed te we(én , aanwenden. Maar
fy inde Booc , en een Wijdte van 't Schip dat met open Hal-

len, en Schooten gelaten hadden, af lijnde, kwam 't zelve toe

haarer aller Verwondering, met het Hoofd nederwaards, en van-

de Wind fodanig af te vallen, dat ben murraereeren en vragen

deed, wat Man het Roer, en Reden hy , om fodanig aan te

gaan , mogt hebben. Dog haar alle inde Boot , en niemand
t' Scheep gelaten fiende , tragten met alle Magt, de Man niet

konnendc behouden, 't Schip te agterhaalen. En bevindende dat

het zelve veerdiger in 't voor-zeilen, als zy in *t na roeyen wa-
ren , beflooten tot haar eigen behoud , de Wal op te zoeken »

en 't Schip aan JEmI en Neptuin ten beften te geven » gelijk ook.

namaals niets daar van vernomen is. Zeeker een onnofcl, en

aogtans groot , door het toomlooJè Schip , en Roer, ontftaane

verlies.

Inventis aliquid adJcre % facilé eft 9 zeid het Spreekwoord; en

't (al ook waaragtig ontrent Schips Roer welen. Want allengs»

kens, en met Tijd, fal 't ook tot defe gefchiktheid , waar in

men 't heden vind , gekoomen lijn.

d* Oudheid alleen een Riem , alias Roerfpaan , tot 't bellier

haarer Schoepen , in gebruik hadden Waar van daan miflehien

nog den naam van Roer, aan 't befticrend Deel van d'.onfe, is

overgebleven.

Alle Roers moeten dik lijn , als de Steven aande Agterkanfi

is, aan welke zy gehangen werden. Meerder dik ,Vaard , min-

der dik, Stier beletten zoude.

vamJo Scheepen die op Binneftroomen , Meiren, en Rivieren varen ,

uïï^d- *orc omwenden, en drayen moeten» gelijk als alle Wijd, en Smal-

r*hc schee- Scheepen , Kaagen, Damloopers , Damfchuiten, &c nemen ge-

i*0, meenhjk op yaer tien Voeten, Schips Langce, een Voet Roers»

Breedte» en meerder onder 't Water, aan

En ou- Aan Kielen die de woefte Pekelplas beploegen, en, wegens>

ïctRoeTT^0 Brootc Ruimte, daar zy lig in vinden, in naar omdrayen,
' een grootc Kring befchryven mogen, na Mate zo veel Roers, ala

aan Binnelandfche Scheepen, onhnc.i ja. fchadehjk zoude Üjp': want
cindlyk, by riani Weer , door de Hcmel-bcftrydende Water-Gol-

ven, fig fdvea, e* 'r! Schip verwoefi , en ia (hiefcen gcflaageu,i&u-

r t de
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B O V W-K O N S T. m
de vinden. Gelijk» eenige Jaaren geleeden , nog evenwel aan

een notabel Schip gebeurd is. Daar dc Rocr-pcn , wegens 't groot

geweld dar fy te lydcn hadde , digt by 'c Roer quam te bree-

ken, en 't felve aliöo aan de Woede der ontroerde Oceaan over

liet: van welke het vervolgens fodanig heen cn weder wierd ge-

Hagen , dat bet onmogelijk blccv 't gebroken Stuk uit 't Roer
te krygen , of een ander , op voorraad genomen , Rocr-pcn daar

in te brengen. Maar eindelijk dc ganfche Agter-Steven los ruc-

kende , 't Schip , met Volk en al » uitgenomen weinige i die zig

met Sloep , en Boot fa1veerde , deed tc Gronde gaan > en zin-

ken.

JDc Godin der Wijsheid heeft, om in *i volgende fodanig On- w
gelük voor te komen, heden daar ook al Order opgebeld. Zyin'ttocko-

beeft her Roer, dat verre Reis moet afleggen , aan d' Agterkant,^^
ter wederfijden , met een zwaarc Xaly voorfien •, waar door dc mm dur

Roer-pen gebrooken fijnde, het Roer niet alleen betoomd, maar 0PBcft,,(L

't Schip felve ook kan beftierd werden. 'J

't Js ook om dcfe Reden, dat fy al voor eenige Jaaren, aan

dcfe Roers, op yder 10 Voeten Schips Langtc, niet meerder als

3 Duimen Breedte onder, en dc helft minder boven 't Water,, v»n

heeft wille toevoegen, 't Gat tot dc Roer- pen, heeft fy dwers-^^Jr
Scheeps» twee derde van 't Roers dikte wyd» een weinig hoo-p«>.

ger dan breed, cn Sterkheids halvcn, aan de Agterkant, eefl

derde minder wijd verordend. •:/>, > !
r

-

'c Roer heeft fy gewild, dat tegen de Steven aan, op een rug-

ge» na dc Winkelhaak, ibu werden gehakt. Sulks dat tor be-

llier van. 't Schip, met de Kiel, aan de Ly zyndè, een Hoek
van taf Graden mogt bedrayen.

De Roerhaaks heeft fy Vukaan van 't befte Yfcr, cn op yder v«Dde
t

40 Voeten die \ Schip lang is, een Duim in 't Kruis dik
doen fmeden.

Dar het Sehip om de Zuid, of Weft beftteren fal, heeft fy,

om de Hout-knagende Worm daar van te kceren , Stevenwaarts
met Koopcr doen bekleden.

De Roer-pen heeft fy bevolen van een enkeld, en feer tay' ^
Houden* aan het Voor-Eyndc de helft ligter, dan by 't Roer,

f*pco '

tc maaken.

Met het toeftellen van een nette of Accurate Roer* malle, na v«nde

dc Hieling, Agtetftcven> en dc daer aangevoegdc Vingerlingen
RocrM,n&

hcefr ff den Bouwmeefter 'belaft. En gewild dat den Scheeps-
oogdydefelve op alle fijn tc doene Reifcn fal mede voeren.
Op rfaty by Ongeruk het Roer verloorcn fijnde, na defe weder-
om een nieuwr, of «nder, tot behulp foudc konnen opgeftcld
werden. Waarom ook Sorg' heeft gedragen datter akijd een Srel-

fcl nieuwe Roerhaaks in voorraad t* Scheep; fijri.

' Dc Lèywagen y gemecnlyk Luiwagen , foo \Vél ook inde Schee-
pen /als- Huyfcn Plaats vind : Sy diend om dc Rocr-pcn, aan v»fc

't voorcynde, t' onderfteunenj^i nadcmaal defe, wegens deflèlvs
1

Langtc , om fig felven te dragen, immer* óm
1

'c Geweld dat de
Man te Roer daar- imrrverrigten moet, uit tc ftaan, al tc fw*k

fou-
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foude weten > 't Wasrte wenfchen dac men) die Scheepsdeel omr-

beeren' mogte , want, kont de Konftapds Kamer , over welke
fyy dwers heen gofpanneti is, dapper, te. benauwen. Haare Dikte,
en i Breedte: faU uit haare Langte*<en' *t. werk dat fy verrigren

moet, ligtdijk gekend werden. In 'c hier voorgemelde Engel-
fche Schip dcfe tf eenemaal van Vfcr,,cn der Rol» die haar daar
overvoerde,, van de felve Stoffe,, was.

viode De Kolder, Kalder , by my Kanterftok, werd met een ronde

Bok
" Beugel om-de Roer-pen geflooten, en is dir her middel waar door

de Man te Roer het Schip beftierd» fy mag een derde van< Schip*

Wijdte, voor haar Langtc aanneemen. En op yder twee Voe-
ten van . haare Langte, een Duim 'Dikte by de Roerpen., en de
helft hier van», aan het boven-Eynde hebbent

van 't Nagthuis, voor de Man te. Roer gefteld, is eerr Kasy in

groote ochcepen door vijv, maar in kleine alleen door drie,

Appartementen onderscheiden. De tweö buiten fte gemeenlijk de?

Uur , of Tijd Glafen, bewaren. De twee binnewaardfto de Wind-
wijfende Compaflên betratten. Maar in het middelde vind lig

de, gantfehc Kas verliggende» Nagc-Lamp geplaatft. Een fefte

van» 'tr Schip» Wijdte,, werd' Wel voor haar Breedte, maar vijv

fefte Dcelcn, haaror Breedte» voor deflèlvs Hoogte genomen. Dei
Diepte is lodanig dao de Verdeelingen ontrent vierkant konne
vallen^ Katten die maar drie: Verdeelingen hebben , alleen; een
Compas, Nagt-Lamp, en Uurglas voeren.

vm Schips S waarden, raiflehien zo genaamd, om dat defc,.gclyk

s^urden
n^ z*Jd - geweer , ook. op- 'c Schips zyden gevoerd werden ; die-

nen, om de Scheepen, met een van' ter zyden, of van vooren

inde Zeilen vallende Wind , varende , voor 't. wegwijken te en-
derftcuncn. Waarom ook alle Zeil - voerende Rivier - ScUeepcn

,

wegen» haar ondiep in 't Water, treden, defelve nodig hebben.

Maar Schcepen die by der Zee vaaren , en veel Houts onder

't Water voeren*,, dit Geweer ontbccren konnen. Alleenlijk liet

men no§ cenige vierkante Bocjers,, Vlotgaande Galjoots, en Ha-
*ringboors, met dit werk inde weg, ontredder welen. Tweemaal <

Schips Holte noemen fy gemeenlijk» voor haar Langten aan.: haar

halve Langde: ftold haare Breedten en. Schips Huid dubheld ge-

nomen, fal haare Dikte aan het boven-Eynde wefen. Scheepcn;

die op: bovc-Rivicron cn\ ondiepe Gronden* varen , mogen dcfe

Swaarden wat Korter, en Breeder; die de Zeeuwfche, of Vrie-

fche ftroomen» en hol Water beploegen , watt langer, en fmaldec,

dan. de gefeidc evenredenheid , hebben. Want, by geene, de
Langro onbruikbaar , en by< defe, de Breedte, wegens fwaaae*

Water - Slag* altc breekbaar foude wefen ; waarom ook die de
Zee klooven tullen ganutch fmal dicoön te; fijn* Derfelver Fatfben/

is geheellyk na t Oog vanden Bouwmeeftea .

Nu gelijk dcfe Deelen gemeenkjk de laatfte fijn die 't Schip
werden tocgepaft, foo fullen 't ooki de laarfte fijn» daar van,
Schips^ Hol» aangaande «Tal fchmjvcn. . < >

Want alhoewel' dat. in een gtooc Schip nog vcde andere din-
gen konnen opgeteld worden * die ai te maak ook haare: bdchei-

de
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B O V W-K O HST. iz3
de Maat , Order, en Schicking dienen te hebben ; gelijk als daar

fijn , alle Schilden , Schermen , Luiken , Trappen, Schootbloc-

ken, Combuis , Botterye, Befchotten van Cajuit, Gaalderye >

Conftapels , Brood , Kruid , en andere Kamers. Latten onder

den Overloop» daarmen gewoon is groove Scheeps*waaren op te

bergen. Racken voor de Conftapel , om de , aan hem toever-

trouwde, Kardous-Kookers in te bewaaren. Volders Klampen,
Krebbens, Koyen, Tafels, Banken, Wijn , en Bier-Kelder, Roo-
mer, en Geweer-Racken. Lywaat en andere Kaflen. Dele al-

le, zeg ik, zullen uit de omstandigheden, en ander byna gelee-

gene Scheeps-Deelcn konnen gekend werden. Soo dat ik niet

nodig geagt hebbe, iets daar van aan te teikenen .* alhoewel ik

zie dat zulks by andere gedaan is. Want zoude vrefen dat mijn

Lezer vervcelen, en laftig wcfen, zoude.

*

Q* TAFEL
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T A
Vande voornaamftc Scheeps - Dcelen r by Jan flirkfc

ftcrdam, opgefteld, en in zijn Ed: dc

Hol op(Het .Wijdbta

jSchip ncn de
Huid > opWc
lijn uit- Jtng

't Vlak

lis wijd.

"Harijft.iWijd op |Hol op
;
De voor Hy~va]t jDcagcc - Hvvak.

Steven
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F E L
Grebber , vermaard Scheeps - Bouwmeefter tot Am-
Heer Kicolaus Witfens Boek ,

gevonden.

Het HctHetHariDcbarg-jDe btr- Het ver-,l5cop-

, houten |rig hou- dek hoog langen

«i heeft fetten ten zet

bogt,

maar al-

rijt maakt

men la
daim bre

der als dr

De ram
zoen-

aan

voor op. ten agter boord

hangen

over

De hek De hek-; De flut

Rutten ftutten ten ko-

houtcn [zijn bo-zijn bo-'menop
ven wijt. de hal*.

i

/
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il6 SCHEEPS-

, Het XXIV. HOOFDSDEEL
H A N D E L D

Van Verfcheide Certers Van Scheepen. Als Van een Schip hxng

160 Voeten. 'Een dito lang 132 Voeten. Een dito Van

155 Voeten. 'Een Van 140. Een Van 85. Een ander

lang 101 Voeten. Een ander, lang 154 Voeten. Een an-

der, lang 133 Voeten. Een ander
, lang 80. Een ander,

lang 132. Een ander, lang 10*8. Een ander , lang 172
Voeten.

Een
Schip lang

160 Voc-

Voor-Sre-

TOt verfterking , van al 'tvoorens gefeide, denkt my dien-
ftig te weten , alhier te Iaaten volgen eenige Certers van
Scheepen, fodanig die by verfcheide Bouwmeefters, zo
in eerder als laater Tijden gebouwd, omftandiglijk be-

fchreven, en ons nagelaten» fijn. Sorg op my genomen hebben-
de van alles, foo veel mogelijk was, punctuëlijk in defe Form
over te ftprten.

Vooreerjl dan,

Een Schip gebouwd in den Jaare löfp,
Voeten Duimen,

Vta&e Ag.

Lang — — — •

—

Wijd — — — — — 37—

o

Hol, op de bovekant vande Koebrugs Bal-

ken — — — — 12—

ƒ

Op de Overloops Balken — — 17—

1

Op de Boevencts Balken — — 14—10
En nog Voorfcheens — — — 3—10

De «Voor-Steven was lang, inde Winkel-
haak, vande bovekant der Kiel, tot den
boven binnen-hoek — — — — 26—0

Sy viel voor over :— — — —
Was dik — — — — — —
Was voor toegehakt — — —
Was onder Breed — — — — 3—

9

Was in 't midden Breed — — — a—10
Boven Breed — — — — — 3

—

f
Nota, de Boeg-fpriet voer omlaag.

D' Agter-Stcven was lang, inde Winkel-
haak — — — — 26—0

Dik — — —. — — 1—7
Had onder Streek — — — 7—0

De
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De Hekbalk was aan dc Agterkant

lang — — —~ ~

Breed, op en neder — — —
Dik — ,

— — ~ —
De Keel vande Spiegel ftond uit de Bove*

tanc vandc Kiel — — — —

De Windfeering-Stutten waren boven

de Hekbalk lang — — —
Stonden het bovc- Einden Wijd —
De Stutten ontrent de grooce Hals,

ftondin boven wijd — —
•t Schip dat liep op dc Berghouten

op, voor — — — -
Ageer — — " — — —
De onderfte Drempels vande gefchut-

Poorten, op den onderden Overloop,

lagen boven den Overloop — —
Waren Langs-Schceps wijd — —
Hoog — — — — —
Onder Bak en Schans lagen de onderfte

Drempels hoog _

Voet. Duim.

IJ— *

De Schaarftokken vanden onderden Over-

loop, lagen, met de binnekant, wijd —
Op 'c Boevcnet wijd — — —
De Overloop» -Balken waaren dik —
Dog fommige een Duim a twee minder.

Die van 't Dek of Boevenet, dik —
Hadden Bogt —

,

— • —
. —

Lagen wijd «— — _ — — ^-

Dog fommige j a 6 Duimen nauwer.

De Kraanbalken Dik — — —
Breed — — — —
Srakea , in 't midden ovcr

;uJe Regelingen

De onderfte Legger van 't Galjoen was

lang — — — — — -

De Leeuw lang — — — —
JDe Gaalderycn op Schips zyden waa-

ren lang — "~- •— -— —
Wijd, tuflehen dc Dek-lijft en Windfcering

ftoog, op dc Windfcering *- —
,
—

14.—

z

15—0

16—8

1—

1

7—0
87—0

i—S

1—

x

Or—

7

4~6.

1—4,

Vande
SpiegcL

Vaade
Stutte*.

Vtn 't.

Oprijfen

der Berg-

houten.

Vin de
Toorten.

Vande

Van 't

Galjoen*

Het
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Hckkter-
HcC Hcckbord van 'c onderfte Ver-

wulv, ftond uit dc agterkant vande
v Windfccringen —- . . — •

Her Hcckqbord vande Gaalderyc -

insgelijks uit de Windfceringen —
Je

'

r

n het Het Roer was onder breed —
en had 7 Roerhaaken. .

gr^S
De 8ro9^ ;?pil was boven den Ovc*- ,,

spii. loop lang — — . —
Op de Kop, dik — —
In den Hals'dik -

V«ct. Duim.

1

li. .

swSÏHtfië
De grootc Maft ftond, met fijn Spoor, in

derNUfton 't midden, van 't Schip. De Fockc Maft ftond,
uit de voorkant vande Voor-Steven —

Dc Befaans-Maft ftond, uit dc binnckant vande
Agter-Stcven — — "

f .

'

s-è
1—TO

Schip
,,»V0€-

tCJ>. "
"

;• -

:
•:

Vande

Kiel.

Vacde
Voor-Ste-

Een ander.

EEn Schip, gebouwd inden Jaare i66z
'f Was lang — _

Wijd — _ __
Hol — •' ; 1 j

'

;
'

•

.'1 . .

. . ...

30-~7
tot den binnenhoek ; 4 *

20

—

1——

1

VanJi

"

Vande,

Hekbalk.

De Kiel was van twee Stucken, cn vierkant,
Dik _ _ _

Het Lafch lang —

-

Dc Voor-Steven was aan de binnekant, met de
Bogt om gemeten, lanj

Vande bovckant der Kic
inde Winkelhaak Jane

Dik — —
Breed, in 't midden
Viel voor over — - — Ü
d' Agter-Steven was inde Winkelhaak lang
Dik
Had Streek — ^

u * -—

Dc Hekballf lang aandc agterkanc-
Breed — — —
Dik — — — ^

Voef, Duim.

132 O
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: f>
j-j

.
<

1

—

2

1—

8

I 1

Dc
* 4

< %

Digitized by Google



B O V'W-K O NS T. 119

Dc Rands om> Rantfocn -Houten (tonden met de
Voet,Duim

' v«nde

Keel, uit het bove-Eynden vande Steven ' .•/ x 2—o ficnT
Waarcn dik. — ~— — —

- 0—8
De Spiegel was voorfien met drie Wrangen , en een
Broek ftuk

De Windfeeringen waaren lang boven de Heek- vtadt

balk * ' JJ. . : :
,

. .
..j-.Wm&rini

Op de bove-Einden wijd _ _> "
xo~"° '

Langs-fcheeps dik -
..

''
' _ -

lx~7^

Pwers-fcheeps, even boveirtle Hekbalk _ °"T*
Op 't boven-JEinde vierkant.

1 z

De Voorkant van 't voorde Middelfpant ftónd uit • Vtnd*

het LaTch vande Voor-Steven
, , J^ïït

't Was op dé Kiel'Üik,v° ^1 ^ q-~q
BFcècl — — : _ 0i_g
Be Wrangens laagen wijd _ 0—8
Tuflchen beide, de Spanten waaren vijv Wrangeos .

ingefchikt.
;

;

' '
'

J
.-

t)e barkhouten Hepen voor op — ' _^? /U r v»-»

AofÊr -i- —.
f:::,. kJ ' I .)* * toot en tg*

•"ö1" — - — — 9—0 °P*

Pe Inhouten ^iiaW 'dik ofrdé Kiel ;k ' '
r Ini\ ^^ ,

Inde Kimmen^ . - ^- .
.'^",'^1 £^ IniottMn'

Op\ Boeve^t ~
f ^ r

n^-rn? £t-7

qL'r Reehout'^ " ,

' jl-'-'
1 1 ^ ?-r ^J

Het Zaadhout was breed . . — , r-
v*nh<t

. O Zwdboat.

De ;Kimweegers waaren dik — — "
'

r '

0-*» Kimïï!?
Breed

6
'

'v^:- 1 'J^ST2

De Strijkwegers , met dcfe gelijk j naoMén een
bii '

gelijk

vJ3uim minder Dikte»

Vin JeVoor onder den Overloop lagen vier Banden » 'met*' een
*

' rocke-Spoor, agter drie Banden , twee Slapers , étf^ee
'J l

Zifters gevoegd. j^,.,, ri:i t) ?, v ,
.... , . :7 j>r

De Balken van den Overloop waren ièt'
1^ ™ 1

i^x v-d.

£recd, meerder en minder — -n- : , c r - ,-irrs
B^

De Balken van *t Dek, o£ Boevenct , dik — . o—

£

Breed, meerder en minder •— —— —
Hadden Bogc — — — — 0—6
Lagen, in 't-groote Luik van~malkander

,

r.uolnWrrt* . v
oV«&lers, meerder-en minder Wijd — —^ 14*06
^ — < " — ...... .. - —— _» -

. «, 'TI
•

, \ R De
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v^Te Pc Pttlkwegers van den. fcnderflcn Overloop dik
B
c

a

^
We Dc Balkwegers van 'c Bocvenet, dik — o-*3«

gau
Zy lagen ib

;
Voeten* wit de Hekbalk gemceten

,

met haar bovckant , üït den onderften Overloop fr—

o

En voor, by 't Kabelgat op — — 6*—

o

Vihift 'Dc Watergingen van den onderften Overloop,

^CT06
* ^wairen dik . —z.. — — ^ 'Q-f<

6
Öe Watergangen van. 't Boevenet dik — u\ i

Breed — Vrr- i-*r

c
Van

i
c Dc Schaarftockcn van den onderden Overloop, dik

ken. Lagen, in 't groote> Lmk wijd -n-

setwtgen.' &e ^ Setwegers* van den bovenften Overloop waa-

ren breed — — — —
pk — — - - ~

•wSbT
^c on<^cr^c "Drempels lagen met- haar Bovekanten

K>rtc
"; uit den Overloop —

. -v .

En *Öc Poorten waaren wijd — — _~

v»i ' Dc Voorkant vande voorfte Maftbalk , lag .voor

1—*

Maften. 0e Focke-Maft ftond, uit de binnekant vande Stc-

Tcti gemeeten — — — —
De Bezaans - Maft (rond, op den Overloop gemee-

Ten, uit de Binnekant vande Agtcr- Steven —
vièto v pe broote Spil was op de Kop dik

1

-—

—

rootesp.1.^ .

n dcn Hak — . _ —
De Kop was lang — •—

',•

'

;fcë 'Keepen inde Klampen waren uit den Overloop

De Spil had zeve Klampen.
,

:>

vta't Dc onderfte Legger van 't Galjoen was lang — 18—6

x—4.

1—4
4"-10

V»
0
*v" De Leeimj Igag , :

•— -r-
»• - De Kaiw^ **

Vjn t Het Roer was onder breed —

•

Roer- En had zes Roer-haakcn.

tót' ©e^Boot was lang ^ — 30*-**
Boot. ^ViOJ,, j—.

[ *-p.1.» :j JS4-&.» t W-a-."" 8--^
Hol1 — — —— ^ W-i,

vande ©eXhaloup was lang"»v> 14—

#

Sloep. W>d —- — Jki
.

: r>W .

~* 8*-*>

Hol — — — — — —

.

Een
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Een ander.

»3i

jg£n Schip» gebouw iri den Jaare

Lang
Wijd

— — — 155—0 Een
Schip laag

....

' 3^—O iyr Vo«.
9

Hol op de Koebrug — — —
Op den Overloop — —
Op het Dek — — — —
Nog Voorfchcens .

.

— —
_

— —

De Kiel was van drie Stucken, fiamen gezet.

De Laüchen waaren lang — —
Aan yder Einde dik — — —
Waaren met aj Bouten aan malkander geÜooten.

De Voor-fteven was by de Bogt om - gemceten lang

En in de Winkelhaak, tot den binne Hoek
Hadde Bogt — — — —
Was binnen dik

Van buiten dik

Breed, onder — — —
In 't . midden — 1—;

—
,

—~
Boven — — — —

"

Viel voor over

— 17—0

10—O Vtad»

De Agter- Steven was in de Winkelhaak lang -
Was dik, binnen >
Van buiten , boven

-

Onder — —— ! [•<.
—

Had Streek — — — —
Was van binnen Hol • — — •

—

Viel agter over — — ~
'.

—
De Hekbalk was aan de Agterkant lang —
Breeo* — — *~~* '— —
Dik in het midden — — —
Dik^an de Eynden — — —

•

Was rond — — — — 1

—

De fcmtfoen-Houten (tonden mee haar onder»

Eynden, uit de Hekbalk gemceten, óp —
Waaren dik — — —
Breed in 't midde — — — —
Breed» aan d' Eynden — — —

«

Van agtcren rond — —
De Wrangerts inde Spiegel waaren op de Steven dik
Dik , op en neder — —- —
De bovenfte lag , uit de Onderkant vandc Hekbalk
De Poorten ftonden uit de Steven — ~—
De Poorten wijd —— — —

—

Dc Tuimelaars dik — — — —

—

Ra Dc

37—'
vJJ«t

i—S

3—5>

3—f
aa—-

o

28—2 Vanic

0—71,0

7—0
1—I

1 c—4 Viodc
7

Htkbtlk.

*-7

1—

o

2—3 Ho-tcn-

I 1 Vrede

1— 2 Wringera
JDdcSpip-

a—a gei
*

2—4
0—8
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ip SCHEEPS--
Voet Dniai>

y«*de De Windfeeringen ftonden boven de Hekbalk a7-^-6

ri,!g«T Waaren boven, van den and*cb w*jd r. 13—

r

vindc Het voorde Middelfpa'nt ftond uit het agterfte LaCh

fMS. vande Voor-Steven — — — j*—

o

'c Was, inde Kimmen» binnen de Winkelhaak; 3—1
Op een halve Voet Holte , wijd — -—~ 30—uev
Ën op 17 Voeten Holte, wijd —: — \ 36—ó-

Het andere Spant ftond Ag*er>vfcn# | ;
—

; i0!""*
/ Tuflchen welke fes Wrangens waaren gevoegd
Welke ydcr Breed waaren — —

•

~.
—' o—10

En van den anderen Iwgen -r- *^Tf .

v«ct -liet voorfte Spant fttfnd, met de voóïfcant /voor
toonic

hc5 agterfte Lafch vande Steven ' '

P*nt

't Was lang, uit de Middelfchrap vande Kiel, tot

de bovekant vande Schcerftrook, volgens een reg-

'

tc Liny gemeetcn — — —
En had op defc wijfe Bogt — — —
Eh 't was tuflenen de Scnccrftrooken wijd — 3 f*""f

H« tg- Het agterfte Spant ftond , uit de Hieling gemeeten - '8—4
,ertW^t

. Was vande Bovekant toi Schcerftrook,,. tot midden,

op de Kiel, volgens een regte Liny lang *

En had op dele wyfc Bogt — Sf^Si

Was tuflehen de Schccrftrookcn wijd — Hrr9'

d« De Scheerftrooken ftondcn wijd, voor uit de Mid-

j^
mftr0* ' dellijn gemeeten , te weren, 6 Voeten uit de Bih*

nekant der Steven — —
Op Xx Voeten —

• — —
Op 18 Voeten — — — l1—7
Op *4 Voeten — — —* *7—

4

Op 30 Voeten — — *f-ro

Stonden voor , boven 't Schips Holte —
Agter —

,

'— —
Zy ftondcn rond, buiten de Cirkel ~

&8

. 1 <i

.

ff—

«

Hetin- Het Inhout was, op de KieU dik —
Iade Kimmen — —— 0-1

Op de Schcerftrook — — o

Op 't Reehout — — — 0—S

Voor» en agterwaaeda ligter na den cücb.
. 7 . .

.

vaafe Aan ydcr Zfdc waf <üj Schip met ry Centen, be*

Centa. fpannen. Te weten xi onder».en 4 boven de
Schcerftrook. En dan nog» voor ydcr Gilling een

Cent
Het
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Voet. Duim.

Het Zaadhout was dik .

— . — 1—o 2a£jJ

Breed ^ — — i-r
Ajter en voor fmalder en dunder.

*

De Kimwegers dik —? — — °—6 y«,d.

Breed — — — »—fStwr
De Strijkwegcrs dik — o—r gen .

Breed — — — — 1—

5

Al d' andere Wegers in *t midden dik —
Voor,, en agter

.

Balkwccgcrs vande Kocbrugge waaren dik — o-fe ^DcBdk-

*reed i ~
i : .

2 0
lingen beneeden de bovekant der Balken o—

4

>ic van den Overloop waaren dik — o—

6

Insgelijks breed — a-—

o

Hingen ook benecden de Balken

Dit van 't Verdek, of Boevenet , dik

Breed

.< 1 j

pc Balken vtnde Koebrtigge dik — ,—3
ke^Bt'-

Breed — —
• — — 1 +

Meerder en minder na 't Hout toelier.

Waaren rond — '

Lagen in 't groote Luik, wijd — '

Boven de Brood-Kamers wijd
—

Vorders raeeft al' van den anderen

Die van den Overloop waaren een weinig zwaar-

der. Laagen regt boven de onderfte, en hoogcr,

te weten, in 't midden van 't Schip
~~*~

Voor — — — —
Over de Brood -kamers lagen defc de helft digter

* afs vande Kocbrugge.
Dié van 't Boevenet waaren minder en meerder bre«d 1—

1

pik — — — 0--10

Hadden op 28 Voeten Langce, Bogt —1

laagen mceft al van den anderen —
De Balken van den Bak, dik —
Breed — — — —
Die van *t Halvdck, en Cajuit, dik — o—9
Breed — "' — — — — 1—

o

Dcflèlvs Bogt een', weinig meerder dan die van
't Boevenet, was,

ZV^n b
jJ

c g;o«c Maft, aan Bo*d,, u* h«
Dek gemeetcn, |>oog . —- .. .. .

„

Agter op de Windfeeringcn — " — 7—

^

De Balkjes vande Hutten waaren vierkant, dick 0—6
Laagen van makander wijd — — a—

8

K* waaren een weinig Ronder als vande Kajuit.

R 3 De
s
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134 SCHEEPS-
vtiuk Dc Knicn , door welke defe Balken geflooten waaren , hadden

Kienen
op de onderkant Vande Bandwegcr , Schcepwaards In , de, Difc-
te vande Balk, aan welke zy gevoegd (tonden.

De Knien van 't Halvdek, en Kajuit agter dc Wegeringen gc-
fchikc ftonden.

De Steunders , die aan yder Zyden , met haar negen, of om
den andere Balk, 't Schip onderfteunden , waaren langs-Schecps
breed 10 a 11, dwers Schecpsdik 13 4 14. Duimen.

De

• Voet Dium.

De Kloflên die , op dc Koebrugge , agter dc Wa-
K.ioa«. tergangen ftonden, waaren lang — — % 8

• Boven fchuins — — — 0—3
De Kloflèn op den Overloop aan Boord dick o—

p

Van binnen dik — •—
•

—
o—

9

d«w*. De Watergangen varidc Koebrugge waaren dik —
iw*- Breed — — — —

Die van den Overloop hadden defclvc Breedte, en Dikte.

Die van't Boevcnet breed — — — .

Dik - - — -
Dc De Schecrftocken zo vande Koebrugge, als Over-

t2>"
rft°C

loop waaren dik — — —. 0 6
Breed ~~ —

. ^ —

De Scheerftocken van 't Boevenet dik — —
Dog voor de Maft , daar 't Roofterwerk in quam

te leggen» hadden de Dikte van — —
En wierden met Ruiten om de Balken gewerkt.

v»nd« Vijv Banden defendcerde 't Schips Water -breckende Boegen,
aiodtn. f Opperfte daar van was, d' Eyndcn van den Overloop tc

dragen , tocgefchikt. d' Onderftc moeft het Lafch vande Kiel

en Steeven
»,
vervangen. De twee , die boven defe laatfte wa-

ren gevoegd, was het Focke-fpoor te torflên, opgeleid,

't Schips diep in 't Watcr-fnydcndc Piek, was ook met even gei

lijk Getal van Banden , bezorgd. Die dan aan wederzyden

nog haare Zitters , en d' agterftc fijne Slaapers by zig had-

den.

KwS'* Op den voorwaardfte Band, aan welke ook dc Brood- kamers

haar begin naamen » was, cenigfints na de manier der Engel-

fchc, om de grootc Holheid van V Schip aldaar voor 't Ver-

wringen te behoeden, een Kruis gevoegd: dat met Swaluw«

ftaarten de Band, en Balk ingelaten, en met Kien vaft geflo-

ten was. 't Haddc langs- Scheeps dc Dikte van 0—10
Dwcrs-Schccps van —

.
— — — «— 1

a . . , ƒ ja « . , | . . . .
Dc

©
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De groote Spil, die op het Dek voer, en aldaar 7, "Spa.

maar onder 'i Dek 6 Klampen hadde, was op de

tóp' dik — — — — — *—

f

fti 't Bedde dik — — — — *—

7

Inde Panne dik —
•

x~S

De Kop was lafig — — — — SS
, De kin-

De kleine Spil, was op de Kop dik 1—6 °« sPa«

De Kop was lang — »«"• — — 4—4« •

Had £ Klampen in den Omtrek.
Itn, draide in een Panne, onder aan de Balken .vaft Jjehegc.

tic Bccings Stutten ftaaken haare Hoofden op— 5—4 _ Y^Jc

En waaren langs-Scheeps dik —
:
— —^1 1—9 8

Dwars-Schceps — — — — r ,1—

»

iJe Kruisbeetmg was lang — — . —
: ?

Was vierkant dik — —— — j-^-8

Stak aan yder Eynde buiten de Stutten —
• Att-o

De Hoofden vande Stutten ftaaken ook boven de

Welke met een greine Schaal , tot minder Kabels- • >
fcwetfing, van agtcren bekleed was. ;l ,

f .f

De Kluifcn waaren in 't Kruis wijd — — 1—4
fcn

DeK,u*'

Stonden uit de Steven — — —
Ên waaren van den anderen gefield —

• . 0-^-8

De groote Knegt'was, boven den Overloop, de Kop / r*^.
daar by gcreekend , lang — — ; jt-r-8

'Dik, dwars-Schccps -— — — 4-*-

- - T_ -.

De Focke-Knegt was van den Bak af rot fiin

'

Schouders lang — — — J —.

1 F^

f% Hooft, dat dc Staad^gpeyd, was hig —.

'*

T>cfcnegtcn, die de groote Marszeyl-ScJiODten , en
Gytouwen ten dienfte ftonden, waaren Langs- Jf"
«cheeps, dik — .

— w i—o s<*"*r

Dwars-Schceps — ^
Sy Uoodenrnet dc xyd*. v«„ «1» _
De KEatcn voor de Marszcyl-Schooten wüd < 0.-^»
Voor ide Gffoujvfln^ :^ -L _ 0_J

Ter wederzyden aan Öoöftf, op tien Bak, onder de Focke-
Ree, ftonden * Knegten; de twee voorfte dienen <fe Focke-
GytouwttJ / dc twee agterftc waren tot de Focic Toppenanten ge.

fchikt,

DeMin.
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136 SCHEEPS-
fchikc , waaren 7 Duimen vierkant , en draaiden de Schyven

,

langs-Schccps , (chuins. ,daar in..

v*d*5 Agter de Focke-klaft, in 't midden van den Bak, waaren

dorSfc
0
* Knegjes, vandc zelve Dikte, yder met 2 langs Scheep ftaan-

de Schyven, zoo voor de Focke-Nok, als Buikgordings, voor
't voor-Marszeilval . en groot Marszeil Boeglijns, verordend. En
wierden defe 4 aan een Kruis-Bceting- Balkje , g Duimenjrier-

.
. . , kant , geflooren.

Aan Boord, nevens, en agter de groote Maft, waaren dier-
* gelykc Knegten, met de Schyven dwers-Scheeps geplaatft.

vwde Ter wederzyden , aan Boord , beneevens de Bezaans-Maft,
KnrE,o3£ ftonden » Knegten, insgelijks vierkant, en v Duimen dik. De
t"fop

* twee voorfte, die de Schyven langs-Scheeps hadden, waaren de
groot-Marszcil-Braflen % de twee agrerfte, die de Schyven dwerg
voerden , waaren de Kruiszeil-Schooten toegewyd.

Agter defe twee, aan Bakboord, liet fig de Knegt tot liet

Bezaans-val* die 8 Duimen dik , 10 Breed , cn met een lang-

Scheeps (taande Schyv voorfien was, vinden. Agter defe.laame

was nog een Knegtjé voor Wal van 't Kruiszeil gevoegd.

id<TE-
^c kajuit was ,anS mt ^c aBrcT^ant vande Windfcering ge-

JXkhaM, mecten, 11 Voeten. Even zoo lanq was ook dc Stuurplegt

,

co Bak. of anders dc Schans genaamd. Den Bak had 33 Voeten Langtc.

. ^ De Combuis , aan *t Stuurboord gefchikt, was lang o Voe-
Kombuii ten 6, cn breed 8 Voeten 2 Duimen. Den Ezel (rond met de
«nBotery. agterkant, uit het agter fte Befchot 4. Voeten, ƒ Duimen. Het

voorfte Yzer leide, met de Voorkant, uit de 'Muur 7, en her

agterftc Yzer si Duimen; cn een Voet hoog boven de Vloer,

het Rookgati langs-Scheeps 24 , dwers-Scheeps 31 Duimen wijd,

was.

De Botery, die defe tegens over was gefteld, had dc Langte

van 9 , en Breedte van 7 Voeten , 9 Duimen , alles buiten kants

gcreekend.

vant De Kabels» op den Overloop geplaatft, hadden 26* Voeten»
Labdgat. $ Duimen , uit de binnekant vande Voor-ftecvcn gemeeten . tot

haar verblijv genomen.

vaode Dc Kpnftapcls-Kamer had, uit de Hekbalk gemeeten, 27 Voe-

Br'^dka. Pc Kruid-kamer was hoog, uit de Buikdenning, beneevens het
men. - Zaadhout, 6 Voeten. Dc Zoode der Pompen was 3 Voeten

3 Duimen wijd. Aan yder Zyde waaren twee Brood-kamers »

en een regt van agteren geplaatft. In welke laatftc een klein

Helletjc, tot Scheeps Scherp-berging hing.
'De Deelcn , waar uit dit We/ll 'gemaakt was, Waaren akc-

maal zeer droog , cn dubbcld op.malkander gewerkt. Tw<f
Brood-
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B O V W-K O N S T. 137
Brood-kamers waaren nee Blik beflagen.* d' andere mee Harpuis
beftrceken. •

De Gcfcbut-Poorten op den Overloop, ftonden met de bovc- Vtnd"

kant van den onderden Drempel 13 Duimen boven de Water-
?ovtia

gang; even zoo veel hoogte was ook , Loot-regt , den boven-

Drempel boven den onderden geplaatft : waren langs- Scbceps

27 a 28 Duimen wijd. De Kruis-Poorren ftonden met de ag-

terkanten 8 Voeten 4 Duimen uit de binnekanten vande Rand-
foen-Houtcn. Al d' andere meeft al ontrent 8 Voeten van een

gefchikt» dog die» tuüchcn welke Combuis, en Botery, fig lie-

ten vinden, waaren 14. Voeten 6 Duimen van den anderen ge-

fchciden-

Inden Bak waaren ter wederzyden 3 , en op de Stuur- plegt

2 Poorten. De bovekanten vande onderfte Drempels uit den
Overloop hoog Duimen; even zo hoogwaren ook de boven-

fte van d* onderfte jfcfehikt : haare Wijdte langs-Scheeps was

twee twaalv-Duimfe Voeten.

De grootc Maft was, op den Overloop, tuftchen de Stevens
^JJJJ^

gemeeten lijnde, met de Voorkant, een Voet agter 't SchipsdeMitta-

rnidden geplaatft.

De Focke-Maft vond fig met haar Middel -dikte ia Voeten

7 Duimen, uit de binnekant vande Voor -Steeven gefield En
men bevond dat het midden van Bezaans-Maft-Spoor , op 't Boe-
venet gemeeten , 20 Voeten 6 Duimen uit de agterkant vande
Windveeringen lag.

De Pompen ftonden uit de agterkant vande Agter- Steven 34.
v*a&

Voeten Schecpwaards inde Piek; waaren boven 't Bóe'venet 34
ompcn

Duimen lang. De Knien refen 21 Duimen boven de Pompen
op, en vielen 14 Duimen voor over. Zulks dat de Boutgaten
inde Pompftocken, die 10 Voeten 3 Duimen lang» en 4 Dui-
men dik waaren , 14 Duimen van malkander ftonden. En 't Ma-
micring-Gat was 16 Duimen bcneeden *t oppcr-Eindc vande Pomp^
geboord.

Dit Schip had onder de Gcfchut-Poorten, in 't midden maar vmd»
eén Barkhout , met nog een Stuk dat vande Spiegel af. Scheep- BirU,oa*

waards heen, tot tegen xic Dubbcling aanftiet. So^,;
't Barkhout was breed 14, dik 8 Duimen. De Gang daar

de Poorten in quamen , gemeenlijk brecdc Gang gezeid , was
breed, in 't midden 42 Duimen, voor, en agter fmaldcr na be~

hooren , dik vier Duimea 't Barkhout hier boven gevoegd

,

breed ij, dik 7 Duimen. De Volling breed 14, dik 3 en een
halve duim. 't Barckhout hier boven breed 12, dick 6 Dui-
men.

De Gefchutgang onder 't Reehout breed 20, dik 3 Duimen

,

tin 't Reehout zelve breed 10, dik 6 Duimen.

S Dt
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v-adc Dc Setgang die agterv/aards op 'c Reebout was gevoegd,

tortuning. had 14. Duimen Breedte, en 2 Duimen dikte. Alwaar de For-

tuin -bladen die voor raeeft 9 » en agter 10 Duimen breed, en
Vijv^ kwartier dik waaren, met een Sponde waaren ingewerkt,

't Schip hadde f Gillingen, ert ydeg Gilling bevatten 2 Bla-

den. De Regelingen waren breed 7 , dik 4 , en het open tuflehen

beide wijd « Duimen.

vjn t De onderfte Legger van 't Galjoen was, aan de bovckant lang
Oijocii.

dc lotuw ix Voeten. Voor diep 18. en agter op het Gat
ao Duimen. Dc Legger was aan de Steven diep 16, agter de

Leeuw 11 , en onder fijn voorde Klauwen 6 Duimen. Dc
Kammen aan Steven breed 21, voor aan de Leeuw 14. Duimen.

De boven ftc Regelingen die op o Voeten Langte, van 't agter»

Einde, met Romeins - Hoofden befneeden waaren, hadden aan

de Koppen xo Duimen Breedte, en 10 Duimen Dikte. Nevens
dc voorkant vandc Steven, waren zy 10, en voor aan de Es
6 , en 4. Duimen breed , en dik. De onderfte Regeling was

aan 't agter- Einde 8 cn een halve, en f en een halve, aan

't voor-Einde, cn 4. Duimen dick , en breed Agt Spanten Knies

waaren dit Galjoen ten fteun der Regelingen toegevoegd. Het
tweede, en vierde Spant van vooren nog, met krom-gewaflen Be-

ting-balkjes , uitgefpannen was. De Oorftutten (tonden 1 3 Voeten

3 Duimen uit de Steven. Op de bove- Einden wijd 24. Voeten

9 Duimen,

vande De Kraan-Balken , die vierkant, en 15 Duimen dick waaren,
K

ftaken , in 't midden gemeeten , 36 Duimen buiten de Rege-

lingen van 't Galjoen. De Penterbalk was lang 24 Voeten ,

dik en breed 10 a 11 Duimen, (lak 11 Voeten over dc Rege-

ling.

De Focke-Ruften waaren 28 Voeten lang, voor 20, agter 16"

Duimen breed » binnen 4 , buiten 3 cn een halve duim dick.

Negc Spanten Hoofd-Touwen , met een Schinkel die zig tuflehen

*t derde en vierde Spant van vooren gcplaatft vond , waren op

den Rug defcr Ruften uitgebreid

Dc Langte vande grootc Ruften 37 Voeten was- Haare
*.' Breedte, zo voor als agter, was met de voorgaande gelijk; dog

zo binnen als buiten , hadden dcfe een halv duim meerder Dik-

te. En hadden ook, bchalven een Schinkel, die tuflehen het

derde en vierde Spant voer, 10 Spanten Hoofd-Touwen uitte

fpanncn.

De Ruften vande Bezaans-Maft, waren 16 Voeten ó* Duimen

Rute?^ lang. Voor if . agter 12 Duimen breed i binnen 3 en een hal-

ve , buiten 3 Duimen dik. Tuflehen het tweede en derde Spant

Hoofd-Touwen , die vijv in getal waren , hadden de Schinkels

hun verblijv - plaats bekomen.

Het Roer was onder fa , op het Gat vande Roer-pen 26 Dui-

men. Was boven aan de voorkant ip , aan dc agterkant 16* Dui-
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men dik. Het Gat voor de Rocr-pcnnc aande binnekant 10 en

12 , aande agterkant 8 cn 10 Duimen wijd was. Het hing aan

j Haaken, die yder in 't Kruis 4 Duimen min een kwart dik

waaren. De Roer-pen was by 't Gat breed 11, diep 12 Dui-

men. ' j .

De Leiwagen was . uit het Wulv , op de Hekbalk neer ge- ^ itti

meeten, 21 Voeten van daar gefchikc. Was 9 Duimen breed, «dvi toe-

en ook zo dik. En had op de 18 Voeten, die de Roer-pen ,

Wtoorco/

dter defc, gifis en" weder wierd gevoerd, 4 Duimen Bogt op-

waards; en voorwaards ao veel als vallen konden.

- De Kanter, gemeenlijk Kalderftok, was, behalven den Beu-

gel» ia Voeten 3 Duimen lang.' En de Rol , die in den Bril

draakfe , had 14 Duimen tot zijn Langte, tuflehen de Pennen

in, bekomen.

Het zoo genaamde Pqthuis , daar defe Kalderftok lijn keer

in nam , was 23 Duimen boven *t Sonne - dek verheeven ,

dwers-Scheeps lang 11 Voeten , wijd 1$ Duimen. Had boven

Op 'een Luikje» waar door Schipper of Stuurman gemaklijk de
Man te Roer, toefpreken mogt.

Het groore Nagthuis voor de Man te Roer, had 6 Voeten,

en zo veel Duimen Langte, ƒ Voeten Breedte , en 16 Duimen
Wijdte $ was in ƒ Kanen onderfcheiden. Het kleine Compas-
Huis 3 Voeten 6 Duimen lang , 3 Voeten 4 Duimen hoog,

en 13 Duimen wijd was, en in drie Appartementen verdeeld.

Het eerfte Heckcbord. dat boven de Hekbalk kwam, was in

Vmidden 18, aan d' Einden 16 Duimen breed , en 5 Duimen
dik. n Had agterwaards zoo veel Bogts als de Hekbalk, en op-

waards zo veel Route aande onderkant, als de Bocvcnets Bal-

ken. 'Maar aande opperkant a Duimen Ronder. Stond ƒ Voe-
ten 6 Duimen agter de Windveringen, en in 'c midden 10

Dtrttaen boven de Boevenets-deelen. die daar tegen aanftieten,

gevoegd. **t Was met 14 Verwulv - ftutten , die 7 Duimen breed,

en 6 dik waaren, befpannen. De twee mtddelfte, die 't Roer
in 't fchieten pafleeren lieten, waren 32 Duimen van den ande-

renrjgcp1aatft , een Eikc Plank was op bet Verwulv gewerkt En
Yoorfs jb^t Verwulv- fetas mef 2 Duims-deelen , digt gemaakt
<• De Dtkplank op' dir lleckebord , war 3 en een nalve duim
dtfe.Jcn fale 4 duimen iagtcrover 'c Heekebord heenêri, in Welké
defp <óofc van boven neer gefpykerd, en vaft- gemaakt Wtfs » kwam
bok tip ' Zydè ii' duimen buiten7 dfc Huit tè fteeken V Op welke
dé Voet vande GaaWery , met een verlóore Lip, was ingclaa-

ten.'
:

f •.
» : i f : .1

Het Hackebord , dat boven dtfXigte vftnde Gaaldery OéaW, ftond

de binnekant 7 Voeten, uit de agterkant vande Windveringen ,

tn was, uit, dfc toveJkanr vandfc voor^hfcve .Pekplank3 &huins,
•cot de bovekant, van di; Hackebord gemeeten , 6 Voeten 4
duimen daar. boven: -i geplaag. Dit Heckebord was in 't mid-
den breed if , aande Einden *8 duimen . , bad zo veel Bogt als

het ondejftc.1 De dikte die 4 cn een halve duim was , wierd
4* 7 S * een
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ccn en een halve Duim binnewaawis. om do Sjotten vande Gaal-

dery gelaarcn.

Pc Slingcuplank, die iwee Duimen dik was, ftond in 't mid-

den met. de bovejfcanc Duimen boren de onderfte Dekplank,;

en de Slinger-lijft die op dcfe Slinger-plank gevoegd , en vaflh

gemaakt was» quam agtcr II Duimen buicen de Deden uit cc

ïiecken.

De Voes vande GaaWery was jo Voelen lang. 7 Kmcn, die

6 Duimen tweed, en 5 dik waaren, ftonden daarin, en ook zo

veel onder 't Dak gevoegd. Vielen 36 >Duimen buiten de Wind-

vecringen Sehceps - waards uit 39 Duimen, ftond het Befchot

vaudc GaaWery, voor de agtcrkarlt vande Wmdvceringen geplaatft.

De ftaartde Plank » die op fy vande Gaaldery bei needen was ,

hadde agtcr 18 , en voor 13 Duimen Breedte. De Staathou ten

waaien 1» Duimen breed, af en aan, 96 dik als vallen konden.

De Hoek-Tcrmcn waren ook alzo, maar al d' andere een weinig

minder. • jo'

De Tafel inde Kajoit was 3» . en de Banken ja 'Duimen

hoog.

Een
Schip lang

i4oVoeten.

Certer van een Fluit -Schip, lang 140, vrfd 34
Voetm 3 Duimen, hol 14 Voeten 6 Duimen ,

gemaakt m 9
i Jaar 1668.

„„te s T"\E Kiel was lang 118 Voeten 4 Duimen» breed ar , diep

Kid. 1 3 20 Duimen; aande Hieling 1$ .Duimen vierkant» van on-

deren met een Eike Plank , 4 Duimen dik, verdubbeld.

De onderkant van defe Dubbeling ftond voor boven het Sta-

pel-Bedde 3* Puimen , en agtcr eBder de Hiejiog 5 Voeten*

Wierd van a4 Stapelbloks onderfchraagd. En dat, over wc»?

ke bet $sbip in 't aftoopen , dompen moft, was 30 Voeten uic

bet agtjer-fcinde vande Kiel gcplaatft.

• **". IS*'* Jt\i t t>

vande ; P<* Vflor-Smycii waa lang , yan bipnen by de Bogt omte*

voor-ste. meeten , 37 Voeten 4 Duimen. En inde Winkelhaak», vande bo-

vekaot vaAd«,Kiel, tof, den boven Bïnncn-hock, 27 X*
01*1 *

Duimen. Had 7 Voeten Bpgt. En viel uit het langde Lafch

vande Steven xa- Voeren voor over. Was van « Stuckeo, op

zyde , met een Spiis dat 5 Voeten $ Duimen, laag was, ja

malkander gevoegd. Tot haare Breedte had zy , boven 3$* in

't midden, boven de Schegge 31 , en onder, met de Scheggc

te Omen 47 Puim** En w« Yi& pinnen 15 Puimen d&H
.2 00

v»de B>e AgtW^cven, die, gelijk de Voorfte, va» binnen ook sf
*g*rstf: pmBiell ?dik waSj Wto4 buitewaards, boven, alwaar 14 Du*,

men Breedte had, op' if/ en onder aandc Hiekott , daar 9 Voe-

ten Streeks aan nam . op $ Duimen toegehakt. Viel % Voeten

buiten de Winkelhaak : en hadalao na den regten Hoek Vf Voev
ten>
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ten, en 6 Duimen Langt e bekomen. Dog was een , en een

halve Voet te kort gezaagd. Waarom ook in 'c Bouwen, en ftuk

van gelyke Langtc, molt werden opgezet

De Agterkant van 't agterfte Middelfpant ftond 2 Voeten 4 «vind*

Duimen voor 't Schips halve Langte, overftcvens gemeeten, cn
sp*nteiL

was op de Kiel diep 11 , inde Kimmen dik 10, op de Scheerftrook

7, op 't Reehout ƒ Duimen. Het voorfte Middclfpant was 6
Wrangens, die ydcr 10 Duimen breed, en 7 Duimen vanden an-

deren waren voorwaards geplaatft; 't was op 10 Voeten, uit

Kiels Middelfchrap, twee en een halve Duim opgenomen. Op
y Voeten Holte Was de Orilangc drie en een halve Düira inge-

nomen. Was inde Kimmen x.8 Duimen bittnën de Winkelhaak

,

en waaren de Stutten op het boven-Eyndc j$ Duimén ingedo-

ken, en de roeeft ijdte Wierd 1 Voeten beneden der Holte ge-

vonden.

De4 voorkant van *c voorfte Spant ftond 4 Duimen voor 't

agterfte Lafch vande Voor- Steven gevoegd , en het agterfte Spant

,

was io Voeten 9 Duimen, uit de Hieling, geftcld. 't Schip

was op 't voorfte Spant , een halve, op 't agterfte een h,eele Voet
nauwer dan op het middclfte, gebouwd; te weten op de Scheer-

ftrook.

~
-Ijfet Zaathout had 9 en een halve Duim dikte ^ jen, a.6 Dui- w

v
^J

men Breedte, voor, en agter, na bchoorc», dunder cn fmalder r^
a "

gewepkt.

V.^jc; Wegers m het Vlak, waren, to^^wiMp yancI^XoJ^ar
ren , 7' Duimen van 't Zaathout gefchoven, en had Je 4 Duimen dik-,

te. i DcJCimwcj^ers hadden 5 en een halve, en de Bandwegels,,twee
onder malkander gehangen, defelve Duimen Dikte, Dac cn een

halyq Duim was de Dikte vande gemeepe .'Vv'egeringcfli mee yrel-

ke Schips Inhoutcn op de zyden bekleed wierden.

1. fiè^Balken vanden Overloop waren tx
;

, 13J a 14 Duimen dicp ( v*nd#

hadden by na defelve Breedte en 7 Duimen Ronre: de Balken

van/tgrootc Luik lagen 6 en een halyc, die vande groote Maft
j,^cn; voorts al de andereq omrent $ cn een halye VocB^-van
malKanderen. Sujks dat dereh'Overlopp voor fie Mafy van- i| f

De^Öalken vari'rBoevehet Waren vierkant ,
J en 9 Duinifcn diep . _ v«n<f.

en ook foo breed Lagen meeft altemaal 4 Voeten van den arr-

"

deren , neemóy uit <lic
f yafl

't groote Luik» welke cctt Ruimte
van 6 Voeten, q pptmen >uflcn^n bei^ep hafl^én, ,en. nimen op
*t wijdftc van % PHÏgicpr Bogt' a^n. - JDeFe Balken/ lagen met
haar opperkant "Boven- dc> pnfjprftc

f
acp jn.dèn JEk>cg 8 Voeten

H hy.^c Jffl&fi SWftW^wJ-iS^?' «1 by
,

de

grpote V\l,r;Yw« 3, W fe^te^ 7%tt i> en by

;t Bc^otTVi. t .ï^g^t ^ Voeten %.puimen. ,
•.

• tJt «Föckernaft ftimfrAt *è lètnél^njN^ndé Steveïï ^ Vöéten , sim

op ^Éocrenct gertfecten fljnde.
'

'
ob "'

"
"ndcM*-

tfui
6

S 3

V
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T)é gro^ Ma{¥

;
ftond,

:

op den Overloop gemeeten fijnde,

dé voorkant tér halfér wegen in 'i Schip over-Stcvens.

De Belaans - Maft waS met haar Spoor i6 Voeten uit de ag-

terkant vande Agtcr-Steycn gcplaatft. Even alhier was ook 'c

JSSSfft^^JPffife"SfWWW Beftcld -
D°g ^at vande Cajuic

n üak. was 4 \ ocicn 4 Duimen agterwaards gepaft. De Pompen fig

confti- 29 Voeten, wit de/ Hiöling gcftcld vonden. De Langte van het

cn!ubd.
er
Cabclgit begreep uit dc bmnekant vande Voor-Steven 17 , ca

gat. den Bak op dito wijle 3 1 Voeten.
Kom- .pe Combuis had , buitens kanten 9 Voeten Langtcn , en 7

Boi!i£.
Voeten 8 Duimen Breedte. Den Efel Hond; uit dc agterkant

vande Muur 4. Voeten. Het agterfte Yler met dc agterkant ao,

en het voorfte 9 Duimen uit dc Muur gefteld.

De Botcry was Lang 8, Breed 7 Voeten.
#

.
..."

wijdte Dit Schip had op den Overloop, aan yder zydc 10 Poorten

,

nnkG?- daar van Wicrd'er 4 voor, en ©"agtcr dc Maft gevonden. Haare
fchutPoor. onderfte Drempels waren met dc bovekanten i$ Duimen boven

dc 'Watergangen gevoegd. Defelve Wijdte in 't Loot gemeten»

ook tuflehen onder en boven -Drempels was; maar de Wijdte
Langs-Schecps fig wel tot 17 & x8 Duimen uitftreckten.

vande Het onderfte Barkhout was breed 14 dik 7 Duim. Dc Vol-
wiAou. üng breed \o , ciik 4. eh een vierde Duimen. Het Barkhout on-
tw

' der dë- Poorten Weed' 13 dik 6 eh een ttalV Duimen, . '

r;

Dc Brcedc Gang breed 45 , dick 3 en een halv Duimen.
YBarkhooc boven dc Pöortcn breed H, dikféri een halvDui-

De Vblling daar boven» breed ïf, dick 3 Duimen. Het bö-

Vprifte Barkhout breed 10 en een halvv dik ƒ Duimen.
Dc Volling daar boven breed i + , dik 1 Duimen. Het Rce-<

hout breed 9 , dik 4 Duimen, 't önderfté Barkhout was aande

,i t,v yW-k*m * Voeten <5 Duimen, Hoogcr dan in 'c midden
cq./ , f'gCzetj- nuniiuCi r'j . L l

&:* *,.- ... Y.r!

vant J
*' De onderfte Legger van 't Galjoen tvai, aaride bovckant lang

Galjoen ^/ Vofc£a ,<cn had > afdaar ij Duimen Bogt.
, Pc LceuW had

li Yó^^f}&M'^mcr {

V<k>töp iljrf Kóp aV, en aker
op fijn Gat 18 Duimen L

Dïcptc De Kammfe "was aari'M-
* 7 J"**

Mchcf dc LefigCKJ1
J?,t;>cn

j
aaii

;
^;Ifecuw ii'Qujti|cn

* WW/. rti;v ruCjV 4 Ifi'" Ürwn n.-r.l r«^:d " '\ Aon ro

v„ t - Hét HèckcfJorr|W Vóeteti .ff'Dui-
Agtcrwerk. J^ ^cil ïf; fe/ndc lV PuifflCn 'b^d ,

... Jnf afcdmrrieri Wn '<ib onderkant van dir^ï

kebord geplaatft. Eit'het Héckeootf :dar 'bdvcn dé Ligtctt
<

de Gapldcry kwam , was met dc; poderkant,. 19 «juimen , bo-

ven dc bovckant vande Slinger-lijft «raft gemaakt* En fcad die

. O ^ Schip
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Schip 3 Ligtcn agtcr uit. die ydcr dwers-Schecps 22 Duimen
wijd waaren.

Certer <van een Schip, lang 85, ivijd 21, hol 1

1

Voorfcheen 4 Voeten, met een enkeld Dek, ge- «/voeten;

bouwd in 't Jaar 166S.

DE Kiel was Jang 71 Voeten 6 Duimen, in 'c midden 14 vwd«

Duimen breed, cn ook zoo dik, voor cn agtcr toegehakt

^

naar behooren. Was mee een Beukc Plank, 3 Duimen
dik, van onderen gedubbeld De Naay-Nagels vandc Zandftrook

,

waaren 14 Duimen, van malkander geboord.

De Voor -Steven was lang vande bovekant der Kiel, tot den Vmie

bovc-Binnenhock, inde Winkelhaak gemeeten 16 Voeten 3 Dui^^c '

men. Was 9 Duimen dik, onder breed 24, in 't midden 19,
cn boven 22 Duimen: en viel 15 Voeten voor over.

Dc Agtcr- Steven was inde Winkelhaak lang 14 Voeten; 9 vande

Duimen dik, boven if Duimen breed, had ƒ cn een halve Voct^S""***
ftreeks, was aan de Voorkant i+ Duimen hol, en viel 2 Voe-
ten agter over.

1

Dc Hekbalk was aandc Agterkant 15 Voeten lang, 14 Duimen vande

breed, en 9 Duimen dik, en had f Duimen bogt agter uit.
Hekbalk.

De Rantfoen-Houten waren ƒ Duimen dik, in *t midden 17 vande"

duimen breed , aan dc Eyndcn een weinig fmalder na behooren : 8P,^eL

Hadden Agterwaarrs 3 Duimen Bogt, cn (tonden met de Keel
7 Voeten uit het onder Eynde vande Steven. Met een Broek-
ftuk, en twee Wrangen, die 8 Duimen Dikte hadden, cn vierkant
waren, was dcfe Spiegel gefloten.

De Wintveringen (raken 13 Voeten boven de Hekbalk uit, Vande

ftonden op de boven-Eyndcn 9 Voeten wijd, cn waren Lanes- wiffltwi°ï

Scheeps j Duimen dik.
*

Hec Middclfpant was inde Kimmen 26 Duimen binnen den van-e

hoek vandc Winkelhaak gefchikt, cn dc Schcerftutten , op het £
lid«leU

boven-Eynden 22 Duimen binnen de Lootlijn gefteld Was op
'

dc Kiel 7, inde Kimmen 6 en een halve, op dc Schccrftrook

f Duimen dik.

Dc Schccrftrook dje 9 Duimen breed was had voor op dc Viait
ccrftcRy, van u Maafle Voeten, 3 en drie vierde van eenscke"-
duim , op de anderhalve Ry , alleen een vierde van een duim ftrook '

fwangte* op de tweede Ry een duim Secg: en voorts foo veel
tot agteren toe. Stond voor, 6 Voeten vande Steven, 11 Voe-
ten 3 Duimen wijd, op 12 Voeten, 16 Voeten 6 Duimen wijd,
op 28 Voeten uit de Steven, 18 Voeten 6 Duimen, op 24 Voe-
ten 19 Voeten 6 Duimen wijd : en foo voorts op *t Middclfpant
aan. Was voor aan Steven 12 Duimen , en agtcr 5 Voeten 6 Dui-

men
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men hooger dan in 'c midden gefchooren-

vmde Dit Schip had cwce Spanten Barkhouten onder de Poorten,

mee een Reehout daar boven; de Barkhouten breed 10, en 9,
dik 4 en een halve» en 3 en een halve Duimen, 't Reehout
breed 6, dik 3 Duimen, 't Schip had een Huid van $ Duimle
Planken aangetrocken.

vin't Het Saathout was breed 18 , dik f Duimen* de Kimwegers

etTdc we. twcc nevens malkander , breed t 3 , dik 3 Duimen , de gemeene
gen. Wegers dik z Duimen. De Balkweger was 18 Duimen breed,

t en een halve Duim dik.

vind* De Watergangen breed 16, dik 4 en een halve Duim, de
watergin- Schaarftocken hadden wel defelve dikte, dog niet meer dan 11

§3£r. duimen Breedte, en een Setweger 2 Duimen dik, was van voyn
stokkei. tot agtcren op de Watergangen gevoegd. Voorts was den Over-

loop met Declen die 1 Duimen dik waaren, toegedekt.

vande De Oorftutten waren 7 Voeten 6 Duimen uit de binnckant

™ vande Stcvcn gcplaatft. De grdbte Gilling Hond , met de bovc-
kant vande bovenftc Lijft, 35 Duimen boven 't Reehout ge-

voegd. De Lijften waren breed 4, en het open tuttellen beyde

ƒ Duimen wijd. 't Schip had 4 Gillingen, en waren yder een

blad Wagefchots diep.

nB°3f
e ^ kajuit was, vande Voorkant vande Wintvcring 11 Voe-

«nschiw. ten 9 Duimen lang; en den Back begreep. 19 Voeten 6 Duimen
Langte; de agterfte Bak-Balk was 5 Voeten 7 duimen boven
'c Dek geleid » en de voorfte Schansbalk was 5 Voeten s dui-

men, cn aan de Wintveringen 6 Voeten 7 duimen boven den

Overloop verheven.

Swaane De Overloops - Balken waren 8 a 9 Duimen breed* 9 £ 10
randcB.ti' Duimen dik, en ƒ Duimen rond*, lagen doorgaans meeft 3 en

een halve Voet van malkanderen ; neemt uit de Balken van

'tgrobte, die 6 Voeten wijd waren geleid. De Balken van Bak,

en Schans hadden f Duimen Diepte, en 6* Duimen Breedte, en

een weinig meerder Rondte, dan de onderfte, aangenomen.

De Konftapels-Kamer was, uit de Hekbalk gemecten, 15 Voe-
ten lang. Aan yder Zyde had dit Schip 6 Poorten ; te weten;

3 inden Bak , 2 op de Stuurplegt , cn een in 't midden van

'c Schip ; waaren met de bovekant van den onderften drempel

i; duimen boven den Overloop gcfteld.

y*n t De onderfte Legger van 't Galjoen was, aande bovekant 12
o»ijo:n. Voeten lang; had aan de bovekant 13 duimen Bogt De Lang-

te vande £#ccuw was 6 Voeten 6 duimen » en de Kammen ,

tuftchen de Leggers in, begreep aan Steven 13, en agter de Leeuw

9 duimen Breedte.

Van Je

Van 't Het Hackebord van 'c Vcrwulv was» de binnckant, 1$ dui-

men
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men uit de «Agtcr-Sceven gefteld, en was 11 Duimen breed. De
Voet yande Gaalderycn was 6 Voeten lang. De Slingerlijft was
aa Duimen boven 't Heckebord gevoegd, en 't Heckebord bo-

ven de Ligtcn vande Gaaldery was 24 Duimen boven gemel-

de Slingerlijft vaft gehcgt. 't Schip had 4 Ligren agter üic , die

ydcr 21 Duimen wijd waaren.

't Roer was breed, onder 36, boven 17 Duimen; en op de R
Vlo1t

Kop dik 18 Duimen. Het Gat wijd 5 en een halve, cn 6 en
***

een halve Duim: en badde ƒ Roerhaaks.

t Schip had a Banden inde Piék , 3 dito met een Focke-
Ba
v
J^

de

fpoor inde Boegen, en 4 Knien op SpiegeL De Focke- Maft
*

was met de Voorkant, op de Overloop gemoeten , 7 Voeten

4. Duimen uit de binnekant van 'c Slemphout, dat tegen de
Voor-Steven ftond, gefield.

Certer van een Schip , lam 10 1 en een halve ,sc£pi«ng
_ . 10 f 01 co cm
Htjd 23 Voeten , Mol onder den Overloop agt Voeten haWcVoct

twee Duimen. Op 't Verdek 14 Voeten twee Duimen.

IJad twee en een hafoe Voet Voorfclxen. Dit alles ,
ge-

lijk de Voorgaande , op Amjlerdamfe Voeten. Gebouwd in

't Jaar 1620.

DE Kiel was, uit het binnenfte Lafch vande Voor - Steven De Kiel,

gemoeten, 7 ƒ Voeten lang, in 't midden if Duimen dik,

cn breed: agter diep 10, cn voor if Duimen. Was 4
Duimen hol gcftapeld. Had 3 en een halve Duim binne-Spon-
de, die op 16 Duimen ryfendc gehakt was. En het Lafch Jn
de midden had 8 Voeten cn 8 Duimen langtcn, was met 22 Yfc-

re Bouten aan een geklonken.

De Voor-Steven, die 4 Voeten Bogts haddc, was aande bin- -d»

nekant , by de Bogt omtemeeten , 27 Voeten 3 Duimen, cnVoor-stt*

inde Winkelhaak» 17 Voeten 8 Duimen lang* viel 20 Voeten
?cn*

voor over; was 10 en een halve Duim dick, aan ydcr Zyde
een Duim $ dog boven te niet tocgehakt. Was onder , behal-

ven de Schegge 24 , in 't midden 20 , en boven 2 2 Duimen breed.

Het Lafch van Kiel ci^ Steven was 1 Voet 6 Duimen > maar
't Lafch vande Steven zelvs 4 Voeten lang.

De Agter -Steven was lang aande Voorkant by de Bogt om- Deig.

gemectcn, 17 Voeten 8 duimen, inde Winkelhaak 17 Voeten
teT"s*ye"1

3 duimen, dick 12 duimen, boven breed ie duimen, onder

ƒ Voeten % duimen Strecks ; viel 3 Voeten agter over.

De Hekbalk aande agterkant lang ijr Voeten 3 duimen ^breed Dtffaks

14, dik 10, en Bogt 8 duimen. ^*
{

a

Pc Randfocn-houtcn breed 17, dik 8, aande Eyndcn 6* dui.^^
;

T men
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ttn

mén , ftondcn 8 Voeten boog met de Keel . uic de bovekant
vande Kiel.

De Wrangen onder de Poorten leide 1 6 Duimen nic de Hek-
balk , der andere twee na Reden wijd; breed 9 i 10 duimen. De
Poorten (tonden 10 Duimen uit dc Steven; waren 16 Duimen wijd.

De Tuimelaars ƒ Duimen dik. De Windveeringen boven de
Hekbalk 16 , boven wijd 8 Voeten.

De sint- De Zandftrooken waaren in 't midden breed 16, agtcr *o dui-

men * dik $ duimen s refen mee de buitekanc nevens de binne-

Sponden op , en gaven , op defc wyfe , 3 en een halve duim
Ruimte, voor de Lokgaten.

DcSpta- De Middclfpanten waaren op de Kiel 6\ inde Kimmen ƒ en

een halve» op de Schecrftrook 4. en een halve » en op 'c Ree-
hout 3 Duimen dik. De Stutten vielen inde Keel 18 Duimen
binnen de Loodlijn. Het voorde Middelfpant wa9 17 Voeten

ƒ duimen, uic het Lafch vande Voor- Steven, gcfteld , en het

andere ƒ Voeten meerder agtcrwaards cefchoovcn. De voorkant

van 't.voorfte Spant ftond op het Lalch vande Steven 1 en de
agterkant van 'c agterfte Spant was 16 Voeten uit de Hieling

gcplaatft.

De De Schecrftrook had, op de eerftc Ry, van 12 Voeten, 3 en

rtrrok'.
drie vierde van een duim

,
op de ander halve Ry, een en een

halve duim Rondte. De tweede Ry had een halve duim Seeg.

De derde halve Ry , en voorts de geheele Strook , nam drie vier-

de van een duim Seeg aan. Zy ftond op 't Middelfpant , met
de onderkant op de Holte van 't Schip , en liep voor aan Ste-

ven 16 Duimen, en agtcr 7 Voeten op.

H«t. Het Zaathout was in 'c midden breed 18, dick 6 Duimen.

cï'w^i.Voor, en agter fmalder, en dundcr na behooren.

Dc Kimwegers waaren dik 3 en een halve. De Strykwegers

3 duimen, breed 1+ i if duimen. De Balkwegers dik 4, breed

16 a 17 duimen. De Wegers in 't Vlak dik 2 en een halve,

en inde Zyden van 't Schip x Duimen.

Bind?»"
Agtcr inde Piek waren 3 , en voor inde Boegen , onder den

Overloop 4 Banden» die p, 10 a 11 Duimen dik, en ia a 14
Duimen breed waren, gefchikt. Het Focke- Spoor, dat tuflehen

deonderftc en boven fte ingevoegd Was, had 30 Duimen Breedte,

én '8 Duimen dikte.

vande De Overloops-Balken waren dik, aan de Eynden, pi 10, in

't midden 11 a ix t breed, 12, 13, a 14 Duimen, lagen meeft 3

en een halve Voet van malkandcren. Die van 't groore Luik wa-

ren 6, en van de andere Luiken 4 Voeten van den anderen ge-

deeld Dc voorfte Maftbalk was met dc agterkant een Voet ag-

tcr 't.midden van 't Schip gcplaatft. De Boevcnets Balken wa-

ren dïk 6, breed 8, p, i 10 Duimen. Lagen by dc grootc Maft

aan Boord, uit o'cn Overloop hoog 6, voor inden Boeg f cn
een
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een halv Voeten : agter met het Heckcbord van *t Wulv ge-

meen.

De Watergangen vanden <5verloop dik 4 en een halve, breed DeW*;

17 a 18 Duimen , met een Waterloop uitgehakt De Sponde

breed 5 , diep een en drie vierde duimen. De Setweger dik 3 Oockeo.
"

en een vierde, breed 10 Duimen. De Watergangen van 'tBoe-

venet dik 4, breed 14 DuiÉkcn. De Setweger onder 't Scband-

dek was 2 en een halve duim dik.

De Schaarftocken van den Overloop dik 4 en een halve ,

breed 11 a 11 Duimen. Die van 't Boevenet dik 4» breed 9
a 10 Duimen j laagcn in 't groote Luik $ Voeten ƒ Duimen
wijd , en de Rooftcr-Latten waaren 3 en een halve duim van

malkander gedeeld.

De Poorten waaren met de onderfte Drempel» ao duimen bo- DePoor-

ven den Overloop gehakt, en waren in 't midden vierkant 10

voor en agter, langs-Schceps , wat meerder duimen wijd tube-
hooren.

1

De groote Kncgt vierkant dik 14 i de Focke-Knegt tl: de DeK«f
Marszeil-Schoot-Knegten 7*8 duimen. Dc groote Vifling dik 7*

tai*

de Focke- Viffing 6 duimen. De Banden die onder en boven

cle Kluifen waaren gevoegd, hadden 9 a 10 Duimen dikte, en

ij a 16 Breedte, en Langte na behooren.

't Schip had 3 Spant-Barkhouten , met een Reehout, de twee vtaèm

onderfte, die 10 a 11 Duimen breed, ƒ Duimen dik, en injjj**"*"-

*c midden 16", voor 14 Duimen van den anderen wijd waren,
lagen onder de Gefchut-Poorten gevoegd. Het derde dat 4 en'

een halve duim dik, en 9 breed was, had plaats regt in de Keel

,

boven de Poorten genomen. En 't halv- rond gefchaarde Ree*

hout was breed 8 , dik 4 Duimen.

De onderfte Legger van *t Galjoen was 18, en de Leeuw f v»-/t

Voeten lang. De Leggers waren aan Steven dik 7 a 8, en by Ga,j°«'

de Leeuw 4 Duimen. De Leeuw was agter 14, voor .%% Dui-
men dik. De Kam had agter 14, voor 8 Duimen Breedte, en
agter 3, voor x Duimen dikte.

De bovenfte Regeling van *t Galjoen was breed , benevens de
Steven 7 , voor aan de Es 4 Duimen en op de gcfeide plaatfcn

3 en een halve, en 2 en een halve Duim dik. De middelfte

en onderfte Regelingen waren ageer f , voor j.en een halve

Duim breed, en aan de Es alle malkander in Dikte gelijk.

Het Roer was boven dik 11, onder 8; boven breed ao, on- vu t
der 36* Duimen Rp*.

Certer van een Schip lang IJ4> wijd 38- tfol-

17 Voeten 3 Duimen
, gebouwd in 't Jaar \66j.

DE Kid was lang ix6 Voeten 8 Duimen , in *t midden 1% Vub
Duimen dik , encven foo breed') aan de HicUng 16 Dui-^
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men diep, en 17 breed, van onderen met een Eyke plank 4 dui-

men dik, en cer*wederfyden een duim buiten dc Kiel uitftekende,

om de Dubbel-deelen op neder te letten, gedubbeld, die om de
6 Duimen Langte, dan met 3, en dan met 4 Spykers vaft gc-

hegt was. De Sponde wierd cerft 7 Duimen wijd gebakt, ver-

volgens wederom vande onderkant af, op 4 Duimen toegefchepr,

en was 3 en een halve Duim diqp gemaakt. Had 4 en een

vierde duim binnefponde, die op 22 Duimen Breedte, na dc bo-

vekant vande Kiel, regt geftooken was. Op 16 Voeten Langte

uit de Hieling draaide de Sponde op de bovekant van de Kiel

te niet, en op de binnekant vande Agter-Steven was de Spon-

de a duimen Kielwaards op, en 6 Duimen Kielwaards neer ge-

hakt. De Nay-Nagels waren in 't verband ix Dei imen wijd ge-

boord, 't Lafch dat de Voor-Steven aan dg hegte was 3 Voeten
lang» en de Kiel 7 Duimen hol geftapeld.

Vind»
VootSte

De Voor-Steven was 16 Duimen dik, ter wederfyden een Duim
tocgehakt» dog boven te niet. Was boven 33, in 'c midden

29 Duimen, maar onder met de Schegge 4 Voeten breed. Had
van binnen 6 en een halve Voet Boet. En was aldaar met de
Bogc omeemeeten 40, dog inde Winkelhaak, vande bovekant

der Kiel, tot de boven -binnehoek x8 Voeten lang: en viel

ook foo veel voor over.

a
Vt

°stc-
^c Agter-Steven was aan de voorkant 30 , maar aan de Ag-

ven. terkant, inde Winkelhaak 18 Voeten lane. Was aan de binne-

kant 17, aan de buitekant boven by de Hekbalk 12, en onder

aan de Hieling 10 Duimen dik. Boven breed 24, inde Keel 39
Duimen, maar had op de Kiel 7 en een halve Voet Streeks.

Was aan de binnekant 13 Duimen hol» en viel 3 en een hal-

ve Voet agter over.

De Hekbalk was aan de Agterkant vj Voeten lang* op en

neer breed ax Duimen, dik op Steven 19, op de binnen ftc

Tuimelaar 16* , en aan de Eynden if Duimen» en was 12 Dui-

men rond.

vandc pe Ramfoen-houten , na een regte Liny , 20 Voeten lang, it

Duimen dik, in het midden 26* , en aan de Eynden 24 Dui-
men breed, flonden met de Keel 1 ƒ Voeten uit het bovcn-Eyn-

de vande Steven.

De Bovenfte Wrangen was 24 Duimen beneden de Hekbalk
gevoegd. Had op Steven if Duimen Breedte, en ïx duimen dik-

te, blijvens hout. De tweede Wrangen was 15 Duimen van d'cer-

Ite verfeheide, en 14 Duimen breed » en blijvens hout 12 dik.

De Gefchut-Poorten ftonden x8 duimen uit de Steven. Waren
16 Duimen vierkant. De Tuimelaars 8 Duimen dik. De laft-

Poortcn hadden insgelijks xo* Duimen Wijdtcni waren ook vier-

kant» en de bovekant van 't Brocckftuk kwam de plaats vanden
onderften Drempel te bekleeden.

» »

Midïu De twee Middelwanten waren hoog, vande bovekant vandc
w*,.

&
Kiel»
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Kiel , tot de boven -Eynden vande Stutten 28 Voeten en 5
Duimen De Stutten waren aan de bovcn-Eyndcn , ter weder*
zyden 4 Voeten 10 Duimen ingetrocken. De Spanten waaren
inde Kimmen 34 duimen binnen de Winkelhaak, en hadden
op 16 Voeten Holte haar meefte Wijdten. En op 17 duimen
Holte waaren de Spanten 30 Voeten wijd. En op 6 Voeten
Holte hingen de Oplangens 13 duimen aandc Nagel. De Leggers

waren op 11 Voeten Wijdte uit Kiels-Middelfchrap z en een

vierde duim opgenomen. Waren op de Kiel dik 11 > breed 10

,

duimen. De Buikftucfcen dik 10, breed 7, 8. & 9 duimen. De
Oplangens op de Scheerftrook dik 8 duimen. De Stutten inde

Keel dik 7, op 't Boevenet 6, op 'c Reehout ƒ duimen.

Het voorde" Middelfpant ftond met de Voorkant 31 Voeten
uit het agterfte Lafch vande Steven. Hec agterfte was 6 Wran-
gens , die yder 10 duimen breed, en 7 duimen wijd van mal-

kander waaren , agtcrwaards geplaatft. Voor de Middelfpanten

waaren nog 4, en agter de Middelfpanten nog 6" Wrangens na
de middclftc Malle gevoegd.

De Windvceringen ftonden 26 Voeten boven de Hekbalk, y»nde

en waaren aldaar, op de buitekanten, if Voeten wijd. 'c Schip JjJS**
1^

was ontrent de groote Halsklamp, op 't Reehout wijd 18 Voc-sumea.

ten 2 duimen. En de Oorftutten ftonden uit de agterkant van-

de Steven, met haar voorkanten 11 Voeten 6 duimen} op de
boven -Einden 17 Voeten wijd. Het Inhout verlalchten 4, ja 6"

Voeten.

De Scheerftroken ftonden met de bovckanten, op de Middel- ^J^^
fpanten 17 Voeten 3 duimen uit de bovekant vande Kiel. Ag-
ter met de bovekant, na de bovekant vande Hekbalk} en voor
aan Steven liepen zy dvimen op. Zy hadden op de eerde

Ry van ix Maaflc Voeten, f duimen zwangte: op de tweede

Ry even zo veel : op de derde een en een vierde duim : op de
vierde een halve duim Seeg ; en voorts het ganfche Schip langt

drie vierde duims Seeg- Zy ftonden wijd op 6 Voeten vande

Steven, uit de Middellijn gemeeten, f Voeten 10, op 12 Voe-
ten 11 en 10, op 18 Voeten 15 en 6, op 14 Voeten 17 en 3,
op 30 Voeten 17 en 10 , en op 36 Voeten 18 Voeten 3 dui-

wijd.

Het Voorfpant ftond, met de Agterkant, op 't voorfteeynde 'vtnhct

vande Kiel, en was op de Scheerftrook 34 Voeten wijd. Het y^-^.
Agtcrfpant was met de Agterkant 11 Voeren uit de Hicling ge-

voegd, en had op de Schecrftrooken 33 Voeten Wijdte.

De Centen, die 3 Duimen breed, en 1 en een halve duim vande

dik waaren, kwaamen aan yder zyde, tuflehen Scheer, en Sant-

ftrook, met haar elven Schips Fatfoen te geren. De tweede

vande Santftrook gefpannen , inde Spiegels Keel fijn eynde nam.
Dog een gedeelte van een Cent wees nog de Gecren aan, die

agtcr op dc Santftrook motten gewrongen werden.

T 3 Het
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vu't Het Zaathout was breed, uit midden 25, voor en agter 10

1

dik in 't midden 11 , aan de Eynden 10 duimen: de Laflcheti

foo lang dat 4 Wrangens bevatten , met een Haak in malkander

gevoegd, en op yder Wrangen met een Bout inde Kiel. tot op
2 duimen na doorgeboord, geflooten. De Bouten inde Iiaflchen

vande Kiel waaren op de Wrangen uirgeteikcnd, op dat deflèlve»

in die van het Zaathout te booren, mogten gemydet werden.

•->

Dfi Viakwegers waren in *t midden 4, en een vierde i 4, en
fi*> voor als agter 3 duimen dik. De Kimwegcrs breed 16, dik

6, a 5 en een halv duimen. De Strijkwegers een balve duim
dunder.

• De gemeene Wegers, die» in 't ruim, Schips zyden bekle-

den, hadden 3 duimen dikre. De Balkwegers foo vande Koe-
brug als van den Gefchut - Overloop waaren as duimen breed»

en 6 duimen dik, waaren 6* duimen beneden de Balken ge-

plaatft. De Balkweger van 't Boevenet lag ƒ duimen beneden de

Balken, was in 't midden ƒ duimen dik, en 20 breed.

Voor in 't Schips Boegen lagen 7 Banden onder den Gefchut-

Overloop gepaft, die 22, x$, 24 a a.f Voeten lang, 17 a 16"

duimen dik, en breed waren, d' Eerfte van onderen kwam de
Knoop van Kiel en Steven te vervangen: de tweede de agter-

"kant van't Fockefpoor, dat 8 duimen dik was, te (leunen; de der-

de was van vooren tegen de Fockc-Maft gefchikt: de vierde, en
vyvde alleen tot ftijfte van Schips Boegen diende .* de zefte de
Einden, vande Koebrug : en de zevende die van den Overloop

< op haaren Ruggc torftten. De vier onderfte waren met, na Re-
den zwaar zijnde, Zitters voorfien.

Agter inde Piek lieren zig ƒ Banden , en 4 Slaapers , die in

zwaarheid aande voorftè gelijk waaren, vinden. De agterfte

was met verloore Lippen over de Eynden van de Slapers, en

de voorde even agter de Pompen gepaft) in welke laatfte de Kruis-

Balken, 12 Duimen breed, en dik, en welkers boven - Eynden
aan de Koebrugs-Balken gehegr, met Swaluwftaarten ingewerkt»
en met Knien inden bandt vaft geflooten waren. Voor, en ook
even agter de groote Maft, vier Voeten van malkanderen, lagen
ook twee Banden, of Kattefpooren gevoegd, tuflehen welke
twee fwaare Kloflen waaren ingelaten, die met haar vieren dan
't Spoor vande groote Maft tocfteldcn.

vind» Dc Knien vande Koebrugge , en onderden Overloop , waren

s«indêri

,n °P ^c on<ktksiK v*0^6 Balkwegers i ƒ duimen dik , en langs-
teu en.

scncCpS JO a duimen breed. De Knien die aande Bocve-
nets- Balken ftonden, waaren 9 a 10 duimen breed, en op de
Balkweger 9 duimen dik.

't Schip had om de andere Balk een , of aan yder Zyde «Steun-
ders, die op beide de onderfte Balkwegers 14 duimen dik, en
10 a 11 duimen breed waaren s en op dat het voor-Schip , door
't gewigt der Ankers, 4ic op den Boeg ftorufcn, niet ontfettcn

mogt»
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moge, waren aan yder Zyde nog 3 Steunders in den Bak gevoegd»
die op de onderfte Setweger baar begin namen, en mee hec bo-
ven*Einde tegen den Bak aanftieren.

De Balken van beide de onderfte Overloopcn waren 14» if, vaadc

a 16 Duimen breed, en haare dickte was nicc minder. Die van
B*w

'c Boevenet hadden 10, 11, a ix Duimen dickte, en ook ruim
zo veel Breedte. Die van den Overloop waren 7 Duimen t die

vande Koebruege 2 Duimen minder .* en die van 'r Boevenet 2

Duimen meerder rond. Sy laagen meed al 4, a 4 en een halve

Voet van den anderen; dog die van 't groote Luik waren 7
Voeten 4 Duimen; en die de groote Maft omringden, ƒ Voe-
ten wijd gefchikt. De voorfte Maftbalk had, met de voorkant,

op den Overloop, en tuflchen de Stevens in, gemeeten fijnde,

in 'e midden van 'c Schip, plaats genomen.

De Watergangen en Schaarftocften van beide de onderfte Deks > v«id«

waren 6 duimen dik, en, na Konftkunde, en Houts-fchik , breed»* JJ^JJ
0"

maar die van 'c Boevenet, waaren een Duim dundcr genomen ; schor»

neemt uit voorde Maft, daar 't Roofterwerk ingevoegd lag, die 00***0*

7 duimen dikte haojden , en 7 Voeten 6 duimen wijd lagen.

'c Schip, op dat de Dubbcling glad en effen leggen moge , vmd»

maar een Barkhout onder de Gcfchut- Poorten voerde, dat i+S[JJ%.
a 1 f duimen breed , en 8 duimen dik was. Maar nog een ge- Hogen,

deelte van een Barkhout, dat defèlve zwaarheid hadde, en 2

ƒ

duimen laager lag f kwam ^ieraadshalven , vande Spiegel af •

Scheepwaards heen, tegen de Dubbeling aanftootcn. Aan yder

Zyde , onder dit Barkhout, was het Schip met 6 gezaagde Gan-
gen , die yder 6 duimen dik, en zo voor als agrer, en inde

Kimmen, met de Vicr-duimfe Planken gemeen hepen, geftijvd.

De breede Gang had 44 duimen Breedte , en was 4 duimen
dik. Boven de Poorten lag een Barkhout dat 1 4 duimen breed

,

en 3 en een halve duim dik was. De Volling daar boven had

1 4 duimen Breedte , en 3 en een halve duim dikte, 'c Bark-
hout daar boven 13 breed, en 6 duimen dick was : de Gang
daar boven 14 duimen Breedte, en 3 duimen dikte hadde : en
't Reehout was «1 duimen breed, en 6 duimen dik.

't Galjoen was lang, op de bovckant vande onderfte Legger, ym*t

zo en een halv Voeten. De Leeuw had 1 1 Voeten 6 duimen ^,,
'ora'

Langte, en de Kamme tuflchen de Leggers in , agter 17 , en

voor 11 duimen Breedte: en defe Snebbe met 7 Spanten Knies

gefloten, was.

Het agter, en binne-Werk was meeft al op defelve Order als

hier voor ontrent het Schip van iff Voeten gezegd is.

Certer
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Certer van een Fluit -Schip 9 Ung Ij3, wijd 29

Voeten 3 Duimen, Hol 13 Voeten; gebouwd on-

trent het Jaar 1673.

r ir . . ,
Voet. Daim:

E Kiel was lang — — _ u f
—4

diep — — —
breed — — —

-

De Voor-Steven was inde Winkel lang — ji-
had Bogt — —
was breed — —. —

dik — " — —

0—7
1 X

De Agrer-Stevcn was inde Winkelhaak lang —
j0 o

boven breed — — 2-—6~

onder (treek — — p o
in 'r midden Bogt

s
— j_

p

De Leggers dik — — — 0--10
De Zitters dik — — — 0._10
Dc Oplangen onder dik — — • — 0-io

boven dik — -—
De Stutten .onder dik —• —

boven dik — —
De Balken van den Overloop dik — —

breed —
De Balken van 't Bocvenct dik — — 0 ^

breed — — t 0
De Balken van Bak en Schans dik — — o^_^

breed — — o—-8

Het Dek leid by de Maft hoog — — <j__j

Den Bak leid hoog — — —
De Schans leid voor hoog — — —
Het Zaadhout breed — — —

d 1 k

De Kimweeger dik — — — ®—f
De Balkwcrgcrs dik — — — 0—6
De andere Wcegers dik — — — 0 ,

De onderfte Barkhouten dik — — q-
De middelfte dik — — —
De bovenfte dik '

—

Het Reehout dik — —
<

—
Dc Huid dik — — —
De Balk-deelcn op den Overloop dik 0—

,

op het Dek dik _ _ o—

*

op Bak en Schans dik — o-xj

Dit Schip had Leggers — — — SS
Oplangen aan yder zyde 80, komt 1— — 160

Buik-ltucken ian ydcr zydc sS r komt — uo

3—3
o— 10
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Stutten aan yder zyde 8f> komt —— ïyo
Stekers agter aan yder zyde 11, komt — 21
Stekers voor aan yder zyde 9 , komt — —-» 18
Apoftelcn aan yder zyde 0, komt * — 1$
Willen of Micken agter — — — lt
Wrangens voor —

- — — P
Balken in 't Ruim — ~_

, t
.

Knien in 't Ruim — _ _ ^
Certer van een Fregat -Schip Ung 148, wjd 36,

bol 15 Voeten
, gebouwd ontrent het Jaar \6jo.

Dr ». , , Voet Duim.
E Kiel was lang — — — 128—

o

dik vierkant — 3—»
voor diep — — — 2—4,

n v c
.«fcBogtwas — — 0—7

De Voor-Steven inde Winkel lang — — jj—o
dik —. L- _
breed in 't midden — — 3—

o

breed boven — — 3—

7

bad Bogt — — — 6

—

6

5
viel voor over —— 19—

o

De Agter-Sreven lang inde Winkelhaak — 27—0
breed boven — —
breed onder — —
heeft Bogt — — —
vale agter over —1 — 2

—

6
De Leggers diep —— — . • . 1 x

breed 1 — — — 0—10
De Sitters diep — — — x_i
De Oplangen op de Strook dik — — 0—8
De Stutten boven dik -— — o
't Zaathout breed — — — 3

dik — — — —
De Watergangen en Schaarftocke dik — o

—

6
De Kimwcgers en Balkwegers dik -1— —
De geraeene Wegers dik — — —
De Balken vanden Overloop dik — —

* breed — i 8
De Balken van 't Boevcnct dik — — 1—

o

breed — 1

—

%
De Balken van Bak en Schans dik — — 0-10

breed — 1—

o

De Balkjes vande Hut dik — — —. 0—7
breed — — 0—6

De Grieten diep '— '— — o—3 J

De Balkdeelen op den Overloop dik — 0^-3

'

V De



1^4 SCHEEPS-
Dc Balkdeelcn op 'c Boevenet dik — — o—

*

De Balkdcclcn op Bak cn Schans dik — o—t*

Dc Balkdeelcn op dc Huc dik — — o—li

Dc Huid van 't Schip dik — — 0-4*
Dc twee onderftc Barkhouten dik — —

'
o—

8

• De brecde Gang dik — — — 0-4^
Het derde Barkhout dik — — ~—
De Volfing daar boven dik — —
Het vierde Barkhout dik — — —
Dte Vofting daar boven —* — — o-xV

Het Reehout dik — — — — 0-44

De Sctgang dik — —
De Legger van 't Galjoen lang .

•— —
De Leeuw lang — — — —
't Boevenet aan Boord hoog — — 7

—

0

'rHalv-dck hoog — — — — 6

—

6

Den Bak hoog — — — — 6"—

o

De Hut voor aan Boord hoog — ~~ 5—

o

schM*.
C*rf*r van etn Sfiigel-Schïf lang Ovtrftevcns 80,

8.vo«li. wyd 18 , hol 7 Voeten ,
gebotwd in 't Jaar 1694.

DE Kiel lang — — — • — 6v
voor diep — *—

• —•
• i«

in *t midden diep — ' 1—

4

agter diep '—
' — " 0—10

in 't midde breed — ^ 1

—

%
t

vu hol geftapeld — —
Dfe' Voor-Steven was inde Winkel lang. vande oo-

vckant vande Kiel wt de boven binnenhock — 1*

dik — — °*

boven breed
*"

in 't midden breed — 1—

•

onder breed

vak voor over —
Dc Actcr-Stcvcn inde Winkelhaak lang <S

6
dik — — — °—

9

beeft ftreek —^ '
-°

valt agter over 7 1—6*

Dc Hekbalk was lang
11 0

breed — — • — '—3

dik — —
*

~ °—8

rond ,
— — — o—7

D« Hantfocn-Houten breed — — S

dik — — — °—f
ftonden uk het ondcr-eynde van

dc Steven —
- "

~~

Dc
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De Wintveringen boven de Hekbalk lang — VoetD**.

aan 't boven Eynde wijd — 7. g
Hcc voorfte Middelfpant ftond uit hec Lafch vande

Voor-Steven — — — '

.
.— 16—

o

Het agterfte Middelfpant van 't voorfte wijd — 4—6
Hcc Inhouc was dik op de Kiel — — 0--55

Inde Kimmen » — o—

j

Op de Scheerftrook .

—- o—

4

Is wijd vanden anderen • o—

5

Breed — 0—6"
Verlafch t —— *— 3—6

Het Zaathout was dik — — — o—$
breed — — 1—

7

De Kimweegers dik — — — 0--3J
breed — — 1—

2

De Balkwegers dik — — — 0—5
breed — —

De Wegers in 't Ruim dik — —
Dc Balken diep — — —

Breed — —
' — o—

9

Bogt ~ —— — o——6"

Wijd — ' — +—

o

De Watergangen dik — — — o—

4

breed — — 1

—

$
Dc Schaarftockcn dik — — —

breed —
> >—

Het onderfte Barkhout dik —
breed —

Het bovenfte Barkhout dik — — — 0.-3»

breed — —
Het Reehout dik — — — —

breed — — —

0--10

0—4,
o-io

O 3

Certer van een Fluitschip lang, overftevens l^l^Jf^
w'tjd 30, hol 13 Foetert, 6 Duimen, 't Verdek J****

hoog 6 Voeten, 6 Duimen.

D V»<t. DüJm:
E Kiel was lang — —. — 114-0

diep — — 1—0
breed — — — j—

4

De Voor -Steven dik — — 1—

x

valt — — — 1 6—0
Dc Agter - Steven dik — — 1—

3

valt — — — a—

3

De Middelfpantcn op tien Overloop wijd —
op 't Verdek wijd — —
op 't Reehout — — i\r

V % Bin-
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Vbct.Duiio:

Binnen de Winkelhaak inde Kimmen — — 2—

5

Het Inhout op de Kiel diep — — 0-10
inde Kimmen ~— — —
op de Schecrftrook — —

—

De Orerloops-Balken diep — — — 1

—

%
breed —- — 1—4«

De Balken van 't Boevenec diep
'

f

— — 0—8
breed — — 0-10

De Balken van Bak en Schans diep — -~ o—

ƒ

breed —
- 0—6

De Balkjes vande Hut diep — — 0—4
breed

—
'

——. o—

f

Het Zaathout dik —
• — "— o—

8

breed — —
Dc Kimwegers dik — — —
De Strykwegers dik — — o—4?
Dc Balkwegers dik — — o

—

f
Dc Watergangen dik — — o—

7

De Schaarftocken dik —- — o

—

f
Dc Deelcn op den Overloop dik — — o~z\

op het Boevenec dik —
- o—

x

op Bak en Schans dik - — o—1*

op dc Hut dik — —— o— 1»

De Huid van , 't Schip dik — — —

schuit
êrter Vém een Schif lang 168 , wijd 40, hol

fö8v«.°
B

18 Voeten % Duimen , gebouwd in 't Jaar 1666.

_ __. , Voet. Daim.

DE Kiel was lang — — — iq$ 0
De LaflTchen lang — — u o
Was in 't midden vierkant dik — —

De Voor-Steven, vande bovekant der Kiel, tot dc
• hoven-binnenhoek lang — —

dik — — —

in *t midden breed — I rt

. ,
, onder breed — —

Viel uit het binnenfte Lafch — —<

Nota. . Het Reehout quam aan Steven.

de Ageer -Steven was lans -

«fik — -
boven breed —
inde Keel breed —
onder breed —*• —

-

viel agtcr over —
i—

7

3—0

Dc
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Vocti Duim»

Dc Hekbalk was lang — — — 31—

o

breed 1 — z—

4

in 'c midden dik — — 1—

J

aan dc Einden dik — z—

7

& had Bogc — — 1—3
't Boevenet was by de Maft hoog 1 7

—

6
't Schip had Voorfcheen ——

1
" ^r—

o

Dit al 'c geene ik van dit aanzienlijk Schip aangeteikcnd

vinde, zal 't derhalvcn hier ook by late blyven.

Certer imh een Schip lang IJl, wijd 39 Vóe- 1^^*
ten 9 Duimen, hol 20 Voeten 8 Dunnen ^

voet».

gebouwd in 't Jaar 1629.

Voet Duim. vande

DE Kiel was lang — — 134,—3 KieL

Dc Laflcben met 30 «Bouts gefloten waren lang H—

o

De Einden waaren dik 0—4.
Was voor diep —— z—-o
In 'c midden diep — a—

1

Agter diep 1—

ƒ

In 'c midden breed —- %—

1

Voor en agter na de Stevens. •

De Sponde was diep gehakt — 0--3?

Was eerft wijd gehakt — o—

7

Daar na toegehakt op — 0.-4.1

De binne-Sponde was dik — 0-4J
Was ryfende gehakt , na de Sand-

ftrook op — 2—

o

Draaide Scherp , uit de Hieling
gemeeten —- 18

—

6
Was aande binnekant der Steven

Kielwaards opgehakt — o—%
En aldaar Kielwaards neergehakt

Dc Kiel was hol gcftapeld > ——. o-—

7

Dc Gaten vande Nay-Nagels ftonden wijd —>
1—1 >

De Voor-Steven, met de Bogt omtemeeten , was lang 47—o va*k

Inde Winkelhaak, uit de bovekant der Kiel — 3»—8 V™*
Viel voor over —— 34^-°
Was dik — 1—6
Was breed, boven 3—0
In 't midden — — 1—6*

Onder — —— 3--0"

De binne-Sponde was dik — 0-4^
De Sponde was wijd — 0—4,

was diep — —
- 0--35

Steven was onder aan yder zydc toegehakt — 0—1
V3 Dc
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Voet ]

A^ste. Dc Agter- Steven was lang aande voorkant by de
en. Bogc omterheetcn *—

• — — 30—6
En inde Winkelhaak — —
Was onder dik — — * 1 8
Aan den Hiel dik — 0—9
Boven dik — 1 7
Onder de Hekbalk dik 1—

1

Is boven breed —-— 1 — . 2—0
Onder • —— 7 7
Valt agter over — —, 3—

8

HaddeBogt —- 1—

7

De Sponde was diep — - o—
Was boven de Keel cerft wijd gehakt
Daar na tocgehakt op . ,

Sy liep aande voorkant fcharp boven dc Kiel
'-—

Een fwaarc Knie was op dc Kiel, met een haak aan
Steven i gevoegd.

1

0—7

4—0

uekWk. Dc Hekbalk, die heden aan dit Schip, wel 10 Voe-
ten fou begrijpen, was lang >

5
i4._o

Dik in 't midden ï—.7
Aan d' Einden — Y 5

• Had bogc . , r

De Sponde langs-Schecps diep —. 0 ^
op en neer 0 ^

Was beneden 't boven Eynde vande Steven geleid -

Had ƒ Bouten inde Steven.

21—

p

Dc Rantfocn- houten, aan de buitckanten, na een
regte Liny, lang

- In 't midden breed — -

Aan de Eynden 1—

9

In 't midden dik • 1 1
Aan dc Eynden - — 0—9
Waren van agteren rond ' o 3Dc Eynden vande verlöore Lippen dik o~x\

De Keel ftond uit dc bovekant vande Kiel

vamie De Spiegel had 4. Wrangens die yder breed waren 1—

*

8«* Dik op de Steven . 1—3
d* Eerfte lag beneden dc Hekbalk - a—

1

De Poorten ftonden uit dc Steven —— 1

—

9
waren wijd — —~ — 2—4,

De Tuimelaars dik — —
'c Broekftuk was wel geboutct, en met een haak
inde Rantfoen-houten gewerkt.

De Windveringen , boven dc Hekbalk, lang —
Lie-

o—9
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Liepen op dc Randfoen-Hoiuei» —
Stonden boven de buitekanten wijd —
Waaren dwcrs-Scheeps dik, onder — —

boven —
Langs-Scheeps dik, onder —

boven — —
Waaren op de Randfoen- Houten «cc verfcheide

Bouts wel verzorgd.

De Zandftrook dik, ruim — — —
agtcr breed — —
onder 't Middelfpant breed —
Voor nabehooren.

*59
Voet. Oatm*

o—

9

O—i, Vande

1

De twee Middelfpanten waaren hoo^

voor cerft, voor de Koebrug
voor den Overloop ----

voor 't Boevenet — —
Voorfcheen '

waaren wijd op de Koebrug
op den Overloop —•»

op het Boevenet — —
op het Reehout •

Waaren inde Kimmen binnen de Winkelbaak -
*t Vlak was opgenomen, op u Voeten langtc uit

de Middelfchrap vande Kiel

De Spanten waaren dik op de Kief

inde Kimmen — 1

op de Scheerftrook

op 't Boevenet 1 ~

op 't Reehout —
't Voorfte Middelfpant ftond uit Kiels voor- einde

Het ander was meerder agterwaards geftcld —
Het Jnhout verlafchtcn , nycr, en minder —
Het voorfte Spant, ftond de voorkant, op het voor-

einde vande Kiel,

En het agter-Spant was uit de Hicfing gezet

Waaren langs-Scheeps breed — —
Dc Scheerftrook was lang

breed —
dik — — —

Had voor op d'eerfteRy , van 12. Maas-Voeten,Rondte

op dc tweede Ry — —
op 71e derde Ry — ~—

op dc vierde Ry Seeg -
op de vijvdc Ry — —
op de fefte Ry —
En *oo voorts 't ganfehc Schip lang

Vande

ff J
Middrl*

f—f
7—7
1—8
39—8
39—9

a8—

$

o—

|

o-io{

10-—

o

Van het

vcor ca

10—£ Agterfpanr.

O-—

p

I76-8 Vande

0 tn Scheer-

O—

3

0-3 i

O—I*
O-I

— o.-o«

O-O»
o-oi

De
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Vort. Duim:

Dc Schccrftrook ftond wijd, voor uit do binnekanf
der Steven gemecten

,

o
Op 6 Voeten — _ U~-4
Op 11 Voeten —- — xj—6
Op 18 Voeten — — 32

—

6
Op 14, Voeten — — 35—

6

Op 30 Voeten — — 37—

1

Op 36 Voeten — — 38—

1

Op 4.2'Voeten — — 38—8
A Op 48 Voeten — — 39—

ƒ

Uit de Hekbalk op 20 Voeten — 32—

2

Op 31 Voeten — — $ƒ—

"

x

De Strook ftond met de bovekant op de Middel-
Spanten, boven de Kiel — — 17—3

Liep voor op — — 2—

f

Liep agter op — — 11—

8

vind* Het Zaathout was breed in 't midden — 2—

8

Voor — — — 2—

4

dik in 't midden — — l-

Voor — — — t-

Agtcr — — — 0--10

Het Lafch van 't Zaathout, met een Haak in malkander ge-
voed , bevattede 6 Wraogens en het Sleephout ftrekren zig

,

van onder 't Fockcfpoor, tot 1 Wrangens op het Zaathout uit,

De eerftc Wegers in het Vlak, waren om des Vollings wil-
le, ter wederzyden van 't Zaathout gcplaatft — 0—6

Waaren dik — — o—6
d* Andere Vlak -Wegers dik in 't midden .

— o

—

f
Voor en agter — — o—

4

De Kimwegcrs breed — — — 1—6
Dik — — — 0—6

De Strijkwegers breed — — — 1

—

6
Dik — — — 0—5»

Van agteren rond na de Houten gehakt.

Dc Wegers, onder in 't Schips Zyden, dik — o-—

4

De Balkwegers , insgelijks na de Inhouten rond ge-

hakt, waaren breed in 't midden — — %—4,

Voor en agter — — 2—

o

Dik voor en in 'c midden — o

—

6
Agter — — — 0—44

De Slotwegers dik — — — — 0—4.
Dc Balkwegers vanden Overloop dik — o

—

6
Breed — — — — - z—

2

De Setwegers op den Overloop

breed — — — i-^-p

dik — — — o—4V
De Wegers tufibhen de Poorten dik . 0

—

3
Dc
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~ « ..

* ~ Voet.Doip.

Dc Balkwegers van 'r Bocvenet dik — — o

—

f
voor en agrer — — o—

4

breed — — ' — %—

2

Dc Scrwegcrs op 't bocvenet dik — o—

4

breed — — — 1—

y

Alvoorens ik van de Balken (chrijv , agc ik niet ondienftig te

fijn, hier aan te wijlen, hoedanig defelve in defc groote Schee-

pen, by voorgaande Bouwmeefters plegen gefchikt te werden.

Hetondaftc Dek, by haar Overloop, en by ons nu Koebrug
genaamd , quam , uii Schips midden , tot aan 't beginfcl vandc
Conftapels Kamer, nademaal dit Dek, op behoorlijke hoogte,
ageer by des Spiegels Poorten moft komen, dapper opfchieten.

Dog wierd egter, op dat in dito Kamer, wegens deflêlfs Steilte,

niet onbruikbaar mogt wefèn, aldaar een weinig vlacker geleid.

Het tweede Dek, by ons Overloop, en by haar Koebrug ge-

(êid , aan de Konftapels - Kamer een Eynde nam , alwaar men
langs 1 a 3 Trappen nederwaards in dito Kamer (lapten.

De reden die onfe Vaders gehadt mogen hebben , om dit werk,
op gereide wijfc te (chicken, lal , mijns agrens, alleen de vrede
gewceft fijn, op dat doo» de(è twee onderfte Poorten, die he-

den, inde Spiegels, van Scheepen van alfulkcen rang, en bedrijv,

om daar door de lange Laft Scheep te krijgen , en by na altijd

in, of onder Water varen, gemaakt werden, 't Schip en goed
niet cenig ongemak mogt overkomen. Maar nademaal , defen aan-

gaande wel forg werd voor gedragen, (öo moet men bekennen,

dat, dewijl heden op onfe wijfe, in \i agter Schip, een gehecle

laag Balken meerder komt te legge, en dat defelve tot Schips ftijf-

te ook lager werden geplaatft, de Scheepen heden aldaar fterker,

als doemaals, werden gebouwd. Dog dit alleen in 't voorby
gaan gefeid.

De Balken vande twee onderfte Overloopen waaren fommige yand*

t a x Duimen, na dat het Hout medebragt, minder of meerder, Btikcn.

dik, cn breed — — — 1—

7

De Boevcnets Balken dik — — — 1

—

1

Breed — — —. 1—

3

Wijd van den anderen — 4—

3

De Balken van Bak, cn Schans, dik — — 0—0
breed — — — — 1—

o

De Knien die aan dcfe twee onderfte Laage Balken Honden,
waaren Langs-Scheeps , een Duim minder of
meerder, breed — . —- 1—

o

Op de onderkant vande Bandwegers dik —- 1—

3

Op de onder-Eynden dik o~io
De onder-Eynde circum circa lang

—~ r
—" 10—0

De Eynde, met haaken, aande Balken gepaft, lang tf—

o

De Kien aan dc Boevcnets Balken breed — 1

0-10
op de onderkant vande Balkweger dik — 0-01

X Waren



i6z S C H E E P'S-
•

Waren met Haaken aan de Balken gevoegd , en liepen onder en
boven foo lang als mogelijk was.

De Knien inde Kajuit , en Hutten waaren altemaal agter de We-
gcringen gevoegd.

yaode pc Knien die op de Hekbalk (tonden waaren Langs-Schceps

Dwers-Scheeps — —
In den Hals dik •— — »—2,

Aande Eynden dik — 1—

1

De Sogknien Langs-Scheeps lang — 9

—

0
Dwers-Scheeps 6"—

o

Breed — — — 1—

3

Dik inden Hals —7 — 1—j>

Aande Eynden «—— — 1—

1

vaode De Steunders namen aan de derde Balk van vooren, en ook van
agteren haar begin > waaren wijders met Swaluwftaarren , om
den anderen Balk gevoegd, d' een min d' ander

meerder lang 24—

o

Breed , l—

o

In 't midden dik — • 1—

f

Onder — 1—2.

Boven — — —
vwde De Zifters waren ontrent lang . — —

' 13—0
^ ** In 't midden dik — — 1—

2

Aan d' Einden dik — — 1—0
Breed — — — 1—

1

Verlaften ontrent — — 6—

o

Boven 't Fockc-Spoor waaren 6, en onder f Ban-

den gevoegd , ontrent lang —~ — 16—0
In 't midden d' een min d' ander meer breed — 1—f

Op defdve Order dik — 1—

3

'C Fockefpoor, lag met de agterkant, op den onder-

ften Overloop , en uit de binnekant der Steven

geraceten — — — — 16—

3

Was lang t— — ip—7
Breed — — * — *~io
Dik — — — 1—5

Met a, KloflTen van onderen aangeftopt.

Den Band tuüchen den Overloop, en Koebrug ge-

voegd, was ontrent lang — — — 11—

o

Breed — — 1—5
In 'c midden dik —* — '—

3

Aan d' Einden — 1—

o

vaode Dc Watergangen van beide de onderftc Overloopcn

^Zglü
' breed — —

dik — — — o—6
De
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Voet. Duim»

De Schaarftocken van beide de Overloopen dik —
meer en minder breed —

Verlachten » nevens de groote Maft , over drie Bal-

ken t mee Haaken op zy in malkander gewerkt
De Watergangen van 't Boevenet dik — —

-

breed — •— — 1—9
Verkuchten insgelijks op zyde met Haaken.

De Schaarftocken voor en agter dik — — 0—

6

In 't midden om 't Roofterwerks wille 0—9
En aldaar wijd van malkanderen — 8—

8

Zijn meerder en minder breed -— ,

1—

3

De Watergangen op den Bak en Zonnedek breed 1—

3

dik — — — o—

4

De Schaarftocken dik —: — o—

4

breed — — 0—10
. '

t

Dit Schip 4 Spanten Barkhouten onder de Gefchut- Poorten v.«de

voerden. De Spygatcn quamen euflehen het derde , en vierde Barkhou-

Barkhout , van onderen te tellen , in te ftaan. Het onderfte

lag» met de^bovekanr, na de onderkant vande Hekbalk.
Dele Barkhouten waren breed, in 't midden — 1—

ƒ

Aan d' Einden — — 1—

$

Dik — — — —
De Haaken lang —
De Vollingen breed in 't midden

• Agter ' 2—

1

Voor 1—7
Het vijvde Barkhout was boven de Poorten ge-

plaatft, en ftond op de voorkant van 't groote

Luik, uit den Overloop gemeeten « 4

—

6

Het ftond van \ onderfte wijd, in 't midden — 4

—

6

Voor aan Steven — — 3—

7

Agter — — — 4--10

't Was breed , binnen — — 1—

4

Buiten — — — 1—3
Dik — — — 0—7

Het zefte Barkhout lag boven het vijvde gevoegd 1—4
Was breed, binnen — — i—

3

Buiten — — — J-*-a

De onderkant van 't Reehout ftond boven 't zefte

Barkhout — — — — 1—

3

Was breed — — 1-0
Dik — — — o—6"

De onderkant was omgefchaavd op — —
* °~3i

-i J t
'

De Zetgang , die voor , en agtec op 't Reehout
ftond» was breed — -— — —

•
*

—

i?onai-

Onder dik
—

" — — 0—3 ai0*

Boven dik — — ~~ 0—

*

X i Was
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Was aande bovekant met een Sponde ingehakt.

De Fortuin-Gangen waren dik — —
Breed, agter — — l

—

0

Voor — — ~
Dc Lyften waren dik — — o—4,

Breed — — — °

—

8

Van den anderen wijd

Voet. Duim-

Vande

Waren boven den Overloop lang

Scak buiten de Stutten uit
—

De Drempels vande onderfte Poorten lagen met de
Poorten.

bovekanten uit den Overloop —
-

"

De Poorten waren meeft vierkant, en wijd «—

Stonden meer en minder wijd van den anderen —
De Ringbouten ftonden boven de Drempels —
Maar de Haakbouten waaren boven dcfe geboord

vtode De groote Spil was boven den Overloop lang — 5 *
poote 0p dc Kop dik — ""

-

1—~5
Sp,L

De Gaten waren wijd, op en neer —- 0
\

overdwers °"4i

Het eerfte Gat ftond uit het boven -Einden ~-

Dc Klampen waaren lang
—

'

breed ~— '

De Keepen waren uit bet boven-Eynde ~ i—

<

De Dwersklampjcs onder waren breed o f

Stonden uit het ooder-Eynden - o—6*

• Dc Pallen waren breed " ' ° 6

dik * °~

*

De Stander was dik, inden Hals 1 4
aan 't onder-Eynden

""~~~™ °

Het Spilbedde was breed " ~ 3

dik — — —

o—6
x—io

8

Vande ^ WciflC SPÜ W8S hCt H°°ft la°g
Kleine dik

1 +
s?ü

' Dc Klampen waren lang — ~
Dik — — — o—

7

Breed ,

'— — '

°

—

S

De Dwersklampjcs onder Waren breed

Waren uit bet onder-Einden geplaatft -

De Pallen waren dik

Breed

v«nde De Betineftutten waren vierkant, en dik
""~

B«iag. Stonden uit de binnekant der Steven,je weten op %igmm_6

den Overloop gemecten fijndc ,-4

5

— . i—

9

De Hoofden waren lang ,_6*

De Kruisbcting was dik, op en neer i—

9

Langs-Scheeps
'—

m
2—

o
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Voet Ou i txx

De Knicn voor de Beting waren lang . — > 10 o
Breed — — —

•

dik — — — 3—+
1—

a

De Kluisgaten ftonden' uit de Steven — — x

—

6 Y*»**

Wijd van den anderen — o—9
lüuilen

Waren, in 't Kruis, wijd
v —~ 1—

4

De groote Knegt was vierkant en dik 1—9 Kn̂ n

'

De Kop was lang — — 1—

o

Stond boven den Overloop —
• 4—

8

De Focke- Knegt vierkant dik — —• 1—

7

De Kop lang '
—

. o—10

Stond boven den Overloop — 4—6
De groote Marszcil-fchoot-Knegten dik 1—

.3

Stonden boren den Overloop — 3—

9

De binnekanten wijd van malkander 3—

9

De Schijven > vande Schooten * quamen aande binne , maar vande

Gytouwen , aan de buitekanten.

Dc voor Marszeil-fchoot-Knegcen waren vierkant

dik — — 1—2
Boven den Overloop lang —• 3—

7

Stonden de binnekanten wijd van den ander —~ 3—0
De andere Knegjes voor de Marszeil-vallen, item voor de Gy-
touwen , Nok , en Buikgordings , waren Langs-Scheeps 7 , 8

,

9, i 10, en dwers-Scheeps een duim minder dik.

De groote-Vifling was dik —
- — — 0-10 vméa

De Focke-Vifling was dik — — — 6—8 viaai^

De Befaans-Vifling was dik — — —
Dc Kraanbalken waaren voor dik — —

x —4 Vande

Breed — j 3 Kraanbal.

-Agrer dik —. 0—7
v

Breed 2 x

Staaken buiten de Regeling — 3—0

De groote Ruften waaren lang — — ^0—0
n
v««k

Waaren breed voor r- a—a
"

Agter — — — 1—

9

Waaren dik — —
De Focke -Ruften waaren lane — —

Waaren breed voor —
Agter — — 1—7
Waaren dik — — o—

4

De Bezaans- Ruften waaren lang — — 18:

—

6
Waaren breed voor — 1—

7

Agrcr — —- — 1—

4

Waaren dik — — 0—3
Dit Schip bad 10 Spant Hoofd-touwen op de groote Maft.

X 3 De
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« * *

De Staats- Houten waaren lang — —
q Breed , boven — —

Onder — —
Dik, boven —

Staaken, agtcr, buiten 't Hackebord
.

—

—

^Y,n t Dc onderftc Legger .van 't Galjoen was lang —
,oen

" Was diep» aan Steven —

—

Voor — — —
Was breed, aan Steven —
Voor — — —
Had , in 't geheel , Bogt —

De bovenfte Legger was lang — — —

•

Was diep» aan Steven —
Voor —
Was breed , aan Steven —
Voor

De Leeuw was lans — — —
Was diep» voor — —
Agtcr —
Was breed, voor —
Agter »

De Kamme was breed, agter

Voor — —
Dik, agter — —
Voor -r- — —

Dc Knien die de Leggers ter zyden vaft hegtrea

waaren op en neder, dik — —
Breed, nevens dc Steven —
't Agtcr - Einde was lang —

*

Op 't Einde breed —
* —

Dc Romeins- Hoofden, vande bovenfte Regeling,

waren lang — — '
~ —

Breed — — —
Dik — — —
Voor, aan dc Es, breed —
Dik — — —

De middelftc Regelingen waaren breed, agtcr -
Voor — — —
Dik , agter — —
Voor — —

Dc onderfte waren van den zeiven inhoude.
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Het XXV. HOOFDSDEEL
TT •H A N D E L D

Van 't Scheeps Maftwerk in 't gemeen. Van Verfcbeide Voet*

Maatcn daar ontrent gebruikt. Van een Hout dat Vier"

kant is, door de Pajfer-fteck agtkant te maakjen. Van het

JelVe door de Winkelhaak te doen. Wande Vermindering

der Groote, en Fokke-Maften aan fot boVen-Einde. Van-

de Vermindering der Groote* cn Fokke - Stendens. Vande

Vermindering der Bram^ en andere Stengens. Vande Lang-

te der Toppen Van Maften en Stengens. Van het op jijden

rond loopen derfelver. Dat breede en laage Zeden den

Scheepen ter Voortgang meerder dienftig, dan hoogc en fmafle

ftjn. Met een Voorbeeld beweejen. Vande groote Maft
in 't bj^onder. Vande Fokke - Maft. Vande (Be^aans-

Maft. Vande 'Boeg - Spriet $ en dejfetvs JQiie. Vande

Groote Stengen. Vande Voor-Steng. Vande Groote 'Bram-

Steng. Vande Voor-Bramfteng. Vande Kguisflcng. Vande

^linde-Steng. Van al de Vlagge-ftokken. En Vande Stoe-

len der Vaanen.
*

"T Iet genoeg zal 't zijn 't Schip wel gefchikt , én fterk
'«

I^Wl Gebouwd te hebben» 't moet ook door der Maften , MaSerfc

jL ^1 Rcc's , en daar aan uitgefpannen Zeilen behulp , zig 'n
2j>

e '

zeiven , cn alle Scheephngcn , ter ver-afgelegene Lan-

"

den, en Kuften, voeren. Waarom dan den Bouwmeefter ook
ontrent des Maftwerks fchickme , wel diend kundig te wcfen ;

want defe Deelcn te groot fljndc , konnen 't Schip niet anders

dan ongemak , en te klein , niet a«ders als een lange Reis ,

geven.

Dat Maden, tot groote Scheepen, qualijk te bekomen, en

van een hoogc Prijs fijn , kan inde voorgaande Tafel gezien

werden. Waarom dan ook de Heeren, van defes Staats Zee-

zaaken, al eer 't hier voor gemelde Schip , de Royale Charles ,

ter fleet verkogten, de Focke-Maft, die daar inftond, cn een

zeer fchoon, en enkeld Houtwas, daar uit ligtede. En dat de-

zelve ook zeer veel van Arbeidsloon koften, zalmen ligtclijk

konnen verftaan» alsmen zal weten, dat fomtijds in Dikte, uit

c 3 , 4, of 5, van binnen met verborgen Zwaluw -Staarten, ge-

meenlijk Schaakwerk gezeid, in malkander gevoegde ftucken

,

werden t' zamen gezet, 't welk zeer veel arbeids geevd.

Toppen, van Mallen die groot zijn , werden van Eiken Hout
gemaakt, dc Greinc aan een gevoegde ftucken van de halve

Langte
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Langtc der Maft , of laagcr beginnende , tot boven aan den Top
fcherp gehakt fijnde, werd aan yder zyden een Eike Plaat, ter

Dikte als de Maft aldaar wezen moet , opgevoegd. Dog zoo
men bevind dat des Booms Wortels- Einde in Dikte» met des

Mafts Tops-Einde zoude over-een-komen. Men zal den Boom
't onderfte boven planten, en, op deze wyze, hem nederwaards,

een Eike Stoel , in de plaats van een Top, toevoegen.

Alle Maft -Hout, om dat alreeds rond is, of gemaakt werd,

vcwnu^ gemcenlijck met den Naam van Rondhout werd uitgedrukt,

ten. »c Werd den meeften Tijd in Langte by Amfterdamlc Voeten,

maar, in Dikte, by Palmen verkogt. En alhoewel ik voorne-

mens ben , in 't Rondhout te befchryven , geen Palmen , maar

Duimen, als by yder bekendft lijnde, te gebruiken, en datter

ook niet aangelcegen is wat Voet-Maat iemand tot het meeten

van zijn Rond- Hout zal neemen willen, als maar defclvc ge-

bruikt , naar welke het Schip gemaakt is. Zoo heb ik cgter

,

om "mijn (elven, en andere hier in re voldoen, cenige Voct-

Maaten, foo in dcfe, als andere Provintien gebruiklijk, hier wil-

len byvoegen.

Maar hoe ongemaklijk, en voor d' onkundigen menigmaal na-

deel ig het is, dat Steden , en Leden die met malkander gelijk

als maar een Lighaam uitmaaken , nogtans vcrlchcide Maaten ,

ca Gewigten gebruiken, agt ik by anderen alreeds genoeg geleid,

maar, dewijl tot nog toe, daar ontrent, geen verandering is ge-

maakt, onverhclpelijk te wcfen.

Dc Rijnlandfchc , inde Provintie van Holland, meeft bekend
en tn gebruik is. Zy begrijpt ia Duimen: maar de Noord-
Hollanders 11 , of weinig minder van defc Duimen voor haar

Voet -Maat tellen.

Dc Wezelfle, die tot Dordregt in* 'c ftuk van 't Hout -koo-

pen gebruikt werd, cn by welke, alle dc inder Landen dienft

fijnde binne Scheepen , gemeeten , en op Lallen werden gcftcld,

begrijpt insgelijks 11 Duimen, dog maaken met het haar alle,

een vierde van een Duim meerder , dan 1 1 Rijnlandfche Dui-
men uit.

De Luikfe Voet-maat is én 10 Duimen verdeeld, dog beliaan

r* famen , net elv, cn een halve Rijnlandfche.

De Maftrigtfe, die ook in tienen verdeed is, zal net tien, en

drie vierde Rijnlandfche Duimen uitmaaken.

Die inde Koninglijke refidentie Stad Parijs gebruikt werd, is

in twaalven verdeeld, en bevatten gezamentlijk twaalv, en drie

vierde Rijnlandfche Duimen.

Palmen begrypen met haar tienen, met een Rijnlandfchc

Voet, of twaalv Duimen, gelijk alles by dc hier nevensgaande

Afteekcninge kan geficn werden.

Ziet hier de Voet -maten.

Maar alvoorens nog van 't Ronthout, in 't byfonder, te fchrij-

vcn, een aanvang maaken, agt ik niet ondienftig te fullcn lijn,

indien hier eens kortelijk aanwees, op wat wijfe het van vier-

kant toe agtkant, en van daar tot het Rond kan gebragt wer-

den, 'c Hout
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'c Hout aan de vier zyden, over al, op behoorlijke Dikte»

na SJaiz , en Loodlijn, met Bijl, en Snik, tot een vierkant *
gebragt lijnde, ftaan drie wegen open» om het als dan tot agt-

kant ie brengen; waar van de twee eerftc , wel de gercedfte,

maar niet de fekcrfle fijn , yder Kant in feve gelijke Deelen
gedeeld , flaandc op het tweede Deel , vande kant des Hours af-

tcreckerien » de Linien , geeft het begeerde. Gelijk inde* Figura

by Letter A» te ficn is. De tweede manier is» alsmen yder

kant in vyv gelijke Deelen dccld » en dan een deel uit de mid-
delliny fteckt. Gelijk by B vertoond v/erd.

Indien nu wyders yder agtkant, gedeeld werd, in vier gelijke v™ «o
Deelen, en op d' eerftc Deelen Linien geflagen, foo (al het Jjjj*
feftienkantig vallen, en op dcfelvc wijle fal het Hout in foo veel dep»n>r

kanten alsmen begcerig is, te hebben, gefchikt konnen werden. ^J
c

t

'

e

,gt"

Gelijk mede By de Afteekeninge kan gezien werden. mukn.
Dog dewijl yder Man die 't Hout bearbeid, juift niet even

net is , in het zelve vierkant re maaken , en dat de Paflèr in

'tomfteeken, dikmaalen moet verzet fijn, zo kan zulks altcmets

cenifcc miswyfingen geven, als ook om dat de grootc wannig-

heden , die 't Hout fomtijds heeft , de Paflèr niet wel bruik-

baar is, zo werd wel een derde, en zekerder weg, namelijk tfe-

fc, ingcflagen.

'c Hout als vooren vierkant behakt, men mag met de Maft- v™ het

Pafier, op veel, of weinig Plaatfen, na mate het Hout veel offfgftg,
weinig verandering heeft, de Dikte nemen , en op een Plank , haakte

of Planken een Kring befchryven lbo \v ijd als 't Hout dik fal

moeten fijn , voegen een Winkelhaak daar födanig om , dat

met beide Veeren , even het Rond raakt , vervolgens een Rijtje

,

of Duimftok over de Winkelhaak fchuiven, tot «o lange dcfel-

vc, met beide d' Einden, even verre, uit des Winkelhaaks hoek,

leggende , tc gelijk ook de Kring raakt. En op defe wyze
'r Hout op verfcheide Plaatièn ingehakt , en van d' een tot

d' ander Plaats doorgchjnd fijnde , zal 't niet miflcn konnen
agtkant te wefen, gelijk by de Figuren B , en C vertoond werd.

Want by B, de Winkelhaak op de Plank leggende, en by C,
hoedanig hy aan 't Hout gepaft werd, te fien is.

Grootc Schcepen, na mate van haar Lighaam, niet fulkc hoo-

gc Maften, als wel dc minder Kielen voeren; want foude an-

der fin es te lang, en te zwak, dc Zeilen te hoog ftaan, cn on-
regeerbaar werden. Dog al 't geen dc Maften korter fijn, de
Réén gemeenlijk langer werden gemaakt. Zulks dat kleine

Schcepen hooge , fmallc, cn grootc Schecpen ondiepe, breede

Zeilen ; maar beide , na reden , ontrent even veel Dcks , voe-

ren.

Bouwmeeftcrs fa Hen ontrent het fchicken van haar Rondhout,
juift ook niet altijd met malkanderen over-een-komen , maar zal

d* een, uit aanmerking van fijn Hout, of Schip, en de Reifen

die het doen moet, nadien Scheepen die in warme Landen , en

by lauwe Winden , vaaren , wel wat meerden Zeil , als die

's Werelds Aspun&en naderen, verdragen konnen, wel een Voet,

Y of
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of oVie hooger dan een ander, fijn Schip fomtijds bcmaften ton-

nen. Waarom in 'c befchryven dcrfelver > niet fal agt geven >

• wat wel d' een, op d' ander , uit dcfe of gecne Confidcratien

fpudc jonnen doen, naar alleenlijk letten wat d'algemeene, cn
goedgekeurde Rcgulcn , dieaaangaandc komen te vercyfleben.

vande Alle grootc» en rocke-Maften behooren onder baare Ommers
vertninde- niet meerder dan een vijvde*decl vande Diekcc der Maft inde

g"™", en Vifling, rqinder te wefen.cn dele vermindering niet lager als twee
Kocke.' Tops langcens onder den Ommcr te beginnen , ter oorfaak dat de

ha1i«o ° Maften , wegens t knypen vande Stengens aan haar boven- Einde

Eynde. wel 't meefte te lyden hebben , en aldaar ook cerft , cn meeft komen
te breken. Dog fy werden aldaar gemeenlijk een vierde minder dik

dan inde Vifling, enna mijn Oordeel al te Itgc genomen. 'tGeen

onder anderen ook al een Reden is waarom men zo veel Maften
• breeken, of met opgelapte Wangen vaaren fiet. •

vai.de
c

Alle Grogte, cn Focke- Stengens werden, boven onder de Om-
wcrn

dCT^
nier», een derde dunder dan in 'c Ezelshoofd genomen. En de

cl"oore. en Bezaans- Maften, ora dat geen ZAaare Stengens te voeren heb-
FockeSren- Dcn t 0p dezelve wyzc gemaakt.

^vande Alle Bramftengens, Kruis, cn bove-Blinde - Stengens, fijnbo-

verininde- vtn op 't Tops -Einde dik vyv agtfte Deelen, vande dikte die
™e dc* zy in 't Ezelshoofd hebben. By Voorbeeld ; een Bramftcng

tndere dik in t Ezelshoofd 8 , op den Top dik 5 Duimen : en zoo
Susan*. mec alle anderen- Dog men moet agt geven dat alle Linieo

ccnigfmts rond, cn niet regt loopen, want Maften, cn Stengen

anders wanftaltig , en te fwak foude vallen-

Alle Toppen van Maften, en Stengen, wetden na Evenredi-

ge vermindering, van onder haare Ommcrs regc doorzijnd, en

de Lijn op Ommers-Langtc fodanig gefpaard, dat d' Ommcr be-

hoorlijk kan agtkanc vallen.

Alle Stengens dienen, aan *t onder- Einde, ter Langte als

de Steng aldaar tweemaal dik is , vierkant te blyven , op dat

Slot, en Schijvgaten daar in behoorlijk gcplaatft, cn fy felve in

de Zalingcn te beter fluiten raogtcn.

v«de Alle Maften geven, van haare Langte, een tiende, en alle

Lingte der Stengens een twaalvde , tot de Langte haarer Toppen , wel meer-

«TEeo, der rnaar niet minder. By Voorbeeld; een Maft lang 80, 'den
eu stengen. Top lang fc; een. Stengen lang 60, den Top laog 5 Voeten, en

zoo voort alle anderen,

vwihet Het behoorlijk rondloopcn der Maften, op hare Zydcn," kan,
rond loo. onder, anderen , ook aldus werden gevonden .* trekt een Cirkel

Kt", en 20 wijd als de Maft in de Vifling zal dik wefen : decld dcfclve

stengen, door de MiddeUiny , in twee gelyke Declen ; ftcld inde halve

Cirkel de Dikte der Maft , onder den Ommcr , na believen

;

dog zodanig dat dc Dikte der Maft de Boog ter wederzyden

raakt De tuflèhcn - Ruimte der Linien dceld wyders inde hal-

ve Cirkel, in vier meerder., of minder gelyke Deelen ; hier op

Linien , gelijkwydig met den Diameetcr getrocken , en dc Langrc

der Maft , ook in even zoo veel gelyke Deelen , als de halve

Cirkel» gedeeld lijnde, beginnende ontrent twee Tops- Langte

boven
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boven de Viffing, zoo zullen de Linien inde Kring, de Dikte

der Maft , op ydcr Deel , aanwyfcn :* gelijk by de Figuur te

ficn is.

Nota , om mijn mening te beter uit te drucken , heb ik de-

fe Maft een weinig dicker moeten ftellcn als andcrfints deflclvs

Langte wel*zoude toelaten.

't Is feeker dat hooge en (malle Zeilen , aan de Scheepen ter Dat

voortgang niet foo dienftig Tullen wcfen , als die breeder gemaakt , J^J^!"
en laager gefield fijn. Want nademaal de Ervarentheid nog daag- i«» der

lijks leerd, dat de Wind die inde boven -Zeilen valt, 't Schip JJvK
voor dapper neer drukt, foo kan *t ook niet anders wefen, ofangmecw
't Schip moet fig felven, tegen 't, voor by dc Boegen hoog op JJ,J™

ft

?
fchuimende, Water eenigfints verfmoord loopen-, en hoe de voort éjfma if

te dringe Pilaar Waters, door dcfclve Pilaar Winds meerder is,**'
0 *

hoe ook daar door noodfaaklijk 't Schips voortgang des te min-
der fal moeten wcfen, en dat ni mate dat de Zeilen hooger of

laager fijn gefteld, gelijk ook uit de volgende Figuur kan gcfien

werden.

Want het Schip, Nura ƒ, leggende met fijn Ax, of Middel- Meteen

pun& der Swaarhcid A, op de Slede B B, door welke ik de
Oppervlacktc des Waters verftaa* fal door 't Geweld dat de
Man by C , gelijkwijdig met des Waters oppervlacktc, daar aan

beftced, op fijn Axpuntt, langs de Slede, voorrgedrecven wer-

den , en dat volgens 't ganfche vermogen dat de Man daar on-
trent gebruikt.

Maar de Man 't Schip , by D, voortduwende, lal een groot deel

fijner kragtcn, om 'r Schip Waterpas, of gelijkwijdig met den
Sigt -eynder te houden, aanleggen moeten. Nu al de kragten

dien hy hier toe nodig heeft* fal hy bygevolg tot Schips voort-

gang niet gebruiken konnen. En foo fal wyders de Man aan dc
Maft by na fijn geheele vermogen , om 't Schip alleen regt re

houden , en geenfints om het voort te drijven , te koft leggen

moeten.

'tKomc my feker geheel onbevattelijk voor , als ik hoor dat Lui-

den , beyde van Studie , en Ondervinding , willende van Schips

voortgang fpreeken , de Maft by een Hevel vergelijken , die

't Schip, gelijk als, voort fou knijpen, en daarom defe Hevel,
dat is de Maft, om meerder dienft te doen , feer lang willen ge-

maakt hebben.

Dog wy weten dat tot eenig Lighaam voor re knijpen, ten

minften vier dingen nodig fijn. Als voorcerft: een Hevel waar
roede datmen knijpen fal, die, gelijk ik toeftaa, hoe langer, hoe
meerder geweld doende, fal wefen. Ten tweeden, het geweld

dat eenig Gewigt, of Menfch daar aan verrigten (al. Ten der-

den, bet Lighaam dat voortgeknepen fal werden. En Eynde-
Jijk • het Vaftpunct tegen welke datmen knijpen moet.

Wijders is kcnlijk, dat alle Lighaam, dat voortgeknepen fal

werden , waarlijk onderfchciden , en afgefcheiden moet wefèn

,

van 't Lighaam tegen welke datmen, als tegen Vaftpunft knij-

pen fal, en dat dele altijd twee tegens malkander ftnjdendc Lij-

Y 2 din-
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dingen mpeten ondergaan , te weten, het eene van d* een, en

het ander Tan d* ander tijden; 't cene ten Zuiden, en 't ander

ten Noorden, en lbo voorts.

Nu kan in 't ganfche Schip zodanig Vaft pun& niet gefogt,

immers niet gevonden werden, 't Is wel foo dac de Maft , tuflehen

Spoor , en Vifling wel een knypende Kragt oerTencf, maar fulks

Jkan egrer geenfin ts tot Schips voortgang, maar wel tot deflèlvs

breeking; ftrecken , nadcmaal beide Spoor , en Vifling maar een

,

en te gelijk eene Weg heen gevoerd werdende, Lighaam uitraaa-

kenj cn foude overfulks de Maft, door 't Schips Vlak heen, in

de na by gelegene Grond, moeten werden geplant, al eer on-

trent hec Schip eenige knypende kragt (oude konnen oefTenen,

en anders niet. In fumma 't is de Wind wel , die omhoog,
maar alderbeft die omlaag gevangen werd , welke het Schip voort-

drijvt, cn meeft reisvorderen doet.

Dog op wat wijfede Wind, die met een Hoek van 47 Gra*

den Schips Kiel van vooren fnijd , 'c Schip evenwel doet voort-

gaan} en hoedanig de Zeilen als dan» ter fnelle voorgang die-

nen gefchikt te wefen , hoop ick, 't Schip voltoid fijnde , hier

ageer by te voegen.
" Na Mate da: de Schcepen wijd fijn, fy ook veel Wind, Zeil,

«n hooge Maften dragen konnen .* waarom ook by mecftallcBouw-

mccfters derfelver Langte, van Schips Wijdte werd afgeleid. En
alhoewel fy lomrijds wel een a twee Voeten , na Schips , of Houts
Ichicking, van den anderen konnen verlchillcn, lbo lullen fy eg-

ter alle niet verre van dcfe volgende Regulen afwijken,

vuide De middelde Maft, om dat de grootfte is, werd groote ge-

r^*
n

,

t
naamd, en al d' andere tot een Regel zal dienen , neemd ge>

tJfo.Uer. meenlijk driemaal Schips Wijdte voor dcflêlvs Lanete aan» te

weten tot j< Voeren Wijdte toe. Want het Schip Wijder fijn-

de, werd , om de hier voor gegeven Reden, op yder Voet Schips

Wijdte , maar een Voet tot dcflêlvs Langte gedaan. By Voorbeeld %

een Schip Wijd 36, de groote Maft lal lang wefen 86 Voeten.

Ziet het Werk:

1

1

Facit/ 86 Voeten.

*

Drie vicrde-Deckn vande Voeten die 't Schip wijd is > zal

haare Pikte, naar gewoonte, in Duimen zyn.

By Voorbeeld; een Schip wijd 36 Voeten , de groote Maft

dik 27 Duimen; dog werden veeltijds nog maar alte zwak be-

vonden, 't Geen de Reden is datmen zo veel , aangaande 't ver-

liefen van Maften, boord, of defelve met opgelapte Wangen»
vaajen zier,

Dc
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B O V W-K O N S T. 173
De Fockc-Maft mag een tiendedcel korter, en dunder, dan^^*

de groote wefen, een weinig meer, of minder na dat het Spoor Maa.
c"

hooger, of laager is gcplaatft. By Voorbeeld; de groote Maft
lang tio, de Focke-Maft lang 72 Voeten. De groote Maft dik

20, de Focke-Maft dick 18 Duimen, en 200 voort alle ande-

ren.

De Be&ans-Maft, indien *t Spoor» gelijk meeft gedaan werd» v*«fc

op 't onderfte Dek vaard , mag voor haare Langte» drie vierde ^T"^
deelen» en roor haare Dikte, twee derde deelen, vande groote

Maft, aanneemen. By voorbeeld; de groote Maft lang 88 , de
Befaans Maft lang 66 Voeten. De groote Maft dik 24, de Be-

faans-Maft dik 16 duimen: en foo voort. Dog men moet on-

trent de Langte van Befaans-Maft agt geven , op de hoogte van

het agter Schip* want hier na de Maft fomtijds een Voet, of

drie langer» of korter (oude mogen wefen. 't Sal wel de befte

fchik geven» als alle drie de Marden ontrent even hoog leggen.

Of als de middelfte een weinig boven d* anderen uitfteekt. Dog
indien defe Maft in t zaathout fal vaaren, moet Schips holte

ter dier plaat le , tot des Maft langten gedaan » maar foo 't Spoot

op 't Boevenet geplaaft is» gelijk ook wel gebeurd, moet Deks
hoogte daar van afgetrocken werden» gelijk fulks den konftkun-

digen klaar genoeg fal wefen.

De Boegfpriet, gemeenlijk Boeifpriet, by onfe Vaders Tyden, Vtnét

gemeenlijk drie fevende Deelen van Schips geheele Langre, voor^Jpnefc

de haare, aannam. Dog raakte» by hard Weer, en hol Water»
wegens derfelver langheid, en daar uit ontftaane Zwakheid, ligte-

lijk aanftucken. Welk verlies nog gemeenlijk» de Fockemaft»

met al dattcr opftond, benevens de daar aangeknoopte groote

Steng » tot groote Ellenden vande Marinen , en verlies voor de
Recders, met fig ruckte. Maar heden door harde Slagen wijfcr

geworden» oordeeltmen drie agtfte, van Schips Langte» genoeg

voor die vande Boegfpriet te fijn. By voorbeeld : een Schip

lang 144.» de Boegfpriet lang 54 Voeten. Siet het Werk:

Voeten.
{

Haare grootfte dikte , die zy gemeenlijk aande binnekant van

de Steeven heeft , zal tuflehen de Groote » en Focke - Maft
in wefen. By Voorbeeld $ de groote Maft dick 24 , de Foc-
ke-Maft dick 20» de Boegfpriet dick 22 Duimen. Zoo bin-

nen » als buiten de Steeven » mag zy wel een derde van haare

Langte , fterkheids halven , gelijke , of eenparige Dikte behou-
den. Maar op de Focke- Stag» die gemeenlijk een derdedeel ,

van Boegfpriets Langte » buiten de Steeven en Nock geleid

werd » dat is » deeld de Boegfpriet» buiten de Steven , in drie

gelyke Deelen , op 't eerftc Deel vande Nock zal de Stag

leggen, en Zal de Dickcc aldaar een agtfte minder dan op de

Y 3 Steven

,
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174 SCHEEPS-
Stcven , cn aande Nok , op dc helft wefen. En zoo met alle

anderen.

Zy fal , mijns oordeels, wel leggen . als zy met de Oppervlakte
van 't Water een Hoek van 30 Graden, en met de Focke-Maft
een van 60 uitmaakt} dog yder doet fijn believen.

Vtn i Het Knie dat op dcfe zeildragende Maft-Boom geplant werd,

Sficf
Cma8 op yder tien Vocten BocgfP"«s Langte, een Voet tot fijn^ v bove-Tak aanneemen. Het onder-Einde zal zelden te lang we-
zen. Onder 't Ezelshoofd zal 't vierkant, en in Dikte met
dc Blinde Stenge gelijk fijn. De zwaarre ncderwaards zig zcl-
vcn wel aanwijfen fal. 't Voor oprijfen van dc Boegfpriet,
diend ontrent het gereed maaken van dit Knie ook wel in agfing
genomen , op dat niet agter over mogt neigen, 't geen een groot
misftand foudc geven : beter (al 't fijn dat dc Steng wat voor
over fchijnd te bucken.

Schccpcn die korte Maften hebben, gemeenlijk, na Reden,
lange Stengen voeren, cn wederom regt anders. Haare Langte,
gclijck ais vande Maften, oock uit Schips Wijdte genoomen
werd.

v»ode De Langte vande groote Steng, vyv derde Deelen van 't Schips

ïimg. Wijdte is. Dat is : deeld dc Wijdte van het Schip in drie ge-
lijke Deelcn, foo fullen vyv alfulkcr Deelen Stcngens Langte
wefen. By Voorbeeld; een Schip Wijd 36 Voeten, dc groote
Steng lang 60 Vocten. Ziet het Werk.-

*

20
1
12 c

ftS S

60

,Haarc Dikte aan 't onder-Einde moet gelijk , of een weinig
minder gelijk fijn als den Top vande Maft , op welke dat zy
vaaren moet , cn zoo ook met alle d' andere : daarom in 't vol-

gende daar van niet meer fchryven zal.

Gelijk dc Fockc, uit de groote Maft, zoo ook de Voorfteng
uit dc groote Steng, volgd. &y mag nege tiende-Deelcn van de-
zelve lang wezen. By Voorbeeld een grootc Steng lang 66

,

dc Voorfteng lang 55*5. Voeten. Ziet het Werk':

3-9 «— — *9>5i
5-1 O

vwde Haare Dikte, onder en boven, is, gelijk hier voor inde alge-

Bram-" meene, cn byzondcre Rcguleri gezcid is.

steng. Dc grootc Bramfteng neemd drie vierde Deelen van Schips

Wijdte, voor dcfièlvs Langtc, aan. By Voorbeeld; een Schip

wijd 3a, de grootc Bramileng lang 24. Voeten. Ziet hec Werk.-

3»
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Facit ƒ 2+ Voeten.

Haare Dikte , onder in 'c Ezelshoofd > mag een agtfte - Deel
minder wezen , dan den Top der Stengen, op welk dat fy vaa-
ren moet.

De voor-Brarafteng mag een zefte Deel korter» dan de groore vnu
Bramftenge wefen. By Voorbeeld, een groote Bramftcng langs£*

Bram
-

24., de voor-Bramfteng lang 20 Voeten. Ziet het Werk:

#>4
20

Haare Dikte, onder, en boven, is gelijk bier v00ren gezeidis.

De Kruis-Stenge een tiende -Deel Langer en Dicker dan de
R

groote Bram-Stengc is. By Voorbeeld : een groote Bram-Steng
Lang 15 i de Kruis -Steng, Lang 17 Voeten 6 Duimen, lal

wefen.

De Blindefteng neemt vyv fefte Deden , van de voor-Bram-
u)i^JJ

de

(leng, tot haare Laagte aan. By Voorbeeld > de voor * Bram- stc" g

c

Steng Lang 18, de Blinde-Steng Lang i; Voeten. Haare Dikte
in 't Ezelshoofd, mag met de groote Bram-Steng gelijk wefen,
alhoewel veeltijds, dog, na myn gevoelen, fonder Reden, dic-

ker werd genomen.
d' Admiraal, of Vloot-Voogd, laat fijn Vlaggc, vande groo- vande

te Maft , wayen ; derfclvcr Steng , of Stook een fcvende- Deel v,aPg<

langer dan de groote Bram -Steng is maar derfelver Dikte een S^X"^
fefte minder lal wefen.

De Vice-Admiraal laet fijn Teeken vande Voor-Srcng (treeven : vand.

zijn reeken-Stok insgelijks een fevende-Deel langer dan de voor V|«pö<*

Brara-Stcnge is. Haare Dikte fal uic d' andere ligtclijk gekend
werden.

De Schout by Nagt, of derde Admiraal, doet fig aan de Be- vaode

zaans-Maft kennen. Sijn Vlaggc Standaart mag een fefte - Deel vla

d̂
ok

korter, cn de helft dunder dan de Kruis-Stenge fijn. WMaft.
De Geus, die vande Boeglprict fwayd, fclden anders als in vande

Blijdfchap , of ten Teeken , aan andere Schcepen , opgefteeken opE!rK
k

werd. Haare Spriet gemeenlijk, drie vierde -Dcelen , vande Blin-'pner.

de Steneens langte, en haare halve Dikte aanneemt.

De Vlagge die agtcr vande Campanje brald, en alle Schee- va»de

pen gemeen is, heeft een Vlaggeftok die in Langte, en Dikte ge- y^^k

lijk is, met de geene die vande groote Srenge fwierd. En al- «o.

hoewel de Reden fchijnt te eyfehen dat dele grooter was, om
dat laagcr ftaat, en vafter kan gefteld werden; lbo werd defel-

ve egter wel veeltijds korter gemaakt, om dat d' Ondervinding
leerde dat de dingen , die ons Oog nader komen , naa Maafe
grooter fulle fchijnen, als die meerder afftand daar van hebben.

Ge-
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Gelijk by de volgende Figuur, ook te den is, alwaar de Vlapge

b, fig niet grooter, aan 'c Oog c fal vertoonen, dan de Vlagge

a , om dat fig beide , volgens evenwijdige Linien , in des Oogs
grond planren.

En op defe wijfe fal 't fig met alle andere dingen hebben,

die verder, of naarder ons Oog gefield fijn, en daarom heb ik

dcfelve dubbeld aan de Geus gemaakt.

En hier uit falmen ook ligtelijk afneemen konncn , hoedanig

de Vlaggeftocken tefchicken fullcn fijn, indien op de Bramften-

eens vaaren moeten. Want, om defe Rccden fullen fy niet

foo veel ligter ^mogen wefen , als Sten^cns fwakheyd , ariderfints,

wel fou fchijnen te vcreyfchen. Alle Vlaggeftocken, op Stengens

ftaandc, moeten langer als de Bramftengens; maar op de Bram-
ftengens ftaande , korter wefen. De Kruisfteng ook als een Bram-
fteng gercekent fijnde.

Vinje De Stoelen, fijn Srengcns, of Standaarts, op welke de VIcu-
stocicn der gels, of Wind-wijfende Vaanen werden gevoegd. Haare Lang-
vaanen.

fc ^ ccn v jcrcjc ócel vande Steng, op welke (y gefield werden.

Haare Dikte fbdanig dat de Plaats vande Vlaggeftok vuile kon-

nen. d' Engelfchc defe boven 't Efelhooft, regt door fchaaven.

Maar wy, aan haar bovcn-Eindc een Ommcr, Tonnetje genaamd,

maaken. Welke Naam, van Tonnen, die in voorgaande Tyden
om de Toppen der Maften, rot gemak vande Man, die ter uit-

kijk daar ingeplaatft was, -wierden gevoegd, gelijk hier voor te

fien is, my nog fchijnd afkomftig te wefen.

Het XXVI. HOOFD-DEEL
H A N D B L D

Vande Zalingen in 't gemeen. Vande Zalingen aande groote

Maft. Van die der Fokke-Maft. Vande Beraam- Maft.

Vande Boegfpriet. Vande groote Steng. Vande Voor-

Steng. Vande groote Bram-Steng. Aande Voor -(Bram-

Steng. Aande ^ruis-Steng. Aande Blmde-Steng. Vande

Marjfen in 't gemeen. Vande groote Mars. Vande Focke-

Mars. Vande Ëefaans ,
Boegfpriets ,

groote , en Voor-Sten-

gens Marjfen. Vande Efelsboofdcn in 't gemeen. Van

't Efelsboofd op de groote Maft. Op de Focke-Maft.

Vande I^atven, of IQinken daar Voor. Efelshoifden op dc

'Befaam-Maft. 'Boegfpriet
,

groote , en Voor - Stengen. En

Voorts Van al de andere Ezelshoofden met malkander.

vande Saaien, gemeenlijk Salingen, fijn Houten, die boven

v
tH
.
n
i-j° I 1 om dc Ommers, van Maften, en Stengen werden gc-

t gemeen. j^J gchcgt, en, vaftftaans wille, d' onder-Eynden der Sten-

gens

Digitized by Go









•-

ï

..1

>.--

. .: ...

V
r

1 * « i

4-.. *



. B O V W-K O N S T. 177
gens beknypen, en delêlve, als ook de Marffen, van Scheepen,
die, grootheids- halven , dcfe voeren moeten , onderfchraagen.

Met haar middel Langte, fullen fy , «tevens de voorkant vanden
Ommer, werden gepaft, en, beide in Diepte, en Breedte , aan
d' Ëynden, een weinig minder, dan in 'c midden* weien. Die
dwers-Scheeps vaaren , en geen Marflcn draaggn, dienen, om
't Stenge-want te beter uit te fpreiden , voor , dog wel aldcr-

meeft agrerwaards, Krombogrig, en een weinig langer, dan de langs-

Salingen re fijn. Ook moeten defclvc altijd een weinig beneden
de Borft weraen gepaft, op dat de Klampen» daar 't Wanc op
ruften moet, behoorlijk konde vaft gemaakt werden. Die voor

af , in 't algemeen geleid hebbende, wil ik tot yder in 't byfon-

der te befchrijven, overgaan.

De langs -Salingen, vandc groote Maft, neemen gemeenlijk

een derde van Schips Wijdte , voor haare Langte aan , en 6. Voe- JJJ^

_

ten Langte fal ƒ Duimen Diepte , op en neer aan haar geven.

Vier vyvde-Deelen haarer Diepte, is voor derfelver Breedte, Maft '

overdwers.

De dwers-Zalingen fijn, om alle onnodige fwaarheid t' ontgaan,

een weinig korter j maar in Breedte , met de langs-Zalingen gelijk.

Dog hare Diepte op en neder een vierde minder dan haar eygen

Breedte is. By Voorbeeld :» de langs-Zalingen diep 11 j dick 8
Duimen- De dwers-Zalingen Breed 8, diep 6 Duimen, en foo

alle anderen.

Dc Saaien aande Fockc-Maft fullen een fefte-Deel korter, dan J?*
lit

aan de eroote Maft, en wyders vande felve fchicking wefen. Jn'df Foe

Die Je Befeans-Maft werden toegevoegd fijn, in Langte, Diep- kc Nwt.

te, en Breedte dc helft, of een weinig meerder, dan die aan dc.JJi'SJ*
groote Maft vaaren. fcam-Maft.

Die aan dc Boegfpriet fijn gchegt, cn wel Waterpas dienen

re leggen, fijn, in alles, met de naaft-voorgaande gelijk. Boegfpriet.

En die fig op dc groote Stengc vinden , fullen ook met dc twee sjjjjgj

voorige geen verfchil hebben. uUn&
Maar die aan de voor-Steng werden gevoerd, fullen een tien- stiinge»

de -Deel minder zijn, dan die de groote Steng bekraaeen.
S*"n

dcfoor

Die dc groote Bramfteng omringen, zullen een tweede -Deel sajingen

aanneemen, van die geene welke onder haar geftcld zijn. ^^"t
Dezelve over-een-komft zal ook , tuflehen de Zalingcn van-

dc Voor-Steng, met die vandc Voor-Bramftcng, gehouden wcr-

den. Bfim-

Maar dc Zaaien die de Kruisftengc werden toegepaft, om datswgj-

een gcheelc Maft laager ftaan, cn by gevolg, zoo veel grooter wn dè
08e*

konnen fchijncn, zullen een weinig minder dan die vande groote Kiumkog.

Bramftenge wefen.

Om dezelve Reden zullen , die op dc Blinde Stengc leggen , stiinga

met die vandc Kruis- Stengen over-cn-komen. En moeten de^"^"0*

dwers- Zalen, van deze vier laatftc, Cicraadshalven , cn om dat

noit Marflcn draagen, naar voorgaande Leeringen, voor, en ag-

rerwaards een Bogc hebben.

De Kringronde- Kraagcn, Marflên genaamd, werden om de M
v"do

-

Z Xop-
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i 78 SCHEEPS-
Toppen der Maften , en op deze gezeide Dalingen gevoerd*

Haar gebruik is, 'c Stengens-Wand , dat zijn de Hoofdtouwen»
rot Stengens meerder ftijftc, uit te (preiden. Als ook, op dat, de
Marszeilen nier gebruikt werdende, voor een groot gedeelte, daar

in mogten weg gefchikt werden.

Marflèn van Schecpcn ten Stryde gefchikt, zullen zig ook
zomtijds met Sdians-Kleeden omhangen : met ligt Canon , en
Hand-Buflen voorzien: met een Vat vol Granaten, en een dito

met Water , om Brand te bluflehen , beladen vinden. Door welke

Wapenen het aldaar geplaatft zijnde Volk, de Vyandlyke Schee-

pen, niet zelden veel (chaade toebragten.

Nergens dienen deze Marden , Maft of Stengen te beklem-

men-, want daar door ligtelijk ter fchcur. en breeking gebragt (ou-

de werden: maar moeten zoo veel opens hebben, dat de Sten-

gen, by nood, en hard Weer, daar- door kan werden neerge-

ftreeken.

Hier toe zullen zy alle , ten minften twee vyvde-Declen haa-

rer Breedte in het Kruis, vierkant open Gats in 't midden, heb-

ben. By Voorbeeld: een Mars op den Rand wijd io,4iet
Gat wijd 4. Voeten: en het dubbeld van 'i Getal der Voeten

in het Kruis, komt voor 't Getal haarer Klampen op den Haard.

By Voorbeeld; een Mars wijd op den Rand is Voeten; den
Haard zal hebben 24. Klampen , en in 't verdeelcn vande Put-

ting-Gaten , moet men agt geven dat altijd een Putting voor de
micldclftc Klamp komt te ftaan.

Schcepen die veel Tijds de verbrande Zonas bekielen , en veel

Kalmte moeten ondergaan, zomtijds, tot Bramzeils fchik , ook

wel Marflèn op de Stengens voeren. Maar daar buiten fijn-

de, werden dele noit, of leer feldcn, gebruikt. Waarom onder

ons, op iets ongemeens te zien, of te hooren, nog» 't is Mars
boven Mars, gezeid werd.

En alhoewel een ygelijk fijn vryheid heeft, of, en boe veel

Marflèn hy fijn Schip zal toevoegen, zo zietmen egter, hier on-

trent, wel meeft dcfe Order houden.

Na Mate dat de Marflèn wyder fijn , zy de Sténgen wel meer-
der dienft doen , maar 'c Schip ook meer bezwaaren zullen :

waarom dcfe al mede na Schips grootheid dienen gefchikt .ee

fijn.

De Mars dan die op de groote Maft vaard, en de groot ft

e

is, lal in 't Kruis , met goede fchicking, twee vijvde- Deelen
van Schips Wijdte, voor de haare, op de buitekanten van den
Rand, aannemen. By Voorbeeld: een Schip wijd af, de groo-
te Mars, op de buitckanten van den Rand wijd 14. Voeten :

on hier na alle anderen.

Scheepen

Digitized by G



B O V W-K O N S T. 179
De voor - Mars mag een tiende - deel minder Wijdte dan de

grootc hebben .- dac is, deeld de groote Mars in tien gelyke Dce-
F(Jk

a

e

n
.

dc

]en , negen derfelvcr Tullen voor de Focke-Mars weten. By Maft.

Voorbeeld: de groote Mars wijd 10, de voor-Mars wijd 9 Voe-
ten , &c
De vier overige Marfien, die op groote Scheepen nog Plaats

vinden: als daar is, de Bezaans, Bocgfpriets, Groote,"en Voor-

Stengens Mars , Tullen wel iets * dog foo weinig van den ande-

ren verfchillcn, dat my onnodig fou Tehynen , indien ik defe,

daar dog, gelijkmen Teid, geen Meulens mede gekamt , of gc-

ftaafc werden, by dertig of vecrtigfte - gedceltens vande groote .

Mars Toude willen afleiden, 'k Sal 't derbalven genoeg agten ,

als Teg, dat

De Bezaans-Mars gemeenlijk een weinig Breeder , en die vande Vande
Boeg- Spriet , een weinig Tmalder dan de halve groote Mars ge- Befon»,

nomen werd. En die op dc groote Steng vaard, Tal een wei- JjjJÏTÏ
nig kleinder dan die vande Bocgfpnet wefen: maar die op de voorsten-

voor-Steng gcplaatft werd, Tal vande groote Stengens Mars, naJJ^
Reden fo veel verfchillcn , als aangaande de groote , en Focke-
Mars gefeid is. En foo meen ik van defe Scheeps - dcclen aftc-

Tcbeiq'en , en tot de Ezelshoofden over te gaan.

'r Sijn Houte Blocken, die op dc Toppen van Maften, en Sten-

gen werden gevoegd. De Stengens , Stoelen, en Vlagge-Stoc-

ken, even als een Vifling , vaftftaanwille , te bcüuiten > haar He»»»

voornaamfte werk is. d' Engel fche defe langs, maar wy dwers- ^^c '

Scheeps (tellen. Haare Stengens hierdoor, niet gelijk d' onfe,

voor, maar, meeft al, agter de Maften vaaren. Maar of dit hen
cenig ander voordeel geevd , als dat Tonder ncerftryken vande

Réé, dc Stengen by hard Weer, konnen doorfchicten , blyvd my
onTeekcr.

Voor het Groote, en Focke- Ezelshoofd» lal den Bouwmec-
fter, indien een veellaftig Schip moer maaken , al by Tijds» en
terwijl fijn Werv nog overvloeyende van Hout is , forg draa-

gen. Want, dewijl defe Groote, en vaftgcfloote Houten die-

nen te weTen , Toude fig anderfinrs namaals verlcegc konnen vin-

den. DcTc twee , om dat Drayreeps dragen moeten , Tullen , na
proportie van haar Breedte, en Dikte, een weinig meerder Lang-
te , als al d' andere , aanneemen.

Het Ezelshoofd op de groote Maft, (al een fevende- deel , vao'c

van 'c Schips Wijdte, lang vijv agtfte-deelen van lijn ei^en Lang- h*
1^

te, breed, entwee derde vande Breedte, dik wefen. By Voor- dc grcx^

beeld; een Schip wijd 3 ƒ twaalv-Duimfe Voeten, 't Ezelshoofd
MaSl

lang ƒ Voeten, breed 25, dik 24. Duimen. v

Het Ezels-Hoofd op de Focke-Maft Tal een agtfte-Deel kor- van't

ter dan 't Ezels-Hoofd op de groote Maft wefen. En vorders Heftop
defclve order volgen. By Voorbeeld: het groote Ezels-Hoofd *Kocke

:

Lang 56, het Focke Ezels-Hoofd Lang 40, Breed 30, Dik 20,
altemaal Duimen. En foo met alle anderen.

De Klinken* die de Stengens (luiten, gemeenlijk gefeid Kal- vimfe

ven, mogen drie vyvdc Dcelcn, van
%

t Ezels-Hoofds Dikte» °P 5J-ZJ
11 °f

Z 2 en
1 *
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en neder fijn: der fczcls - Hoorden Overige dikte ia) voor, dog
vel meelt agter , ligtheids, en Cieraads - wille, van boven rond
neder werden gehakt.

Wtt nu d' overige Ezels-Hoofden aangaat, over welke geen
Reerecp te drayen heeft, (y fullen altcniaal van bare Langte drie

vierde Dcclen Breed > en haar halve Langte, dik wefen. Waar-
om ook «iets anders» dan de cvenrcndcnbcid haarer Langte, te-

gens maikanderen aantedkenen fal.

e«i^ Het Ezcls-Hoofd op de Befaans-Maft, fal lang fijn, de helft

o°det^
ran g10005 » cn dat op de Groote Steng (al hier roede ovcr-

f«

P
mf.Nkft, cen-koornea. Maar dat vande Voor-Steng, fal een agtfte-Dccl

Bocgipiet, korter, dan de rwce voorgaande, welen. En dat oo de Bocg-
uroote, en . , .

«J, .... r , * °
Toor Sren- Iprict vaard , met dit laatltc gelijk lijn.

««»• By Voorbeeld,- het Ezcls-Hoofd op dc groore Maft lang 6*4.,

op de Bc&ansMaft 32, op dc groote Steng ja» op de voor-

Steng ab, op de Bocgfpriet idem 28 Duimen.

»aï»uT
U ^ac a^tCT °P ^c ^aTnPan)e ^alt » <cn agtftc-Deel korter,

agdm dan dat van dc voor- Steng , wefen. En dat op dc Kruis-Steng

H
te
w Poplaat ft is , ial een derde korter , dan 't laat ft genoemde fijn.

met nul- Wijders foo ïüikn de drie overige Ezels-Hoofden, als dat van

dc blinde groote, cn voor- Bram-Stengens , elk maar een Duim,
een wenig min of meer na believen, van maikanderen verschil-

len. Dog dat vande BIinde-Steng fal 't grootfte wefen. 'k Agt

het ook niet nodig , in 't verdeden , de halve Duimen te note-

ren , als konnende foo weinig verfchil niet gemerkt werden. By
Voorbeeld j 't Ezels-Hoofd op dc Voorsteng lang 28 , op dé

Campanjc 1+, op de KruisSrenge 16, op de BUnde-Steng 15,

op de groote BramSceng 14, op de Voor-Bram-Steng 13 Dui-

men; en alle anderen na den felven regel. Maar ik foudc met
dit Ezelen, inde Ezels-Hoofden, (èlfs wel een Ezels-Hoofd krij-

gen, 'k wil derhalven liever daar van oen Eyndc, als ook van

't ganfche Hoofddeel maken. Dog ik moet de Knoppen , die op
d* agterfte , en bovenfre Vlagge-Stocken ftaan . hier evenwel nog

byvoegen : fy mogen op ydcr twee Voeten die 't Schip Wijd
ts, een Ouim in 't Kruis dik
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Het XXVII. HOOFDSDEEL
H A N D E t, D

Van des Schips G(een in 't gemeen. Wat Dikte tegen

haare Langte hebben. En na wat Order fy , oVer haare

La>tgte^ rond^ijdig werden 'gemaakt. Vande Lange der

groote <%ee. Vande Focke~<%ee. X>e
(Be^aans-%oede. De

ffme élinde - <%ee. Lafgte Vande groot -Marseed -l^ee.

Vande Voor-Mars^eil-^ee. Vande !Begyn - Glee. En einde-

lijk Vande Vier kleinder fyen.

HT^VE Reen , of Rocn * fijn lange Houten , die Schips

1 1 Maften regchoekig bekruifién > en de Zeilen , eer gefchickte SjJjjJ
1

JÊL+J Windvang, uitfpannen. In haar Middellangte * alwaar

door Touwen gedragen werden, fy, fterkbeids-halvcn,

driemaal dicker dan aan d* Eynden fijn. Haare Langte, en Dik-

te, almede, foo wel als andere Scheeps-Dcelen, na evenreden-

heid gclchikt fijn.

Alle Ree'n, op yder Voet Langte die fy hebben, fullen in
^jJSïïyt^

haar midden , een vierde van een Duim , dik welen ; uitgenomen gen have

de Bagijn-Rec, foo genaamd, om dat gelijk die Vrouw-Volk
Jjggjj

geagt werd weinig nut te doen, defe Ree, ook niet anders, dan

de Schoot-Hoornen , van 't Kruis-Zeil uitfpant, welke in het

midden, op yder 6 Voeten Langte, die fy heeft, een Duim
Dikte hebben £tl.

Alle Ree'n moeten van 'teen tot 't ander Eynde, aan alle fy-

denrond, enniecregt loopen, veel min Holle, of Slappe plaac-

fen hebben, want foude daar door fwacker werden, als of door-

gaans foo veel ligter waaren gemaakt, gelijk hier vooren ontrent

het Behuidten , en Houtten van 't Schip, gefeid is.

Defe Rondheid werd gemeenlijk aldus gevonden. Maakt een ^""^

Cirkel, foo wijd als de Ree in 'c midden fal dik wefen, trekt (j over hm
door 'r Centrum een Liny, en deeld de halve Kring in agt ge-

j£JJ£ijK
lijke Dcelcn ; wijders Linien van 't een tot 't andere Punft ge- werden ge.

rrockenj de halve Ree in vier gelijke Deelen gedeeld fijnde, fo

fel de Middel-Liny, de Dikte in 't midden, de buitenfte, op de

Nocken, en de twee tuflehen beide -(taande Linien, de Dikte

vande Ree, op d' andere vcrdcelingen wefen j gelijk by de Fi-

guur P te fien is.

Dog by aldicn de Ree te lang, en defe Vcrdeelingen , by ge-

volg te wijd mogten vallen ; foo magmen tuflehen yder Liny ,

nog een ander intrecken , en op de Ree foo veel Verdcelingen

maaken, als 'er Linien fijn, en men fal fijn begcertens volkomen
fien. *

Z 5 'k Zoude
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'k Zoude hier wel een Ree, na defc Order gemaakt , hebben

afgeteikcnd: maar, 'c Papier fo klein fijnde, foude de Stceken der

Dikte, geproportioneerd na de weinig Langte der Ree , met geen
genoegzame netheid , hebbe konnen nedcrgcfteld werden j waar-

om fulks heb agtcrgclaten.

Dit dan in 'c algemeen vande Dikte, en 't Fatfoen der Ree'n

gefcid hebbende » zal ik in 't volgende alleen haare Langte be-

ichryven.

En alhoewel de Bouwmeeftcrs , om de halve Kleeden inde

Zeilen, foo veel mogelijk was, t' ontgaan, haare Ree'n foratijds

wel een Voet of anderhalv langer of korter dan vereifchte Maat,

te maaken dienen, en hen daarom wel eenige kennis van Zeil-

doeks Breedte, 't geen hier na befchrijven fal. nodig is ; als ook

dat d' een defelve wat meerder Noks, als d' andere (al toevoe-

gen, niet- tegen ftaandc ik agc dat die gene, welke tweemaal

des Rees Dikte in 't Rak daar voor nemen, de Gefchiktheyd

wel aldernaaft komen , lbo fullen defelve cgter fonder eenige wan-
(chik, de volgende Regulen mogen in agt nemen.

Lugte Seve fcftiende-Deelen van Schips Langte , en Wijdte t' famen
»»ndegro. geteld, fal de Langte van de groote Ree wcfen. By Voorbeeld;

c

een Schip lang 180, wijd 4.7 , de grooce Ree lang > na genoeg,

98 Voeten. Ziet het Werk:

180 0(1

4f4* "'{«4

«

Een ander. Een Schip lang ijx. wijd 3*1 de groote Ree

lang 84. Voeten, fchaars. Ziet het Voorbeeld:

15* * 1

ï8

190 t J
8 4

Een ander. Een Schip lang 104, wijd 26, de groote Ree
lang fchaars 57 Voeten ; gelijk *t werk uitwijft.

"3 «&

Een ander. Een Schip lang 80, wijd 20 , de groote Ree lang

fchaars 44 Voeten, als blijkt:

De
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Dc Focke-Ree fcl een fcvcnde-DecI korter dan de groote Ree u*.

wcfen. By Voorbeeld; dc groote Ree lang 01, de Focke-Ree—dX.
lang 78 Voeten. Ziet het werk.

* ?9 f
_

Z5?h-

viA v^Jft^ * FockcRee ^
*>**
7Ï~

7%

Een ander. Een groote Ree lang 70 , de Focke-Ree lang 60
Voeten.

Een anjer. Een groote Ree lang 6*3 , de Focke-Ree lang 74
Voeten.

* »

Een ander. Een groote Ree lang 4$, de Focke-Ree lang 4a
Voeten.

Eif» W<rr. Een groote Ree » lang 35, dc Focke-Ree lang 3»
Voeten; gelijk by 't Werk te fien is.

3°

En aldus met alle andere die voorkomen fullcn. ^

Dc Bcfaans- Roede gemeenlijck de Langte tuflehen de groo- L»«iKtc

te , en Focke-Ree in heeft, of een weinig minder, om dat d een de SIr^-
Befaans-Hals wel wat langer dan d' ander maakt» 't geen dan

eenig verlèhil , dog van weinig belang kan geven. Haare Dikte, in

de Kreng, is op yder 6 Voeten Langte, een Duim, 't voor-

Êinde op de Helft, en 't agter-Eindè op drie agtfte-Deelen ver-

minderd.

Dc groote Blinde Ree is lang vijv agtite-deelen vandc groote

Ree. By Voorbeeld; de groote Ree lang 88 , de Blinde Ree SuindT"

lang SS Voeten. Ziet het Werk :
Rce-

1SS

SS
Ren
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Een ander. De groote Rcc fcrog 64., de Blinde Ree lang 40

Voeten, als blijkt :

04 1
8

40

L»gw £tf« De groote Ree lang 41 , de Blinde- Ree lang i<

tt55Si- Voecen: en foo mee alle anderen.

De groote Marszeil-Ree fal vier ze7Cnde-deelcn vande groote

Ree lang wcfen. By Voorbeeld; een groote Ree lang , de

groote Marszeil-Ree lang 5$ Voeten.

* v
*£'4

£<m <w</*r. De groote Ree lang 91 , de groote Marszeil-Ree

ang <% Voeten.

Een ander. De groote Ree lang 77 , de groote Marezeü-RcÉ

lang 44 Voeten.

Be» 4«^r. De groote Ree lang 84» de groote Marszeil - Ree
lang 84. Voeten.

*
?

//• 4_

Een ander. De groote Ree lang 70, de groote Marszeil-Ree

lang 40 Voeten.

4o

4»</*r. Dc groote Ree lang 63 , de groote Marszeil-Ree

lang 36 Voeten,

36 • -
:

£*» <w</*r. De groote Ree lang ƒ6» de groote Marszeil-Ree

lang 3» Voeten.
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Een ander. Dc groote Ree lang 49 , de greote Marszeil-Ree

lang 18 Voeten.

28

Een ander. Dc groote Ree lang 42» de groote Marszeil-Rcc

lang 24 Voeten.

i*l 6

4_

Een ander. De groote Ree lang 3f , de groote Marszeil-Ree

lang 20 Voeten.

zo

En zoo voort met alle andere die konnen voorkomen.

Het verfchil dat'er tuflehen de groote, en groote Marszeil-Ree Lwgtc

is, 't zelve (al ook tuflehen de Focke-Ree, en voor Marszeil- JJ^J,!°

r

Ree wefen. By Voorbeeld > de Focke - Ree lang 6g , de voor- r«.

Marszeil-Ree lang 36 Voeten.

Hl 9
4
a6

Al d' andere op delèlvc manier.

De Begijn -Ree is in Langre gelijk met de groote Marszeil- Lmgte

Ree , ma^r in Dikte is fy , naar voorgaande leeringc , daar van j^J^T
onderfcheiden.

De Kruiszeil , en boveblinde Ree volgen delèlve order als de
groote, en groote Marszeil-Ree, maar de twee Bramzeils-Recn ««ndcTier

fijn ruim de helft vande Ree'n , boven welke dat fy vaaren moe- r
1™*'

ten.

Hier had ik nu gedagt van 't Rondhout af te fcheiden , maar
overweegende dac het de Lievhcbbercn niet onaangenaam foude

konnen wefen, indien eens een Tafel, van alle Rondhouts Lang-

te» paflènde rot alle Scheepen, lagen opgefteld* zoo heb ik de
moeiten willen op my nemen, vande volgende Tafel, (leunende

op de voorgeleide Gronden , hier voor oogen te (tellen : latende

egter aan yder dc vryheid, van fijn Schip, na eigen zinnelijk-

heid, toe tc tuigen , konnende evenwel den Bouwmccfters, die

defe komen na te volgen , verzekeren , dat , defenaangaande ge-

nocgfaam buiten fpot van anderen blyven fullen.

A a Ziet
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Ziet hier de Tafel , fy begind met een Schip van 60 , en met

vier t' clkcns opklimmende, en cindigd met een van 180 Voeten.

• 'k Heb een vierde - deel van deffclvs Langte , voor de Wijdte

genomen , om dat die fchicking heden wel dc gemeende is.

Dog indien 't Schip wyder is gebouwd , foo magmen egter in

't maaken vandc Maften, 't getal der Wijdte, in defc Tafel

gcftcld , wel volgen. Maar nauwer fijndc , men fal *t middel-

Getal tuflèhen Langte, en Wijdte focken, en 't Rondhout daar

na fchicken. By Voorbeeld; een Schip lang 160, wijd 36 Voe-

ten: men (al 't Rondhout maaken als of 't Schip was lang 152,

en wijd $8 Voeten: en zoo met alle anderen.

En aldus meen ik de netheid, die ontrent dit Werk vcreift

werd, na genoeg te komen. Want alfcboon defe Tafel niet op

yder Voet Schips Langte gecalculeerd , als ook , dat om de ge-

brookens t' ontgaan, fomtijds wel een Duim of twee aan d'een

of d' ander. Zyde overgeftapt is , foo zal een redelijk Oordeel

egter alle defe kleinigheden genoeg wegnemen , en het Oogsmerk
bereiken konnen. f

Daar benevens fic ik dat lommige Bouwmecftcrs in 't bemaftén

van haar Scheepen , met anderen , en fomtijds ook wel met haar

(elven foo veel verfchillen, datmen nauwljks weeten kan wat al-

gemeen c Regulcn uit haare Schriften te trecken fijn j gelijk uic

de volgende Ccrtcrs , aangaande 't Rondhout van vcrlcheide Schee-

pen kan gcfien werden.

Waarom dan ook niet fclden groote onluften tufichen Bouwmee-
fters , Bootsluiden , en Zeilmakers fijn ontdaan , d' een den ander

befchuldigende van onkunde , en fijn Anlpt niet te verftaan

welke krackeele ik hoop , dat door defc of andere defc nog ver-

beeterende , en in 't Ligt te gevcne Letteren , in 't toekomende

fullen verhoed , en voorgekomen werden.

Maar dewijl (volgens 't Oordcel van den Bock-drucker) tot beter

fchik des Werks, hier nog wel een Pagina StcfTe foude vcrcifchcn

,

ten Einde de volgende Tafel , op twee Bladen te beter open-

vallen , en voor 'c Oog komen mogt lbo heb ik dc(è volgende

Aanmerkingc gereedft gehad , om hier in te laflehen. *t ls fee-

ker dat, als de Schcepen groot fijn, men al bezwaarlijk foda-

nig lang Hout als tot dc groote Maft nodig is , vinden kan.

Alhoewel ik wel weet datmen door Eikc Toppen op Stoelen

daar aan te voegen, dcfclve ligtclijk ecnigc Voeren kan langer

maaken. Soo fullen defc volgende gevallen tooncn hoe weinig

datmen fig aangaande de Langte defer Maflhouten , te bekom-
meren hoord. "Want een Schip komende , voor cenige Jaaren

voor de Kamer van Zeeland , uit Ooft - Indien , wierd aandc

Fockc-Maft, fondcr eenig nadenken by Scheepshoofden dat dc-

fclve niet goed was, om by de Vloot te blyven, kragt van Zeil

gevoerd. Dog 't Schip ontlaft, en, na gewoonte, 't Rondhoud
gevifiteerd fijnde, bevondmen mangel aande lêlve Maft te zijn ^

waarom men ook befluir nam vande Oude uit, en een Nieuwe
in te fetten Maar alsmen delèlve van al fijn ftaande Want ont-

bloot had, foo kwam defc inde Vifling tc breken ; viel agtcr

over;

Digitized by Google



BO V W-K O N ST. i8j
over» befchadigde dapper het Schip* verpletterde een Man-, en
bezeerde veele anderen. Zoo is 'c op een ander Plaats en Tijd
ook gebeurd, datraen om een groote Maft te vernieuwen, d' ou-
de foude uitligten. Maar defelve in het Jijn gevat hebbende,
bleev de Stomp daar van, nevens de Vifling, in 't Ruim (laan,

niet tegenftaandc men geduurende de Reis» fterk Zeil daar aan-

gebruikt hadde. Beide gevallen , die bewyfen dat de Maften

inde Vifling weinig te lyden hebben » en dat het meeft op het

ftaande Want aankomt. Sulks, (mijns Oordeels) weinig Zwa-
righeid te vreefen valt, al waart datmen, by Nood* de Maften
de leer fterk ep ftijv in haar Want ftaan, op den Overloop in

een Spoor, in plaats van op het Zaadhout plantede. Dog dit

in 'c voorbygaan, en alleen tot Plaats-vulling gezeid.

a • » TAFEL,
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TAFEL,
Waar in geleerd werd wat Lantge Maften , Stengen

,

Ree'n , na evenredenheid ^der Scheepen

,

1 dienen te hebben.

64
68

7*
76
80

84
88

9x

96

108

nx
116

114
1x8

13X
i
K
6

140

144
148
ifx

> 160

1 164
168

171

176
1 180

Een
,
Gr00- Focke-

|

Bexaans- Boeg- Groote Vooi -

/

?

Groote

Schip te Maa 1 Spriet Steng Sten Bram-

wijd. Malt lang. luie- Lng. lang. lang. Sicng

lang. hiig.

»««t. oeu wxt.<luim. voet.dai». XOtt.il Vo«..

1 5" 45 40' S 4 XI 6 5 11 3

16 4 8 43 X 36' x4 81 24 — IX

17 fi 4* 9 38 4 *5 6 -ï 8 4 *5 11 9
18 f4 48 6 40 6 *7 3°. — 13 6

19 56 5° 4 4* x8 6
1

9 T 8 x8; 6 14
1 3J

xo f9 1 44
t

30 1 33; 4 30. — I*

XI 61 55 46 31 6 35
1

,

3i 6 1

5

9*
XX 63 S* 47

ï
33

i

30 8 33 — 16 6

*3 66 S9 ; 49 34 6 28
3 0 4 34 1

7

3'

x4 68 61 X 5* 36 40 36 — 18

*5 70 63 51 6
[ 37ij 8 37 ( 18 9

x6 7x 64 8 54
1
39 43 4 39 — >9

!

6

*7
1

74 66 10 55 6 40 ' 6 45 T
40 6 xo" 3

x8 76 68 4 57
1

40 8
i

4* — XT
j

x9
1

78 70 X 58 6 43 6
*

,.840 • 43 6 XI
1

9

30 80 7* 60 50 45 —
31 81 73 _ 61

1 4^, 6 8 46 6 *3' 3

3* 8x 73 8 61 6 48
1
:S Jf 48 14

33 83 74
5

6x 3 ' 49 6 55
i 49 6 x4 9

34 u 7* 63 5 1
1

5
f

8 5i *5 6

3* 85- 76 S 63 9
'1 58 4 5* 6 x6

j

3

36 86 77, 4 64 6 54 — 60 54 2-7

37 87 78| 3 65 3 55 6 61 ï 55 6 X7 9
38 88 79 x 1 66 57 63 4 57 18 6

39' 89 80 1 66 9 58 6 65 • 58 6 x9 3

40| 90 81
•

*7 6 60 66 8 60 30
4i 91 81 IO 68 3

' 61 6 68 4 61 6 30 9
4* 9x 8x 9 69 63 70 63 3i 6

43 93 *3 8 69 64 6 » 64 6
1

3 ' 3

44 94
1

84 7 70

]
66

!

7

7; 4 66

45 95 1 85 6 7i 67 6
. 75 67 6

1
3:1 9

TA-
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TAFELS
V E R V O L G

Scrip

hng.

V0«U

60

68

7*
76
80

I

8

8

9
6

100

104
108
IIX
116

ÏXO
1x4
xx8

13*
136

140

144
148
I5*x

i T6

160

164
168

17*
176
180

en
i'chip

W:)d.

Voor-
Brsm-
Steng

lang.

Sterg

lang.

lf

17
18

>9
xo
XI

XX

*3

H
*f
xö

*7
x8

xp

30
3i

3*

33

34
3f
36

37'

38

39
40
4»

4x

43

44
4f

«Oft.durm,

9; 4
IO
ió' 7
11

11

IX

3

10

5

13 *l

13 8

14 4
15 —
ïf 7
16 3

17 —
17 5
18 x

18 9
1 9 4
xo

7

3

voct.duij».

13

14' 10

IS\ 9l

l6| 7'|

Blinde

Sierge

lang.

Vlaggen

ftok op
de groo*

te Sieng.

voer.duia. ro*t.3uini.

9

I

ix 10

13

9 4
9

1 10

xo
XI :

I7
i

18

J 9
xo

I

xi'

5i

5\

3!

x
1

XI 10
xx 9
*3!

x4

x6

*7
x8
x8

1

I
10

xi 10
xxj 5

13 *

x 3 8

x4 ' 4
xj —
%S'i 7
x6

x6

*7
x8

3

10

x

9

f.

X9

30
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3*

33
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3 6
f
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37, 7,
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6
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9
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7
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3
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3

9

4
xi 10
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16
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18

8

7
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3

2

1
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10

19; 8

xo 5
xi I 6
xx' 4
X3! 2
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*4 9
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x6|
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7
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4
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30 9
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8
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4
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9
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3
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* i

TAFELS
V E

VltggV
ftok op
de Blin-

(icftcn^

R V Ö L G

wil
Schip

lang.

Een
Schip

wijd.

Vlagge-

ftok van
agteren.

Groote
Ree
lang.

-

Fokke-
Ree
lang.

Roede* 1

laag.

Bltnde

Ree
lang.

TOtt. voet .duim. voet.duim. vocr.duim. VOCT.

60 * > < 9 1

1

7 3X 8 xp X 30 6 xo !

>
6 2 1 2 4

ar 30 — 31 6 XI

68 I *7 6 7 3 2 / x 31 10 T x a
3

l8 ï,- 40 4 33 8 X4.

9 7 1 > 3 10 T* A 35 6 38 2020
80 7 J 5 8 37 s 4.0 27

4»

, 8 I6 39 s T 6
7

88 XX 8

.!
'7 1 48 t 4i X TT 6

X a
1

8 l 7 5° 4 43 4<> 6 31 <

.
' 2J.T

i

* 18 5i 6 45 48 6 3X f

9
ioo XC*> 9 8 10 54 8 46 IO 50 3+ 2

x6 10 2 20 4 57 48 9 '* 6 35 7
108 X7 10 6 2 1 59 5o 7 54 6 3* 10
I IX x8 1 0 1 0 2 1

|
61 3 5^ 6 5* 6 38 3

116 XI 22 6 63 1 54 1 58 6 35> 5
110 II 8 »3

i
65 6 5<5 X 60 6 ï

X X± 1

2

1 24 67 9 58 1 6x 6 4i 4*

1x8 5 X 12 ƒ 24! 10 70 60 65 43 8
I 3X a a 1

2

*5 7x 3 61 IO 66 6 45 X
I36 13 ! 2

j
x6

4! 74 4 63 8 68 6 4* 4
1 *4o 1 35 »3 8 1 *7

5j
76 7 65 7 7o 6 * 10

144 3ö 14 x8 ~~ 78 9 67 6 72- 6 49 3
148 37 »4 5 x8 10 80 10 69 4 74 6 50

38 14 9 x9 7 83 7i X 77 5i IO
i<6 39 if 2 30 4 8

'i 4 73 1 79 53 4
160 40 «5 7 31 87 <5 75 81, 54 S
164 41 16 3i 89I 9 77 83! 5<5 X
168 4* 16 5 3i

f

- 9x 78 9 85 57 5
• 7* 43 16 7 33 94

1
80 7 87 58 9

176 44 »7 j 34 X
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8x 6 89 60 X
180 ..45- ! »7 6 35 1 6 84 5 9i 61 6
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EO V W-K O N S T. ipi

TAFELS
V ER VOLG.

Een I ten Groore Voor-
|

De Bove- Kruis

zeil-Rcc

1 c roote Voor-
Schip Schip Mm- Mart- 1 Begijn* BlindC' Bram- Bram-
lang. wijd. zeil-Ree zeil-Ree Ree Ree lane. zeil-Reir zeiURec

tang* lang. lang. lang. lanj. lang.

—
wet. VOCt.duim.

8 460 18 Q 16 7 ,8
_!

II IC> 8 9.' 4
6± 16 xo _ 17 X xo IXIO

l"
7 IO —

10' 7

», 3

*
*i 7

6i 17 XI 18 3 XI 3 13 3
1

12 2

7* 18
j

XX 5 19 3 XX 5
1

1310 12 9 9 8

76 *9
!

2-3
00

i

10 3 13 8
1

I5— 13 11 10 io, 2

80 xo XI 4 15 15, 7 M 3 12 6 IC. 8

84 XI 1
x6 3 XX 6 x6

i
3 16 4 1:

i
* 1

1

3
88 XX 17 5 1 J 6 17

1 5 *7 1 15 8 U 9 11 9
9* *3 x8 0 X4. 7 x8 8

1 1

,

l8i~ 161 5
*

12 4
9<> *4 30 2 5 8 30 — 18 8 '7 2 15 — » 10

100 *5 31 Xó"
1

9 31 3 19 6 17 10 13 5"

104 x6 31 X7 10
l 31, 5 XO 4

1 18 6 3 14 —
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8 XI
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19 3 16 20 14 5
IIX x8 35 30 ! 35 ;» xo 17 6 15
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30 37
3 30 IC

:
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!92 SCHEEPS-

Mallen.

Ktci

Het XXVIII. HOOFD-DEEL
Handend

Van eeniger Scbeefen Rondhout, en na wat Certers bet, by Ver-

febeide Bouwmeefters, is aangeleid geweeft.

INde twee voorgaande Hoofd-deelen, meen ik zoo veel alge-

meene Regulcn , aangaande 'r Rondhout , ter neder gefield
te hebben , dat ymand, met een redelijk Oordcel begaavd

.

daar uit ligrelijfc fijn Schip zal bemaften konnen. Dit tegen-
woordige, of miffchien nog iemand aan defe Tafel mistrouwen-
de

, uit eigen Oogcn fien wilde, zal een Party Certers van
t Kondhout, fodamg 't by verfcheide nauwkeurige Bouwroeefters

is gemaakt, en haare Scheepen toegepaft geworden, bevatten.

Certer Van kt Rondhout eenes Scbips lang 160
,

wijd 37,
bol 17 Voeten

; gemaakt in den Jaare 1662 ,

en gedeftineerd naar Ooft - Indien.

Lang, Dik, Breed.
rv^—» r>J^\ /"nA*-%

v . i. v. H.

D'
kE groote Maft
Focke - Maft
Bezaans-Maft

Boegfpricc —

•

Groote Steng —
Voor - Steng

Kruis -Steng —
Groote Bramfteng

Voor* Bramfteng
Blinde Steng —

De groote Ree
Focke-Ree —
Bezaans - Roede
Begijn -Ree —
Blinde Ree
Groot-Marszeil-Ree
Voor Marszeil-Ree
Kruiszeil-Ree —
Groore Bramzeil-Ree
Voor - Bramzeil -Ree
Bovebhndc-Ree

*9
79
5?

6b

62

*9

*7

ÏO

73

74

r
1

1

» l

6 2

l

10 1

2

6

•

Ij

1

2 -

r-

7

+5

Hcc
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SOU W-K O N S T.

Lang, Dik, Breed.

Het groore Ezelshoofd —— —
Fockc Ezelshoofd — —- —
Bezaans-Ezelshoofd — ——
Op de groote Steng —
Op de voor -Steng — —
Op dc Boegfpriec — —- —
Op dc Campaoje — ~~
Op de Kruisfteng ~— — —
Op de gróoce Bramfteng •— —
Op de voor-Bramfteng — —
Op de Blinde Steng — —
De groote Zalingen

—
Fockc-Zalingen ~—
Bezaans-Zalmgen — — —
Op de groote Steng — —
Op de voor-Steng — — —
Op dc Kruisfteng — —
Op de grootc Bramfteng —• —
Op de voor-Bramfteng — —
Op de Boegfpriec — — —
Op de Blinde Steng —

•

—
De groote Mars op den Haard wijd —
Fockc-Mars op den Haart *~~ —
Bclaans-Mars — — 1—
Blinde-Mars — —
Groot Bramzeils-Mars — —
Voor Bramzeils-Mars — —

voet. doin». t. d.

5 *

4-

x

X

1

z

I

IO

IO

I

II

IO

5

S

4
x

x

X

5
x

12;

II
i

'\

s\

4-

10.'
r

5
6—

8|-

». d.

iiT

i

+
1 5

I

3

\

6

i l

~ VZalingeof

-I-

Mariïen.

Een Schip lan^ 155,, w'tjd, fes-en-dertig, hol feVentien Voeten
,

gemaakt inden Jaare 1664, at gedetineerd

naar Ooft -Indien.

DE groote Maft
Fockc-Maft

BeHuns-Maft
Boeglpriet —•

De grootc Steng

Voos-Steng —

*

Kruis-Steng —

—

Grootc Bramftcng

Voor-Bramfteng

Blinde-Sccng —

Langj Dik» Breed.
z^»^"» rv^>

voet. duin. v. d. ». d.

X

B b
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fcct'n. De groote Ree —1

Fockc-Rec — — — —
Pe(aaos-Roedc — — —
Blinde-Ree — — —
Begijn-Ree — —
Groot-Marszeil-Ree — —
Voor- Marszeil-Ree —
Kruiszeil Ree — —
Groot-Bramzeil-Rec —

'

—
Voor- Bramzeil- Ree — —
Boveblmde-Rce —

viiggc De Vlaggeftok boven —
Vla^geftok agter

Vlaggcftok op de Bocgfpriec —
**e[t - Hcc grootc Ezelshoofd

en
' Focke-Ezelshoofd — —

Befaans-Ezclshoofd -— '

—

Boegfpriets-Ezelshoofd —1

Op de groote Steng — —
Op de voor-Steng —

'

Op de Kruis Steng — —
Op de Blinde-Steng —1 —
Op de groote Bramfteng —
Op de Voor-Bramfteng

—
Op de Campanje

.

stlingm. De Zalingcn aan de groote Maft , langs

dwers —
Aan de Focke-Maft , langs —

dv/ers —
Aan de Befaans-Maft, langs —

dwers —
Aan de Boegfprict ,

langs —
dwers —

Aan de groote Steng ,
langs —
dwers —

'

Aan de Voor-Steng, langs —
dwers —

Aan de Kruis-Steng, langs —
dwers -—

Aan de groote Bramfteng , langs
' dwers —1

Aan dc Voor-Bramfteng , langs

dwers —

Lang» Dik, Breed.
r>^V*-> /-***^\

*o«. duim. r. d. ?. i.

I Q—u
74
75— 1

48

48—; ï

39
17~
z4
xo

17

3*1

15

\
,2

I

1

X

I

I

I

533

1

—

6
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10 t 4 3
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10

3
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3
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7
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11

1
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i
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I
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6
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4
X

X

2

I

X

1 il 1 9
i ij 1 S

1! 1! 1 8

,U 1 6

-! H 8

4—, 7
4- 7

9 1

1

7
10

6

4

—— 2,"

10— xI IO xi

i~8- xL

9
9
8

8
5"

5"

4
S

4
4
3

4
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B O V W-K O N S T. '95
Lang, Dik, Breed.

Ito». ». 4.

Z\Aan de Blinde-Steng langs —
dwers — — —

De groote Mars op den Haart wijt H
Focke-Mars — — —

. U
Boegfpriets-Mars — —
Bezaans-Mars — •—
Groote Stengens Mars —

—

Voor-Stengs Mars — — 1 —
Certer Van het d(ondhout eeties Schips lang 160, wijd 36,

hol 16 Voeten, Vertimmerd in den Jaare 166$, 1

en gedejlineerd naar Ooft -Indien.

Lang, Dik, Breed
******* rvA-^>

»<>«. dvtm. ». 4. n im

DE groote Maft
De FockcMaft
ï^faans-Maft —

Bocgfpriet —*•

Groote Steng

Voor-Steng * —
Kruisfteng —
Groote Bramfteng

Voor-Bramfteng —
Blinde Steng —
De groote Ree —

—

Focke Ree —
BefiansRoede —
Begijn-Ree —
Blinde-Ree —

•

Groot - Marszeil-Ree
Voor-Marszeil-Ree
Kruiszeil-Ree •

—

Groot-Bramzeil-Ree
. Voor - Bramzeil-Ree —
Bovcblinde-Rce —
Vlaggcftok boven op de Steng
Op de Campanje —
Op de Boegfpriet

Het Ezelshoofd op dé groote Maft
Op de FockeMaft . .

Op de Boegfpriet

Op de Befaans-Maft —

Marten

Vlagge-

Hoeken-

Exclihoof-
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Op de groot Steng

Op de Focke-Steng • —
X)p de groote Bram fteng -—

—

Op db voor-Braraftcng ——

*

Op dc Kruisfteng — —
Op de Blinde Steng >

De Salingen aan de groote Maft lang

dwers —
Aan dc Focke Maft langs

dwers —
Aan dc Boegrprict langs

dwers —. —
Aan dc Befeans Maft lang —

—

dwers —
Aan de groote Steng langs -

—

dwers 1 —
Aan dc Voor-Steng langs

dwers —
Aan de groote Bramfteng langs

dwers *—— —
Aan de Voor-Bramfteng langs

dwers —
Aan dc Kruisfteng langs «

—

dwers *-

Aan dc Blindc-Sreng langs —
dwers -

De groote Mars op den Haart
Het gat in 't Vierkant
Focke-Mars —

het Gat
Befaans- Mars — —

het Gat —
Bocgfpricts-Mars

het Gat ' •

Groote Stcngens Mars
het Gat

Voor-Stcngens Mars

^ het Gat — —
Chaloup -

.

Lang, Dik, Breed.
<%A<~» r^'w» />_A_*-V

Toet. daim, t. d. ». 4.

V i
i— 10

I

11

IO

IO__ 6-\ 8

zcgzz
5"

'
I i

*

i i
i

2j 1;

2 2*

1 10-

2' 1 ' '

-

2 2
I ; i I

*3

6

12

5

7

3

7

3

6

3

5

x

37
*9

Llü.

_Lj_

«' «jio
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B O V W-K O N ST. *97

Certer Van bet Rondhout eenes Schips lam 154, wijd 38,
bol 17 Voeten en 3 Duimen

,
gebouwd inden

Jaare 1667.

Lang,Dik, Breed
r****> <~\^,

DE groore Maft —
Fockc-Maft -* —
Bocgfpriet — —

Maft «

Groote Steng — —
Voor-Steng «— —
Kruisftcng —^ — —

•

Groote Bramfteng — <

—

Voor-Bramfteng — —
BHnde

:
Stcng — —

De groote Ree — —
Focke-Ree — * —
Bcfaans-Roede — •

—

Blinde Ree — —
Bagyn-Ree — —
Groot - Marszeil - Ree —
Voor - Marszeil - Ree —
Kruiszeil - Ree —

- .

—

Groote Bramzeil-Ree —-

•

Voor-Marszeil-Rec — —
Boveblinde-Ree
Vlaggeftok op de groote Steng

De groote Mars op den Haart
het Gat vierkant

Heeft 34 Klampen.

Fockc-Mars 9 —
het Gat —

Heeft Klampen.
BeJaans-Mars — .

het Gat —
Heeft 14 Klampen.
Boot — . ,

Chaloup —. _

Bb | Certer
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Certer Van het Rondhout Van ten Schip lang 150, wijd 40,
hol 15 Voeten } gemaakt ontrent den Jaare 1667 ,

en gedeftineerd ten Oorloge.

DE groote Maft
Focke-Maft
Bezaans-Maft

fcocgfprict —
De groote Steng

Voor - Steng

Kruis - Steng —
Groote Bramfteng

Voor- Bramftcng

Blinde Steng
—

De groote" Ree
Focke-Ree —
Bczaans - Roede
Blinde Ree —
Begijn-Ree
Groot-Marszeil-Ree
Voor. Marszeil-Ree
Kruiszeil-Ree —
Groote Bramzeil.Ree
Voor - Bramzeil - Ree
Boveblinde-Ree

iKb- Het Ezelshoofd op groote Maft -
Op de Focke-Maft — ~-
Op de Bezaans-Maft — —
Op de Boegfpriet —
Op de groote Steng —
Op de Voorfteng —

—

Op de Kruisftcng
—

* —
Op de groote Bramfteng —
Op de voor Bramfteng —
Op de Blindcftcng — —
Op de Campanjc — —

Saiiogt». De Salingen aan de groote Maft langs

dwers — —
Aan de Focke-Maft langs —7-

dwers — —
Aan de Befcans-Maft langs ™

dwers — —

Langt Dik» Breed.
/NA^ f\A»r\

mt, duin. v. 4. d.

94H *| 71—

7»H * *

6*H 1

67 <rf 1

»H 1

"FR

3

5>

10

5»

Oo 6
81! 6

«-1
59n
47n

'ICC

8'

x <f

*|>
1

X

X

X

10

I

I
f

X

14
IX

IX

10

7
6

8

6—

3—
Aan
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B O V W-K O N S T.

Aan de Bocgfpriet, langs —

-

dwcrs 1

Aan de groote Steng , langs

dwcrs —
Aan de Voorfteng, langs

dwcrs —
Aan de Kruisfteng , langs —

- dwers —

—

Aan de groocc Bramfteng, langs

dwcrs
Aan de Voorbramfteng , langs

dwcrs —
Aan de Blindefteng, langs

dwers —

Lang, Dik, Breed

voet. duim.

7

Certer Van bet fyndlxut eenes Schips lang 132, w'ud

hol 12 Voeten en q Duimen
,

Jaare 1663.

gebouwd inden

DE groore Maft —
Fockc-Maft - —
Bdaans-Maft —

De Boegfpriec «

Groote Sreng — —
Voor-Steng —* —
Kruisfteng — — —
Blindc-Stcng — —
Groote Bramfteng — —
Voor-Bram fteng —
Groote Ree — —
Focke-Ree — —
Beiaans-Roede —
Blindc-Ree — —
Bagyn-Ree —
Groote Marszeil - Ree
Voor- Marszeil -Ree —
Kruiszeil-Ree — —
Groote Bramzeil-Ree —
Voor-Bramzeil-Ree «—
Stoel op de groote Steng —

•

Stoel op de Voorfteng —
Vlaggcftok op de Campanje

Het Ezelshoofd op groote Maft

Lang, Dik, Breed.

». d. t.

X

8—

—

70 1

61— 1
»

1

JO— 1

*+,—— 7—.—
'S--
XI 7—

63H54—

!

*3
38-'-

x8

6-
6-H

18

19

17
11

10
18

— 4

Op)

3'

x-

7-

6-

5'

4—

7

j1
4

i

Kzxls'
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Lang, Dik, Breed.

Op de Fockc-Maft ; .

—

Op dc Bezaans-Maft —
Op dc Boegfpriet — —
Op dc groote Steng — —
Op de Voorfteng *

"~"

Op dc Kruisfteng " "

Op de groocc Bramfteng — —
Op dc voor-Bramftcng — —
Op dc Blmdefteng —

Mvflco. De grootc Mars op den Haard wijd —
het Gat vierkant —

Heeft ao Klampen.
Dc Fockc-Mars ' *" —

het Gat vierkant

Heeft iö Klampen.
Bezaans» en Boegfpriets Marfien —

dc Gaten vierkant —.
—

Hebben 10 Klampen.
Boor, en Boor beftced voor 140 Guldens — -

oup
- Chaloup befteed voor ifo Guldens —

^A*-> r^Ax> rv/-^
»otr. duim. ». rf. v. d.

3

1

1

3

8

8

8
1

1
1

' 8
! 8KJ

7

8

1 4
i

1 1

1
I

i

T

1 —
X

i

—
r~ l

10 2

6+

1

9

4 1

5 1

4

30 5 3 a 8 f

Certir Van het Rondhout ecnes Schips

hol 11 Poëten, gemaakt m
lang 85 , wtjd 11 ,

'/ Jaar 1668,

Lang, Dik, Breed

Mjften.
E groote Maft

Keen.

O Fockc-Maft

Boegfpriet

Befaans-Maft

Grootc Ree

—

Focke-Rcc — —
Bclaans-Roedc — —
Blinde-Ree ——
Groot- Marszeil-Ree —
Voor-Marszcil -Ree —
Groot-Bramzeil.Ree —
Bovcblindc-Rec — —

steng»,. Dc Groote Steng —
Fockc-Stcng — —
Grootc Bramfteng —
Bovcblinde Steng —
Dc Gykc aan dc grootc Ree
De Gykcn aan dc Marszeil-Ree
Dc Boot «—1 —

voet. duim

6±—
ff—

4f

46

37
40
3°
zó
zo

16

18

33

i*f
11

1

1

31

xo

». A A

Vi—

'

— 10,r
— 7

Certer
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Certer Van het fyndhout Van een Schip lang 140 , ivud 34
Voeten 3 Duimen, en hol 14 Voeten 6 Duimen

-

9

gemaakt in den Jaare 1668.

Lang, Dik, Breed.

DE groote Maft — ~
Focke-Maft
Boegfpnct

Befaans-Kfaft

Groote Steng

Voor-Steng

Kruisfteng —
Boveblinae-Steng

Groote Bram(leng

Voor-Bramfteng

De groote-Ree
Fockc-Ree
Bczaans-Rocde

Blinde- Ree —
Begijn-Ree

Groot- Marszeil-Ree

Voor-Marszeil-Ree
Kruiszeil-Ree 1

Boveblindc-Ree
Groore Bramzeil-Ree
Voor- Bramzeil- Ree
Vlaggellok op de groote Steng

VUggeftok van agteren

De Salingen aan de groote Maft, langs —
dwers

Aan de Focke-Maft, langs

dwers

De groote Mars op den Haart
hec Gat vierkant

heeft 10 Klampen.

Focke-Mar* op den Haart

het Gat .vierkant

heeft iS Klampen
Bczaans-Mars op den Haard

hec Gat wijd —
heeft 14. Klampen

Boegfpriets Mars —
hec Gac vierkant

heeft 14 Klampen.
Groote Stengcns Mars



SCHEEPS-

het Gat vierkant
—

heeft i x Klampen.
Voor-Stengcns-Mars —

het Gat vierkant —

—

heeft lx Klampen.
De Boot

De Maft —
Dc Chaloup — •

—

Certer Van bet fyniïout tot een opgetimmerde

78, wijd 16 Voeten en 4 Duimen r

ten en 8 Duimen in '/ Jaar

DE groote Maft

Focke-Maft
Bezaans-Maft

Boegfprict —
Groote Steng —
Voor-Steng
Groote-Ree —
Focke-Ree —
Blinde-Ree

Bczaans- Roede
Groot - Marszeil-Roe
Voor - Marszeil - Ree

Lang* Dik, Breed.
/xA*>-» i^J^t r+As^

toet. daim. y. d. d.

I

!

3
'34—

x6

r
1 10

8r

Haring-Buis
, lang

bol 8 Voe-

'

1668.

Lang, Dik» Breed.

10

daim. r. d. tv. d.
"

4-7

+4
30

*7
xo

6—i

3f

40
xo

XI

8>—

6—'

6

91

7

41
'

17
1 4

»

Certer Van bet %ondbout beboorende tot een Fluit - Scheepje 7ang

78, wijd 19, bol 10 Voeten 8 Duimen.

Lang, Dik, Breed.

GRoote Maft
Focke-Maft
Bezaans-Maft

Boegfpriet

Grootefteng —
Voorfteng —
Groote Bramfteng

Voor-Bramftcng

Blindefteng —
Knjisftcng

—
Groote-Rec -
Fockc-Rce —
Befaan-Rocde

Bcgijn-Rce —

<^»A<-» O-*-"» >J\_-V
voet. duin. « d. ». d.

i'2ISO

43

3
28

ui

—

IC

7!-

i

10

—

39—
X3 |

-

6——^

—

1—

1

Blinde-
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Blinde-Ree t- —
Groot Marszeil Ree — —

Lang» Dik, Breed
oA»s r*A—\ t^j^\

wt. daim. v. d. d.

x6 !

Boveblinde-Ree — — — io| 6

6

as
Certer Van bet Rondhout gemaakt tot eerp. ^ch^.Jar^ 147

- Voeten 6 ï)uimen
,

wtjd 36*, bol 15 Voeten.

• -

DE groote Maft
Focke-Maft -
Bocgfprict — — —

Befaans-Maft » ' —
Groote Sceog —- — —
Voor-Sreng — — — —
Kruisfteng — — —
Groote Bramfteog —

• . . ..

—

Voor-Bram (leng — — -

—

Blinde-Steng — -— —
De Wronge — —_ _
Groote Ree — — —
De Schaal — . ..

Fcxïke-Ree — — —
Befaans-Roede — — -

—

BIinde-Ree — — —
Bagyn-Rec — —

•
,

—

-

Groot - Marszeil - Ree —
Voor - Marszeil - Ree — —

•

Groot- Bramzeil-Ree ,

"—

•

Voor-Bramzeil-Ree — -— —
Kruiszeil -Ree — —
Bovcblinde- Ree —
Het groote Ezelshoofd — —
Focke Ezelshoofd — — r-

- ... 1
• • -

Groote Mars op den Haard — Hh
Focke- Mars \ ~~ —
Bezaans-Mars

j
— —

Blinde Mars- ï >

•

Groote Stengcns Mars
Voorftcogcns- Mars

1: u.a

Lang, EHk, Breed
r^\s~i r>jiif%

Toec duim. Sr. d. d.

87,— 4|-n
78I 6

60—
64—
61
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30
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ierter >éh het Rondhout
,

gemaakt tot een Schip lang 133 ,

wijd ia Voeten 2 Duimen, en hol X* Voeten.

-
. £ang, Dik, Breed

73
6x

i*
7

1

4

— 16

r**^t rvA>-v /NA***

6 1 10

1: 33 %nT < I i

DE groote Maft ,

Focke-Maft —
Bezaans-Maft

Boeglpricr — —

Groote Steng j —
Voorfteng
Kruisfteng

—
Groote Bramftcng —
Voorbramftcng —

—

Blmdc Steng —
Groote Ree — — — 66

Focke-Rec ^ — — — ' 1*6

Befearvs-Roede — — — —.—>i —

—

Blinde-Rec — — — j4«|—U 9—{_

Voor-Marsfceil-Rec — — —
- 33 6—J

8—4—

!

Kruiszeil-Ree — — — 27 6—

U

Bovcblindc.Rec — — — *7— 6.-4—!
Groote Bramzeil-Ree — — — n\ -1 6-4
Voor-Bramzeil-Ree — 20

jjn-Rce
Gröot-Marszcil-Rce

10—

-

CD-
• U

ca*»;-. - - ü-Hf 7U
1 - r

XVr/fr Vrfw /?ff Qfautibmt Van cm Schip^jSjfe 1^2 Voeten
,

ilé puimen, wijd 37, M \ 5*Voeten.
mm- - ;\ -_J . _ /' r <ï

Matte 1.

Focle - Maft
Maft

Maft —
D'
Boegfpriei

te Bramft

Eahg, Bik, Breed.

81— 1
mij $f*J(.i

Voor-
Gnootc Bramftcng
Voor-Bramftcng

Kruisfteng

f8

j/: 53.

2-3
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3

7

4

F
I af

£8
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1
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• * - t • • •

Blinde- Stenj —
Dc groore-Rec —
Foeke-Rec
Bezaan s- Roede —
Blinde- Ree —
Begijn-Ree —
Groot Marszeil-Ree

Voor Marszeil-Ree

Kruiszeil-Ree —
Groot Bramzeil-Ree

Voorbramzeil-Ree

Bovcblinde-Rec

Het groote Ezelshoofd

Het Focke Ezelshoofd

105
Lang, Dik, Breed.

r^-\*-\ /vV>
»•«. daim. t. <L ». 4.

20-

84
7*

75
5*

49
49

—

45

\3oj—
*y
*3 6|—

|

Befaans-Mars — — r— j.

Blinde-Mars ,— —

*

Groote Stengens-Mars

Voor Stengens-Mars .

1

5?

t
10
8

z
6

3|

—

EwU-
Hoofden.

13 ó

8|—

ói 6

! .• L!

1
• T%

Cërter Van bet ' fyndboud gemaakt tot een Schip latig
12J-,

nvtjd 31 Voeten en 7 Duimen , £0/ 14 Poëten.

DE e^oQt

Focke-

ojce Maft —
Maft — —

- ï

Lang, Pik Breed.

rott. duim. v, d. V. d.

8kH

De groote Steng —
Voor-Steng- .!: —— — - — r,,,

71

46

$1

Kruis-Stcng —
Boveblinde-Steng

Groote Bramfteng

Vobr-Brarafteög

H5 4 * >c3

l 0

' "Is <
DcGroote-Ree '— — —
ïbdücRee «£.•>« !— — —
Bdaans-Roede — —
jGroote Marszeil-Ree —

:

Voor- Marszeil
"

BUndc-^cc,

'5303

*7
16

*9

63

Si
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t

Lang, Dik, Breed

8
i 7L_

1
•

• • "TI'

Bagrjn«<Ree' — —
Boveblinde - Ree — —
KrulsWel-Rec — —
Gfootc - Bram ziel - Ree ,

Voor -Brinizcil-Ree —
.. — j

;
r !•— •

'f t

Her Ézetshoofd ob de groote Maft

Op tic Fockc-Ma$ —
Op de Bezaans-fylaft —
Op de Boegfpried —
Op de groote Steng —
Op dc voorfteng

Op dé : groote Bramfteng

Op de voor-Bramftcng

Op de Kruisftcng —
Op dc Blindérteng —

De Zalingen aan< dc groofte Maft, langs Jlï
"V dwers — '10

Aan dc Focke - Maft , langs

dwers —
Aandc de Bezaans- Maft, lang

dwers —
Aan de Bocgfpriec , langs

dwers —
Aan de groott Stengen, langs

dwers ^ —
rond ~~~*

Aandc Voórftérige, langs —
f

dwers 1

Aandc groote Bramfteng, langs

' dwers —
._„!. rond

Aan do Voorbramfteng, langs

dwers

De groote Stoei

De Vooiftcngc Stoel —

duin. t. rf. v. d.

(
38, 4

'n 8r:-

4—
t 6

6\-\—

10

IC

S

5

5

4
4
6

4
5

.1

i

"1

10

X

X

4
2 I

6

4

9

9

9

6

8

i

1

5

7

1 6
t

*J 8' -

—
7,

'—

-

to
61— 10

7r

—

I —

r
X

8

9

x

1

1

— 7— 8
6*

, 4

5

*

1

1 •

X
1 »-.

-Li l

'45
i* Van kt Rondhout

7 gewaakt tot een

(Voeten 9 _t>itbnen
, wijd 35 Vortew 9 D9)^ ^V

Voeten, 6 Duimen, gebouwd in V J^r i68o\

Üfe groote :Maft „
, ;

Fockc-Maft

Lang, Dik, Breed.

Bcfaans-Mail

»o«. duim., t. d. t. A

Bocg-
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Boegfpricc — —,

Het Knie aan 'c boven-Eynde —
aan 'c onder- Eyndc

De groote Stengen —
De voor -Stengen —
Kruisftengen — —

^

Blinde Stengen — —
Groote Bramftengcn —
Voor - Bramftengcn — —
Groote Stoel —- —

•

Voor- Stengen Stoel -—

—

Groote Bramftengen Stoel —
Voor- Bramftengcn Stoel * —
De Groote- Ree — —
De Rak-Klamp — —
Fockc-Ree — — —
De Rak -Klamp — —
Befaans • Roede — —1

Bünde-Rce — —
Begijn -Ree — —
Groote Marszeil-Ree — —
Dc Rak -Klamp — —
Voor Marszeil-Ree — —
Dc Rak-Klamp —

'

—
Kruiszeil-Ree — —
Boveblinde-Rce —
Groote Bramzeil-Ree — —
Voorbramzeil-Ree "

Groorc Lyzcil-Spiercn —
't binnen-Eynde —
*c buiten -Eyndc —

Voor Lyzcil-Spiercn — —
't binnen-Eynde
'c buitcn-Eyndc —

De Salingen aan' de groote Maft> langs

dwers — —
Aan de Focke-Maft , langs —

dwers — —
-Aan de Befaans Maft , langs —

dwers —— —

•

Aan de groote Steng , langs -—

*

dwers — —
krom — —

•

Aan de Voor- Steng, langs
—

*

dwers — *

bogc — —

Lang, Dik, Breed-

voet. daim. f. d. r. a
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Het Ezelshoofd op de grootc Maft

Op de Focke-Maft —

—

Op de Bezaans- Maft —
Op de Boegfpriet —
Op de groote -Steng —
Op dc Voor- Steng —

Lang, Dik, Breed
/\A*T\ /"N^\**% ^*m*\^\

voet, duim» v. «t »• J.

,
3 31

i 8 v 8
3

8
i

\o

x 4
3'.

1 x|—

X I 10

—1 I

73:

Gr/cr V<ïh bet Rondhout gemaakt tot een "Schip lang 85 ,

hU 11 ,
awy</ ao J'Wte» 6 Duimen i

gebouwd

in 'r Jaar 1656.

Lang» Dik, Breed.
rvA*>> /-kA<~» -^A»*-

voct. duiir. *. «t »• d»

DE groote • Maft
Focke-Maft —
Bezaans- Maft

Boegfpriet
—

Groote Ree '

—

Focke Ree —
BcTaans Roede —
Blindc-Rcc — —
Groote Steng —
Voor-Steng —
Groote Marszeil-Ree
Voor-Marszcil-Rcc

Certer Van bet fyndboud gemaakt tot een Schip lang 175,
bol 18, wijd 38 Voeten en 3 Duimen, gebouwd

m 'r Jaar 1641.

DE grootc Maft
Focke-Maft , fonder fpoor —
Bezaans- Maft .

Boegfpriet — —
De Groote Stengc — —
Voorftengc — —
Kruisftenge — —
Boveblindeftengc —— —

-

Groote Bramftengc —
Voorbramftengc

*"***""*

Groote Ree —— —

-

Fockc-Rcc — 1
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Lang, Dik, Breed

voet. rfoim. r. d.

*4
72

I48

41

42

*3
21

33
18

3o

5"

4
1

1

2

1

Blinde-Rec — •— —
Belaans-Roede
Groote Marszeil-Ree —
Voor-Marszeil-Ree — —
Begijn-Ree — — —
Boveblinde-Ree —
Kruiszeil Ree — —

-
—

—

Groote Bramzeil-Ree — — -

Voor-Bramzeil-Ree — —
Vlaggeftok op de groote Steng —
Op de groote Bramfteng —
Op de Blindeftenge ——

-

Op de Campanje — —
Het Ezelshoofd op de groote Maft —
Op de Focke-Maft
Op de Befaans-Maft — —
Op de Boegfpriet — •

-—
Op de Grootefteng ""*"*

Op de Voorftcng — — —
Op de Campanje — — —

Aldus meen ik dan, al het geene, in *t voorige, aangaande
't Rondhout geleid, en in de Tafel opgefteld is, met genocg-
docnende Voorbeelden beveiligd te hebben. Evenwel lal yder
ligtelijk uit delèlve konnen fien, dat de Bouwmccftcrs dcfenaan-

gaande, ganfche gcwiflè Regulen of niet hebben, of niet gebrui-

ken willen , en dat yder agt het befte te treffen
, dewijl van

*t volmaakt niet veel vafte Reden te geven is.

1 2

1

1

10

I

—
8

6

6
•i —

5

1

1

• !

5 % 2 3 X

8 2 2 8

6 X 1 I 9
I 1 I 6

4 I X I 9
2 I I 7

9 10 1 3

—
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Het XXIX. HOOFDSDEEL
;

H A N D B i. O

Van V Schtps Want , of Touwerk in 't gemeen. Vande Kg*
behouwen in 't byfonder. Van der Touwen dikte. Van
de Ankers. J^eure , en ProeVe op defelve. Vande Anker-

ftok. En hoedanig door defebe hu Anker ter Vafthouding

werd gebragt. En ook des Ankers gewigt.

S
Chips Maften gereed, en mee alle voorfigtigheid , in der- Yan<if

felver Spooren, en Stantplaatfc gefteld, lal nu den Hoog* wïtai
bootsman, met die te betouwen, en betakelen, fijn Volk
konnen bclig houden. En alhoewel, ccn Schip onder

D d 't Want



ZlO SCHEEPS"
't W*nt fe brengen noit van mijn werk is geweeft, cn dat ook
ceduurende mijn leven noit, of fcer fcldcn met Splishoorn , of

Marelpriem heb ommegegaan ; nograns nademaal dc welvoe-

gcnitieid fchijrjd te cyfehen dat aan Scliips Maften , ook dc daar

aan behoorencfc Touwen foude paften, en dat ook, al voor

ccnige Jaaren , fommige mijner Vrienden , ca goede bekenden >

van dat bedrijv , my eenigc Mcmorien , defenaangaaqce , tot

naar eigen behulp gefchrevcn^ hebben ter Hand gcftcld, en dac

o$k Timmerlieden , cn Takelaars, als moetende, ojq *t Schip

ter perfe&ic te brengen , al veeltijds met malkander omgaan , en

föratijds aangaande haar werk ook reden voeren, door 't welke

den leergierigen , lig gelijk als van ter fijden, nog al veel nuts

kan toebrengen Soo heb ik gcagt geen ondienftig werk te Tul-

len doen, indien 't geene inde voorfchreevcn Mcmorien geleien

»

of. uil andere verftaan hehbe, hier quamen ter neder te ftellen»

mee veiwagtingc 9 dat het daar aan gebrekige, wel ligtehjk,

door' een ervaren Bootsman, fal gebeterd konnen verden.

'l Soude een gewenfte faak fijn, iodicn de Mceftcrs der toe-

takejinge , fig pok der Teikcnkunde mar tig maakte, op dat al

Schips Maften, en de daar aan behoorlijk hangende Rec'n, op
'c aldcrwijdfte gekaid, cn gedraaid, lig na dc kleine Voetmaat
voor Oogen ftcflen, en 's Wants Langtc, wiskonftig, daar na af-

korten mogtcn , wjant als dan , niet veel Touws onnut, ofte mec
aangeknoopte fcynden vaaren foude.

De Langrcn der Touwen gemeenlijk by dc Vadem werd ^c-

meeten, en gefeekend •, welke Vadem in dit geval, dan ook in

ifjL «cn kleine, gemiddelde.' en grootc onderfchciden is.

"•-d^Ecrfte, gewoonlijk Büismans Vadem geleid, begrijpt ƒ : dc
tweede Koopvaarders Vadem genaamd, begrijpt y en een halv;

mftar de derde of grootc Vadem , die 'gemeenlijk alle Oorlogs,
ei* Ooft-ïndifche Schecpen werd tocgepaft, bevat net 6 Rijn-
landfche Voeten.

De Tois, of Vadem die dc Franfche , en profijrshalvcn ook
onfe Natie, in 't hefteden van haarc Gragt, of Walwerkcn ge-

bruiken, begrijpt insgelijks 6 vandc hier voor uitgedrukte Parij-

fche Voeten.

Alle Touwerk gemeenlijk met 't Gewigt werd verhandeld, en
gekogt, en is meerder, of minder in prijs, na dat dc Hcnnip
op een hoogcr, of lager Mar£t, die dan ook fcer op, en ne»

der, kan loopen, is. Want alsmen voor de Rijgafche Hcnnip,
die .wel de befte gcagt werd, alhoewel d' Hollandfchc, in fom»

mige gevallen* overmids geen , of wenig recken onderworpen is ,

d'eerfte niet veel behoeft te wijken, op d' cenc Tijd» 70 Gul-
dens voor 't Schip - Pond moft betalen, heeftmen 't felvc Gc-
wigt, en Hcnnip, op een ander tijd wel voor 23 Guldens kon-
nen koopen.

¥oor 'r,£dlagcn Want* 'c ff dau hot geteerd of of ongeteerd

is> moetmeni gemeenlijk op ydcr Schip - Pond 9 a 10 Guldens

meetfer ..(dan- vóór do Hennip betalen; En trekt yder ion Pond
Touw* gemeenlijk *o Pond Teers na fig. Alhoewel dc Rijga-

iche,
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fche, wegens deflèlvs openheid, wat meerder Vogt- gierig, dan

de Hollandfche is.

Schips Touwerk kan gevoeglijk in drie deelen werden onder-

fche iden. Namelijk in Kabeltouwen, (taande, en Lopend-want.

Door het eerde moet het Schip, foo in volle Zee, als op Ri-

vieren, 't (y by Storm, en Stilte voor Sanden, en Stranden

bewaard werden. Door het tweede werden de Maften en Sten-

gen voor buigen, en breken behoed En door het derde de Zei-

len ter bequamer Windvang fchrap gefteld.

Yder wel uitgereed, en by der Zee varend Schip heeft ge- v«de

meenlijk drie Kabeltouwen voor de hand, en in gebruik. AlsJJjjJJ"

ccn daaglijks Plegc en Tuitouw. by;oader.

Het Plegt, en daaglijks Touw beftaat yder uit 4, f of 6

Kabeltouwen, die yder 110, of 11 ƒ Vademen lang, en in de

Langtc op malkander gefplitft of geknoopt fijn , om alzoo by

diepe Gronden , en hard Weer, wat meerder Bots te konnen
uitvieren , en daar door Anker , en Touw wat minder te doen
lyden, en meerder te doen vafthouden. Want veel Bogts de

Kluis uitgevierd fijnde , hangd het Touw, wegens delTèlvs Zwaar-

heid , fodanig met een Bogt op de Grond , of ncdcrwaards

,

dat de kragt van Wind , en Water t* elkcns , voor en groot

gedeelte, gebrooken is, al eer de Kabel tot breekens, of het

Anker tot deurgaans toe , kan gevergd werden ; alhoewel, de-

wijl overlaft wyken doet, en niet fclden nog wel een Touw ,

of Anker breeken, of deurgaan kan: gelijk d' ondervinding nog

,

maar al te veel , komt te leeren.
%

Het Tuitouw , dat aan 't Tuianker vaft , en maar een Ka- v

beltouw lang is , werd zelden anders als in Rivieren , of daar

Zanden en Platen het Water nauw maaken, en te gelijk met
het daaglijks Touw, en Anker, gebruikt. Want Scheepen maar
voor een Anker leggende, en by verandering van Gety of Wind,
met de geheele uitgevierde Langtc des Kabels omdraayende,

zoude zoo grooten Cirkel befchryven , dat noodfaakelijk , ter

plaatfen daar 't nauw is, op Zanden of Landen faayen , en

fchaade lyden foude , en daarom werd ook aldus hier in voor-

zien.

't Schip, met de Vloed, uitter Zee, en in de Rivier komen-
de , men laat het daaglijks- Anker toegaan, ter plaatlè daarmem
't letten wil, vervolgens het Tuianker van den Boeg, en aande

Boot gehangen fijnde , men roeid , en drijvd het felve foo verre

regt .agtcr 't Schip uit, als nodig is, alwaar men 't finken laat,

als dan werd het daaglijks -Touw lbo veel aangewonden, dat

ook het Tuitouw deun komt. En alfoo fal het Schip van vloe-

jen, voor 't Daaglijks, en van ebben» voor Tuitouw leggende,

geen grootcr Kring, als met deflèlvs eigen Langtc» befchryven,

en fal over fulks met ligtelijk eemge Sanden, of Stranden te na

komen konnen.

De Reden nu waarom het Tuitouw in Langte maar enkeld

is, en niet, gelijk de andere , 'meer Touwen op zig geknoopt

heeft , is > om dat dc Kabels , door het veelvuldig omzwayen
D d 1 des
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des Schïps , over eenen Boeg , 't geen men dan , door 't bymaken
van Bezaan i of Kruiszeil, wel, foo veel mogelijk is, tragt voor

te komen , onklaar geworden fijndc , dit korte Touw ligtelijk

de Kluis uirgeftooken , en wederom geredder werden kan s dat,

Wanneer 'c nog andere Touwen op fig geknoopt hadde , mee
anders, als mee veel moeitens doenlijk foudc wefen.

vaader Maar al eer vande Dikte der Touwen fchryven , 't peen
alhier mijn voorneemen is, fal ik tragtcn aan tcwylen, hoedanig

dcfelve, na een vaften Regel op allcrley pikte konnen gcflagen

werden.

*t Is ondervonden dat een Touw dar $ Duimen Dikte in de
Rondte, of- een Duim Dikte in 't Kruis heeft, 4.8 ^emetne
Draden bevat , daarom redeneerd , volgens den Regel van Pro-
portie, aldus: zegd ech Touw dat in de Rondte is 1 Duimen
dik, bevat 48 Draden, hoeveel Draden fal bevatten ccn Touw
dat op defelve wijze dik is, 4 Duimen? Hier toe zoekt alvoo-

rens den Diameeter van het Rond, volgens Acbimedes ftellinge»

en defelve gevonden hebbende , (leid die in 't quadraat « aldus

:

(preekt een Rond van 12 Duimen , geevd my een Diameeter

van 7 Duimen, hoedanig een Diameeter (al ik krygen van eert

Rond van 4. Duimen? Antwootd i,i Duim. Ziet het Werk:

Rond, Diam. Rond.

<«, (.

_ï_ xiU Facit.

18 XX ' xxf

Zegd nu wyders een Diameeter van een Duim : geevd my 48
Draden: hoeveel Draden fal my geven een Diameeter van itV

Duim? dat is: een Touw dat inde Rondte 4 Duimen dik is,

cn lal komen 77 Draden. Ziet het Werk;

Diam.
1 —

ie

11

~i*i

En op defe wyfè is de volgende Tafel gecalculeerd , en uir-

gercekend; zulks dat als cenig Touw, in 't Kruis hebbende,

een weinig minder dan een Duim, en inde Rondte 3 Duimen
Dikte, inhoud 48 Draden.* zoo zullen alle andere Touwen in-

houden foo veel Garens als te Tafel aanwijft, te weten, van

't felvc Garen, daar 'c dunne Touw van geflagen is.
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f

3

4
9

6

7

8

9i

Duimen

4*1
77

121

'74
238

39} r

598 > Draden.

699
1 82113

»4
1093

16 IZ4+
»7 1404
18 i*74|
«9 l7S*\

w»943j

Uit defe Tafel (meen ik) zal ook den Wantflager , wanneet
een dik Touw te maken heeft, zeer naby konnen fien, hoeveel
Draden, en wat dikte hy aan yder Streng fa | moeten geven; want
( by Voorbeeld

:
) een Touw dat uit drie Strengen beftaat , en

in de Rondte 18 Duimen dik lal wefen , fal yder Streng on-
trent op f40 Draden , en byna op 11 Duimen dikte dienen
gefchooren te werden: en na dit Voorbeeld alle d' andere. Dog
met het Touw wat varter te drayen, fal 't korter, en dunder,
maar wat loflèr geflagen fijndc, langer, en dicker vallen: waat
op ook kan werden agt genomen.

Scheepen die ten Oorlog, of na Ooft- Indien vaaren , en veel

Volks voeren , fullen al haar Rytuig byna even zwaar hebben.
Maar die ter Koopvaard fijn gefchikt, en, minagieswille, zwak
Gemand fijn, fullen, na dat een behoorlijk zwaar Plegt- Anker, èn
Touw hebben, om in Tijd van Nood tot een lijvbeboudertc die-

nen, gemakshalven, het daaglijks Tuig wel een agtfte ligter dan
het Plegttuig, en het Tuituig een agtfte ligter dan het daaglijks

Tuig nemen.
Soo veel Voeten als 't Schip wijd is , foo veel halve Duimen

werden gemeenlijk aan het Plegt- Touw gegeven, tot deflfclvs hTd'S^*""

dikte, inde Rondte. By Voorbeeld.* een Schip wijd 36 Voc- £»£
l

vand*

ten, 't Plcgttouw fal dik wefen 18 Duimen: en al d' andere w)„,

t0

^l

op dele wyfe. gt
-A*A

Indien nu iemand mogt begeerig wefen van te weten hoe JJkJJ^
zwaar dat groflo moJ* defe Kabeltouwen , die , gelijk gezeid is ,

gemeenlijk tuflehen de 110, en 120 Vademen lang geflagen

werden , wegen zullen , die meete maar hoeveel Duimen hec

Touw inde Rondte dik is. 'en bezie dan in de Tafel hoeveel

Draden dat het Touw inheeft, welk getal der Draden met 4,
om dat yder Draad van die langte ontrent 4 Pond weegd ,

D d %
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214 SCHEEPS'
gemultipliceerd» fal circum circa geven het Gewigtdat het Touw»
ongeteerd fijnde, zal zwaar fijn. By Voorbeeld; een Touw
xo Duimen dikt hout volgens de Tafel in 194) Draden, en by
gevolg (al 't na mijne Calculatie 7771 Pond zwaar wegen. Ziet
het .werk :

*943

4
Komt 7772 Ponden.

En op defe wyfe fullen alle Kabeltouwen ongeteerd fijnde,

groffi mdo zwaar wegen als de onderftaande. Tafel uitwijft.

1

Dik

f 3

4
5

6

7
8

Vtndc

Een ,

Touw

9
I10 1

1

Ponden
19x1
308

"

484
696
9Srx

1x44

157%
1940

IX

13

*4
1 ?
16

18

19

dik

11 [,Duimenj x39l LPonden

{
*79* [zwaar.

3 bob

437*
4976
5616
6x96
7016

1777*J

Al eer nu roe de andere Touwen overga» agt ik niet on-
dienltig ook iers aangaande de Ankers , te fchryven » die aan
defè voorfchreve Touwen werden vaft geknoopt.

Wat, en hoedanig een Anker is, meen ik yder een genoeg
bekend te wefen. Scheepen die op de Rivieren vaaren, fijn ten
minden altijd met een , die op de Zeeuwlche Stroomen zeilen

met twee, maar die de groote Zeen beploegen , met drie, vier»

of meerder Ankers voorfieo.

De Heer Hendrik Stevin heeft fijn nieuw , en ganfeh vreemd
geïnventeerde Schip , ook Ankers van een feldfeme Fabrique

,

alleen met eene Hand, en houte Schagt, fonder Schagtring, of
Ankerftock willen toepaflèn , gelijk in fijn Boek , aangaande
de Wiskonftige Scbeep-vaard , uit welke defe Figuur genomen
is, kan gefien werden, f, t, v, Betcikend het Kruis van 'r An-
ker; met t, r, werd de houte Anker- Schagt uitgedrukt: door
r, y , de Kabel 4ie door de Schagt heen gaat» en by t vaft is»

te
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te kennen gegeven: e, s, is een Boeyreep by welke hy 'c An"
ker wil opgewonden hebben: z, f, a, is een krom Hout, door
welke 'c Anker ter houding komen , en aan de Schagr met ver-

feheide Houvaften gedijvd lal wefen: w, x, fijn de Banden wel-

ke de Veer van 't Anker, aan de Schagt, vaft (luiten.

Dog of nu al defen Omflag van beter (chik om mede te voe-

ren , en gemerkt de fterkheid , en by gevolg de pondcreulè

fwaarte» die alle defe dingen, om een groot Schip , in volle Zee,
voorSanden, en Stranden te bewaren, fullcn dienen aan te ne-

men , van minder koften , en Dommekragtery , dan onle tegen-

woordig in gebruik lijnde Ankers, gelijk als fijn Ed: voorgeevd,

ióude wefen, fullen fig der Zeevaart verftaande Menfchen ligte-

Jijk konnen Oordeelen.

Alle Ankers , dewijl den Koopman lijn goed , en den Zee-

man zijn leven menigmaal daar door moet behouden, behoo-

ren van 't befte Zweedfche en Spaan fc Yzer , om dat het eer-

de wel ftijv en Hark, en het tweede wel tay, maar zwak en
buigzaam , en daarom zeer wel by 't cerfte diend ingewcld ,

en t'famen gefmeed te wezen. En dienen de Armen ook aande

Schagt wel hegt geweld te fijn. Waarom ook de Heeren van

den Geregten der Stad Amfterdam, al over vcele Jaaren by fee-

kere wdle-Keuren , hebben geordonneerd dat de Ankers , al eer

delèlve verkogt , of tot gebruick gebragt zoude werden , ge-

toetft, en daar toe aangcftclde Keurmeeftercn beften, en goed

gevonden (oude wefen. Ziet hier de Keure, in dato den j> Au*
gufti 1591 geëmaneerd. r

.u 1»

Keure vandc Heeren <van den Geregte der Stad

Amfterdam, aangaande*t beproeven der Ankers.
'

Keure

AL is 't zoo Jat in Jen Jaare van 1527 , enJe ook meeJe
o

in Jen Jaare 1 569 , by myne Heeren van Jen Geregte orJre «vanda

geflelJ is op 't ftorten van Je Ankers , Jeivelke nogtans. be- Ankc"-

vouJen werJ geheett<k vervatten te zijn , tot groote Jcbade,

en verlies van veel Schippers en KooplieJeus Lijv en OoeJ : ZOO
iS 'T* Jat myne Heeren vanJen Getegte geprJonneetJ enJe geflatueerJ

hebbent golyk zy Ordonneeren* en Statueercn by Jefen: Jatmen voor-

taan geen Ankers , 't zy groot ofte klein en zal malen , Jan van goeJ

en tay Tzer, enJe wanneer men Jezelve Ankers zal begeren te leveren,

Jat dezelve voor en al eer Jie ter trage zullen weiJen gebragt , over

einde op 't Kruis gezet , enJe -over 't Blok Jaar toe georJonneerJ ,

eens gefbükt , enJe laten vallen zullen werden , twee roeten van Jeu

Ring> omrne ahoo te vernemen of Jezelve Ankers behoorlijk geweiJ

,

tnde van tay Tzer zijn of niet , ende 't zelve ahoo gedaan zijnJe ,

zalmen Jezelve Ankers ter tf'agc laaten wegen , zonder Jat iemant

eenige Ankers zal mogen leveren ofte ontfangen, alzoo over 't Block

niet geftort zijnde: tnde zullen ook Jie SmteJen, nogte iemand an-

jers,

'
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dors, de Ankers geflort fij'nde, mogen aantaflen nog Be/trjken, eer en

alvooren die gevifttcerd [uilen fin, by een vande Keuqmeefters vande

Maften, die daar toe Specialijken by dejen, gecommitteerd werden, al

of de Peene elk van drie Carolus Guldens, en [tullen de Keurmeefiets

voor haar lieder moeiten hebben , ende ontfangen , van den genen dis

't Anker ontfangen fal, van elke honderd Ponden een halve Stuiver*

waar voor fy gehouden fullen fijn goed Regifler van den Dag, ende %
gewigte te houden, iujfchen den Smit en den Koofman. Item, nadien

die voorfchreve Ankers aljoo over 7 Blok geflort, goed bevonden , ende

ter Wage gebragt , ende aldaar gewogen fullen fijn , fal een vande voor-

febreeve Keurmeefleren , den gene die defelve Ankers leveren fal , ge-

ven een Biljet , inhoudende dat defelve Ankers na behooren over 't Blok

geflort zijn , en ook V geval van 't gewigte van dien , om alfio den

Schipper gelevert te werden. Verbiedende voorts mijne Heeren van den.

geregte dat niemand hem vervordere eenige Ankers te leveren dam of

de Wage defer Stede gewagen fijnde, op Poene van een Pond Vlaams*

t' appliceren de voorfchreeve boeten een geregte derdepart tot bchocv

vanden Heere, een derde part tot behoev defer Stede, ende een derde

deel tot profijt van den bekeurder. «Src.

i

Ingevolge van welke Keure tegenwoordig tot Amfterdam de
Ankers, door een opgeregte Paal, en Wind-as, met den Ring om
boog, en op het Kruis ftaandc opgewonden , en als dan met
een Strop omvangen werden, welke daar na los gemaakt lijnde,

het Anker voor over , op een halv , in een zwaar Blok gezon-
kene, Canon vald: en indien het alfoo nedergeftorre Anker fig

dan nergens ontfet, fchcurd of berft, werd hec goed, maar an-

ders quaad gekeurd
Alhoewel de Meeftcrs Smirs juift niet alle defelve langtc aan

haare Ankers geven, die gelijken iwaarheid hebben, maar dal

d* een de Schagt , na redens fwaarheid , wel wat langer dan

d' ander maakt , foo fullen fy egter gemeenlijk daar voor vier

tiende Deelcn van 't Schips wijdte nemen. By Voorbeeld: een
Schip wijd i ƒ Voeten , des Ankersfchagt fal lang fijn 6 Voeten »

en een Schip wijd 30, de Schagt fal iz Voeten lang wcfen, cn
foo met al d* andere. Maar als de Scheepen heel groot, cn, by
gevolg de Ankers zwaar moeten fijn, zo kanmen dikwils, we-
gens de kleinheid der Winkels daar d' Ankers gemaakt, en ge-

regeerd moeten werden , niet lbo veel langte aande Schagt ge-

ven, als deflcJvs zwaarheid wel vereifchen ibude. Dog 't is ze-

ker dat om 'c Anker uit de Grond te winden, een langer Schagt

meerder gemak dan een korter gcevd , om dac aan een lange

Hefboom meerder geweld als aan een korte kan gedaan werden*
yder 8 Voeten die de Schagt lang is, gcevd 7 Voeren voor dc
langte van beide de Armen; te weten, met dc Bogc omgemee-
ten lijnde, welke Bogt alleenlijk na 't Oog vande Meefter is.

Dog hoe verre dele Armen , om aldermceft ter wederhouding
te dienen, binnen de Winkelhaak moeten ftaan,werd aldus ge-
vonden.- men neemd met een Stok de langte vanden Arm, en
fteld die, van onderen aangemeetcn, op de Scbagc, en als dan

^den
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den Arm zoo veel binnewaards gezet, dat tuflehen het op de
Schagt geteikende Punft, en de Pun& vande Arm gelijke Wijd-
te blijvd , en over fulks zal den Arm , met de Schagc een ge-

lijkzydiger driehoek uitmaaken , gelyk by de Figuur te Hen is.

Want meerder binnewaards (taande foude te weinig grond be-

vatten, en meerder uitwaards gefield, foude alleen ter krabbel,

en geenfints ter Gronds infnyding dienen.

De Handen van het Anker fullen te zamen met de Pun&
die voor uitfteekt , ontrent de halve Arm lang wefen , en een
fefte-dcel minder breed dan lang zijn. Den Ring zal op ydcr

Voet die de Schagt lang is , op de buitekanten , % Duimen
Wijdte in 't Kruis, of den' Diameetcr hebben. En voor yder

3 Duimen Wijdte, (al hy een Duim dikte , in de Rondte, aan-

neemen.

Des Ankers ftok werd boven by den Ring aan 't Anker ge-

paft. Maar beeld u geenfints in , Scheeps onkundige Leefer , dat

dit een (luk van een Sparre , of iets diergelijk is , al gaat het

op de naam van een Stok deur neen, 't is een groot Hout , aan v™<Je

*t welke dat, na dat de Ankers zwaar fijn, fomtijds 10 a iz
Anke^ll0,

Mannen genoeg te dragen hebben, want zy werd gemeenlijk foo

lang , als 't Anker met den Ring te famen is , genomen : des-

zclvs Dikte is, In 't midden een Duim , op yder Voet die zy
langs is , *en aan d' Einden de helvt verminderd De Breedte

,

die altijd meerder dan dc Dikte is , mitsgaders de Bogt werd
genomen na dat het Hout wil uitleeveren. Haar gebruik is

het Anker ter vafthouding te brengen, want fonder dcfe, het

foude met beide de Handen plat op de Grond vallende, gelijk

noodfakelijk volgen (oude, onmogelijk met de cene Punft om
hoog, met de andere ter Gfonds infnyding komen konnen.

Maar of (choon Jan 'Alleman wel zeid; de Stok moet het

Anker doen vafthouden, foo heb ik cgter noit. felvs van die

gene welke fig ter Schipvaart lang geoefend hadden, iemand ge-

vonden die, met goede reden wift te verklaren, hoe fulks ge-

fchieden, en daarom dunkt my dat mync gedagten diesaangaan-

de eens nader door defc volgende Figuur moet open leggen.

't Is lèkcr dat het Anker, (onder Stok , vande Boeg geftoren

fijnde, met beide de Armen te gelijk op de grond fal nederval-

len, om dat alle fwaare dingen, fonder belet, altijd tragten naar

het middelpunt^ de(êr aard en Water Bol, haare natuurlyke ruft-

plaats, neder te dalen, en ook om dat de eene (charpe Anfcers-

pun£t, alfchoon ter eerfter plaatie op de grond mogt neder ko-

men , evenwel niet magtig genoeg foude fijn de andere regt boven,

ftaande Arm, en Schagt in die ftant om hoog te houden» jaa

al was ook fchoon 't Anker met een Stok voorfien, (bo foude

evenwel, om voorgaande reden, 't felve met beide dc Armen
te gelijk op de grond moeten neder ftorten , en overfulks noit ter

houding konnen komen, 't en fy de daar aan vaft fijnde Kabel

foo veel Bogts ten kluife wierd uitgevierd , dat met deftèlvs Bogt
op de grond kon neder leggen , en alfoo 't Aker ter omwente-
linge quam te dwingen.

E c Want

;
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i'.ahnc- Wanr, by Voorbeeld: 'c Anker a a dat met beide de Han-

Jiciave h« den op des Gronds vlakte neder leid 3 eo deflclfs Stok regt op-
Aukertcr ftaande heeft, Tal door de Kabel b b, die aan des Ankers ring»

ju?ggc
ü
" co 't Schip cc vaft is, gcenfints ter omkecring, en, by gevolg,

t>"gt ter Schips tegenhouding konncn werden gebragt, dewijl dito Ka-
bel met de Ankersfchagt te famen in een regte Liny fijn, en dat

over fulks de Kabel op de Stok, en die wederom op de Grond
niet eenig geweld oefend , vermogen hebben kan, al&boon ook het

Schip, door 't gety, of Wind, na vericheide Oorden, ftuur of
Bakbords fijde heen gedreven wierde. Maar foo wy met den
cerften aan de Kabel b b föo veel langtc geven dat fy met baar

bogt op dc Grond by d kan neder finken , foo fal 't geweld, dat

het Schip met dcflèlvs gieren en fwieren komt te maaken, eerft

van 't Schip langs de Bogt tot d , en van daar tot des Ankers-

ring overgaan, en, by gevolg, na mate dat dan des Touws
bogt, door 't fwieren van 't Schip, (want op andere wijfc het An-
ker niet ter vafthouding komen kan) meerder of minder aan d'een

of d' ander tijde vande Stock fal gefpreid leggen , het Anker ook
meerder of minder gcmaklijk en veerdig ter omme- wentelinge,

en vafthouding (al gcraaken.

Dus fietmen dat , om op^een lager wal , of tuflehen Sanden

,

Banken of Klippen, 't Anker vaardig Grond-vaft te maken, een

groote langte Bots voor de hand gehaald, en fpocdig de Kluis

uitgéftoken moet werden , al foude men naderhand , als 't de
nood eyfte, het Anker inde Grond vaft geweld fijndc, weder-
om wat Touws inkorren , want als dan foo ligt voor 'c (pillen

of doorgaan des Ankers niet te vreefen "is : maar bier in onkun-
dig, of onagtfaam fijnde is 't wel gebeurd dat een Schip op la-

ger wal verlooren ging, dat anders geJchapen ftond fijri Mccfters

grooten dienft te (Uilen doen ; want alt het Schip foo fterken

oVift agter uit heeft dat de Kabel niet vaardiger kan uitgevierd

werden , maar , fondcr met de Bogt Grond te raaken , geduurig

in een regte Liny blijft, lbo kan ook het Anker onmogelijk ter

vafthouding geraaken. By dit Voorbeeld kan ook afgenomen
werden dat hoe de Stok aan 't Anker langer is, hoe dat fy nut-

ter toe het gebruik , maar ook van meerder wanlcbik ter berging

(al weien, en daarom fal hier dien regel ook gelden, alwaar min-
der genoeg is, is meerder onnut. Sier hier de Figuur.

Alhoewel ik langer aan het Anker vaft geweeft heb als ge-

dagt haddc , zo wil ik evenwel hier nog byvecgen op wat wy-
ze datmen grojjo modo kan weten, hoe zwaar dat meeft alle wel-

geregelde Ankers wegen fullen , te weten aldus : de Langte van-

de Schagt met elv-Duimfe Voeten genieeten fijnde , zoo Mul-
tipliceera* het getal der Voeren Cubyfcber wyfe in malkande-

ren , en de uitkomft zal byna aanwyfcn 'c getal der Ponden die

*t zwaar zal wegen. By Voorbeeld : een Anker lang 17 Voc-
cen, hoe zwaar zal 'c zijn? Antwootd 4913 Pond. Ziet het
Werk

;

17
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17

17

u9
17

289
17

2,013

4913 /Ponden.

Een Anker lang ƒ Voeten hoe zwaar zal't wefen ? Antwoord Van«ta

ixf Pond. Ziet het Werk:

1 *

5

V ! .

25

125 /Ponden.

En zoo met alle d' anderen.

Dog de Ankers werden, om voorgaande Reden fomtijds zo
ongeregeld gemaakt , dat ik twee Ankers heb gefien , welkers
Schagten beide even lang waaren , en nogtans het ecne 3000 ,

en 't ander 5000 Ponden op 't Kruis hadde (taan.

Evenwel meen ik dat, datmen fonder eenige wanfehik, alle

Schecpen na defe volgende Tafel fal Bcan keren mogen j zy is

genomen uit de Wijdte vande Schcepcn binnen de Huid , be-
ginnende met 8 , ende eindigende met 4.4 Voeten en twee vijvde-
dcclcn van 'c Schips Wijdte is voor de Langte vande Anker-
Schagt gereekend , 't getal welkers Voeten Kubifcher wyfe door
malkander vermenigvuldigd , gecvd de Langte en zwaarheid van
't Anker tot fodani£ Schip behoorendè.

Voeten

,

81

9
10

1

1

I 3

*3

Schip < '4

wijd

Voeten

,

't ^nkcr

IJK
16

'7

18

zo

1"

3J

3\

4
4f

4?

.

c« I 't Anker

<*;

6\

7\

7\
8

8J
|

E c

Ponden.

33

47

84
110
I40

*75
xif>

Z6%:

314
373

439
Six

59*
Voeten
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Het XXX. HOOFD-DEEL
I

H A N D E L D

Van V fiaande Want , vWr Stag, en Tcrdocns. Van-

de Hoofd - Tomven. Van 't lopende li'ant. Vande Dik-

te der Voornaatnjle Touwen : Door een Tafel Voor oogeit

gefield. Langte der Voornaame Touwen , ook door een Lijft

open geleid. En dit alles met Voorbeelden gefterh.

M*m - jtAar ik was door 'c Anker byna van mijn Texr ge-

raakt , zy verpUgrc my van Scbips Touwen te fchry-

ven. 't Staande Want; zal hier de voorrang hebben,

'c Zijn Touwen door welke Maden eri Stengen ge-

ftijvd, en aan allen zyden voor 't buigen, en brecken , zo veel

mogelijk is, bcwa_ard werden. Pc Stags, of Stagen, die, inde
naafte Figuur, met de Letters a a_ werden aangewezen, zijn zwaa-
re Touwen , die de Mallen en Stengen voor, 'c agter over buygen
behoeden.- zy werden met dc, naamen van Groote-Stag, Fockc-

, • r t
Sca&'
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Stag, Bezaan* -Stag, GrooteftenRe , Fockeftenge, en Kruisften-
ge-Scag, van den anderen onderichejden. De Hoofd-Touwen»
die alhier mee de Letteren b b geccikend zijn» dienen om het
voor, cn ter zyden overbuygen , der Maften en Stengen» re be-
letten. Paar de Letteren c c by Haan , werden Perdoens ge-
naamd : haar gebruik is alleen de Stengen in het voor de Wind
zeilen, tegen 't voor overzwalpen te ftutten. Alle deze Tou-
wen , om dat meeft regt opftaande zijn , en dat in vergcly-
king van d' andere die over Schyven loopen , en geftadig veel
Vademen uitgevierd, of ingekort werden, gcduurig byna in de
zelve ftand blyven , werden met de Naam van 't traande Want
gedoopt.

De groote Stag mag een agtfte-deel in de Rondte minder dik,
dan 't zwaarc Cabeltouw genomen werden.

pSSóSi.
De Focke-Stag wederom een agtftc dunder dan deze: en de

Bezaans-Srag zal de helft van d'eerfte wezen.
De Grooteftenge-Stag werd met de B^zaansftag gelijk*, maar

die van de Voorftenge een zefte minder dik genomen.
De Perdocns mogen drie vierde vande dikce der Stag aanne-

men, die aan dezelve Stenge vaart.

Een Schip lang 100 Voeten, werd gemeenlijk op de groote
Maft 6 Spant Hoofdtouwen toegevoegd, en ydcr 15 of i6 v Voe-
ten die 't Schip langer is , geevd een fpant Hoofdtouwen meer-
der, Op de Focke-Maft een Spant minder dan op de groote,
cn op de Bezaans-Maft zal de helvd der Spanten, vande eerft-

genoemde genoeg zijn.

't Getal der Spanten aan de gropte Stenge zal met dat van
de Bezaans-Maft over-ecn-komen.

Aan de Focke-Stenge zal insgelijks een Spant minder , dan
aande groote, welvoegend wezen.

Yder 9 Voeten die 't Schip wijd is, geevd 2, Duimen Dikte Van(Jc

inde Rondte aan het groote Want. Dog Schccpcn die in ioudewn.
Landen vaaren , cn alwaar 't Want niet lbo veel rekkens onder»
worpenis, agtmen op yder 10 Voeten Schips wijdcc, 2 Duimen
dikte genoeg te lijn.

Evenwel aan Scheepen die klein zijn , en op welke men de
Spanten verminderd , mag na Reden van Schips grootheid , de
Dikte cenigfinrs vermeerderd werden.
De Hooïd-Touwcn aan de Fokke- Maft mogen , 10 Draden op

Streng minder, dan aan dc groote Maft, hebben.
Dc Hoofd- Touwen der Stcngens zijn het halve Gaaren» en

het halve getal der Spanten op welkers Maften de Stengens va-

ren. Dezelve Order werd ook gehouden met Kruis , en Bram-
ftengens- Want.

, Talyreeps, lijn Touwen door welken het Want werd uitge-

(pannen, en ter houding fchrap gcfteld. Derfelver Dikte is een
vierde- Deel van 't Gaaren <Jer Hoofd •Touwen , tot welke fy
gebruikt werden.

Hef loopende Want, gelijk hier voor geleid is, lijn Touwen v«n\

die ojrqr, $chtjvpn veel Vademen uitgevierd en ingehaald werden, w^j™
1*

E e 3 't Is
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't Is myn Oogsmerk niet, alle derfclver naamen, cn gebruiken

die fy hebben tc befchrijven , veel min den Scheepsonkundi^cn

dcièlvc alhier door teikening voor oogen te ftellen, want vreeiè

dat ik in dat Kennipkloen verwarren , en den Lcfèr weinig nut

doen (oude .* 'k fal 't genoeg agten alleen de voornaamÜc aan te

wijfen.

Braflen werden aan dc Eyndcn vande Ree'n vaft gemaakt, fy

dienen om die voor of ageerwaards te drayen, en dc daur aan

hangende Zeilen rer behoorlykcr Windvang te brengen.

Toppenanten lijn insgelijks Touwen aan de Einde der Ree'n

geftropc , door welke fy Horifontaal of Waterpas werden jji hou-

den. Schootcn werden aande onderfte Hoeken der Zeilen ge-

voegd, en dcfclve daar mede ter Windvang fchrap gefield

Halfcn werden op defelve plaats geknoopt . en hebben 't evgen

gebuik, dog dat over d' cenc Boeg de Halfcn doen, verngten

over d' andere Boeg de fchooren.

Door de Bocgiijns werd de al e grooten Holligheden vande

Buiken der Zeilen, in het by de Wind Zeilen, aan de voort-

gang fchadelijk, belet, en voorgekomen

Gytouwen fijn 't die dc Zeilen in een doeken, om alfoo door

dc Scheeplingen te beter aan dc Reen, en inde Marfien wegge-
(chikt te werden.

Door Kardeels , Drayreeps, Marszeil, Kruiszeil, en andere

Vallen, werden de Ree'n, cn Zeilen , Maft, cn Stengewaards op-

gehaald, cn nccrgcftrceken.

Hengften fijn Touwen met knoopen, onder aan dc Ree'n ge-

fpannen, daar Matroos fijn Voeten opfct, op dat hy dc Zeilen

des te gcmaklijkcr mogt inncemen.

Rackc, cn Racktroflcn fijn 'c, door welke dc Ree'n tegen de

Maften aangehouden , en wederom , na Wind , en faaks gclegcnt-

heid afgevierd werden.

Jijns, Takels, Granaaten fijn over Schyvcn loopendc Touwen»
daar mede Hoofdtouwen ftijv gehaald, Sloep, cn Boot, mitsga-

ders Laft cn Packcn by binnen en buiten Boord gelet werden.

Met Porreurhjn, cn Ankertaly werd het voor de Kluis gc-

wondenc Anker voor dc Kraan gehangen, of op den Boeg ge-

zet. *

Stroppen, cn Lengen fijn korte cn dubbelde Touwen, wer-

den om vaten, en Packcn gcflagen, wanneer men die wil Scheep

Hijflcn, van, of aan land brengen.

Nu ontrent- de Dikheid van alle dele loopcnde Snoeren , hou-
den de Bootsluiden altemaal juift niet cene hand, want heb op
Scheepen, van cenc Carter, geweeft, daar Touwen, het felve

werk doende, nogtans een Duim of alderhalv in dikte verfchil-

dc, dog nood breekt wet, cn men moet fig lömtrjds voegen
na til tis gelegenheid, cn van 't geen men by der hand heeft

lchiekèn» cn werd in tijd als \ Touwcrk dier is, ook minnagies-
InU'cn wel wat ligtcr genomen.

Maar evenwel heb ik een Hoog-Bootsman gefprooken die meen*
(ie 'dat hy dc dikheid van raceft al dcfe loopcnde Touwen, uit

de
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de dikte der Talireeps van 'c grooce Want kon vinden.

Want, na 's Mans mcining, waren des grooten Wants Tajy-

reepen, ook de groote Boeglij ns, en Schinkels vande grooce

Braflcn, de Befaans-Schoot, en Loopers der Takels die in 't groo-

te Want gevoerd wierden.

Tweede derdeparten van 't voorfchreve Gaaren waar en we- v«nde

derora loopers vande groote BrafiTen, groote Toppenanten» cn dikted<r

Gytouwen, item groote Buikgordings, Loopers inde Byvoeten, feTöu.

Marszeilbocglijns , en Schinkels aan de Marszeilbraflen. wm-

Nu al het geene hier van des grooten Wants, Talyreepen ,

ontrent het betakclen der groote Maft, gefeid is, 'c felvc moft

ook vande Talyreepen des Focke- Wants ,• aangaande het toe-

tuigen vande Focke -Maft, verdaan werden.

Hec Tuig van 't Voor - Marszeil was eenderley , mee het

beneede Blinde-tuig , uitgenomen de Blinde Schooten.

Hec groot-Bramzeiltuig was ook een met hec Boveblindetuig,

en beide een vierde - deel van 't groot Marszcilcuig.

De groote, en Fockehalfen agte hy voor yder o Voeten die

zy lang vallen , een Duim dik aan de Knoop te moeten fijn.

Knoops halve Garen , of feve riende-deelen van derfèlver Dikte aan

de Knoop, was wederom genoeg voor groote, en Focke-Schotcn.
*

Drie vierde- declcn van, 'C Gaaren der Halfen , was bekwaam
Voor de Marszeil - Schooten , dac is feer na feven-en-tagtig hon-

dertfte , of vyv feftc-deelen van derfelver Dikte.

De groote Drayreep , en Stenge - Windreep moften op yder

11 Voeten die fy lang waren, een Duim dik wefên.

De Kardcels namen de halve Dikte vande Hoofdtouwen aan,

cn*t Halve Gaaren van 't Kardeel, is wederom de Dikte vande

Drayreepen inde Stengens.

Het Gaaren van twee Hoofdtouwen der Maft , komt voor de

Dikte vande Stengeftag die op die Maft gevoerd werd.

Wat nu de Langtc van al defe Touwen aangaat, daar fijn Ta-
keimeerters die voorgeven al dit ftaande en loopende Want , naar

gewifle evenredenbeid te konnen afkorten. Dog andere, (en die

ik agte fediger te fpreeken) bekenden fulks, aan groote Schee-

pen , en voornaamlij^ontrent het ftaande Want , wegens deflclvs

breede uitgefpretdheid , en het veel of weinig agter over hangen
der Maften, voor haar ondoenlijk te welen, en dat ook nog oic

iemand hadden ontmoet, die, hoe feer hy fig der konft moge
beroemen, fulks met de ftucken doen blijken, of werkftcllig ge-

maakt haddc.

Evenwel meenden defe Takelaars met goede redenen te kon-

nen verfekeren, dat de groote ftag, de kraag daar onder gereckend,

een tiende deel langer dan 't gcheele Schip moft wefen. En de .

Fockeftag moft ruim de halve langce vande groote aanneemen.

De groote, en Focke -Halfen, moften yder op Hg felyen foo

lang fijn" als 't Schip was.

De groote, en Focke-Schoten waren dubbeld Co lang als de Halten.

De lanpte vande Hoorei, Perdoens,en andere ftaande Tonwen
wierd gemeenlijk door een Lijmje genomen, en was dan, na

haar
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gen , nog nauwlijks nee genoeg te krijgen.

De overige loopende Touwen , overmits dat van weinig ge-

wigt waren» en by gevolg den Uirreeders der Scheepen niet diep

inde Beurs taften, behoefde men foo nauw niet te nemen» of

een vaam of twee te lang waaren, dewijl d' overtollige Eynden

ook altijd te paffe quamen.- ook wierd niemand opgeknoopt, om
dat hy het te kort gefneden Touw een Eyndc had aangeknoopt.

Dog of iemand, dcfen aangaande, nog meerder netheids roogt

begerig weien , hy kan daar op nafien de Tafel van de Ed: Heer

Nicolaus Wit/en, in fijn Boek Fol ixï.

T A F F. L yande Dikte en Lange der Voomaame S(heps-Tou-

mwi, genomen uit het Boek Van d? Heer Nicolaus Wirsièn,

Het Touwcrk aan de grootc Maft, hebben Gjn
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Tou-werk tot de Focke -Steng,
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B O V W-K O N S T.

Vbigd een ligte 'Regel,, om de langte van alle de
Tomven tot ieder Maft en <%ee behorende , te mden.

Tot de grootc Blinde Ree, neemd

HEt Takel, driemaal- dc Raas langte.

Toppenant3 > driemaal de Raas langte.

Knierouwen, de Raas langte tweemaal.
Braflèn, tweemaal de langte van de Raa.
Buik, en Nokgordings, driemaal de langte der Raa.
Schenkels, een derdedeel der Raa.

Tot de (Bocgfpriets-Steng.

Putting -Touwen de langte der Maft van 't einde tot dc Mar*
Bovenblinde-val , driemaal de Mafts langte.

Reeps , driemaal dc langte der Maft.

Knietouwen , tweemaal dc langte der groote Blinde Ree.
Braflen , tweemaal de langte der groote Blinde Ree.
Loopftag, tweemaal de langte der Boven-blinde Ree.

Tot de Focke-Maft.

Wand-Touwen, twee derde van de Mafts langte.

Schenkels, een derde van de langte der Wand-Touwen.
Srag, vyv fesde deelen van de Mafts langte

Toppenapts, driemaal de langte der Schenkels.

Knietouwen , driemaal dc langte der Schenkels.

Bint-touwen, tweemaal de Mafts langte, van het Dek tot de Man
Dempgordings , tweemaal dc langte van dc groote Ree.
Schootcn, twee en een halv maal dc langte der grootc Ree.
Kardcclen , viermaal dc langte der Maft van het Dek tot de Mars.
Marszeyls-fchooiep, tweemaal dc langte der groote. Ree, tot dt

Focke-Steng.
> * *

Tot de Focke-Steng.
...

Want-Touwen , de Mafts lengte van de Mars tot het cyndc.
Schenkels % een derde van dc langte der Want-Touwen.
Toppenants, twee en een derde maal de. langte der Focke-Ree,
Knietouwen, driemaal de langte der Focke-Rcc.
Braflen, twee en een derde maal dc langte der Focke-Rec.
Boclijns, twee cn een halv maal de langte der Focke-Rcc
Dempgordings , tweemaal de langte der Voormarszeyls-Ree.
Reep, de langte van dc Steng.

Standers, een en een derde maat de langte van dc Focke-Rcc.
't Valletje, drie maal de Focke-Raas langte.

Stag een en een derde maal de langte der Maft.
Bakftag, een en een derde maal de langte der Fockc-Ree.
Bint-Touwen, tweemaal de langte der Fockc-Ree.

Ff 3 Ttt
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130 SCHEEPS-
Tot de Foor-'Bramfteng.

Want-Touwcn , de Steng lengte van de Marszaling tot het eynde.

Stag, een en een halv maal de langtc der Focke-Ree.

Toppenants , driemaal de langre der Bramfteng.

Braflen, twee en een halv maal de langtc der Focke-Ree.

Boelij ns, twee en een halv maal de langtc der Focke-Ree.

'c Valletje, twee en een halv maal de langte van de Focke-Ree

Tot de groote Maft.

Want- Touwen, twee dcrdc-deelcn vande Mafts langte.

Schenkels, een derde deel van de Want-Touwcn.
Stag, de langte der Maft.

Kardeelen, viermaal de langte der Maft, van het Dek tot aan
de Mars.

Toppenants, driemaal de langtc der grootc-Rcc.

Braflen , twee en een halv maal de langte der groote-Rec.

Boclijns, de langtc van dc groote-Rec.

Knietouwen, twee en een halv maal de langte vande grootc Ree.

Dempgordings, tweemaal de langte der gróote-Rce.

Smeet , eenmaal de langte van dc groote Ree.
Standers , eenmaal de langte der groote Ree.
Vallen , driemaal de langte der Standers.

Schooten , twee en een halvmaal de langte der groote Re*
Marszcils-Schootcn, tweemaal dc langte der groote Ree.

»

Tot de groote Steng,

Want-Touwen , eenmaal de langtc der Steng.

Schenkels , een derde-deel van de Want-touwen.
Stag, een en een derdemaal de Stengs langte-

Brallen, twee en een derdemaal de langte der Ree.
Toppenants, twee en een halv maal dc langte der groote Ree.
Bint-touwen , tweemaal de langte der groote Ree.
Reep, eenmaal dc langtc van een Stengc Want-touw.
Standers, de langtc van dc groote Ree.
Valletje, driemaal de groote Raas langte-

Dempgordings , tweemaal dc langte der Mars-Ree.
Brasfchenkelst een derde- deel vande Mars -Ree.

Bakftaf, een en een halv maal dc langte der groote Ree.

Tot de groote !Bramftcng.

Want•touwen , dc Bramftengs langte , vande Kruiszaling tot

het einde.

Stag , een en een halv maal de langtc der groote Ree.

Toppenants, driemaal dc langre der Bramfteng.

Braflen, tweemaal de langte der groote Ree.
Boehjns, tweemaal de langte der groote Ree.
Reep, de langte der Maft.

Standers, twee en een hal? maal de langte der grootc Ree.
Th
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Tot de $efaa*s-Maft.

131

Standers, viermaal dc Iangte der Maft, vande Kruiszaling tot
het Dek.

6

Knierouwen , tweemaal de lanetc als vooren.

Schooten, eenmaal de langte der Ree.
Smeer, drie Vadems lang.

Wand-Touwen, eenmaal de langte der Maft, van het Verdek
tot de Kruiszaling.

Schenkels, een derde-deel van de Wand-Touwen.
Stag, eenmaal de langte der Maft.

Boelijns , eenmaal de langte van dc Begijne Ree.

Tot de Rruis-Steng.

Wand-Touwen , de langte der Steng van de Marszaling tot het

cynde.

Schenkels , een derde-deel van het Want-touw.
Stag, een en een halv maal de langte der Maft.

Toppenants , driemaal de langte der Maft.

BrafTen , een en een derde maal de langte der Bezaans - Roe.

Boelijns, een en een halv maal de langte der Begyne-Ree.

KruisraasBraflen , twee en een halv maal de langte der Bcgync*

Ree.

Schooten, twee en een halv maat de langte der Begyne-Ree.

Knietouwen, twee en een halv maal de langte der Begyne-Ree.

Val, een en een halv maal de langte der Bezaans* Roe.

Reep, eenmaal de Stcngs langte, vande Kruiszaling tot het einde.

1

Ook heb ik hier nog willen byvoegen hoedanig Scheepen van

verfcheide Ccrters , by ervarene Bootsluiden fijn toegetakeld ge-

weeft, op dat een yder, des noods fijndc, lig daar van dienen konde.

Van 't loopende Want.

Een Schip lang 147S
,

wijd 36 hol 1 $ , altemaal Voeten

Van 1 1 Duim.

Vaam

DE groote Topreep lang 10

De Focke Topreep —- — 7

De groote Stenge Topreep —
• — 4i

De voor Srenge Topreep — 4>

De Beüans Topreep — — — f

Het groote Rak lang — ' — —. \% en 7 Vaam.
Het Focke-Rak — —

,
— — it en 6 Vaam.

Het groot Marszeil-Rak — — 6
Het voor Marszeil-Rak — — —

• 5
Het
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Vaam;

Het Oog vande groot Stag lang — — ^
Het Oog vande Focke-Stag ~— — —- 4,

Het Oog vande Belaan-Stag — 3|
Het Oög vande groote Stcngeftag 3
Het Oog vande Voorftengc-Stag — —

' 1;

De croote Drayreep lang — —
• 18

De Focke- Drayreep — — 2-
5"

De groote Stenge-Drayrcep dubbeld ~ —» 17

De Voorftenge-Drayrccp enkeld — — 8

Het erootejijn lang — "* ~" 54
Het rocke-Jijn — — 51
Het groote Takel — — "* ~~ 34
Het Befaan-Takel • '

—— 14
Het Groot-Marszeil Takeltje —

•
—

Het Voor-Marszeil Takeltje — — — 10

Het Groot-Marszeil Val — — 46
Het Voor-Marszeil Val — — — 38

Het Bezaan Val — — — — 40
Het Kruiszeil Val — — — **

De Stroppe vande groote Toppcnants — — 4V

Dc Stroppe vande Focke Toppcnants — 4
De groote Marszeil Toppenante — — %

Dc Voor-Marszeil Toppcnants — — *ï

De Kruiszeil Toppcnants — — — 1

De Bovcblinde Toppcnants — — *

Dc groote Schinkels — — — 4
Dc Focke Schinkels — — — 3

De Groot Marszeil Schinkels — —
Dc Voor Marszeil Schinkels — — *
Dc Kruiszeil Schinkcis — —
Dc Bcgijne Schinkels — — x

Dc Blinde Schinkels _ — — 1$

Dc groote Braflè lang — — — 3 4
Dc Focke Braflè — — — x6

Dc groote Marszeil Braflè — —— 34
Dc voor Marszeil Braflè — x^

Dc groote Gytouwen lang — —
De Focke-Gytouwen — — 36

Dc groot- Marszeil Gytouwen — — 34»

Dc voor-Marszeil Gytouwen — 3*

De Blinde Gytouwen —
'

^~ x*

Dc groote om op de Bak te varen. •

1
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De groote Schooten lang — — — *

Fockc-Schooten — — i_
groot-Marszeil-Schooten — —— —— 2.8

voor Marszeil-Schooten •
— —- xS

BcGun -Schoot — — — — %x

De grootc Toppenante — — —r- 3% ,

Focke-Toppenante — —•
—— 2,8

groot-Marszeil-Toppenante — — . %f
l Voor-Marszeil-Toppenante » — — 14

Kruiszeil-Xoppenante — -— \%
Bcgijnc-Toppenanre — — — ïr
Boveblinde-Toppenantcn —

* 11-

Pc groote Boeiing — —- —— .16*

»• Focke-Boeglijn — —- 1—
1 %%

groot-Marszeil-Boeglijn — — x6
Voor-Marszeil- Boeglijn —1 — 7 30

De groote Spruiten _ _ _ 4 en $
Focke-Spruiten

. 3^
groot-Marszeil-Spruiten — — 3iem.
voor-Marszeil-Spruiten — — 3icn4s

DeKruisftenge-Stag de cerfte — — 4
de tweede — — • *

• de derde — . — — - S<

Het Kruiszeil Val — — —
De Kruiszeil-Braflèn — —

Begijn-Braüen — — — *4
Begijn-Toppenanten — 18

^ Kruiszeil-Toppenanten —_ — 1*
' Kruiszeil-Boeglijns m ; J 16"

^ Kruiszeil-Gytouwen — „ _ — V .*>*•;

^ Kruiszeil-Schooten — — l \%\
* Bekayer vandc Be&anroe ; —.

**
Spruitjes ___ • 'c : *

Öc Borg is om de Begijn-Ree 3

De groote Bramzeil-Stag _ .
18

De groot-Bramzcil-Braffc 1 30
Het groot-Bramzeil-Val . a8

De groor-Brarazeil-Gytouwen _ 3*
De groot- Bramzeil-Toppenanten '•

)

-

'

'

• v '
11

De grooc-Bramzeil-Boeglijn* . ,
'.

,
, .

.

De Voorbramzeil-Stag .. . I ir_ , 14
Pe Voorbramzeil- Braflè ',«—... /— — */'**.

Het Voorbramzeil Val _
,

-
' *6*

De Voorbramzeil-Gytouwen _ 30

Gg
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. i ... -

Vaam.

De Voorbramzeil- Boeglijns — — t6

Pc Voorbramzeil-Toppenanten — —.3
1 .

-

Dft Bovcblinde-Stag — — — 9

Q* tweede — — — *i

De derde — — — — 3

Het Blinde Val — — ; _ - 18

De Blinde Gytouwen — — —- *o

; Blinde Braflè — xo
Toppenanten — ucr» —* 10

s Blinde Scbooten —. — 24

Do Tryflèn vandc groote blinde — —* ax

Brafien vande groote blinde — *

- » Ophaalder van 't groote Rak _ — » 7
Ophaalder van 't Focke-Rak — —*• .

$

Groote Stenge Windreep — — S4f

Voor-Stenge Windreep 5°

De Ptitting-Touwen van 't groote Want — 3£

Putting-Touwen van 't Focke-Want — J

Putting-Touwen van 't Befaan-Want — **

Putting-Touwen vandc groote Steng —• 3

Putting-Touwen vande Voor-Steng — *i

Het groote lading Takel —• — 4l

Het Gernaat — —• > — 3<>

0é Topreep _ — — *

Att 't Schip een Pcntcr-Balk voerd foo moet het Touw

f- wefen — — — 9

tiaar anders — — — +

Ecta Leggers-Lenge lang — — f

Eeti Varkens-Lcnge — — — 4
Ei* Tonne-Lenge — — — *

Boft Gelchut-Lengc — — —
•

>

Ben Strop vande groote Stengeftag — 3*

Een Portuurlijn — — —
-

10

ëen Schip hmg 146, vfjd 3$ boeten o J>mnen r hd 15

[;
; Voeten^ Duimen , £ff loopèitie - H>as

-
: ... ... .

• .,::<.; ./ .. . Vaam.

BE groote-Stag dik Duim,*»*'; << — 17

De Focke-Stag dik i^iDuira, hhfc

Dc Bczaans-Stag dik 7 Duim, lang — *4

Öc groote Stengeftag dik 6\ duim, lang
r ^- *°

1$ Voorftengc-Stag thk *- duim > lang -
—

•

—
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Vaam.
Hit Oog van de groote Stag lang — $*

Het Oog vandc Focke-Stag _ —_ 4
Het Oog vandc Bezaans-Stag — ' ^ x'

Het Oog vande groote Srenge - Stag . *i
Het Oog vandc Voorftengc- Srag — —. %

Dc Topreep aande groote Maft, lang . 8;

De Topreep aande Focke-Maft , , . 7^
Pc Topreep aande Bezaans - Maft — f
Dc Topreep aande groote Steng '

;

„ •

; . 4J
De Topreep aande Voorfteng _ 4

De Schinkel aande groote Ree > lang -— 4
Schinkel aande Focke - Ree — — 3
Schinkel aande groot-Marszeil-Ree * %-

Schinkel aande voor-Marszeil -Ree — ±.
Schinkel aande Bcgyn-Ree — — %

<-
;

Schinkel aande Kruiszeil - Ree i«
* Schinkel aande groote Blindc-Ree — 1^
Schinkel aande Boveblinde- Ree — V

x

De groote Braflen lang — 34
; Focke - Braflè .X<S

groot-Marszeil-Braflèn — — 30
**• voor-Marszeil-Brafièn ' . %6

- Begijn- Braflen — ;

Kruiszeil - Braflen — — jj,

blinde Tryflên en Braflen %%
- Boveblindc- Braflen . JO

De groote Toppenanten > lang ^_ 3 %
Focke- Toppenanten — —• x8
groot-Marszeil-Toppenanten ^6
voor-Marszeil-Tqppenanten — —14

-Kruiszeil-Toppenanten - - 1*
: Bovcblindc-Toppenantcn

|
- „ j0

De groote Gytouwen , lang — — jg
f Focke-Gytouwen • %s

Groot-Marszeil-Gytouwen — — 34
Voor-Marszeil-Gytouwen —

1

Kruiszeil-Gytouwen %*
Bovcblinde-Gytouwen —- • •/ 20

Dc eroote Boelijn, lang _ %6
Focke -Boclijn - .

, la
Groot-Marszeil- Boeglijn . 26
Voor-Marszcil-Boeglijn 30
Kruiszeil- Boeglijn — — 16

Ggi Do
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Oc groote Spruiten lang — 4 1

Fockcfpruiten — — *j

Groot -Marszeilfpruiten —w 3\

Voor-Marszeilfpruiten — — ' 3 cn%

De Schinkcis vandc grootc Pcrdocns — 17

De Schinkcis vande voorfte Pcrdocns — — 1*

De Ankertaly *4

Het groot-Marszeil-Val _ — 44
Het voor-Marszeil-Val _ — r<

Het Bczaanval — —
Dc grootc Schooten lang 3*.

Dc Focke-Schooten lang — — 3

Het bovenfte Bezaans - GycoOW lang — - «°

Het tweede — —- t*+ I2-

Het derde — —* l S

Het vierde — — — 11

Het vijvde — — «
Het fefte — — _ 8

De groote Nokgordings — — *4
Grootc Buikgordings —— *4
Fockc- Nokgordings — —

. Fockc - Buikgordings — Jl

Groot -Marszeil -Nokgordings —- "
Groot - Marszeil - Buikgordings .— — xz

Groot-Marszeil-dempgordings — *8

Voor-MarszeiUNokgordings — — *o

Voor-Marszcils - Buikgordings — *o
Voor-Marszctl-dcmpgordings — — *4

Pc groote Drayreep lang — *8
Fockc -drayreep — %S
Groote Stcngc- drayreep —

* 1 &

Voorftcnge- drayreep — — 9
Het groote Kardeel _ — 60
Het Fockc- Kardeel — — — 58

Het grootc Rak lang —>. — I*CO 7
Het Focke Rak — * 11 «1 6\

Het groot-Marszeil Rak — 1— 7

Het voor-Marszeil Rak — *

Het Befaan-Rak —' *
Het groorc Blinde Rak S

Het Bovcblinde Rak :.nM ' > 4
Het Kruiszeil- Rak tw ..4»
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Het groot-Bramzeil Rak —
Het Voorbramzeil Rak

Hec groote lijn ~t~
Het Fockc Jijn — -~
Het groote Takel —
Het Fockc Takel -
Hét Bezaans- Takel
Her groote Stenge- Takel ~
Het Voorftengc-Takel

Dc groote Racké-Troflè lang

Dc Fockc Racke-Trofle
De Racketros vande Beiaan

Dc Stag vande groote Bramfteng lang

Dc Stag vande Voorbramfteng

De Stag vande Kruisftcngc, de eerfte

dc tweede
,

de derde ,

De groot-Bramzeil Brallen

De Voorbramzeil-Brafien —
Het groot Bramzeilval

Het voor Bramzeilval

Pc groot Bramzeil Boeglijns

Voorbramzeil Boeg] ij ns

Grootbramzeils Toppenanten
Voorbramzeils Toppenanten
Bekayer vande Befaanroede

,
—

Spruiten _
Het Bovcblindcval .

De Boveblindc Schooten

Groote Puttingtouwen —
Focke Puttingtouwen

Befaans Puttingtouwen _
Het groote Want werd gekort boven de Ruft —
Het Focke - Want werd gekort boven de Ruft
Hec Befaans - Want werd gekort boven de Ruft —
Het eroot Srenge- Want- werd gekort boven 't Slotgat

Het Voorftcnge - Want werd gekort boven 't Slotgat

Het Kruisftengcn-Want werd gekort boven 't Slotgat

Het Blindcftcngc- Want werd gekort boven dc Mara

Het groote Jijn op Streng dik
Het voor Jijn -

Het groote Takel — —

—

Het voor-Takel .

*37
Vwm«

— *

5«

54
3*
34
26*

*4
xx

XX
xo

XX
18

4i
S
6
30
x6
3*
*9
30
x6
IX
10
xo
X
XX

*4
32

3
X

3

*!
X
X .

•5
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Draaden?

Het Befaan -Takel > „, L g
Hec groote Stenge-Takel 'J^

, / 7
Hec Voorftenge-Takel —
Hec Beiaanval t %
Dc groote Braflen — , jg

Fockc Braflen — — • 16
Groote Toppenanten . «, » j$
Focke- Toppenanten — • ij,

„ Groot Marszeil Toppenanten y.,r - •

...
' ix

Voor - Marszeil Toppenanten
. 10

De groot Marszeil Gytouwen op Streng» dik ;
11

Voormarszeil Gytouwen . _] ^ .... 10

Grootmarszeil-Braflèn — q ,.-rri .

1 *

Voormarszeil-Braflèn
"

)o

Grootmarszeil Bocglijns =

i—
• rr

Voormarszeil Bocglijns 10

Groote Gytouwen -— —<— ïtf

Fockc Gytouwen ,~

—

? ,\

Groote Blinde Gytouwen *

Bovcblindc Gytouwen — f

Kruiszeil Gytouwen — f
Duim.

De groote Marszeil Schootblocken fijn fwaar •— 36
Voormarszeil Schootblocken 34

' r

Groote Takelbloks de dubbelde — 28
de enkelde — - 18

Focke Takelbloks dc dubbelde . 16

de enkelde 16

Het groote Jij nbloK „ — 18

Het Focke Jijnblok — — 16"

Het Befaan Jijnblok — — 16

pc groote Perdocnsbloks •—

—

' Focke Perdoenbloks — -

—

Groote Racke Trosblocken _ xo
Focke Rackc Trosblocken — — 18
Groote Gytouwblocks — I*
Groote Brasblocks —- «—~ *x
Focke GytouwWok» „ _ ïo
Focke Brasbloks — 10
Trijsbloks , — —
Kruiszeilfchoofc Blocks .. — ,</ ï , . /, — . : 18

Het grootc Rak . 7 :. —— ^x
Het Fockc Rik — ,,••,/ j 3°
Het groot Marszeil Rak — — xo
Het Bcfcans-Rak — — xo
Het groote Blinde Rak —

:
— xo

Het voor- Marszeil -Rak — \ < 18
Het Kruiszeil-Rak • — .14
Hcj Bovcblinde Rak — . — _ 14.

Het

*4»

xx
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*
*39

Het Want Van een Schip lang 168 Voeten, dog my onbekend.

1. „ , Vaam.

DE groote Maft boven 'tDek lang, tot de Zalingcn roe o
De groote Steng tot de Zalingcn toe — 8
De groote Bramftenge —- ^

De Fockc-Maft vandc Bak af tot de Zalingcn toe — 8
Voorftenge —. —

. — j\
Voorbramftenge — _ 4
Bcfaans-Maft van 't Dek af tot de Zalingcn toe 8
Kruisftenge — — — ^

De groote Drayrecp lang — — — 31
«

rocke-Drayreep — — —• 371
groote Stenge-windrccp — — $J
Voorftenge-windreep — — - s$

Het groote-Kardecl — — — fa
Het tockc-Kardeel — — _ 6o
De Huithouwcrs vande Toprccpcn — 34De Garnaats — 34

De groote Halfen — — —.18
Fockc -halten --. — _ x g
Grootc-Schooten —
Focke-Schootcn — — 4*

Groot Marszcii-Braflèn

Groote Braflcn

Fockc- Braden 36
Voor Marszcils- Braflcn — .—

3 ^

pe groote Boeglijn
x g

Fockc Boeglijn —
Groot Marszeil-Boeglijn

2 g
Voor Marszeil- Boeglijn — — ^

De groot Marszeil-Gytouwen ^ , „ >Q
Voor Marszeil - Gycouwen

,

Groorc Gytouwen M m t

Fockc-Gytouwen - «0

De Buikgordings van 't groot Zeil . . %$
Buikgordings vandc Fock - %^
Dempgordings van 't groot Marszeil ,5
Dempgordings van 't voor Marszeil _ .

Buikgordings vat? *t gifoot Marszeil

Nokgordings van \ groot Marszeil — g
Nokgordingi van 'c voor Marszeil —

7

De
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240* SCHEEPS-
Vaam."

Dc groot Marszeil-drayreep —-« i7\

Voor Marszeil - drayrccp — —- 8

Groote Toppenante 30
Focke Toppenante — — x8

Groot Marszcil-fchooren — 16
Voor Marszcil-fchootcn — — ' x4

Het ((root Marszeilval , indien daar een Kous onder aan

't Ëlok is, lang . — ~— 61

Het voor Marszeil Val ,— — 46
Het Kruiszeil Val 30

De Begijn-Braflc —r- *ï
Kruiszeil-Braflè —- 2.7

Kruiszeil Gyrouwen — .— x8
Kruiszeil Boeglijns — 18

Toppenante vande Begijn-Ree — *8

Bcfaan - fchoot met £ enkeldc Bloks .— *7
Bcfaan Gytouwen — — 141 12 1 *o t en 8

De Spruiten van 't Zeil, de lange Spruit — 4
de korte Spruit J
dc Focke-Spruit — x|

Dc Tryfiên , BraflTen , en Toppenande driemaal dc lang-

ce vande Blinde Ree.

De Gytouwen vande groote blinde — .14
dc Schinkcis - «4
dc Schooten — 34

*flc Buikgordings — — ix

De groote Stag lang — — — xi
Het Oog lang 6*

Dc Fockeftag
.

ix
Het Oog — — 4{
De Bcfaanftag . . — 12

Het Oog , 3»

De groote Stcngeftag — — 11
Het Oog J. — • . 3 \
De Voorftengcftag — — _ ie
Het Oog — — — 3

De Bovebünde Braflcn — — 2.0

De Boveblinde Gyrouwen — — xx
Het Boveblindc Val - >- — xo
De Toppenante de langte van 'c Stcngctjc driemaal.

De Schinkels van 't Knikftagjc yder been lbo lang als

'c Stengetjc eenmaal.

Het

Digitized by Google



BOVW-KONST.
* •

Het groote Bramzeilval — — —

—

De Braflcn — — — —
De.Gytouwen , — . —
De Toppenanten — -

—

De Boeglijns — — —
Hec Scagjc — — — —
De Blocken 8 Vadem hoog gelegen.

Hec voor Bramzeil-val — —
De Gytouwcn — — —
De'Toppenanten —

v
, —— —

De Boeglijnen —— — —

—

Het Stagjc —
Het Jijn vandc groote Ree lang —
De Srroppe van *t Jijn —— —

.
—

Het Befaan Val — -— —
De Anker Taly —

•
—- —

Dc Bras-bloks fijn van 't Oog gebendeld .

—

*

De Strop daar de Befaan in hangt — —
Het Focke- Racketouw — —
Dc Byvoeg — — —
Het groote Raktouw — —
De Byvoeg —•

—
Het groot Marszeil Raktouw
Het voor- Marszeil Raktouw, —
Het Befaan Raktouw — — —
Het Raktouw vande groote Blinde — —
Het groot Bramzeil Raktouw —
Het Voorbramzeil Raktouw —

.
«—

Het Kruiszeil Raktouw —
Het Boveblinde Raktouw — —
Dc Knikftag vande Kruisftenge lang

,

de cerrte — -—
.

-—

de tweede — —
de derde — — —
dc vierde — —
Het Oog — —

Dc groote Ree was lang -

De Focke - Ree lang .

De Groote Maft ftond vande Focke - Maft
Dc BcfaaiwMaft ftond vandc groote Maft — —
De Stroppen vande Toppenanten aande groote Ree
De Stroppen vande Toppenanten aande Focke - Ree
De Groot Marszeils Toppenants Stroppen' ^— —
De Voor Marszeils Toppenants Stroppen —

241
Vaam.

38

4*
34
i*

34

34
3*
13

30
24

So
3',

5*
60

7

7?

K
*s
10
8

5\

*\

4i

4

4i

4;

s
s
6
6
%

14
13

9
*

S

45

x
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Vaam.

De Talys vandc Bdaan-Maft 34
Talys vandc groote^ Stenge , — 3*

Talys vandc Voorftcnge — — x8

Dc Racke-Troffen vandc groocc Ree — —. *6

Racke-Troflen vande Focke-Ree ^— a+

Raktroflen vande BeCian- Roede — — x~>

Lorretjes vande Bcfaan, ydet lang — 7
^ * *

De Schinkels vande groore Rcc — -.5"
Vande Focke — — ii

Vandc groot Marszeil - Ree — 4
Vandc voor Maszeil Ree — 3

Vande groot Bramzeil - Rc« —
Vande Begijn -Ree x

Vande Kruiszeil • Ree _ — 1

/ Vande Voorbramzeil - Ree — *

Vandc Boveblinde-Ree — — 1

Vandc groote Blinde-Ree — **

De Dray reep vandc Bramftcngen een cn een halve- Voet
Langer als de Stengens , Jtruisftcngen » en boveblia-

dc Stengen van desgelyken.
ê

Slee»;

Het groote Rak heeft — — 9
Het Fockc-Rak — 8
Het groot Marszeil-Rak — — 8
Het voor Marszeil — , —. 7
Het groote Blinde-Rak — , , 7
Het Bcfaan-Rak — 7
Het groot Bramzeil-Rak — — 6
Het voor Bramzeil-Rak — s
Het Kruiszeil-Rak — __ 6
Het Bovcblinde-Rak — — — — S

De groote Stag met fijn Kraag lang — 26
dik 16 duim.

Dc Focke ftag lang — ,— — xa,

dik 13 duim.

De fcloks op dc groote Stag fijn gcbendeld van malkan-

der ii Vaam, en op de Fockeftag 5 Voet wijd.

Voet.
De Nocke vandc groote Ree lang 3

Vande Focke-Rcc — — %\
Vande groot Marszeil -Ree —
Vande voor Marszeil -Rcc — \±
Vandc Blinde Rcc — —

• x
Vandc
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B O V W- K O N S T. 143
Voer.

Vande Kruiszeil -Ree — — j\
Vande groot Bramzeil-Ree —

if.

Vande voor Bramzeil - Ree i\
Vande Bovebhndc- Ree — n

Het groote Want werd gekapt boven 't Dek — 3*

Het Focke-Want ' — t 'n
Het Befaan-Want _ — 3

Het eroote Stcngc-Want bóven 't Slotgat — 3
Het Voorftengen-Want boven *t Slotgat %\
Het Kruisftenge-Want boven 't Slotgat *«

Het groote Bramftenge-Want boven 't Slotgat —. %\

,

Het voorbram ftenge-Want boven 't Slotgat _ 2

Het boveblinde ftengc-Want boven 't Slotgat %

Het Staande en Loopende Want lang 98 th - Duimfcbe

Voeten.

D
Vaan»

E groote Maft was lang van 't Deck af tot de
Zalingen toe 8

De Focke- Maft vande Bak af - 6\
Bcfaans-Maft van 't halv Dek af '—

.

Boegfpriet buiten de Steven 1 $\

De lengte vande groote Stag — — — I4
Kraag — — — — 6
Focke-Stag — — — — g
Befaans-Stag — -— —
Groote Stcngeftag — — —

• tf\
Voor-Stcngeftag ^ J%

- Bloks gcbendeld op de langte der Stenge

Het Oog vande groote Stag — — j«

Het Oog van Focke-Stag ichaars —
3

Het Oog vande Bsfaans-Srag ftijff --...„ —. %
Het Oog vande eroote Stenge-Stag

, . %
Het Oog vande Voorftenge-Srag _ _ ,r

'De Toppcnants-ftroppen aan de groote Ree, ruim 3
Vande Focke-Ree, ruim ~

Vande groot Marszeil-Ree» ruim »— *
Vande voor Marszeil-Ree -

—
' ij

De gtoote Steng lang _ — $i

Dc Voorftcng lang _ , f\

De Topreep vande groote Maft —. $
De Topreep vande Focke-Maft _ 4;

H h * De
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»44 SCHEEPS-
Voet.

Dc Mantels vande groote Maft — 9

ManMk vande *Gcke-Maft —
Loopers 4. maal foo lang als dc Mantels.

* *

r... «' Lagen.

0e groote Stag Span Oog — -— 7

Focke-Stag 1 Span Oog — —
-

6

Bcfcans Stag ij Span Oog — — >

...

Het groote Rak-Touw ^— _ 6;

Het Focke Rak-Touw fchaars — — 6

Het Befaan Rak-Touw _ 4';

Het groot Marszeil Rak-Touw . {

Het voor Marszeil Rak-Touw fchaars — 3i

Groote Stenge-Stag 1 Span.

Voorftenge-Stag 1 Span*

•

De groote Schooien _ _ 1+
FockeSchöoten
Groot Marszeil- Schooren.

Voor Marszeil - fchootcn.

Maar dubbeld

1

De groote Braden - „ 14
, r

Fockc - Brallen — 13
Groot Marszeil- Braden ——

.

Voor JMarszeil - Braden -— x*

De Toppenanten van 't ^root Zeil —~
Toppenanten vande Éok —. — %%
Groote Gytouwen . ..

.

,

_. ^
Focke - Gytouwen —— , x^
Buikgordings van *t groot Zeil — x g
Buikgordings vande Fock _ _ T $

. Nokgordings van 't groot zeil - . jg
.r Nokgordings vande Fock _ l6

*

De Begyn- Toppenanten _ 1J.
Kruiszeil-Braflc tf
Kruiszeil-Bocglijns _ v _ jf
Kruiszeil-Schooten „_ l4
KruiszciUGytouwen ^ _ 16— — — xi»

Het Bovcblindc Val _ ^ x ,

Dc Gytouwen —
De Braflen enkeld

11
lx

Maar dubbeld — — _ l8

Maai
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Tot ten Schip lang 132 , wijd 30, hl 13 Voeten 6 T>ui-

kwam het Volgende Touwerk uit ds Lijnbaan.wen

* 1

6 Abel rouwen, dik 15 Duimen, lang ioj Vadem.
1 Tuyrouw, dik 14 Duimen, lang 110 Vadem.

—
« — 7.0

1 Cabclrouw, dik

1 Dito, dik —
1 Dito tot Reeps
1 Paardelijn, dik _
1 Dito, dik

6
S

6> Duim.

4?

1 Groore Stag , dik 14 duim , lang met de Kraag Vadem.
1 Fockertag, dik ia duim, lang 11 Vaam.
1 Be&anftag, dik 6 duim, lang 13 Vadem.
1 Groote Stengeftag, dik $ en een vierde duim, langt 8 Vadem.
1 Voor Stengeftag, dik 4 duim, lang 15 Vadem.

Alk**
S'rtna

1 Stuk groot ftaande Want, dik

1 Dito Focke- Want dik _
1 Dito Befaans-Want, dik

Stuk groot Stenge-Want, dik

Dito voor Stenge-Want, dik
Stuk groote Drayreeps, dik

Groote Srenge Windreep, dik

Focke Drayreep » dik

Voor. Srenge Windreep, dik
Groote Stenge Drayreep, dik

1 Voorftenge Drayreep , dik -
t Groot' Kardeel , dik

1 Focke Kardeel , dik —

-

4 Groote Halfen , dik 7 duim , lang ydcr —
4. Focke Halfen , dik 6 duim , lang ydcr —
4 Groote Schooien, dik 4; duim, lang yder —
4 Focke Schooten, dik 4 duim, lang yder —
4 Groot Marszeil-Schooten, dik ƒ duim lang yder —

.

4 Voor Marszeil-fchooten , dik 4 duim, lang yder

4 Kruiszeil'fchooten, dik 3 duim, lang ydcr " —

/

Duim.

4

I

7
5/

4i

34

4J

4
Vadem.

16
1%

3*
*4

3
12,

\\\

Nog)
j(

I

41

I 41

Troffen

van

r*<n

20

18

16

14
12

Draaden

Streng.

Hh } Nog
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1 4

I'tl6
I M

>Troflèa i \ \

-
1

;

IX

L™.

op
Streng.

af Lyncn van 9 Draden.

40 Dito van 6 Draden.

40 Geforceerde Trcnslyncn,

40 Stuks andere Lijntjes,

xoo Bos Marling.

%«• j 1 30 Dito fijne om te Takelen.W?dcrs4 xoo Bos Huifling,
no8

| ioo Dito Lorring van 3 draden.

1 300 Dito van x draden. .

Item 12 Loodlynen van ix draden.

10 Dito van 9 draden,

xo Vifch-Lijntjes.

L 40 Gcforteerde Luslijntjes.

. 'i

.<.

)

Ëen Schip lang 148 wijd 36 , bol 1$

:• dit Touwerk Voor/ten.

boeten , was ma

$ f^AbcU yder lang 10ƒ a 110 Vademt dik

1 Tuitouw lang ixo dik —
1 Cabcltouw .— —

% Dito — — —
1 Dito tot Boeyreepen en Bootstouw —
ir Paardelijn —
1. Groote Stag — — —
I Dito Focke — —
ft,

Dito Befaans — .—

-

1 Groote Stenge dito —
1 Voorftenge dito —. — —
V Groote Want — —
VFockc-Want —- —
ft

4
Befaans-Want — —

•

'c 'Groot Stenge-Want, en Perdocns —
'c Voor Stenge-Want, en Perdocns —
De groote Drayrcep r—

Fockc dito — — *~

Groote Stenge .Windreep —
Voorftenge dito —
Groote Stenge Drayrcep —
Voor Stenge dito

Groote Schootcn —
Fockc dito

Duimen.

16

1
6

*i
4
14
11
6
S
4
7
6

45

4

l
6
S
s
4
4
3

Digitized by Google



B O V W-K O N S T.

De Groot Marszeil - Schooten —
Voor diro

Groote Hallen ? Te weten —
Focke dito 5" aaade Knoop.

. 147
Duimen.'

S

4
7
6

Een FUut - Schip > lang 133, wijd 29 Voet 3 Dw/m, en

Hol 1 3 /^tt» , was aldus toegetakeld*

S Abels lang 10c Vaadem, dik .

—

V.J 1 Tuitouw lang 120 Vadem, dik _
1 Cabeltouw a — — —

1 Dito a — — —
1 Stuk tot Boeyrecps en Bootstouw —
1 Paardelijn —^ — —
De groote Stag .

Focke dito — • — ' —
Bcfaans dito — «— — —
Groote Stenge dito ... —
Voorftenge dito — — —

't Groote Want dik — —
't Focke dito — — —- ——

•

't Befaans, en groote Stenge-Want, met de Pcrdoens

't Voorftenge-Want , en Pcrdoens —
De groote Schooten — —
De Focke dito — — —
De Halfcn, en Marszeil-Schooten fijn aan 't een Eynde

minder , eir aan 't ander Eynde meerder dik.
»

1

Touwerk tot een Hoeker lang 82 ,
wijd 10, hol 11 Voeten.

, Puimen.— 10_ —— S— 4— *i— 4— 9— 45

Duimen.

14

8

6
6

4
13
10

S\
' s

4
7
6
4*

Ji

4i

ƒ TTT" Abeltouwen dik —
JV t Tuitouw ^_

1 Cabeltouw —
1 Dito —
x Ligt Paardelijntje —
1 Stuk tot Boeyrcepen en Bootstouw

1 Grooteftag — —
't Groote Want —
Een Kluivfock-Tros vaft 4 Streng

Daar fijnder die derven verfeeke ren

te

dat alsmen Schips Lang-

Wijdte , cn Holte in malkander Multipliceerd , dat fulks

ureum circa al 't Touwerk •. als Cabeltouwen, Staand cn Loopend-

Wand 1 mitsgaders 't geen men nog in Voorraad diend mede

te nemen,: föude te kennen geven. Want aldus vind ik dat fy

1 Een

Digitized<by Google



248 SCHEEPS-
I

Een Schip , Lin» 1 36 ,
wijd 34 , hol 15 , de groote Ma/i

Lvi* 88, de groote Steng 54, de Éramfteng 24,
vroofe %f 77 Voeten.

OP dc groote Maft fullcn leggen 8 Spanten

Hoofd-Toüwen , yder Spant lang zi Va-
dem , komt met de Tóprceps 1 80 Vadem *

in'tTond 7 Duimen dik, en fullen wegen — ƒ 1764 Ponden.

Op dc Focke-Maft 7 Spanten, t'faman lang ./

160 Vadem, en 10 Garens op Streng mi iir .. . ,
'

,

der, komt — — — ƒ 1x96 Ponden.

De groote Stag een tiende - deel Jangcr als ...
't Schip, geevd zf en een halve Vaam, en — ƒ 11 97 Ponden.

De Fockc - Srag ruim halv foo lang als dc

groote, en een agtftc-deel Iigtcr, gcevd — ƒ 490 Ponden,

V Groote Stenge-Want, en Bcfaans -Want
lang ibo Vadem, fal wegen — ƒ 648 Ponden.

De groote Perdocns , dc groote Stcngeftag,

met de Befaanftag t' Tarnen lang 90 Vadem

,

komt — — — — ƒ $48 Ponden.

Het voor Stcngc- Want, Perdoens, en voor-

Stengcftag wegen — — ƒ 411 Ponden-

Dc Drayrecpen met haar beyde twee en een

halv maal dc Langtc van 't Schip , de Stcngc-

"Windreepen, met haar beyde viermaal Schips

langte, en nademaal de Kardeels halv Gaarcn is,

foo teldmen 9 Schips. Langtens, geevd hier zoo
Vadem, en — — — ƒ 1960 Ponden-

De groote , en Fockc-halfcn , ydcr zo lang als

't • Schip is, geevd viermaal Schips Langte, de
Groote , en Fockc - fchooten agtmaal Schips

Langte , en nog zo veel voor dc 4 Marszcil-

fchooten , is 20 maal dc Langtc van't Schip , en ƒ 3 200 Ponden.

1960

41*
648
648

490
1197
1x95

1764

Komt voor dc ligtc Troffen ƒ n6if Ponden.

Nu

Digitized by Google



B O V W-K O N S T. 245

Nu tot Talyreeps in 't groote Want , dc
Befaan Schoor, groot Marszeil - Val , Loopers

l

inde Taakels , tot het groore Want, Blinde-

fchooten, Bezaan -Val, groot Boeglijns, Schin-

kels tot de groote Braden , ontrent 30 maal de

Langre van 't Schip , of 7 TroflTen , van ae

Draden op Streng • geevd gojfo modo — ƒ 2000 Ponden.

Twee derde dcelen van dit Gaaren, is voor

dc groote Gytouwen , Buikgordings , groote

Brallen , groot Marszeil- Boeglijns, dc groote

Toppenanten, en Schinkcis tut de groot Mars-
zeil - Braflen , t* zamen lang 20 maal Schips

Lengte, of ontrent 5 Troflèn, 16 Draden op
Streng, wegen — — — ƒ 900 Ponden.

Twee derde van dit bovenftaande Gaaren is

wederom goed tot de groot Marszeil • Braflen ,

groot Marszeil Gytouwen , en de>zelvs Toppe-
nanten, t' famen to maal zoolang als 't Schip,

of twee en een halve Tros 10 a 11 Draaden
op Streng , komt —

• — — ƒ 297 Ponden.
•

Voor dc Talyrcenen van 't Befaans , en Sten-

ge-Wanr, BramAcnge- Stag , Hoofdtouwen tot

de Blindeftcngc, 7 maal dc Langre van 't Schip,

en 10 DraadLn op Streng, geevd — ƒ ijc Ponden.

De Talyreepen in 't Focke - Want , Focke-

Boeglijns, Voormarszeil-Val, Schinkels, en Ta-
kels, lang ruim 17 Schecpcn, of 4 Troden}

van ix Draaden op Streng, is — ƒ loeo Ponden.

Tot de Focke- Braflên , Gytouwen, Buikgor-

dings, Nokgordings, Schinkels, tot de Voor-

Marszeil- Braflen, Schinkels tot het Blindetuig»

Bovebltnde-Schooten , of Blinde-Toppenantert

,

item dc Focke-Toppenanten, 16 Scheepen lang»

by na 4 Troffen , van 1+ Draaden op Streng,

bedraagen _ — — — ƒ 600 Podden.

Voormarszeil - Braflên , Gytouwen , Boegly-

ncn , Toppenanten Talyreeps m 't Voorftenge-

Want, ook Gytouwen tot de Blinde, en 't an-

dere Blindetuig, t' famen %6 maal foo lang als

't Schip, of 6 Troffen, 9 Draaden op Streng

^ ^ ^

I i

600 Ponden -

Voof
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Voor 't Bram > en Kruiszeil-Want als anders

nog i Troffen , van 7 Draaden op Streng, is ƒ 160 Ponden.
600
600

1050

13*W
900
xooo

Komt voor de ligte Troflcn ƒ ~$74x Ponden.

Wat nu wydersal 't andere Bramzeil, Kruis-

zeil, en BoveMindetuig aangaat, 't werd meeft

van Lynen genomen , voor welke t' famen met
de Marlijn , Huisfing , Schiemans Gaaren , en

Loodlijnen ik aangeteikend vindc — ƒ 3000 Ponden.
57+x

Komt voor al 't (taande en loopcndc-Want ƒ X0357 Ponden.

De Kabeltouwen die tot dit Scbip behooren

tullen 17 Duimen dik wefen, en, na de voor-

gaande Tafel $616 Ponden fwaar wegen, defè

6 op malkander geknoopt, geven — ƒ 33696 Ponden.

Doet hier by het Tuytouw, dat heden (po

fwaar als 't dagelijks Touw is, om dat, als de
Voorloopcr van 't cerfte, wat veel in 't Water
is gewceft , uitgehakt, en in 't Tuyankcr gefto-

ken werd, nog — — — f f616 Ponden.

NpgjVoor 3 ligte Kabeltouwen, x Paardelij-

nen, en 4, Bocyrcepen — — f 4800 Ponden.

Komt voor 't Gewigt van al 't Kabel- werk ƒ 4411» Ponden.

Verder werd gemccnlijck nog in Voorraad mede gegeven,
s Groote Schooien.

1 Dito Halfen.

s Foc^e Schooten.

2 Dito Halfen

a Groot Marszeil -Schooten.

x Voor Marszeil- Schooten.

2 Drayreepen.

x Kardeelen , item ontrent nog een vierde van-
de Troflèn, daar voor, aahgeteykend vinde r— ƒ 7100 Ponden.

4411*
103*7

Komt over fulks voor al 't geene men uit

de Lijnbaan nodig heeft — — ƒ 7*5*9
AI*
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Alsmen nu Schips Langte, Wijdte, en Holte door den an- Ho^v«i
deren. Multipliceerd , zal komen .69^0 lighamelyke Voeten , en<w ^
ook zo veel Ponden Gewigts , voor het Touw, 't geen vandc^^X
bier voor geipecificctrde Wigt inaaf 1x09 Ponden verfchild , heeft,

en op zo een groote Party na genoeg is. Ook werd gemeen-
lijk 't Gewigt van 3 en een halve , Gabelrouw voor 't Gewigc
van al 't (taande , en loopende want genomen. En alhoewel

ik geen reden kan zien, waarom den voorfchreven Regel niet

tot allegrooter, en kleindcr foort van Schcepeo, die op dezelve

Wyze toegetakeld fijn, zoude doorgaan , dewijl zy uit, Schips

Lighaam genomen is zo heb ik evenwel geen ondervinding

genoeg , om dit met meer Voorbeelden te konnen beveiligen :

ja heb ook -de Menfchen dien ik meende my , defen aangaan-

de, eenig Ligt zoude hebben konnen geven , zo onkundig of
agterhoudende , en tïmde gevonden , dat fcheenen te vreien een

geheel Heyligdom te zullen ondecken , indien iets hier van aan

den dag bragten, en, bygevolg, niets van haar te leeren was.

Dog beb ik het opligt over een nieuw Smalfchip, dat 58
Voeten lang, 16 wijd, en 6 hol was, gehad; en bevonden dat

wegens al. het Staand, en Joopend- Want , mitsgaders 2 Kabels

daaronder gereekend, niet meer dan 31c Guldens betaald wierd

't Welk , alsmen de voorgaande Regel zoude willen gebruiken ,

wel voor ruim 800 Guldens zoude nodig gehad hebben. Maar
hier op moetmen aanmerken , dat Schcepen die op binne-Stroo-

men werden gebruikt, niet zo veel Mailen, ook verdeelde, en
veel Wants na fig flecpende, Zeilen voeren , als wel de Scheepen

die de Zee'n bckielen ; en ook dat dcefe laatftc wat meerder

van dele Hennip-(toffe, als wel de eerde, wegens de verre rey-

fen, die zy gemeenlijk afleggen moeten, in voorraad nodig heb-

ben. Maar de voornaamfte Reden van miswyfcn defes Regels,

beflaat inde Cabcltpuwen , want alzo die 't grootfte gewigt aan

brengen, en de by der Zee vaarende Scheepens wegens de die-

pe Gronden die zy Beankeren moeten, ten nrinften 6, of meer
Touwen nodig hebben , zoo zullen de binnen *'s Landsvaarendc

Schepen, ten hoogften aan twee dcfer Touwen genoeg hebben*

'k Wil derhalven 't gezeide aan een yders Oordeel bevolen laten»

en tot de Zeilen over gaan.

Ii % Ha
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Vande 2kylen in
y
t gemeen \> en ook Van 7

r Zeildoek. Vandé

'Hamen der ^Zeylen. Plande (Breedte en Diepte des grooten
9

of SchoVer-^eils. breedte en Diepte .Vande Fok. Vande

(Bi^aan. Vande vroote Blinde < Vande Mars y en *Bo\>v$ey-

len. Hoeveel EUen Doeks de onder , mitsgaders 'dé Marsjes*

ten y ontrent inhouden. Van Ligte
, of 'BoVe^eilen , en hoe-

Veel Doeks die bevatten. En dit aües wederom met^ Ver-

fcbeide Voorbeelden
, of Certers Van Scheepen getoond,

tynde 't TmmW Oude van weinig Tint zijn welgebouwde Scheepen te
z«ifc. in M hebben* indien dezelve alleen door Menfchen kragt
t gemeen j j over Zee , en ter bcgicrdct Koft moften gebragt

werden. Maar aoo veel vermogen als dc voorzig-

tige Natuur aan d' cene zyde 'c Menfcbdom heeft geweigerd,

heefc fy ook, aan d* ander fyde, 't fclvenaet Verftand, en Moed
befchenkende, rijklijk willen vergoeden. Waarom de Menfchen
met alleen de fterkfte Dieren konnen mcefter werden , maar
felvs ook al de Elementen toe haar gebruik raaakeav Want he-

den, door der zeilen behulp, weten fy de vtecdigc, een voor*
gedrevene Lugtftofie fodanig te vangen, en beftieren, dat daar

door, niet alleen alderleyflag vao Mculcns omgedraaid, naar
ook groote, en andetfints by na onbewecgbaare Scheepen over

Zee gevoerd werden. Scheeps-zcilen eertijds mee alderhandc

Coleuren, als Geel, Rood, Blauw, en ook wel Zware, om re

minder van de Vyanden gezien te worden-, geverwd, of ook
mee vcrfcheide Figuurcn befcluldcrd; wierden. By verfeheide

Volken zy op veelerhande Fatioencn gefneeden , aan? db Maft
gevoegd, en van verfchcide Stoffc gemaakt werden: gelyk inde

voorgaande Figuuren te fien is. De Scheepen die de Francoifen

tegens de WatcrmaRt van Julius Ca/ar ten ftrydc zonden, waa-

ren met Leedere Zeilen voorficn. Die van 't Eyland Bcmet

gebruicken nog heden dezelve Stofte. Dc chineefen weeten

Zeilen van gcfplcctc Rottingen te maaken , die zy vaft in een

breiden , en dubbeld op malkander voegen , zo dat Wind-digt

fijn. Die van Bantam bedienen (ig van een Kruid als Gras

,

dat zy met eenige Blaaderen in een weeven.

In Genua en aan de Caaf Tres*Pun8as , hebben zy Vaartuigen

Canoos genaamd , die met een Zeil van Stroo , cn Biefen ge-

maakt, vaaren.

ook vi
^c 'c Onderwerp van dit Hoofd-deel fullen wefen , wcr-

v?.cii^ï den gemeenlijk van Hollands, of Franfch Doek, gewoonlijk

Kane«
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Kanefas gcfeid , t' famcn gfcnaid. Llgjie 3£eylcn werden ook wel
van Klaverdoek gemaakt.

Het Hollandfche Kancfas dat Wel 't befte geagt , en heden,
om dat het Franfche, wegens defen Oorlog "hier niet komen
mag, feer dier is, werd ordinaar hj de Rolie , die ontrent

49 a 50 elle lang, en een agtfte Elle breed fijn, verhandeld.

Voor 16 Guldens hceftmen Voor defen een dito Rol kon-
nen koopen, daar men nu ontrent 40 voor beraaleri moet.

Van dit Doek werden mceft alle Zeilen tot onfe binnen én
Buitehlandfehe Scheeperi ^maakt , en moet den Schipper voof
yder elle i$, 16,

' if, i 1$ Stüivérs tellen, ha dat net bock
dïèr i$, des fbo irioet den Zcilmaaker de Lykeh leveren , die

aan fommige zeilen fwaar, cn aan d' andere wederom ligt mo-
gen wefeh, naaf 't geweld dat fy fé lytfen hebben, daar in't be-

fteeden van 't Zeil dan dok ftaat op werd gemaakt, 't Klaver-

doek, daar Zeilen die ligt dienen te fijn, van gemaakt werden,
vald ontrent een Elle breed , cn werd gcmeenlyk 4 , of vier

en een halve Stuiver d' Elle betaald.

Om dat groote Schcepcn, na de grootheid haarer Lighamcn,
ter behoorlijker reisvordcring ook veel Zeildoek nodig hebben,

en dat als de Zeilen heel groot waaren fy niet te regeeren (ou-

de fijn, (00 werden defelve in verfcheide Leedcn gedeeld» en

met Naamcn. van den anderen onderfchciden.

AWe Scheepen die by der Zee vaaren , voeren , aan dc groo- Wat

fe Maft, een Schoverzeil'/ aande Fockcroaft , een Fock, oóK vv{fS3oitiAi
Schoverzeil geleid; aande Befaans Maft, een Bcfun-, aan dé groo- bc11 -

te Steng, een groot Marszeil ; aande" Voor-Steng een vóof-
MarszeiTj foo genaamd om dat dcfe zeilen voor 't grootfté

4

ge-

deelte inde Marilcn werden weg gefchikt, en aande Boegspriet
1

een Grootcblinde , om dat die 't vooruitfien dapper belet, daar-

om dcfe Naam draagd. Sulks dat de vaftc Zeilen die tot een gc- >

meene Koopvaarder behooren, een lês-Tal uitmaaken.

Na dat Maften cn Stengen lang lijn, de Zeilen diep; maar

na dat de Kec'n lang fijn , iy breed moeten wefen.

't Groote, anders gefeid Schoverzeil, werdby de Meefter Zeil-

maakerS voor 't Rigtfnoer van al d* andere genomen.

Soo menigmaal 30 Duimen als de groote Ree lang is^ ioó

menigen kleed Hollands doek , dat gemeenlijk ontrent 30 Duimen
breed vald , mag voor 't Zeils Breedte genomen werden > want'

het geen de Naden over malkander leggen, en 't geene fy, om
't Zul run J te maken, ingenomen fijn, faj aan de Ree bequame
Nockcn geven: en op deé wijfe bekomtmen ook de Nockcn
aan al cf andere Ree n.

Om de Diepte van dit Zeil te vinden, zo moet den Meeftef VlfKte

Zcilmaaker weren hoe lang dat de groote Maft is, en hoe diep Brwdteen

defelve in 't Schip ftaat , te weten tot de bovenfte Regeling tce: .
t

'e

r|^7*
defe Holte van 't Schip, mitsgaders tweemaal dé Langte van

J™^**"
den Top, om datmen de Ree, wegens de Spreytouwcn niet wcl

verx"

hooger als ceir Tops lengte beneden de Zalingen fetten kan , dc

Maft afgetrocken, komt voor 't Zeils Diepte, t' famen het Bonet

lij daar
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254 SCHEEPS*
daar by gcrcckcnd. By Voorbeeld :

> De grootc Maft lang 83 Voeten. 1
't Ruim diep ix, j

Tuflchen d' Ovcrloopen diep 7,
Voor fchcen — — 4, [>ii 'c *amen 41 Voeten 6 Duimen
De Gilling diep — — x,
Den Top lang — 8—3

|

Nogmaals den Top — 8—$J •

1

'Defe getrocken vandc Maft, reft 41 Voeten 6 Duimen, ófte

1 7 en een halv ellc voor de Diepte van 't Zeil. Siet op 't werk.
Dog men moet weten dat het altijd beter is dat de ZciJc/i

een Weinig te klein als te groot fijn, want fy dan tc meer kon-
ncn fchrap gefet werden, daarmen anders verlegen ftaat/ en ook
fijn fy het recken onderworpen, daar ook agc op, diead gege-
ven.

83 4*—6 (I

—— * ..
• j . ..

457

Breed» Dcfclvc order houtmen ook ontrent de Diepte vande Fock,

"^'/^ Namelijk de Maft afgetrocken foo diep als fy in 'r Schip /raat,

als van 't Spoor tot den Overloop, de Wijdte tuflchen de Deks,
en Bak, met een de Hoogte die daar bove komt; item tweemaal

de Langte vanden Top , 't geen dat overfchiet lal des Focks
Diepte welen. Maar dcflèlvs Breedte fal, op yder 10 Kleeden
die 't Grootzeil in heeft, ruim een Kleed minder fijn.

Vandc £n de Befaan fal wederom in haar Breedte ruim een tiende

deel minder Kleeden, dan de Fock in hebben. Derfelver Diepte

is na haarc Breedte: want beginnende met het cerftc Kleed van
vooren , dat fcherp wefèn mag, en voortgaande met het tweede,

de Kleeden aan de Roeden met een Hoek van 4; Graden door-

fnydende, lbo fal het voorgaande Kleed t' clkcns de Diepte van
'if volgende Kleed tc kennen geven ; dog men moet agt geven

dat, voor 't uithalen vandc Schoot, als ook wegens 't Hooge
agter Schip, wel x a 3 ellens van onderen op mag gefneden

werden.

Vinde De grootc Blinden mag twee derde Declen vandc Kleeden

Bimdco.
^cr Schovcrzcils voor haarc Breedte, en ook twee derde Declen

des Grbotzeils Diepte aannccmen, meerder of minder na dat de

Schecpen voor hoog fijn.

vtnde Dc Marszeilen Syn Diep foo lang als de Stcngens met Top

ÏÏSieT
c

-

n al fi
j
n » aan wc,kc vaarcn moctcn

;
tc weren, tot de grootc

ci co.

doppen toe gCinctcn fijnde. Haarc Breedte onder is op yder 1 f
Kleeden, die dc onder Zeilen Breed fijn, een Kleed fmalder, en

koven twee vyvde Deelen vande onder zeilen breed, of gelijk

als dc voorgaande Tafel vande Rce'n aanwij ft. Onder werden
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ff regt, maar boven aan de Nocken ontrent een halv Elle»

meerder of minder neergcfneden.

Ook werden de Geeren dieraen na onderen toe» . op de fyden

moet aanvoegen, niet regt door, en uit malkander gekloovd,

maar op 10 Ellens Diepte een Ellc ronder, om te meerder Lig-

haams inde Zeilen te krijgen , als regt gefchaard. En om defel-

vc Reden werden ook alle Naden, na haar Eyndcn toe, wat

meerder als in 't midden over malkander geleid, en ook ruim

inde Lijken genaid, op dat het Doek te minder foü te lyden

hebben Defelvc Order werd ook met de boven Zeilen gehou-

den.

Sommige meenen dat alsmen Schips Wijdte quadraats in mal-

kander Multipliceerd , en 't Produd een Nul toevoegd , en

dat door 6 Divideerd , dat de uitkomft 't Getal der Ellens

Hollands, maar door ƒ Gcdivideerd, dat van 't Franfche Doek,

om dat maar ruim drie vierde Ellc breed is, foude uitdrucken,

die een Schip tot defe 6 genoemde Zeilen ioudc nodig hebben.

Want fy reekenen aldus:

Een Schip lang 131, wijd 30, hol 13 en een halve Voet, Hoeveel

deZcijen fullen breed; en diep lijn met haar Bonets, en Ellens ^'
de

Doek inhouden als volgt. onder zd

Het groot Zeil breed 11 Kleedcn diep met het

Bonet 16 en een halv Elle (al inhouden 36*3

De Fock breed 19 Klccden, diep 14 Elle — x66

De Befaan breed 18 Kleeden, in 't midden

diep o. Ellen — — — ióz

Het grootc Marszeil in 'tmidde breed 13 Klce- {>EU«.

den , diep 20 Ellen — — x6o

t Het voor Marszeil in 't midden breed 1 1 Klee-

den, diep 17 en een halv Ellen — 193

De grootc Blinde breed 16 Kleeden diep 10

. Ellen, komt — — — 160)

t' Samen — ƒ 1404 Ellens.

Zoo men nu Schips Wijdte in malkander Multipliceerd, zo

zal komen ifoo Ellens. Ziet het Werk:
•

ao 1 -\ * ->

ao 1500 Hollinds tH* i «8oo Frm«
.

— 3 — tm> Do*. tsn> Doek.
9000

Dog nademaal defen Regel hier te weinig Doek geevd, zoo

moet men weten, om dat de Zeilen altijd werden ingenayd» zy

daarom ook altijd meerder Doek inhouden , als naderhand wel

kan gemeeten werden.

Scheepen die na warme Landen vaaren , en bygevolg veel v»nd<j

Stilte onderworpen zijn • beneevens dele genoemde, nog 4 an- JjJ^jj^
dexc , als 2 Bramzeilen, een Kruiszeil, en Boveblinde gebrui-

ken. Dcfc fullen gefamcntlijk circum circa nog zoo veel Doeks,

als
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als 'c groot Zeil, inhouden * want zy zeggen de Boveblinde rot

dit voorfchrcevc Schip in 't midden breed te wefen p cn een halv
Kleed, diep 19 Ellen, komt — — 180)

f
't Groorc Bramzeil breed 7 cn een halv Kleed,

yciEiielT diep 8 Ellen , komt — — — 60
;

RVÏÜL 1 Voor ' B^mzeil breed 6 en een halv Kleed , > Ellen.

diep 7 Ellen , komt — — — — ^

)

't Kruiszeil breed 8 cn een halv Kleed, diep j

9 Ellen , komt — — — — 77 f

t* Samen — ƒ 361 Tillen*.

Maar Schecpen die afgerigt fijn om de Vyandcn te vervol-

gen , of ook, des noods lijnde, te vlieden, gebruiken nog Zei-

len , die zy| door Houte Spieren buiten de andere uitvoeren >

Ly - Zeilen genaamd ; dog agt onnodig daar van te firhryven.

'kSal alleen, volgens mijn gewoonte, wederom cenige Voorbeel-

den laten volgen , hoedanig Schecpen van verfcheidc Groothe-

den fijn Bezeild geworden, geraeetcn met AmfterdamfeVocr.cn,

en ió Duimen voor een El le.

Een Schip Lw* 160, wijd 36, Hol ló Voeten.

*t /^Roote Zeil breed aan de Ree — 19"!

Vj De Fok — — — 16

De groote Blinde — — 17

*t Groot Marszeil — — — 16 fKlcedcn.

*t Voor Marszeil — — — 14

*t Kruiszeil — — — — 10

Dc Boveblinde altcmaal aan de Ree'n — 9 J »

Een Schip lang 147 Voeten 6 Duimen, wijd 36 , en

hl 15 Voeten.

Kleed Ellen»

biced diep

•c /^Roote Zeil — — — *9 *S

Ij De Fok — — — lf

De groote Blinde — — 18 8/

Het Rcev — — — — *i

De Befaan, met het Bonec — — —
Agtcr diep — — — — xl

't Groot Marszeil onder — — %6 —
boven — — 16

diep — — — %oi

't ReêV daar in — — —— — 3*

Voor de Mars gedubbeld —
•

— 6 7
't Voor-Marszeil , onder -— — *3 **—

boven — —14 —
dieo
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diep „

Voor de Mars gedubbeld
't Reev daar in

i

'c Kruiszeil, onder

boven

^ — _
Dc bove-Blinde , onder

boven ^

diep ' :

'c Groote Bramzeil, onder
fc

boven ^
diep ^ . _

't Voor.Bramzeil , onder — er-

boven

diep -
De groote Lyzeilen, onder — —

boven ,

diep
_

De Lyzeilcn aan 'c groote Marszeil, onder —
|?oven .

diep — —
De Lyzeilen aan 't voor Marszeil , onder —

;
boven ... -

diep — — —

13 Voeten.

't f^Roote Zeil

VJ Een Bonet daar toe —
't Groot Marszeil, onder

boven — —
diep .

*t Groote Bramzeil, onder — M
boven . ^
diep — . .

—
De Fok _ _ _
'c Bonet daar toe

't Voor-Marszeil , onder

boven — —
'c Voor-Bramzeil .

onder _
boren _. —

De groote Blinde _
Kk

*j f
tri .1

Jvlecd fcjleni

breed. diep»

14
6
9

IO ,

II
• 17

IO «_

_

*

IC*

71
J -IO

«3
8

8

7

3

*\

xo

* -

Duimen

\

hol

Kleed. Elleni
hrctt\ vUCp.

XX
. a

xo
•

13 —
xo

11

7'

«Ij

*/ I A.

11

10
KtGr

9

D.
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f
r

_Dc Bovcblindc, onder —
a ? boven — { •

.
.

De Bcfaan agter — — —

-

onder — —
7 , het Bonet daar toe —
't Kruiszeil, onder —
De Lyzeüen tot het groot Zeil

onder >
—

boven —
De Lyzcilen tot het groot Marszeil —

onder —
boven —

Een Schip lang 132, wijd 30, hol 13 Voeten 6 Duimt».

.1

Kleed. Eüeni
breed. diep.

16

1

IX

17

IO

^700

X

1
j;

:

HEt grootc Zeil — — —*•

De Fock — — 19

Dc groote Blinde — — 16

Dë Befaan — — — 18

't Groot-Marszeil — — — 13

't Voor-Marszeil — — 11

't Kruiszeil — — — f8i
Boveblindc ~-
*t Groot Bramzeil —

•

*t Voor Bramzeil —
-

— t 6f

""""
Ellcosi ^*— 1 Ti

EUe Conrfj

diep tlien.

11 3
8 2

16 x'

17 3

ï*

9
19
8

7

%en Hoeker-Schip lang 78 Tofff» 6 Duimen, w'jd 19 ^oeu

ten 6 Duimen, hol 11 Voeten, te weten w Duimen

Imr de Voet gereekend.

r /^Roote Zeil diep — —
\j Breed aan dc Ree — ifi'

Een Bonet daar toe. diep — 3

Nog een Bonet, diep — — ij

Het Marszeil diep — - 7i

aan dc Ree breed ' • — *o

De Befaan agter diep — — i*

onder breed - — 13

De Bbnde diep — - - SÏ

aan dc Ree breed — ix

Ellen.
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/

Nog een ander. Een Hoeker lang 80 , wijd 20, hol n
jimfterdamfe Voeten.

*t ""^Roote Zeil breed aan de Ree —* ió",*}

\J 'c Marszeil aan de Ree — ojj

*t Bramzeil dito — — 6\ J

De Bcfaan — — —. 13 j

>Eü
f
nl

De Blinde — — nf l

De Fok aan 't Kluivhouc — 84

J

Nota, 7 Kleeden Hollands Kanefas maaken 18 Amfterdamfe
,

Voeren, atsfy genayd, maar niet ingenomen , fijn.

Wat nu de Lyken, of Stootkanten Tan dcfe Zeilen aangaat,

ik lees daar van als volgd

:

Op yder 20 Duimen die de Ree*n lang fijn, moeten de Ly- v»ni<

ken onder, en ter fyde een Draad op Streng aannemen; dog aan
Lykeo*

de Ree is een vierde-deel van dit Gaaien genoeg: of anders»

yder Kleed Docks gcevd x Draaden op Streng voor de Lyken
haare Langte is uit de Grootheid der Zeylen ligtelijk te kennen.

Scheepen die op verre Reifen gefonden werden , om dat de
Zeilen veel Slytagie onderworpen fijn» en door Storm, of ver-

loop wel ligt èeh Zeil uit de Lyken» en weg waayd, gemeen-
lijk van de fes eerfte Zeilen, twee Pak in Voorraad mede ne-

men. Als 2 Schoverzeilen » 2 Focken , 4 Marszeilen x groore

Bhndens, en x Befaanen.

Maar al eer dit Hoofd deel fluitc » vind ik niet ondienftig , V«V
ook iets vande Vlaggen, en Vaanen » als hier eenigfints byvoe- vlaK8e -

gende, te fchyvcn. Sy werden gemaakt van Doek dat daar al*

leen toe geweeven , en Vlaggendoek genaamd werd. 't Werd
met het Webbe , of Stucken » die 36 en een halv Elle lang ,

en drie vierde Elle breed fijn, verkogt, en betaalt men gemeen-

lyk voor een ftuk van 't befte o Guldens n Stuivers $ dog 'r ge-

mecne kanmen eene Gulde minder krygen. Voor yder Elle van

Nayen werd een Stuiver genoten. Maar alsmen de Viaggens

genaayd koopt > foo moetmen heden voor yder Elle , van 't ge-

meene Doek, 6 Stuivers ix Penningen geven, 't geen voor defen

8 Stuivers quam te koften.

Een Schip lang 148 ,
wijd 36 , hol 15 Voeten , dat teri

Oorlog j of Van Vermogende Mee/Iers ter J^oopVaard uitge-

reed werd, dient dcfe Volgende Vlaggen
, Wimpels

,

en Vaanen te Ixbben.

Kleed, EUens
diep. lang.

t "TTLagge op de groote Steng ix 1? v«kM

V * Dito op de voor- Steng — xi i^Ugge».

x Dito op deKruisftcng — 9 ix

1 Dito op de Blinde Steng —
z

—
' 7 10

K k x 1
"
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Kleed. Elleni

breed. lang.

i Dito Roodc op dc Bhndefteng — 7 10
1 Diro Roodc op dc Campaoje — — i% \f
1 Dito Witte op dc Campanjc — 12, ij
1 Dito gemecne op dc Campanjc —- 1% iy
1 Wimpel Op dc grootc Steng — ^ 36
1 Dito op de Voorftcng ~ —

3 j0
1 Dito op de Kruisfteng — — 14
3 Vaanen tot de grootc Steng — — — $i

het Hek diep —
3 Dito tot de Voorftcng — — _. ^

het Hek diep —. x
3 Dito tot dc Kruisfteng ... v

het Hek diep _ ;

,*

.3 Dito tot dc Boot, gcvlamt — '
'

ï,

het Hek diep ' _ '
{ ±

3 Diro tot de Sloep —. »
het Hek diep — «

•
»#:*'.

Ander Voorbeeld.

£<vt oY/*/> i^5> wijd 20, 15 Voeten.

Kleed. Ellens

breed diep.

1 "\r Laggc . 11 14
V 1 Dito Rood 10 13

1 Dito Wit > . .. 10 13
1 Dito gemcenc -. r 6 84
1 Dito Geus - ^ ,

, ƒ -

y
1 Winpel — .— — 3 30
1 Dito — 3 xf
1 Vaanen

'c Hek 'diep _ — *|
* Dito „ - 4»

't Hek diep — i«
* Diro tot dc grootc Bramftenge 3*

*t Hek diep — — «

i Dito tot de Voorbramftenee — — 5

't Hek diep - — ï
1 Dito tot dc Kruisftengen gefplecten . 4

't Hek diep — 11

2 Dito tot dc Boot
, , !?

't Hek diep — £
1 Pito tot dc Sloep . 1»

't Hek diep — — \
1

Soo dat, na deft Order, 't borcgeméldc Schip ?«i 14.8 Voc-
«n lang, 36 wijd, en i s hol dram ern* iftóBUeni Viaggc-
doek nodig foudc hebben.

't Gc-

4
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't Gebruik der Vaanen , behalven 't cicraad dat fy volgens

d'agting, aaneen Schip geven is alleen dc Windftrcck aan
te wylèn ; want (onder defe , men (öüde veeltijds in 't Peilen

der Wind een (treek i i 3 komen te mirten. Ook werd by
't Vaantje, of Vleugeltje op de Befaans-Maft, door dc Koleur
dit 't heeft, of 't Wapen datter in gefchilderd werd, veeltijds

te kennen gegeven , in wat StacT, of Plaats het Schip t' huis

hoord.

Vlaggen , en Wimpels werden opgefteeken om dc aanboord fijnde

Perfoonen van aanfien , daar door te Honoreeren. En dewijl dat

de eer altijd weerkcerig is, en beruften blijft op 't Hoofd des gce-

oen diefe doet» foo (trekt defe Vlagge>fwicr ook niet wéinig rot

Roem niet alleen vande Natie in 't algemeen, met welkers

geleyde - Brieven de Schecpen vaaren , maar byzonder ook rot

£ov der Mccftcrs die defelve uitreeden.

Alle Scheepen, (onder onderfcheid, laten, als 't pas geevd

een Vlaggen agter vande Campanje, en ook wel vande Boeg-
fpriet wayen. Maar niemand als de Vlootvoogt (al defe vande
groore Maft doen dreven , die daar dan nog een Wimpel onder

voerd, indien de Vloot in verfcheide Esquaders verdeeld is, die

yder haar byfonderen Admiraal hebben. Den Vice - Admiraal

doet (ie by de Focke, en den Schout by Nagt door de Be-

iaans-Maft kennen. Met de Vlag voor een korten tijd in te

nemen, werd den ontmoetende Scheepen eer aangedaan: 't fclve

werd pok door 't ftrijken van een der voornaamftc Zeilen verngt.

Het opwecken van een Witte Vlag, alsmen gewoon is andere te,

gebruiken, geevd Vreedcen Vrindfchap te kennen. Een Roode
laaf men Wayen alsmen den Viand wil flag leveren. En een iwar*

te als't Opperhoofd van 't Schip dood is; dog in een Batatie werd
dit ontveinft, om der Vyanden moed niet op te wecken- Schcepcn

die veroverd Jïjn, werd haar VUggc gemeenlijk, door 't Water
(kepende , agter uitgevoerd. Een Vlagge in een gerold , en aan >

de Stak gebonden, gemeenlijk *t Sjouw gezeid , beteekend dac

men iemand wil aan Boord hebben. In fumma , den Zeeman
kan op Zee, door verfcheide Vlagge, op verfcheide wyze op te

fteeken , en na dat zy by malkander verfprooken fijn, al veel van

fijn meiningc doen verftaan \ 't geen dc Chineclen door 't be-

wegen van twee Stocken , die zy inde Handen houden , aan den
geenen diefe maar (icn komen , wcetcn uit te voeren. Mccft

alle Nederlandfche Scheepen driederley Coleuren ; te weten ,

Wit, Rood, en Blauw in haare Vlaggen voeren, d' Engelfche

laten gemeenlijk een wir,te Vlagge , met «een regthoekig rood

Kruis daar in , wayen. De Spaanfe voeren wel defelve Coleur

,

maar hebben een fcherp , en plomphoekig, getakt, rood Kruis

daar in. Wat modus heden de Franfehen in 't Vlagge voeren

houden , is my onbekent , en meen ook dat hier ontrent geen

vaftcn Regel werd gehouden; maar dat, volgens 't fpreckwoord,

2odanig de Schilder wil , S'. Joris den Draak mag fteeken.

Waarom, in tyd van Oorlog, niet felden , door 't veranderen van

dit Wimpelwerk malkander ook komen te verschalken.
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Het XXXII. HOOF D-<D BEL
H A N D B L D

i

Van V 'Blokwerk Van 't Canon op Kegels Zwaarheid. Van
'f Metaal Canon. Van 't Y^er Canon. Hoe lang het 'ts y

wat Gewigt het heeft, en hoeveel het kofl. Vande lom-
paarden

; waarom ^po genaamd. Haare Langte, Breedte y

en Diepte. Hoeveel de 'Prijs Vande Axen en Wielen is.

Als ook hoeveel de Rampaarden wei in 'f geheel koflen $

Mitsgaders hoe hoog al 'r. Blok -werk in Prijs wel loopt.

Laiigte Van Cardous - kookers. Vande Booten 7 Sloepen. Ook

een Inventaris Vande behoefte eenes Schips.

'
c T3 Lockwcrk > ^at a^ier Ai0 pk*0 fal vinden, werd voorK 't meerder gedeelte 'van Eflchen, en Ypen Hout gc-

MJ maakt, 't Sijn de Juffers en Catrollcn door welke de
Touwen uitgevierd» en ingekort werden. Schijven, die

veel te lijden hebben, werden van Pokhout dat» hier roe, wel
het befte is , en voor delen maar 3,4 ik 5 Guldens de 100 Pon-
den gekoft heeft, daar voor men nu wel xo betalen moet, ge-

maakt, en met een Palmhoute of Ebben Nagel voorfien, of anders

Yfcre Harten , met een Ax vande fclvc ftofre toegevoegd, 't Is fe-

ker dat groote Bloks, en breede Schijven grooter kragt als kleine

ocffencn, dog ook meerder gewigt, en koften by brengen, en
daarom hier, gelijk als elders, delen Regel gelden fal, daar min-
der genoeg is, is meerder onnut. Wcsbalvcn men voornaam-
lijk letten fal op 't geen fy te verrigren hebben. Dog werd wel
het befte geagt datmen de Bloks foo veel Breedte geevd als dc
Touwen tweemaal inde Rondte Dikte hebben , aan welke fy toe-

gepaft werden.

Onder het Blokmaakers Werk, werd by lömmige ook gefteld,

benevens het leveren van ai de Bloks en Schijven, ook het

maaken vande Marflcn , en Ezelshoofden , het booren vande
BofTen , of Spygaten , het maaken vande Spygaten in al de Knee-
ten, en Stengen, met haare Schyvcn daar toe. Item alle ac
Rampaarden tot het Gefchut met derfelver tocbehooren.

Siet bier Je/en aangaande een Beftek, toegepaft tot een Schip

lang 136, wijd 34, en bol 1$ roeten, Amfierdamje Maat.
Voet, Duimen»

VOoreerft te maaken 4 Marflcn.

De groote Mars wijd op fijn Scheen-rand 13 — 7
De Focke-Mars wijd — — — 11 — o

De i kleine MarlTen wijd — — — 7 — o
\ Groote
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r .. • , Voet. Duimen.

'i Grootc Ezelshoofd van Eykcnhout lang — 4 — 7
Breed — —- -— -— x —- x
Dik na bchooren, co al de andere Ezelshoofden na Pro-

portie, • -
.

*, •
i • • ./

Ten tweeden te leveren van droog Ellen ofte Ypenhout

,

alle de Bloks, en Schijven, iodanig als het Schip in Zee vaa-

rén moer. ,-.

Hec maaken vande Schyv-Gaten inde Kncgten» en Stengens.

Het booren vande Bosgaren, als ook het booren vande Ka-
vinje- Nagels, met het leveren vande Nagels felve.

Twee Elfenhouten Pompen , met dubbeld Tuig daar toe.

Twee Eflènhouten Kalderftocken , met een Rol inden Bril. -

Al de Stoelen op de Stengens» met de Vlaggeftocken daar

toe.

8 Taye Wind-Boomen.
18 Riemen tot Boot en Sloep.

6 Hoosvaten.

3 Gieters.

x Moskuilen.
;

• * r
r

- - * 1 . * ; .
•

'

*

Voor de Cotiftapel

,

Tot 40 Stucken Gefchut.

TOt yder Stuk, Bloks voor 3 Talijs, 1 bouten Hevel, x Stel-

houten, x Keggen , 1 Kardous - Doos , 4 Proppen. Nog
tot yder twee Stucken, 1 Wiflèr, 1 Aanfctter , r Hout

tot Lepels i item 3 Moskuilen.

Nog wierd geconditioneerd, in Voorraad te leveren,

x Jij nbloks.

X Stagblok,

x Kardccl-Bloks.

4 Marszeil-Schootbloks,

30 Gemcene Bloks tot Gytouwen, als anders.

En is dit voorfchreeve Wcrck aangenomen te leveren voor de
Summa van — — — — — ƒ

Dog indien den Bouwraccfter verzogt wierd om de Ram- VaD 't

paarden ook fclver te maaken, gelijk meermalen gebeurd, zqqJZH^
dient hy alvoorens van 't Canons fwaarte, en Fatfoen , als ook »

aangaande de Kogels dat het Schieten fal, onderrigt te wefen ,

fWMrte'

want na 's Kogels Diameeter, deiê Blixembuücn, lang of kort»

dik of dun, van Spijs, gegoten werden. En daarom heb ik by

N°, o een Liniaal of Talftok. willen voegen, op welke de dikte

vande yzere Kogels, die wel meed in gebruik fijn, ftaat uit-

gedrukt.

Daar beneevens moetmen gedenken dat de Kogels noit in

, Kanon-
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Kanon ft uk mogen fluiten; maar dat om vciligft , en verft ge-
worpen '-te werden, altijd Lügf^ ^peelens moettfn hebben , en
daarom de Stuckcn akijd wyder als Bals fwaarte , en na defen
Regel geboord fijn. Men trett op- <»s MoèÜs Wijdte de 'cirkel
a, b, c, d } mitsgaders den Diameeter a, c-, men bcfchryvd
wyders uit het PuncTa door 't Centrum c, den Boogc b, e, d.
dari met de Paflèr genomen dé WijÜrc b, d, cn met .dezelve
opening, uit het Pun& a , £etrockcn her Kruis-ïchrapjc f, dc
Wijdte tufichen c, t , gedeeld in drie gclyke Deelen , en ccn
dëd daar van met de PaflTcr gebragt uit het Punct c, tot in g,
cn -aldaar zaF 't midden- Punct des Kogels wefen , die tot zo-
danig Stuck behooren zal : gclijck by Figura Numero 10 te
zien is. '

j
.

Op defe wyfe werd aan dcfe Donder- Klooret) W^ind gege-
ven i te weten , van ccn tot tien Ponden Yfcrs toe; maar fwaar-
der werdende zy fouden tc veel van haar Gewigt vcrliefen. £n
daarom werd ccn Stuk dat n Ponden fctlietert* fal ; op een Bal
van 1 5"; cn dat 18 Ponden werpen moet, op een vaVii; cn
foo t' elkcns 3 Ponden wydcr geboord.

De Wijdte nu der Trompen wetende , men weet ook de
Proportie vande Spijs die om haar is: want alle l£ngel(che
en Zwccdfche Yzcre Stuckcn , die haar behoorlyke Spijs heb-
ben, zullen, behalven de Lyftcn, cn Bmdcn, die voornaamlijk
maar tot ereraad dienen , agter op den Broek elv , en voor op
den Tromp fevcn Monds Diamectcrs, inde Rondte dik wefen.
Sulks dat defe Vuur -draaken agter op haar Staarten, een en
een- vierde -deel , en voor op. den Tromp ontrent drie vierde-
deélcn, des Monds, Spijs aan allen zyden van het Boor heb-
ben , cn agter drie cn een halvj voor ruim twee cn een vier-
dedeel, vande Mond, in 't Kruis dik fijn Haare Langtc van
*t Laargat tot den Tromp , fal ruJe m&Jo met 6 Brocks Diamco
ters ovcr-cen-komen. •

Sict by Accn Voorbeeld van een Stuck, fchictendc iz Pond
yzer.

Dog het Meralc Gcfchut , om dat van taycr SrofTe is, werd
noit zo Spijsrijk als het Yfere gegootcn.

Sy fijn meelt om den Broek 9, om dc Oorcn 7 , en ora den
Tromp 5 Monden inde Ronctoc dik.

Haare Langte is niet wel te bepalen, dewijl fommige meinen
dac ccn langer, andere een korter Stuk fijn Bal wijdft werpen
fal. Dog 't is icekcr dat al te lange Stuckcn, wegens de van
voóren indringende Lugr, die tot Plaats vulling van 't verbran-

de Kruid komen moet, en 's Kogels loop geweldig ftremmen
doet, niet altijd de voordccligfte fijn. En aan d' andere kant
bevintmen dat Stucken die heel kort fijrf, nog veel onverbrand,

cn by gevolg onnut kruid ten Monde uitbraken. Maar de Re-
den waarom ccn Mortier, dat nogtans foo kort is, egtér een
gewigtrijke Bombe fecr verre werpen kan, is» mijns Oordecis,
om dartè gemeenlijk volgens een Hoek van 4? Graden voor
opgefteld fijnde, dc Granaat fodanig inde Hoogte opwerken,
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Een Mataal

Kanon
fchietende

BOVTV-KONST. t6$
dat wanneer de voortdrijvende Pocdcrs-kragt haar bcgind te be-

geven , fy in het daalen , door haar eygen gewigt wederom . ge^

lijk als nieuwe Snelheid aanneemd, cn bygevolg inden Boeg die

zy befchrijvd , nog een groote Langte tocdraagd , 't geen , in

Poin-blank gefield fijnde, zy niet doen foudc. Maar ik (oude

door defe befpiegeling 't Wit, dat ik voorgenomen had te be-

fchieten, wel verlicfen. Sy zullen evenwel, meen ik , op haar

bed meed 7 Broeks Diameeters lang wefen.

Ziet hier dan weder by B een (dog 't is my leed dat het

fchryven moet) Verniel-al , dat een Donder- kloot van 12

Ponden fóuwd.

Dog or iemand, met de voorgaande algemecne befchryvinge ,

% niet genoeg voldaan vond , hy bcfie daar op de volgende

aanteekeninge , die by my zelvs , over eenige Jaaren mee een

Voetmaat van 12 Duimen gedaan is.

18 Pond weegt gemeenlijk — 3900 Ponden.

Lang van den Tromp, fot den Ax 6 Voeten.

Van den Ax tot het Laadgat

Van 't Laadgat tot de Staart

ia Pond weegt — —
Lang in 't geheel — —

8 Pond weegt — —
Lang — —

6 Pond weegt — —
Lang — —

4 Pond weegt — —
t Lang — —

t

'11 Pond weegt circum circa — 5100 Ponden.

Lang vanden Tromp tot den Ax 4 Voet 9 duim.

Van den Ax tot den Druiv 4. Voet 3 duim.

Dik op den Broek — 1 Voet 6 duim.

Op den Ax — — 1 Voet 2 duim.

Op den Tromp — — 1 Voet.

Den Ax dik — — 6 duim.

6 Pond weegt — — 2000 Ponden.

Lang van den Tromp tot den Ax 4 Voet 4dtiiml

Van den Ax tot den Druiv 3 Voet 8 duim.

Dik op den Broek — 1 Voet 2 duim.

Op den Ax — — 1 Voet.

Op den Tromp — — 9 duim.

Den Ax dik — — r —
• 4 duim.

•

3 Pond wcegd — — 1100 Ponden.

Lang vanden Tromp tot den Ax 3 Voet. $ duim.

Van den Ax tot de Druiv — 3 Voet. z duim.

Dik op den Broek — 1 Voet.

Op den Ax — — 10 duim.

Op den Tromp — — 8 duim.

Den Ax dik — — 3 « duim.

L 1 Ziet

Hoe lang

het is>

— 4. Voeten.
- n Voeten.

3300 Ponden.

1 of Voeten.

2000 Ponden.

10 Voeten.

1730 Ponden.

8 Voeten.

640 Ponden.

6 Voeten.

Een Yzer
Stuk fchic- <|

tende
|

1 r

Digitized by Google



266 SCHEEPS-
Ziet hier by Reekeninge hoeveel nieuw Yzec Kanon gewoo-

gen, en gekoft heeft.

j

WO
I

wigt het

k&th

,

1 33fo
Agt yzere Gotelingen S 334°/

van iz Pond Bals ^337o\

woogen als volgd: 1 3400 }

I 30^0 1

[3140J

Ponden.

ƒ x6i8o

Twaalf dito van 8

"1410

1

X400
X300
XlfO
XX70
XX£0

<

xx60
XX90
X370
X330
X300
.*3*o.

Ponden.

t' Samen — ƒ 539<*o Ponden.

Tot 8 en een halve Gulde 'r honderd Pond.
Guld.

Komt — ƒ 45-86

Ging af voor prompte betaling — 45»

Summa — ƒ 4540

12

17

— J5

Wat al verwoeftingen defe Menfch-verderveodc Dwinglanden

,

t* allcrt tyden , federt fy inde Wereld gekomen fijn , aangerigc

hebben, en nog doen, behoefd niemand onfer onkundig te we-
ien. Notabel is *t geval 't geen van Olivier van Nrnd aange-
(eikend vindc, dat inden Jaare 1600, inde Manilha, tegen een
Spaanfe Kraak, een geheelen Dag geflagen hebbende, cyndlijk

in fijne Conftapels Kamer, een van defe Moord- Monfters , dat»

ten Poorten uitgevoerd , niet laag genoeg dompen konden >

't Scheepwaards in rukte, en 'tfelve agter foo hoog op Helde»
dat op de buitekant van fijn Watergang, door fijn eygen Schip
heen, in dat van den Viand, die hem aanboord lag, fbdanig

onder water fchooc, dat aanftonds met Man en Muis te gronde
$üig.

Tot yder Stuck werd gemeenlijk mede gegeven xy Schooten
Kruid, 36 dito rond Scherp, 10 dito lang Scherp, 4 dito
Schrood, 1 clle Doek tot Schroodkkjes, i Houten Hevel,

1 yferc
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1 yferc Handboom , t Kardous - Kooker , x Boek Kardous-

Papicr, 4 Proppen» 1 ftuk Pladooc over 't Laadgat, x halv

Pond roet. 3 Kloflcn, mee haar toebehoorende Stocken, en
Touwen.

Tot x Stucken, 1 Aanfcttcr , 1 Lepel, 1 Wiflèrj van een

Schaap komter twee. 3 Talijs» 1 Wiel , 1 Lens, 1 Poortbang,

1 Duim, 1 Ringbout, 1 Talyhaak, 1 Spy.

Tot 4 Stuckcn, 1 Ax, 1 Bout inde Rampaarden. 1 Overval,

1 Stelhout, x Kegge. Tot 10 Stucken 1 Beurs-tonnetje.

Tot 15 Stucken, x Moskuilen, 1 Pond Naygaren, ia dito Naai-

dens, 1 Pond Bendelgaren , x Bos Lijn , 3 Bos Marlijn , een

halv pond Takelgaren, een halve nieuwe Tros tot Poorttou-

wen , 1 Dommekragt , 1 Dieve-Lantaarn , 3 Splithoorns ,

2 Marrelpriemen, 1 Kardous -Kift, met x Schaalen , 12 Pond
gewigt , Kruid - maten , en Tregtcrs daar in , 2 pond Seep.

1 pond Kardous-was, x Dubbelde, 2 enkclde Bloks, 5 Op-
gcflage Troflên tot Sortouwen. Voorts Dweillaken om de

Poorten, oud Zeildoek over de Broeken, oude Hoofdtou-

wen tót Broekings, Wiflèrs, en Aanfetters. Rood aarde om
de Cardoufen te nummeren. En alle Maanden 50 Pond Lond
voor de Wakers en al. Nota, een Pond Lond brand ontrent

drie Etmaal. Voorts moet de Conftapel bezorgen Kruid,

hoorns , Laadpricmen , Laadbooren , Talftok , Kogel-pafler

,

en Mallen, Vylen en Rafpen.

Konftapels proeven 't Kanon, dat fijn behoorlyke Spijs heeft,

na Kogels zwaarheid , met Kruid , zo als de Tafel by Letter

R aanwijft. Dog voor daaglijkfe Schooten werd een derde

minder Kruid genomen.

Dus veel heb ik (tegens mijn Oogsmcrk) van 't Kanon v«id«

moeten fchryven, aleer tot de Rampaarden) die nu van Scheep,^pwf<

en dan van Blokmakers gemaakt werden ; kon overgaan. Of.
nu miflfchien nog iemand mogt onkundig wcfen, wat dit voor
Werktuigen fijn, gelijk my nog voorftaat , dat als ik, nog jong,

lezende inde Vojagie van Ifilbem Bontekoe , na de Chinccflc Ey-
landcn, dat fijn Volk een Bas, diefy op een nieuw Roopaarrje

geleid hadde, beproeven (oude, een ander door 't Been fchco-

ten , ik al vreemde gedagten daar van opvattcde j want een Paard

te wcfen, en nieuw te fijn , en daar ook Schict-gewecr op te

leggen, waaren dingen die met de doeraaals aan my bekende
fpreekwijfe niet overeenkwamen. , Soo fal ik daarom tegen die

geene, die my nog gelijk mogten wcfen, liever (eggen, dat het

een foort van Wagens is, daar 't Scheep 't Canon opgeleid, en

na believen, daar men 't nodig heeft, vervoerd werd. En die

van fommigc Ropaarden, Roppaarden, Rapaarden, als ofTe wil- WMWa,

den feggen Radcrpaarden ; welke naam ook eenigfints met haar fooK«

geftalte overeenkomt, maar van my Rampaarden, genoemd wcr-
oa*mi,«

ckn» om dat het Canon, datfc dragen, in een overtreffenden

L 1 x Graad,
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• ê *

Graad, uitvocrdal t gccnc in voorige Eeuwen de Rammen, en
Muurbreekers , in dien Tijd fecr gevrecft» hebben gedaan. En
daarom fchijnd al de Artclerie der Ouden maar Poppegoed, en
Kinderfpcl tc>wcfen by de Rammen diemen tegenwoordig, toe
'9 menfehen verdcrv, in gebruik heeft. By de letter c is een
van dcfe Rolwagens te ficn.

Hu* De halvt Langte van 'c Canon (al dan voor de Langte van

Br'ïïdre ca
c ^amPaarc* in Bodem wcfen f dcflclvs Dikte voor de Wijd-

Otfte.' te, en Diepte, fodanig dat 't Gcfchut behoorlijk kan opgefet, en
neergedompt werden Sict hier weder eenige aanteikeninge met
een Voetmaat als vooren.

Votb Duimen.

Een Rampaard tot een 18 Ponder, is in fijn

Bodem lang - . $ — 10
Dc Zyftucken lang _i_ ƒ — 7
De Zyftuckcn ftaan onder den Ax wijd —- 1 — 4
En fijn breed 1 — 7
De voorwielen in *t Kruis breed 1 — 3

Dc Agterwiclen . x — 1

Een Rampaard rot een ix Ponder is in fijn

Bodem lang . $ — t
Dc Zyftucken lang — — f —

zyn breed — 1 — j
liaan op den Ax wijd 1 — 3

Dc Voorwielen breed 1 — 1

De Agterwiclen — — 1 —
Sijn dik — s
Een Rampaard tot een 8 Ponder is inden

Bodem lang — f —
Dc ZyflucKen lang 4 — 7

zyn breed __ 1 — 3

Haan op den Ax wijd — 1 — 1

De voorfte Wielen breed — — 1

De agterfte Wielen — — 10

Home! Maar of wel den Bouwmccftcr de Rampaarden (bmrijds (cl-

teAxcJÏ*
ver maakt, nogtans, om dat dc Axcn en de Wielen beft van

«wideó Ypenhout vallen, daar de Schceps- Timmerwerven feldcn van
voorfien fijn. Soo fijn de Axcn, cn wielen, voor dcfen den
Blokmakers, die lig op dit Hout forteeren, aanbefteed gewor-
den , ten Prijfe als volgt.

-

Duimen Guld Stuiv. Pem\

fi8 Ponder, dik j diep 9) 11—10—

o

'tScoklix Ponder, dik 4; diep 8\ ' 1— 4—0
"

x̂
\ 8 Ponder, dik 4 diep 7 ivoor j>i— %—

o

w een I
^ Ponder, dik 4, diep jr) 1 o— 16—

o

t 4 cn 3 P. dik 3 , diep 4J J o— .6—

o

Defe naarvolgende Axcn fijn by een ander gelcevert ten prijfe

als hier onder. *t Stuk
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Voet. Duim. Duim.

't Stuk van

de Azen
toe een

Ponder, huig 4—6*, dik

18 Ponder, lang 4—3, dik

11 Ponder, lang 4—0, dik

< 8 Ponder, lang 3—6, dik

( 6 Ponder, lang 3—3 , dik

| 4 Ponder, lang 3—o, dik

L 3 Ponder, lang 3—o, dik

S 1

Guld. Stulv. Pen.

fl— O-

jo—iS-

^O—I ƒ—-O
voor <o— 1 ƒ—

o

4^V jo— ij-—

o

45 1
|o—1<—

o

4 J {.o—.iy—

o

De Axen lijn ook wel, in voorige Tyden, op defe wyze be-

taald.

Guld. Stuiv. Pen.

..Jo* —- - *— O—O,
* Axen voor \ 24 ^n '8 / Ponden») 1—~"1 6—

O

t

een Kanon i g cn l2 C VOor 1\—10—o'
6, 4,en 3 1— x—o'

Het ftuk.

Voor Wielen tot de Rampaarden werd gemeenlijk voor yder

Duim die fy in 't Kruis breed lijn, een Stuiver vier, of ook
wel cene Stuiver agt Peningen betaald , na dat bedongen kan wer-

den. En voor defe Prijs fijn gclcevert dele volgende.

f*4*
18

Tot
Stuckcn

(6 \

8 f»Pond. dik } f.). Duimen.

14!
14 .

lx

6
\

I
L 31

Rampaarden werden ook wel geheel cn al van Ypenbout ge- Aiiook

maakt, dat daar toe ook beter als het Eyken is» en fijn aange- hoeveff,d«

nomen te leveren, dog fonder Jiet Grof-Yfer als hier gefeid werd. Sïïftg*

Rampaarden tot

Metale Mok-
ken fchietendc

Guld. S:uiv. Peru

3t5 cn 14 zo—0—0
18 en I*/ Ponden,W—O—

O

8 en 6 C voor *)io—o—

o

4- — 8—0—

0

r*4
18

!

Rampaarden tot i i%
yxer Studcen, o

6

L 4«3

Guld. Stuiv. Pen.

(I8—0—0

I

I6"—o—-o

>
PondenJ I:

i 1<voor

Tot Amftérdam werd gemeenlijk al 't Blokmaakers werk , be-

halven de Rampaarden , in ecne fumma aangenomen ; als hec

leveren vande MartTcn, cn Ezelshoofden; hec maaken vande
'

' L 1 3 Schyv-
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Schyv-gatcn inde Knegtcn, en Stengens, roet de Schyven daar

toe. Het booren vande Boffen) en Kavinjc-Nagels, mee de Na-
gels felvc : irem alle Juffers na haarc foorc. Al de groote en klei-

ne Bloks, altemaal, met Pockhouie Schyven) de groote Schyven
met Metale Boffen, en Yferc geharde Nagels, daar toe. Alle de
Klooten , en Klampen tot de Racken •, de Riemen en Haak-
fteelen toe Boot en Sloep; de Windboomen tot.de Spillen; drie

Effen ) of Greinenhoute Pompen , met drie dubbeld Poroptuig

daar toe; item Hevels, Handfpeeken , Vlaggeftocken » met de

daar toe behoorende vergulde Knoppen, Gieters, en Hoosvaren,
Zuigers om de Poort , en andere Touwen ; Moskuilen , Stel-

houten , Wiggen , Schrood - lantaarnen , Kardous - kookers &c.

al t geene gemeenlijk Blokmaakers werk is: en werd grefo modo

hier van ontrent bedongen als volgd>

miwgader» Spied - ScheepM »

boe hoog at • I t 1 t>

't blokwerk , _

inPrijsml I70 i I0*0 IöOO 1 I7fO^
UK> Pt- 160 a 115> Voeten — — I ƒOO * HJoÉGolden.

150 a 145) — 1350 a f 300,3
I

l

Fluit - Scheepen.

140 £130 — — 9foa 900}
130 a Voeten — 77 5 * 7°oi Gulden.

120 a 110) — — ƒ 50 a jooi

Een Hoeker lang 80, wijd 20 , Hol 11 Voeten , voerende

maar eene Maft, met een Kluivhout, en Bezaans-Maftje, 't Blok-

werk wierd befteed voor j 30 Guldens.

lAttgte
Nota , een Schip lang 133 , wijd jo, hol 13 elv-Duimfê

Car- Voeren , had 3 Pompen , met driedubbele! Tuig daar toe , die
Ka* yo Guldens koftcn. Wyders » Kardous • kookers tot een 18

Ponder fijn lang xi , dik
}
6 en een halve Duim, tot een t» Pon-

der , lang ip , dik ƒ en een halve Duim , tot een 8 Ponder,
lang 17,'dik ƒ Duim, waarna lig den Bouwmcefter, in 't fchik-

ken defer Racken , fig regelen kan. Hier mede meen ik de
voornaam fte Scheeps-deelen aangeroerd te hebben , en in wat
evenredenheid defclve tegen 't geheele Lighaam ftaan. 't Is wel
waar dat by onfe voor-Vaders nog wel veel andere dingen ; aan-

getcikend vinde ; dog fijnde van foo weinig belang, ook foo

verward , en duifter onder een gemengd , dat rot nut vande

Kielkenners weinig daar van foude komen nederftellen : ik lal

derhalven roe Boot en Sloep over gaan.

v«nde ^^^P60 die *>J
der Zee vaaren hebben een Boot, en

Kor*. indien de Scheepen groot' fijn , en verre Rei Ten doen moeten

,

ook wel een Sloep nodig , beide fijnze van vceldcrley gebruik,

d' Eerftc, behalven dat het Tuyanker daar by mott uitgevoerd

werden, zo dientzc ook veeltyds om . Scheeps Behoeften , en

Latten aan Boord te brengen, d' Ander om daar mede van ,
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en aan Brood te genaken , en gezamenclijk om Lyv en Goed
(omrijd daar door re behouden.

Booten gemeenlijk zo lang werden gemaakt als 't Schip wijd

is > rot welken datze dienen zullen , ten waar dat de Scheepen

meerder als een vierde - deel van haare Langte wijd zijnde

,

men de Boot wel wat korter bouwde j zulks dat een vierde

van Schips Langte ook voor de Langte vande Boot fal wefen.

Haare Wijdte werd gemeenlijck wat meerder als een. vierde-

deel van haare Langte genomen , en haare Holte op het Boey-

lêl> fal een weinig minder dan de halve Wijdte weien.

By defc volgende Voorbeelden kanmen ficn hoedanig verfchci-

den Booten i tot verfcheide Scheepen, gemaakt fijn.

Befttk Van een ®oot , tot een Schip lang 154 Amfter-

damfe Voeten.

DE Boot zal over Stevens lang fijn 34, wijd io,

voörfchrccve Voeten. /

Den Bodem lang — — —
Wijd — — — —
Dik _
T>e Kefpe breed —
Dik
Wijd van den anderen .

De voor -Steven dik —
Breed na den eifch.

Sal vallen _ ____
De Agterfteven dik — . .

Breed na behooren.

Sal vallen — — —
.De blaan Wagefchot tot de Boorden dik —
Het inhout .breed —

• — —
Op de Zoomen dik — —
Op oen Dolboom dik — —
Pc Bolders vierkant 9 dik —•

—

.

De Maftdoft breed — —
rDe Agterdoft breed —- —
.Beide dik ~ — • —
Op yder » naden Draad gewafle Knien.

De Bandwegers breed — —
Pik - — —
Het Zaathout breed — —
Dik - <-

De Barkhouten breed — —
Dik — - —
Door yder inhout met een Bout op de Bant-

weger geklonken ; en met een Sponde over

de Boorde gewerkt.

Het Boeifel breed mm «—

hol 4 vande

Voet. Duim.

*7 — 0
6 ?
0 —

l0 6
0 4
1 *

0 6
*

S
0

6
6

1 6
0
0

* • 4
0 3*

0 4
0 8

1

1 \
0 4

0 8

0 if

1 3

0
0
0

- - 4

— 8

Dik
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Voet» Duim>

O IDik
De Lijft breed — 0—4
Dik — — — — o —— i»

Den Dolboom diep — — o — 4
«

Dik — _— — — o -— 3».

Voorts ce maken de voor, en agter-plegten , de loofe Doften,
de Rocy , en Scoocklampen , het Roer , en Helmftok , twee
Swaarden, Maft, en Spriet» de Kcspc door den Boom te Na-
delen, voorts alles wel te Spykcrcn, te leveren al *t Yferwcrk,
Pik, Teer, &p. en is defc Boot gemaakt voor 415 Guldens.

Een ander Bfftek Van een 'Bqot op defehe Voeten.

Hol — — —
Den Boom lang —
Dik — -
De Kespen op den Boom breed —

—

Di* _ _ _ _
Wijd van malkander —. —
De Voorftevcn dik — —
Sal vallen

De Agterfteven dik , —
Sal vallen

De ondergang dik —
De Boorden — — —
Het inhout breed — —
Dik — — _
De Bolders vierkant dik .

:De Maftdoft breed — —

,

Dik _______
De Agterdoft breed —
Dik . , _ _ _ _
Twee Knicn op yder.

De Bandwegers breed — _
De Barkbouten breed —
Dik — —
De onderkant met een Sponde, en op yder
Hout met een Bout op de Bandweger ge-

klonken.

Het Boeyfei breed , —
De Lijft breed —
Dik _ _ _
"Den Dolboom

Voet. Duim.

O
ö 6

3
— 3

O
-
s 0

0

0 4
0

r

3/
I %
0 —
4 9
0 5

J 3

0 I

VI

0 4
0 3

0 7
I 3

0 4
0 10
0 4

0 7
0
0
0 3S

0 7
0 3*

0 H
0

_rx *

Digitized by Google



7

o
O

7 — o
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Dik _ _ _ V~' J*J
Het Zaathout breed — —- 1 _ ,
Dik _ _ _ o - l

Voorts voor en agter-PIegten , Roer, Zwaarden, Braadfpit,
'Maft, Gijk, re leveren: als t Yzer, Pik, Teer, Nagels, Spy-
kers &c. en is gemaakt voor 3af Guldens.

ri

Een !Boot gemaakt tot een Schip lang 160 Voeten , v>as

als Volgd >

Dc d ,
VoeL Duim -

b Boot was lang « 37 — 3
Wijd op de Voorfte-doft —_ 10 2
De Agterkant vande voorde Doft ley uit

_ de voorkant vande Voorftevcn 1» — o"
Wijd op de agterftc Doft — — 9De voorkant vande agterrte Dofc ley uit de

,
Agterkant vande Agterfteven 9 — 0

,

k Wi^d °P dc Voor-doft — — 8—0
Wijd op de Agter-doft
Op de bovekanten vande Barkhouten hol, op

a a .
«*c Voor -doft — — 3-0Op de Agter-doft 3 -

Het Bocifcl breed _ o — 9De Voorfteven aan dc buitekant by dc bogt

om gemeten was lang — H _
Inde Winkelhaak lang _ _ _ 6-1
Boven Breed -1 — - ,

°

Dik __ _ _ * ~~ 7

De Agter-Stcven aan dc agterkant lang —
7

'l
Inde Winkelhaak lang c _
Boven breed — — ¥

0

Dik _ _ _ _ Ó Z ?
Dc Kiel was lang 1» Sl

Breed _ _ _ ?
Dik — _ ° Z
De Barkhouten breed ° i
Dik _ _ _ _— o Z 1
Den Dolboom diep ^f

Dik — ^ _ ~~ ° Z *

Het inhout op de Vloer dik - Ü 1
Breed

0 >

Staat wijd van malkander ,

° _ *
De Bandweegers dik —

, — o fJBreed ,

|

.

J

Hangen met de bovekant, beneeden de bove-

n .
kant vanden Dolboom—

Het Zaathout breed
Dik _

Mm Dt

0—8
% — 1

1 — a
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bc Bolders daar de Swaarden aanhingen, ftonden een inhout

agter de Maft - doft. De Boot had tuflehen 't Vlak cn de Bark-

houten vier Boorden, en aan yder zyde vier RoeiplaatlciL

De Laogce vande Sloupen is niet wel te bepalen, yder doet

daar in fijn believen. Dog 't is feeker dat als 't Schip geen Boot

voerd, eti dat de Sloep te gelijk ook Boots werk doen moer,

dcfclvc ètfr t»el waf Lyviger ial dienen te wefen, als anders niec

nodig foudc fijn. Sulks t Schip geen Boot voerende, de Sloep

diend lbo lang te fijn, als de Boot foude hebben moeten wefen.

Maar bei die Boot cn Sloep voerende, ik foude agte, de laatfte

een vyvde-dccl korter dan d* eerfte , beft te wezen, ten waar

wegens ceoig byfonder gebruik, anders vcreyft wierdc. Haare

Wijdie > eu Holte volgd by na al op d* eygc wy.fea-.Wt haare

l^angie- Evenwel is haare Wijdte, na ieder* haarcr Laagte» ge-

meenlijk een weinig minder dan die der Boots i&

Sit hi.r dan ook een fDiftrk Van ren S!oef> , tot een Schip

lag 154 Voi'ten.y gmrkuut Jtrfttrdamje Maat.

vande
, T~^\K Sloep (al lang welen — —
Li Wijd _

Hol _ _
pc Kiel lang — — —
Breed
Dik .

De voor, tn Agtcrftevcn dik — .

—

Breed na den cilch.

Pc agterkant vande Spiegel lang —

.

Wet inhout dik en breed —
tyijd van malkander u

Het onderfte Barkhout breed —
Pik _ „ _ _
V^n buiten Flaauw rond gefchaavd.

et bovenftc Barkhout dik vierkant —
Bandwcgcr breed — —

c Maftdoft breed —
k

—
Dik . . _^
e Agter «doft breed — —
et Zaathput breed — —

De„Huid zal onder van duims Wagelchoc, en Kerveel-werk
wefen. j. dog de twee bovenfte Gangen zullen Klink-werk, en
drie Q^artier-duintdifc lijn. 'Voorts op dc voor en Agter-dof-
re/i te. voegen twee gewaflè Knien : item de loofe Doften, Maft,
Gijk, Roer, Zwaarden, Roeyklampen, Plegren, Lanen , Braad-

fgit, &x. zoo als 'tvaaren moet, cn is defc Sloep gelcevcrd cn
ge-

Y
T

ocr» Duim.

16 0

7 O

6

ai 0
0
0 3t

0 44

4 6

0
1 0
0 3>

0

0 3

0 6
0 t

1 0
0 3

T

,

0 8

0 3>
l

1 1

0
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gemaakt voor de fumma van 11S Guldens.

Een Schip lang 13 a, wijd 19, hol n Voeten 9 duimen.
Voet. Dui

De Boot was lang — — —
3o 0

Wijd — - _8 — 5
Hol — — — —

3 _ *
Wicrd gemaakt voor 240 Guldens.

Een Sloep hier toe» lang 14 Voeten, wicrd voor 150 Gul-
dens aangenomen-

Een Schip lang 8 ƒ , wijd 1.2, hol 11 Voeten, de Boot-
Sloep die 't hadde, 'k zal 't zoo noemen, om dat voor beide
dienft moft doen, was lang ao, wijd 6 Voeren , en hol 2 Voe-
ten 4 duimen , was met een Hackebord , zonder Spiegel , en
een Barkhout boven om de Kant, gelijk een Groenlandfe Sloep,
dog agter met een halv Boeifel.

Een Sloep van dito Fatföen , en Grootheid , wicrd ook , aan
een Hoeker die 80 Voeten lang was, toegepaft.

Bouwmeefters ook wel gewoon fijn , het maaken van Boot,
en Sloep aan haar Volk. voor een zekere Penning te befteeden,
en is daar voor lomtijds minder of roeerder bedongen , als volgd/

Een Boot tot een Schip lang 15-3» wijd 37, bol if Voeten,
den Arbeid koften ixf Guldens.

Nog een ander op dito Ccrtcr die hier gemaakt, dog ter
volbragtcr Reile gefloopt moft werden, voor 100 Guldens. De
Sloep rot dit Schip wicrd voor 45 Gulden? gemaakt.

Een Schip lang 131, wijd 30, hol 13 Voeten 6 duimen ,
de Boot wierd befteed tc maaken, uit '6 Meefters Hout voor
xoo, de Sloep voor 40 Guldens.

Een Boot tot een Smal-Schip werd gemeenlijk 15* & 16 Voe-
ten lang , cn met Hout cn Yzcr voor 45 i 50 Guldens , ge-
maakt.

6

Die aan Pleiten gevoerd werden, vallen 19 d 20 Voeten lang,
cn koften 70 a 80 Guldens.

Groenlandfche Sloepen vallen gemeenlijk 25 Voeten lang, en
werden voor 80 a 8a Gulden; dog ligt, en binnen van Ypcn-
bout, gemaakt.

Nog dient den Bouwmeefter fijn Schip in voorraad mede te
geven, 1 a 2 Ankerftocken, 1 Roerpen, 1 Kaldcrftok, 1 Mal-
le van 't Roer onder water , eenige Schalmen , en Bouten tot
Putrings, eenige Hangen tot de Poorten, &c.
Maar fiet hier hoedanig een Schip voorden was, van 174 Voe-

ten lang, cn dat uit Ooft -Indien in 't Vaderland quam.
*

*

Mm % * Invcn-
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176 SCHEEPS-
Inventaris van een Schip komende uit

Ooit - Indien , lang 154 Voeten.
,

Invrat»

riivtnde

beboevte

crue»

Schip.

Onder de Bootsman.

6 f^Waare Aokcrs*

*

1 Stop- Anker.

1 Werp dito.

1 Dito onbequaam.

2 Dreggen.

31 Zwaare Touwen van 18

a 19 Duimen,

x Kabels dito van 6 a 9 duimen.

1 Paardelijn.

6 Yzerc Troflên.

6 Wiel dito.

1 Opgeflagen dito.

8 Lynen.

6 Boflc Huifing.

6 Dito Mirling.

8 Dito Lorring.

; Huid Porapleer.

1 Groote Srengeftag.

1 Voorftengcflhag

2 Stuks ^root Want.

1 Dito Focke-want.

1 DitoBefaans-want.

1 Groote Srag.

1 Dito Fockc.

1 Dito Bezaans.

a Groote Schooien.

2 Focke- Schootcn.

1 .Dito voor 't groot-Marszeil.

2 Dito toe her voor-Marszeil.

1 Groote Drayrcep.

1 Dito Fockc.

1 Dito in de Stenge.

3 Vaten Pek.

1 Dito Teer.

x Dito Harpuis.

Een Party gefortcerdc Bloks.

4 Groote Schrappers,

6 Dito kleyne.

8 Sphshoornen.

6 Marrelprieraen.

4 Hamers.

ïx Gefortcerde Takelbaaks.

X4 Gemeene Haaks.

3 Schinkelhaaks

ix Koufle.

10 Poorthangfels en Duimen.
12 Schutboutcn.

xo Gefortcerde Bouts.

10 Overvallen,

if Bloks -Hoorens.

20 Lenfcn.

60 Spycn.

40 Krammen
1 Ree - Kettings.

fo Bout - Ringen.

60 Ree - Ringen , en Kram-

men.

4
6

Puttings.

Diro tor het Stenge-Want.

i Dito rot het Bczaans-want.

1 Beflagc Kinnebaks-blok.

Onder de TroVooft.

„ et Beugels en Sloot

JKettingcn, met 30 Beugels en Slooten.
f D^yk0^0 mct ^CU8C^S cn Slooten

JD 5

"

Onder de ConjtapcL

Etale Srucken . fchic-

tende 18 Pond
Yzer.

14 Dito i 1* Pond.

x Dito Metale a 8 Pond.

a Dito a 4 Pond.
12 Dit»
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n Dito Yzcre a 8 Pond.
x Dito van 4 Pond.

fo Kogels van 18 pond.

380 Van 12 pond.

320 Dito van 8 pond.

110 Dito van 4 pond.
16" Kneppels van 18 pond.

120 Dito van ïz pond.

ixo Dito van 8 pond.

30 Dito van 4, pond.

5000 Pond Buskruid,

x* Vaatje Musk<
x Dito Scbrood,

ix Boffen Lont.

Ecnige Hand-Granaten.

Eenige Vuur-Potten.

20 Koevoeten.

24 Lange Pieken.

20 Dito korte.

Eenige dito Drielingen.

30 Houwers, met hare Draag-

banden.

ix Piftolcn, met haare Taflên.

69 Musketten , met haare Ban-

deliers. .

64 Degens, met haare Draag-

banden.

20 Braadfpeeten.

*77
3 Musket-Kraücrt.

3 Beurs-Vaatjes,

i Rol Platloot.

1 Trommel.
x Dommekragten.
6 Splishoornen of Marelprie-

men.

2 Mookers.
x Klauwhamers.
1 Nyptang.

1 Snyders Schaar.

6 Vylen.

3 Kruid-Zeven.

2 Dito Lantaarnen.

24 Dito Hoornen.
1 Kogel-Vorm. "

1 Koper Pannetje.

7 Koperc Kruidmaaten.
x Groote Tregtcrs.

x Dito kleine.

14 Londftokken.

1 Evenaar , met 2^ koopere
Schaalen.

30 Pond gewiet , daar toe.

1 Koopere Diflêl.

2 Kogel-Tangen.
x Duivels- Klauwen.

4 Schut Lantaarnen.

Onder de Kuiper.

1 "nAnk - Schroev.

Ij 1 Speerhaak,

i Strykbank.

7 Beflaghoopcn.

3 Krooien.

1 Schroodboor.

x Schaavbcitels.

1 Baars.

1 Schaav.

3 Snymeflèn.

x Paflèrs.

1 Holmes,
x Hoeptangen,
x Dryvhamers.
1 Drevelboor.

1 Kraanboor met x Doppen.
x Ophaaldcrs.

1 Omflag.
1 Deurflag.

1 Gatïcbijv.

f Diflèls.

Onder de Bottelier.

7$ T Ecge , of volle Wa-
^ ter- Leggers,

xo Vaten , Verlens

genaamd.

1 Blaasbalck.

12 Houte Lantaarnen.

1 Zeev. '

x Houte Pompjes.

Mm 3 x Dito



27.8

2 Dito Kopcre.

i Nijptang.

i Buigtang.

1 Hamer.

3 Fretten-

x Tapbooren.

i Houten Evenaar en s dito

Schaalen.

30 Pond gewigt» daar toe.

a Slonsjes,

z Handbijltjes.

4 Koopcre Kraancn.

4 Ronde Lampen.

3 Nagthuis Lampen.

SCHEEPS-

6 y^Eforteerde Kerels.

\j 1 Kopcre Pot me:
hec Dcxcl.

1 Smoor -pan.

I Doop -pan.

1 Brood -pan.

1 Yzere Poe.

1 Vertinde Pot.

a Vlacke Pannen,

x Vurken.

1 Koopere Broodfchaal.

4 Flap -kannen.

x Pinten.

x Halvpinten.

x Mutsjes.

a Halvjes.

3 Beekcrs.

1 Moftard-fteen.

8 Kaarsfteckcr*

ia Bylcn.

+ Wiggen.

3 Mookcrs.

3 Bcflage Schoppen.

ï Vifch- Zegen.

Onder de ]\ock.

2 Tangens,

x Roofters

2 Asfchoppen.

x Spit.

1 Tuy ketting.

1 Hakmes.
2 Schuimfpancn.

2 Deurflagcn.ofVergierteften.

3 Schattlcpels.

Onder de Timmerluiden.

1 Q Lijp -Steen.

3 i Schuiv - Steen.

1 Flauwe Goot -difiêl.

1 Kat-diflèl, breed x duim-

x Gemeene Diflels.

x Kcrv-Bylcn.

x Mookcrs.

2 Drevels

x DcurÜagen.

1 Voet - Yfer.

x Maft-Paflèr.

1 Groote Nyptang.

6 Wiggen.

12 Boor-Yfcrs.

6 Avegaars

x Pek - Lepels.

4 Kalfaar- Hamer».

1 Trek -zaag.

1 Kraan -zaag.

1 Kloov-zaag-

1 Loofc Steng. .

1 Dito Wang.
1 Dito Ree.

1 Dito Roerpen.

1 Dito Kaldcrftok.

1 Dito Ankerftok.

1 Dito Pomp.
1 Vat gefortcerde Spykers.

*

Onder de Stuur - Luiden.

x T)Eil-Compaflen

1 " Dico. ronde.

16 Nagtglafen.

1 Doos met gereed fchap.

8 Diep-

Digitized by Google



B O V W-K O N S T. 279
8 Dieplooden. x Wimpels.

3 Loodlyncn.

3 Princc Vlaggcos.

1 Dito Roodc
1 Dito Witcc.

•

1 nTd nicotvc Zeilen.

O 1 Dito Halvfieren.

1 Oud groot-Zeil.

1 Dito groot- Marszeil.

1 Dito voor-Marszeil.

3 Geulen.

1 Vlagge op de Kruisfteng.

3 Ligcers.

Zeilen.

1 Dito Belaan.

1 Dito Kruiszeil,

i Dito groote Blinde.

1 Dito bove Blinde
x Dito Bramzeilen.

Onder de Cerperaal.

•Ring-Yfer.1 TA/101
.V V 1 Hand - Schroev.

1 Saffrein - Tang.

1 Schroev -Ylcr.

i-<jaat-Schyv.

z Drillen.

2 Splits -Booren,

% Yicrc-Omflagen.

5 Vylen-

x Sny- Vylen.

3 Hamers.
1 Nyptang.

4 Deurflagen.

Meubelen inde CajutL

1 T7* Opere Mortier , met

JLV fijn Sramper.

. 8 Gefortccrdc Tinne
Schotelen

,

1 Dito Lampet • mee fijn

Schootel 1

16 Dito Tafelborden»

z Dito Soutvaten

.

x Dito Moftard-potten,

x Dito Water -potten ,

3 Dito halve Kannen

,

3 Dito Wijn -Kannen ,

x

2

X

4.

X

?

3

1

2

1

X

6

Dico Flap - kannen,
Dito Oly-Kannetjes, „

Dito Halv- Pintjes»

Dito Kommetjes

,

Dito Tregters,

Dito Beekers,

Dito Saucicren,

Dito Onderfteekiel •

Koopere Kandelaren,

Silvere Schaal,

Dito Beeker,

Dito Lepels.

froYtfie.

12 VAtcn Spek

7 Dito Vlcefch,

3 Halve Aamen O-
lyvcn- Oly,

a Leggers Wijn,
5 Vaten Grutten,

x Dito Grauw Effen»

1 Vat Afijn.

Sijn Ed'.de Heer Nicolaas ffitfen heeft ook een Voorraads-Lyfte

opgcfteld
»
paffende op een Schip lang 134 Voeten, bemand met too

Koppen, vaarende eer Koopvaart, voor den Tijd van ix Maan.

den: getyk dezelve in zijn Ed'. Boek Pag. 180 gevonden werd,

cn bier te fien is. Tafel



x8o SCHEEPS-

Tafel van Scheeps-behoevten.

Kj>x Gereedfchappen.

4 Ectels mee haar Dckxels»

wegende xo8 pond.

x Kopere Poeren,

x Vlakke Pannen,

x Botter-panncn.

1 Smoor-part

x Schaf - lepels.

t Boeter -lepel.

x Schuim-lpanen , en daar roe

Oly en Katoen,

x Compas lampen.

4 Kleine Lampen.

6 Kopere Kranen.

4. Botteliers Pompen-

4 Mokers.

1 Vuurflag.

i Peper- molen.

4 Wiggen,

x Paar Schalen,

z Evcnaan

59 Pont Gcwigt.

x Tangen,

x Vorken.

% Gaffels

i Heugel,

i Broot-korv.

3 Frcts.

% Tuy ketenen.

x Vuur- laden.

1 Blaas -balk.

2 Pekel - tregrers.

3 Azijn-tregters.

x Oly-kannetjens.
x Houte Lantarens.

t Rode Lantarens.

x Sloncen.

i Morftert-ftcen.

i Roofter.

i Treeft.

6 Hangers.

io Steekers.

3 Groote Schrapers.

8 Kleine Schrapers.

! Stuk Dweil-laken.

x Vylen.

xy Mengelen Lijn-oly.

i Vaatje Zeep.

1 8 Tonnetjes Zwartzei.

io Ponc Rode Meni.

8 Steene Kannen.

\x Potjens.

ƒ Schyven Zwavel - ftocken.

9 Qt^asjes.

36 Holle Backen.

36 Vlacke Backen.
§

48 Lokjens.

100 Kleine Eet . leepcls.

n Tafel-borden.

6 Houte Kranen.

3 Pollepels.

x Mouden.
Voorts een Party Loop-riet»

Mofch, enz.

Ook eenige Ponden Spaan-

fchc Zeep , om Lywaat to

waflehen.

x Looze Steng,

x Boots -Maft, en Spriet.

1 Wang.

ƒ Boejcn.

30 Riemen.
xo Handfpaaken en Haakfteelen.

4 Vlagge-ftcngen.

6 Riemen tot de Bocre Schuit.

4 Yzcre Schyven.

Woel -banden en Bours, en

vorders Yzer-werk tot de

Maften.

Wind-boomen.
Eenige Gieters.

ÓU\de Lijn - baan geeV ik

txn\ mede om wel Voor-

\%ien te ^ijn:

Schiemans- Garen -

84 Bos Huizing —
84 Bos Marling

Pond.

71°

—
3 Paar
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3 Paar Schoten — 793
3 Paar Smyrcn — 3 erf

6 Yzere Troflèn — j 1

3 Cabel-touwen —- . 261 f
1 Paardelijn — — 37 c

3 Rccps — — 375-
1 Jijn ~ — 154

Z4 Bos Wittc-lijncn — 71
8 Loot-lijnen — ff
x Zegen-lijnen — 40

ix, Vifch-lynen, ix Stuk-
lynen — so

x Troflèn — 135
Loerding om te winden.

1 Boots- touw — 150
BroeJungs na cifch ,

ook Vang-lynen.

Wcegd te zamen ƒ $fxói
Behalven deze nog Kardeelen.
Raktouws.
Portuur- en Weev-lynen.
Vallen.

Mantels.

Bocyreeps.

Vande Zeilmaker.
\

zo Lyncn van twaalven

,

6 Bos Huizing,
18 Pond Zeü-garen,

30 Naalden,
100 Ellen oud doek ,

z Zeil-vaten,

xo Kousjens,
Een party los Klaver en Haar-

doek,

Poort- zeilen,

Gcterdeerde Prezenning

,

Mammiring,
Hang-roacken

,

Een Tapijt om in de Boot te

leggen

,

Van elk Zeil een dubbeld werd
mede genomen.

Fan andere kletnighfden.

7 Tonnen Pik,

281
24 Tonnen Teer,

aoo Pond Talck

,

8 Pond Reufel

60 Vadems Brand -Hout*
i Huit Pomp-leer van 16

pond ontrent,

5- Huyden Dek-leer,
26 Kleene Mammiringen,

6 Groote Mammiringen,
x Gyn - Bloks 9 Schyven

4 Nagels,
5-0 Pond Swavel.

200 Kluwens Werk,
4000 Pond Harpuis,

10 Splits - Hoorcns

,

Marrel - Priemen ,

Krab- Yfers,

Teer en Pik -ketels,

10 Putfcn,

Z4 Pomp- platen,

10 Pomp-bouts,
6 Pomp-huyfcn

,

4 Pomp-haaken,
1 Penter- haak,

24 Onderfcheyden Haaks,
6 Groote Speilen,

if Boots -haaks,

2 Schinkel- haaken,

30 Onderfcheyde Kouflên,

1 Kruk mee een Stel,

2 Mikken toe de Boot,
x Dreggen 'wegende 94 pond,

1 Enter-dreg , welk weegt
X36 pond

,

3 Vleugel - fpillen

,

100 Raa- krammen,
200 Raa -ringen,

2 Klokken , Hoeken , en
Koperdraad

,

6 Bylen

,

x Slooten

,

4 Elgers,

2 Harpoenen,
x Hey-hoeken,
1 Trek-zaag,

1 Kraan-zaag,

Kandelaaren,

Timmermans Dreg,
Verfcheide Poort en Ree-

ringen,

Nn Yfers



i8z SC HE
Yfcrs os Lanraarnen aan

ce hangen,

Branc- haken,

i Dommekragr,
10 Bcflag - puttings ,

7 Dieplooden wegende ïjop.

n Servings,

z Spoel-gierers

,

iï Teer-quaften

,

3 Lantarens om ageer op te

fta3n

,

36 Vadems oud Touw,
ir Harten,

11 Emmers,
300 Pond Swavel,

18 Compaflèn,
1 Peyl-Compas,
1 Doos met loofê Rofên en

Glafen

,

1S Uurglafèn,'

1 Qijartiers-Glas,

3 Vleugel - houten

,

3 Vergulde Klooten,

4, Schrapers.

Grof Linnen tot Schroot-

facken.

Koevoeten.

Kcttings tot Combuis en Ree.

Platen ,

Smeer-horens,

Vuer-ftecnen

,

Schaaren ,

Pak - naalden

,

Bezems, Stijfzel, Lijm, Krijt.

Koper en Yzerdraad,

Een of twee Zee-Uyrwerken,
12 Boffen Dreumels,

I Pont Mofcovifch Glas,

ix Schoppen

,

1 Slijp-fteen,

t Roode Vlag van % kleed,

1 Witte Vlag van 8 kleed,

t Staten Vlag van 9 kleed,

1 Staten Vlag van 71 kleed,

x Staten Vlag van 6 kleed

,

1 Geusken van 4} kleed

,

1 Topftander,

6 Nieuwe Vleugels,

1 Kolder -bril,

4 Harten roe de Pomp

,

E P S~

4 Emmertjens. 2 Moskuil*,

36 Carvicl- nagels,

1 Dobbeld en een enkeld Blok
toe de Scag,

x Scbijv in een oud Block,
1 Klampblok,

xo Juffers tot de Boot,

2 Spic-boflcn, geboord.
1

Volgd het loofe ïïlok-werky

om te dietien, alt 't geValt

dat andere reddeloos wor-

den of weg-raken.
«

2 Dubbelde Marsfcbote-bloks,

2 Hangers van 1 5 duim,

4 Takelbloks van 15 duim,
2 Dubbelde Takelboks van

3 Voet,
6 Bloks van n duim,
6 Bloks van 9 duim

,

ii Bloks van 8 duim,
ix Bloks van 7 duim,
18 Bloks van 6 duim,
1 Kinncbaks blok van il voet»

24 Braambloks,

41 Camel-nagels,

2 Mos-kuils,

1 Groote Rak-mes , 3 Regcl-

kloten

,

1 Marflè-Rak,

24 Wand -klooten,

40 Lofc Schijven,

60 Loze Nagels,

ix Bloks van 10 duim»
6 Bloks van 12 duim,
x Dubbelde Tryflè- bloks,

$ Schyvcn. 2 Nagels toe de
Gijsbloks

,

4 Schyvcn, 2 Nagels,

5 Juffers , wel bcilageo met
yzere Hoepen.

Kardiel en Jijn -bloks»

Sleeden en Klooten tot Raits,

Zalingen

,

Doods -hoofden,
Emmertjes,

Lantaren-tonnen,

Hoosvaten na eheb,

Hek-
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Hekjens, 1

_
r O ;

Zwarrzel-quaften

Grootc Riemen , tot ydcr Pooit
een , om in tijd van ftilte,

jagt re maken of te vlug-
ten: deze werden tuflehen

de Puttings,Boord gebergd.
Eenige Scheeps -Ladders,
Visnetten.

Volgd nu het Krqgs-tutg , dat-

men de^e honderd Mannen
^oude toevoegen; waar me-
de Jj <g bequamelijk op een

reis , als Voor is opgefteld ,

ï?ude hnnen weeren.

x Metale Stucken van
ia pond — 15-27

,' Kamerswijs wegende 1572
4 Metale Sucken van /

ix pond —- 2470
Regt uit» wegende 2.5:40

2480
2470

x Metale Draaken van
6 pond — S70

wegende — — 664.

H 8 Metale Scucken
wegen te (amen ƒ 14391

4 Yzere Stucken van
1 z pond, wegen 1 3 600

8 Yzer-ftucken van
8 pond, wegen 24000

4 Yzere Stucken van

4 pond , wegen 6000

16 Yzere Stucken we-
gen — ƒ 43600

Alle deze dienen te leggen

op jbequame Rampaarden, die

met Touwen , door Gaten ,

welk in de midden zijn , aan
het Schip vaft gezort werden,
wanneer zeild in vrede. De
zwaarftc Stucken zetmen mid-

|den in 't Schip, om dat het
zelfde daar mee ft verdragen mag.
25- Hand-bufcen of Mufquet-
ten die vry zwaarder te Scheep
mogen zijn als te Lande.

1 Snaphaans - roer ,

10 Scheeps - piftoolen

,

7 Heelc Pieken ,

14 Drieling-pieken»

21 Halve Pieken ,
-

3000 Pond Buspolfer,

400 Pond Lont,

4 Kopere Musquetren,
27 Sabels

,

25- Sabels van Henkszels,
ix Enter- bylen.

Eenige Hand-brazelettcn,
en een Hellebaard, of
twee.

xjo Kogels van ix Pond,
wegende 3000 p.

200 Van 8 pond ,

wegende iöoo p.
fo Van 6 pont,

wegende 300 p.
100 Van 4 pond,

wegende 400 p.

™<Soo Kogels, wegen-

F. P ^ "~ f S300 P-

fc.cn Party groote en kleine
Srcenen , om zig daar van in on-
derfcheidelyke voorvallen te kon-
ncn dienen.

40 Schietbouts van ix pont
wegende

f 480 pt

40 Van 8 pond
wegende

xo Van 6 pond
wegende

xo Van 4 pond
wegende

320 p.

120 p.

80 p.

™'i xo Schietbouts, we-
gende ƒ iooo p.

Hier plagtmcn voormaals Sra-
le Bogen , Rondaflen en Panoi-
fen by te doen , dog dees zyn
nu niet meer in 't gebruik.
ix Braadfpcdcn.

N n 2 xo Loofc
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zq Loofq Mafen
zo Hand- Granaten ,

& Scfcwps-Bylcn»

\ Beflagc Schoppen,

z Spayen,
10 Vuur-Stecnen».

zoo Pond Schoot,,

100 Pond Musquet- Kogels,
z? Pond Sutf-Loot,

xf Pond Draad -Kogels,
1 Rol le plat Looc , we-

gende — ƒ ifo p.

Z4 Yiêrc Koevoeten,

60 Ringen en krammen tot

de ftucken,

10 Boord -hcnxzels,

10 Tal y - haaks,

10 Loofe Bouts,

90 Lunfen tot Ropaarden,

10 Vvkeftaartcn» s

\ Mooker,
x4 Ringen cn, krammen tot

Poorten

,

30 Sluit-ringen ,

zo Spylcn,

8 Haakcn tot Ropaarden,

6 Plaatcn tot defdvc,

40 Yfere Lovers,

z Splits-hoorens

,

3 .
Marrel-priems

,

3 PUtre hang-Slooten

,

f Ronde Neurenburgcr Sloo-

ten ,

1 Bout van f Voet, met

8 Voet 1- beugels,

z Bouts van 4 Voet , met
6 Voet- beugels,

1 Bout van 1 Voet, met
z Voet -beugels,

Enter en Penter- dreggen
,

waar van de eerftc kromme weer-

haken aande banden hebben , en

de tweede kort van fchaft zyn.

Behalven dit keft men of ha.

Schip, nog nodig.

80 Vadems opgeflagen Want
30 Vadem opftaande Want,

E P S-

4 Opgeflagen Troffen,
A Fynetros, torPoort-touwen,
12 Bos Huyfing,

jo Bos Marling,

x Li jn van Scflcn,

1 Scuk-lynen ,

lo Leere Brand- emmers

,

3 H uyden om *e Kruit tc

decken,

a Bcurs-vaatjes van $0 pond»

1 Beurs -vaarje van zf pond,
1 Bos Kork, op proppen te

maaken,

1 Provooft-Lan taren

,

1 Toe ï r
1 Opcn? I*nrarens '

1 Kruidflons,

1 Tregter tot het vullen der
Bandeliers,

1 Tregter tot Cardoefen tc

vullen

,

1 Kruydmaat van een pond

,

1 Van een halv pond;
1 Van een vierendeel ponds,

24 Handfpaken

,

10 Cardocs-ftockcn

,

Z4 Stelhouten,

Z4 Wiggen,
10 Dubbelde Taly-bloks,

ïz Enkelde Taly-bloks,

2 Lange Taly-bloks,

6 Lepel - kloflèn

,

10 Aanfetters kloflèn,

10 Touw -aanfetters-kloflèn ,

10 Touw - wiflers kloflèn

,

10 Grootc Ropaarts wielen»

10 Kleene Ropaarts wielen ,

z Moskclsvoorde Conftapel,

z Houte Hamers,

16 Houte Wiflchers,

20 Touwe Wiflchers,

1 Pond rode Verwe,

1 Pond witte Verw,
1 Pond blauwe

,

80 Lantarens tot de Stuckett ,

10 Schaaps-vagten tot Wiflchers,

8 Wifler-ftocken

1 6 Kruid - lepels

,

10 Lont - ftöcken ,

jz Kardous- kokers

,

idHoc-
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lo Dfaaploodcn.

B O V W-K ONS T. 28y
Corporaals Gereedfchap.

Conftapels Gereedfchap.

1 Koperc Balancc,

4 Pond Yzer gcwigt,
2 Pond Loot gewigt,

1 Kruid-zeef met een Trom.
1 Holle Bak,
2 Pond Kardous - Garen

,

3 Riem Kardous papier,

1 Snydcrs Schaar ,

5-00 WilTer-Spykers,

1 Haraerkcn met een ftcel.

Schroot naar welgevallen.

Als ook Koevoeten.

4 Dozijn Naalden,
6 Snydcrs Rindcn

,

6 Afbyters Tange,
1 Buigrange

,

1 Heele ronde Vyle,
1 Halve ronde Vyle,
1 Platte Rafp-vyle,

1 Houten Omfbg,
4 Boor-yzcrs,

x Conftapels Boorcn

,

10 Kopére Laat-priemen

,

10 Kruid -hoorens»

Tot ydcr*Stuk 3000 pond
Kruid,

15- Kopere Nagclkens,
io Pond Talk,

f Pond Zeep.

Voorts 10 pont plat Loot.

6 Pond Loot-wit,

4 Pond zwarte Vcrw,
1 Pond rode McnL
Zwart Curk tot buiten-prop-

pen als genoeg is.

10 Pond Lijn-oly,

6 Pont Roet,

3 Dommekragten,
8 Kneppcls.

% Mallen,

1 Beurs- vaatje.

Een party Poppen en Voor-

flagen om op 'I Gefchut

te zetten) van vaft Hout.

1 Hand-fchroev,

1 Kout - béytel,

1 Groote Lootlepcl,

6 Kleine Lootlepels

,

10 Kleine Kogel - vormen

,

1 Schraap-ftaal

,

1 Yzere Stamper,
1 Cratzer,

10 Hou re Stampers,

1 Kanne met Oly om 't Gi-
weer re fmecren.

1 Vaatje Hamerflag.
Ballaft werd te Scheep jje-

bragt, zo veel , dat de Sche-
pen een bcquame ftcvigheid be-
komen , *t welk hoeveel 't zy,
d' ondervindinge leerd. Schee-
pen die na warme Landen va-
ren, voeren Hou te Latten me-
de, om op te konncn zetten,
en Zeylcn over te (pannen! om
voor de Zon bedekt te fijrt.

En defe opgehaalde Tuigen

,

meine dat genoeg zullen fijn,

om het Schip door Zee te lul-

len brengen. Dog de Schee-

(
pen die ten Krijg juift wqr-
den gclchikt , voeren meerder
Oorlogs-behoeftigheden metfïg,
ats Grariadcn , Maft- dreggen ,

Stinkpotten, &c.

Aan defe honderd Mannen

,

die het Schip (ouden voeren een
jaar lang, men op de rey (e levens

onderhoud diende mede te ge-

ven, na mijn goeddunken, als

de volgende Lijfte uitwijd :

't geen meene als in dagen ge-

deeld, en na ei(ch en behooren aan

yderPerfoon uit wert gedeeld, ge-

noeg tot haar bekom 11 c fijn zal.

Lyjle Van Leeftogt ten behoe-

ven Van 100 Kappen Voor

een jaar. •

16 Vaten Vleis,

Nr 3 11 Vatén
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40 Zackcn weck Brood.

]
470 Pond kaes , is 1 pond voor

ydcr hooft ter week

,

ƒ Tonden Vlcefcli, is i: pond
yder man daags : en %

' dagen *s weeks,

400 Pond, Stok-vis daar men
haring voert, anders moet
men hebben 700 pont,

4 Tonnen Haring ter maant,

11 Ton Boter ter maant,
ƒ « Smal-fonne Gort ter maant

,

4j Smal-tonne witte of groe-

ne Erreten.

x? Smal-tonne bonen, ofgrau-

we Erreten ter maant.

• Smal-ton wit zout ter maant,

l Oxhoofr Azijn ter maant,

3 5 Ton Bier by de winter , en

4.2 Somcrs,

4 Vadem Brant-hout by de
winter, en zomers 3 vadem.

Voor de Kajuit.

* Oxhooft Franfche wijn ter

maant,

4 Stopen Spaanfche wijn ter

maant.

x Stoop brandcuyj n ter maant.

1 Ham , en zomers een ftuk

gerookt vleefch daar byf

Hollantzc bover voor 4
maanden.

Pont Zuikcr ter maant,

Tonnen witte befchuit voor

de reis. En Water tot ge-

noegte.

Comijne en groene Kaas

na bchooren.

1 Kruit- doos geftcffcert,

3 Stoop Oly voor de reis.

Moftert-zaat na behooren

,

ii Vaten Spek,

1 3 Amen Spaanfc Wijn

»

4 Amen FranccWijn>

6 Amen brandc Wijn

,

9 Oxhoofden Azijn,

4 Amen Oly.

I Qijarteel Traan

,

z Tonnen fijn ? Zout yder

f Tonnen groff $ i\ Zak

,

80 Tonnen klein Bier,

4 Tonnen gpet Bier,

150 Tonnen Water,

8 Paar Hammen,
6 Paar ftucken gerookt Vleis,

8 Paar gerookte Tongen,

108 16 Pond hard Brood,

100 Zacken Gort,

50 Zacken witte
£ Erfctcn ,

Zacken grauwe)

xjr Zacken Boonen , die in

ftec van Erreten, altc-

met gefchaft werden.

. 4 Vaten Boter,

2704 Pond Stokvis,

330 Pond Zoetemelks-kaas»

II Pond Kocyc-kaas,

; Zak Moftert-zaat,

7fjPondWas,en; Kar(rcn
70 Pond Smeer- 3

Yder Man heeft op de reis

nodig een Vaatjen Brande-wijn

,

of eenig ander fterk Nat: 'tgcen

elk op zijn byzonderc koften

verzorgt, na welgevallen.

Op 's Lands Oorlog- Schcc-

pen fchaft men aan de Maats

als volgd :

Algemeine Lyfle , Vande fyf~

togt op een Schip , Voor hon-

derd Kappen ter Maand.

xi?o Pond hart Brood , tot

y pond yder hoofd ter

weck,

Men liet by defe Lijftc Waarlijk hoe nodig het fy defelvc^ge-

reedI te hebben , want fonderdefe, men foude
<J*^

cl^MtcL denken, cn den Schecplingen veel nodighcdcn ge-

brek doen hebben.

1

z
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Ha XXXI1J. HO O FD-V BEI .

1

* * 1 i • f •

* t.

!

Ha n d b l d
^

, /. .

Van eemge gemengde Stoffe , als \an 't Arbeidsloon dat een

- Schip keft. Verfcheide Hoopwerken , LeVerantien
, <Èeftek»

ken, &c.

X"Ndc voorgaande Hoofd-ftucken heb ik zo veel vande Even-

I redenheid der voornaamfte Scheeps- deelen gefchreven , al*

JL (het befchaamdmakende woord moet ter Penne uitdruipen)

my mogelijk is geweeft te doen, en daar in zodanige Or-
der, en t' zamenknoopinge gehouden* als 't ontrent het bouwen
der Scheepen fig gemeenlijk toedraagd.

Evenwel fijn nog verfcheide aanmerkinge* die by de voor v«n ga-

gaande ftoffe niet gevoeglijk wilde invloejen, en cgter altemaalg^*

op Scheepen te pas , en uitkomen, overig, die alhier volgen en

den Rey fluiten fullcn : met verwagtingen defclve den weergce-

rigen Lelèrs niet onaangenaam te Tullen wefen.

Alle Menfchen fien wel dat Scheepen veel Geldskoftende-Ge- ../

bouwen fijn: maar in t uitdrucken der fiimma taften d' onkun- ^^tsdSft'

dige veeltijds dapper mis, defclve of veel re hoog, ofte laag te-Hout i«

(tellen , en felvs ervarene Bouwmcefters vinden in 'taanneemen van i^J*
groocc Kielen fig niet fclden bedrogen , 't welk ook geen won- gü&ng.

der is , dewijl 't daar toe verordende Hout dapper mee of tegen

vallen kan, en 't heeft fig delen aangaande, ook heel anders,

als ontrent de Huishouw, daar meeft al het Hout regt cn vier-

kant wefen moer. Sulks men als dan kan weten Hoeveel Voe-
ten , en Duimen Houts men nodig heeft , en voor wat Prijs men
't felve, ter behoorlijker Langte en Dikte gezaagd, kopen kan,

*t geen ontrent de Scheepsbouw , daar by na Deelen ganfeh krom

,

in en uitfehietende gezaagd, of gehakt moeten werden, zo geen

plaats kan hebben: ook en fijn alle bouw-Baafcn niet van eeip

Humeur en verftand, want het Hout dat d' eene tot eenig werk
nauwlijks genoeg agt, faj d' ander denken veel te groot en te

goed daartoe te wefen, gelijk dit laatfte by na ontrent al|c be>

fteedc, ofaangenome Scheepen, de goede Mecftcrs uitgenomen,

plaats heefc. Daarom, mijns agtens, defulke, die geduurig met

het bouwen , en toeruften van Scheepen befig, geheel wel doen

,

dat haar nodig hebbende Hout fclver koopen, en een cerj#k,

ea fig des verflaande Man, om het ter behoorlijker fthUc te

doen verwerken , daar over ftellen. Maar alhoewel 't feeker is*

dat welgebouwde Scheepen, in vergelijkingc van andere Bobbel-

blafen , regens Water en Wind, Zanden, en Stranden, of 't ge-

geweid van baare Vianden groot voordeel hebben, foo is 'c eg-

ter
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288 SCHEEPS-
ter re beklagen , dat door de al opectende Tijd , even lbo haaft

als 'd andere, verteerd werden.

Hotvcei Wat evenredenheyd het Arbeidsloon, dat een Schip komt te

schip* Ar. koften, tegen 't Hout dat aao 't felve verwekt werd, heeft, is

OTtST* Dict wc^ tc ^Pa^cn ' Want 't is fecker dat groote Schecpen , na
komt te be- mate van haar Lighaam veel meerder Houts, en minder Arbeids,

dan de kleine in Hg hebben. Su!ks*dat daar den Arbeid van
een Schip ijo i 160 Voeten lang, ontrent een feftc deel van

's Houts prijs (al koften, daar leerd de ondervinding dat een Ha-
ring-Schip , 't welk gemeenlijk 70 a 72 Voeten lang gemaakt

werd , wel twee levende Deelen van 's Houts koften , voor Ar-
beidsloon wegfleept. Want een Haringfchip werd gemeenlijk he-

fteed, behalven 't Ronthout, en Grov-yfer.voor 26 a 28 honderd

Guldens , meer of minder na dat de Scheepen groot , en 't Hout
hoog of laag in Prijs is, en het Arbeidsloon werd by ervarene

Bouwmeefters op 770 a 800 Guldens gefchattcr.

Siet bier een Voorbeeld, Van een Schip ivig 153, wijd 37,
en bol 1$ Voeten, dog fonder J\oebrugge , hoeVecl

't Arbeidsloon kwam te bedragen.

Voor-

beeld van

Arbeid»-

Aan de Schcepstimmerluidcn — Guld. Smiv.

IOI09 — 17
Pen.

X

Aan de Sjouwers, of Houtwerkers
Aan de Houtfagers — — 2303 — S — 8

- 871 - 0 — 0
Aan dc Boorders van 't Schip — ss° — 0 — 0
Aan de Boorders vande Dubbeldeelen — 157 — 10 — 0
Aan de Huitstimmerluiden — - 430 — 0 — 0
Aan 't maaken van twee Booten , en een Sloep 260 — 0 —- 0
Aan de Becldfnyder — — — 31* — 0 — 0

0 — 0
Komt in 't geheel — ƒ 15196 - IX — 10

Ander Ander Voorbeeld, Van em Fluit-Sclnp Lm* 132, wijd 30,
Vcf>Tbecli

- bol 13 Voeten 6 Duimen.

Tuflchen *t Verdek hoog — — 6* — 6
Op 't Verdek wijd — — 26 ,— 3

Op 't Reehout wijd — 24 — 0
Was inde Kimmcrf binnen de Winkelhaak — 2, — f

Alles Amfterdamfe maat.

Huid Aan dit Schip wierd befteed het maaken van een Stuk op
«hgtmu. »

c Zaathout, tot een Spoor voor de groote Maft; den ingang
c

' van 'c Schip agter digt te maaken, en de Wegeringen daar over

heen te voegen item 2 groote Banden , met 6 Zitters agter in

'c Schip te leggen. Nog vande Kimmen af tot de Barkhouten
toe, met 4 Duims-planken- Huid digt te maaken, alles wel af

te fpykcren, dog niet te reinigen 1 aan 19 Mannen, winnende
ydcr
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B O V W-K O N S T. 289
der 1 Gulde 10 Stuivers 's Daags, voor 9 en een halve Dag,

Guld. Siuiv. Penn.

Komt in 'c geheel —fx71 — 15: — o

En was dit Werk , door een neerftigen, vroeg en laten

arbeid, in 6 dagen afgedaan.

Nog wierd befteed hei Dubbelen van 't Schip , vande Kiel

af tot de Barkhouten toe ; vootts te Harpuifon , zo als 't in Zee Scü"»
varen moft; de Stevens met Kooper te beflaan; de Vingerlin- *uM*i«i

gen, en Merken aan ie zetten; 't Schip in 't Water te doen*
0

loopen., en voor de. Werv vaft te leggen , aan 25" , zo oude
als jonge Maats , voor 19 en een halve dag* dog hadden die

Werk, door vroeg, en laat daar by te weien, in 10 dagen verrigt.

-

't Befchot van de Conftapels- Kamer , met twee Deuren daar Kom .

in, alle deRacken» en Latten daartoe behoorende; item Com-
^
uis

« «»

buis, Bottery, 't Befchot van 't Cabelgat, de Zoo om de Pom- ro°,Sïe.
pen, en ook alle Stutten , en Latten onder de Balken , wierd

aangenomen te maaken voor — — ƒ 4.5* — o — o

't Maaken van 't Roer, en 't zélve, daar 't nodig was, met h«ro«
Kooper te beflaan , zodanig als 't varen moft , wierd befteed te "«rtw-

voor — — — — ƒ 40 — o—-o
Nog is aan dit Schip befteed hét maaken van 't Befchot voor

.

de Kajuit, twee Deuren daar in, met het Beeld-werk daarom: werkje
het befchieten vande Cajuit : het maaken van de Raamcn , en
Blinden daar voor: wyders het Befchot van de Galdery , mex
de Traliën daar in: ook een langs- Befchot in de Cajuit: voorts

Kasjes , Tafel , Banken , Secreten : item *t Befchot voor de Hut
met 4 Coyen , en een Stuurmans Tafel , het Hackcbord van
agteren te befchieten , en twee Vcnfters , tot de Ligten daar in

,

alles voor — — — ƒ 120 — 0 — 0

Het maken van den Overloop * als: het leggen van de Schaar- D
-

ftocken ; het zagen , en paften van de Grieten en Calmajen y omloop

het voegen van de Viulngs * het maaken van de Luiken > de|
&t

Balkplanken zeiver t ' Scheep te brengen , : die- wel te voegen,
te Spykeren , en af te reinigen , tot genoegen van de Hceren bc-

ftceders, wierd aangenomen voor — ƒ 140 — o — o

De Schoprftcen, met fijn Kap, zo Steek - Trappen , 1 befte, Knbbcz»

en 4 flcgïe Krcbbens , x Varkens - kotten , % Hoendèr-koyen , schoor-

een Slijp , met een Piek -bank, quamen van Arbeidsloon te
fteen8tc-

koftcn -7- — — — ƒ 30 — °-r°
De Leider van 't Galjoen wierd tot genoegen van Bouwmee- ^^

fter, en Beeldhouwer toegelcid voor — ƒ 16 — o — o gerwa'f

't Snyden van 't Beeldwerk koften — ƒ ,8o — o — o

3 Pronk - Lantaarnen wierden gclecverd voor ƒ 30 — 0 — 0

O o En
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En qufefü 't Schips Arbeidsloon te bedragen ais volgd.'

Aan de Scheeps - Timmerluiden , 't Schip

nog op 't Land ftaandc, betaald ƒ 4338 —
Nog aan deidve, *c Schip in 'c Water leggendeƒ xo+o —

J£j?i Aan de Houtzagers , 't Schip op 't Land ƒ 459 —
geheel. Aan dezelve, 't Schip in 't Water fijnde ƒ 89 —

Aan de Boorden , 't Schip op 't Land, ftaande ƒ 310 —
Aan ifcaehre, 't Schip in 't Water leggende ƒ 100 —
Aan de Sjou wers en Houtwerken , op 't Land ƒ887 —
Aan deaclvc, 't Schip in t Water zijnde ƒ 764 —
Nog aan dezelve voor 't Toctuigen ƒ 441 —
Nog aan dito voor op Hellevoetfluis bren-

gen, en Laden — — ƒ i8yo —
Aan de Beeldhouwer — -r- — ƒ 180 —
Aan de Schilder — — — ƒ 160 —

10 — 0
I 0

II — 0

l 5 KJ

0 — 0
0 — 0— |1

$
Q— O

8 O

0 O
0 O
0 O

Te zamen — ƒ 11631 — 5 — 4
* . .

Een ander fluitschip ,
lang 133, wijd 29 Voeten 3 Duimen,

hol 1 3 Vosten , Jmfterdamfe Maat.

Hoeveel 't OChip haddc Leggers — — — Ij*
inhouteT Aan yder Zydc Oplangen — — — 00

JS
Sch,p

Aan yder Zydc Buikftucken — — f$

Aan yder Zydc Stutten — — — — 85

Aari yder Zyde, voor Apoftelcn — — — 9

Steekers, voor, aan yder Zyde — — — 11

Agtcr dito , aan yder Zydc — — — 9
Willen inde Pijck — — — —

' «
Wrangen op de Steven — — — 9

Balken in 't Ruim — — — — *4

Knien daar aan — — — —
- 5*4

Het Planken, ofte Huid-digt maaken, vande Kimmen af, toe

Barkhouten toe -, dog niet te reinigen* wierd befteed aan 16 Man-

nen, winnende yder 1 Guldc 10 Stuivers *s daags, voor 10 dagen»

kotnc 140 Guldens , die die Werk verrigten in 6 Zomerfc da-

gen , diczy van 's Morgens te vieren, tot 's Avonds ten 9 uuren

lang maakte.

'c Leggen vande Scheerftocken , Viffings, Grieten , en Kal-

mayen , dezelve met Greine Balkplanken te decken ; mitsgaders

at de Luiken te maaken , op den onderften Overloop, alles

zó 't vaaren moft » dog niet te Calfaten , wierd aangenomen

voor — — — — f 90 Guldens.

*t Scfcip te Arken, en de Arken by derf aannecmer zeiver te

**£ ' leveren, wierd hefteed voor — — b — 8 o
...

( t
•• ... n . - 1 . 1 i. .

't Sehip van de Kiel af, toe zoo diep als 'c Laden moft,

t. \.
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tc Dubbelen; het Harpüifên; 't Schip in 'c Water te doen lbo- v«n <

pen; voor de Werv vaft te leggen, wierd aan de 'bovengefchre- Dubbe,en'

ve 16 Mannen» en x onder -Baafen , beftced voor 30 dagen ,

komt — — — — ƒ 810 Guldens.

En was alles in 10 dagen afgedaan. r
• '

.
-

'\

Zeftien Gefchut-Poorten , te^maaken» die te hangen» gelijkfe vtnd*

vaaren moften , wierden aangenomen 't ftufc, voor x Guldeio*
00"01'

Stuivers, komt —r — — f 40 Guldens.

Twintig Verdeks - knien wierden aangenomen te Zagen , tot

ai Stuivers 't ftuk» komt — —- ƒ. 11 Guldens.

't Schaven van al de Verdeks - balken , jop drie zyden. onder v«de
met welftrookende Kanten afgedaan, nam ccn Man i Guldc»^1»-

4 Stuivers 's daags winnende, voor twee en drie vierde,
;
dagen SJji"

aan , komt .— —. — ƒ 3 — .<>' 7— o

Dezelve t»crfoon nam aan het maaken van <le Combui* , en Btfchot*

Bottery , met al het daar toe behoorendó Houtwerk , 't fcefchot
wert

van *t Kabelgat , met een Deur daar in : het Bcfchot vande
Confhpcls Kamer, met alle des Cönftapds Rackcn', zoo tégen

'f Befchot, als onder de Balken: het Timmermans Htfi'sje: ^m,
de Kajuir, Schans, en Bak van onderen te DuSbeleh » mitsga-

ders Lijften inde Hoeken vande Balken tc leggen, voor ligda-

gen, tot 1 Guldc 4 Stuivers 's daags, komt ƒ 16 — 8 ^ ó

Den zeiven maakte nog x Brood -kamers, x Zleit kamers , met Bnoi,

een Kruid- kamer, alles gedubbeld, voor — ƒ 40 Guldens. 5^™
d£*

't Snyden van al 't Beeldwerk wierd den Mecfter Beeldhou-^]**

wer aanbevolen voor — 1

.ƒ 150 — ó — ó
"

Een "Party Slok- werk , tot dit Schip, in foort cits Volgt;

3 6 13 Temen tot Boot en Sloep.

Wind-boomen tot grooteen kleine SpiL
Riemt

18 Handfpeeken.

40 KramTen , of Zuiders. ,
. , ,

r , , , 1?. jj- \

.3 Rpljen^tot tc Kabellarga
. .. lT - r, f

4 Vlaggeftocken met vergulde Klooten, k -

;

12 Boflèn geboord-, voorts al de Schijv-gaten in cle Itnegten ,

en Stengen ; mitsgaders de Marfièn gemaakt, quam te

- koften — • zJL »
• - •

:Ll ? ƒ * xj|o : GülieW
- ti'-;: •/.:;•>', • (>:iCi

~Etn ander IcVerendïWdU Sctnf ^ ; ° 1lCl

2 /; o:iO *

Oogroote , als Foc-
,

1 ïtafVIcl-fiPói; ^ '
'

{
03,<* f

keftag-Bloks,
[ 4 ƒijfisbloRs Want V""
Ooi 1 Dito
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i Dito in *C Bezaans want,

x Dubbelde Marszeil-fchoot-

blockcn.

x Dito enkelde.

x Dubbelde tót de

lêhoot.

1 Toe de groote Schooten.

2 Stenge-Windreeps- Blocken.

4 Dubbelde Blocken tot de
Takels,

4 Dito enkelde daar toe,

4 Dobbelde 'tot de Perdoens.

x Tot de Toppenanten,
x Tot Trijs. 3 TotdeTroflên.

x Dubbelde tot het Befaans-

Want,
1 Enkelde daar toe,

x Dubbelde tot fcet Takel in

de groote, en Voormars,
Enkelde daar toe,

Tot een Borg aan de Maft,
Valblok,

Op den Overloop mee
beflag,

Kinnebak-Blok

.

Talyblok op de Bocgfpriet

,

x PuMxldeBloks tot de Sten-

gen >

x Dito tot de groote Stenge-

ftag,

2 Schooteblocken op dc Kam-
panje,

x Dubbelde Bloksaan't Roer,

a Enkelde daar toe»

2 Platte Nokgording-Blocken

»

ao Juffers tot het groote Want,
18 Dito tot het Focke-Want,
jo Diro tot- het Befaans-want,

ao Dito tot de groote ,en voor-
.

- Stengen,

3©" Dito tot Kruis, Blinde, en
Bramftengen

,

4 Dito aande Racken,

40 Kavinje-Nagcls,

30 Want - klooten

,

7 Gedraide Blocken tot de
Scheerlijn,

10 Racken voor Maften cn
Stengen

,

x Klampen op dc groote Ree,
3 Dubbelde Blocken, lang 16"

a 18 Duimen ,

121 Blocken, tot het loopen«

dcWant, groot f, 6»

7, 8, 9, 10, 11, 12»
a 1 3 , Duimen : item

Spruitblocken , zoo veel

als genoeg is, voor de
fummavan ƒ 3 50 Guld.

*

481 Blocken van alderlcy ibort

,

metPokhoute Schyven

,

en Palmhou re Nagels ,

wierden door een an-

der , tot dit Schip nog
geleverd voor 600 Guld.

Een ander Fluit -Schip lang 140, wifd 34 Voeten 3 Dui-

men, hol 14 Voeten 6 Duimen, Amjiadamfe Maat.

HEt dubbelen des Schips vande Kiel af, tot zo hoog als 't van
Stapel loopende , in 't Water linken foude , wierd bedeed
aan 7x Timmerluiden , en 22 Sjouwers, ydcr genieteode

10 dagen, 's Daags winnende als volgt.

1 M*n Stuivers > Paags, komt
xo Dito a 30 Stuivers, komt —
6 Dito a 29 Stuivers, komt — _
4 Dito a x8 Stuivers , komt
< Dito i xtf Stuivers, JtQHtyt

t
—

1

x Dito 4 xf ^ruiycfts, $qmt.
|

_

Guld. Suiv. Pen.

ï8 — o — o
f8f — o ~ o

-87 — o — o
56 — o — o

6f — o.— o
IC —. o •

2 Dito
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, GoW. SBür. Peao.

j Dito a x+ Stuiven, komt _ — 14— 0 — 0
4 Dito a 11 Stuivere^ komt — 44—0—0

Dito a *i Stuivers, komt :— — 10 — 10 --, 0
j Pito a %o Stui vers , komt • 30—0 — 0
1 Duo a 19 Stuivers, komt — — 9 — 19-0
» Dito* 17 Stuivers/, komt _ 17 — 0 — 0
1 Ditoa 14 Stuivers, komt — — 7 — p — o
k Dito a 13 Stuivers, komt . £ — 10 — o

%i Sjouwers a 18 Stuivers, konu — 189 — o — o
* Dito Kan-tappera Stuivers, komt — • 3 — 0 — 0

t
. . Summa ƒ 11 76 — 10 — o

Defe 94 Mannen hebben voor de refterende Dubbcling nog

geftoten — — — ,t- ƒ 39* — 13 — 5
Snib de gebcelc Dubbeling wegens Arbeids-

loon koften — — — — ƒ r~ 3 — ƒ

Al 't Blokwerk tot dit Schip koften ƒ xioi — id — o
Voor 't maaken vande groote, en kleine

Spil wierd betaald — ƒ3® — o — o
Den Bouwmcefter genoot voor konft en Arbeid

van 't geheclc Schip — ƒ 800 — o — o

Peszelvs Daggeld was anderfints — ƒ 4—0 — 0

Een Spiegel - Schip lang 147 Voeten 6 Duimen, wtjd 36,
W 15 Voeten.

Voet. Duim.'

rEt Hek was hoog aan Boord — — 7? — o
Het Halvedck voor aan Boord hoog — — 6 — 6
Den Bak hoog — — — 6—0

De Hut aan Boord hoog, voor — — — S — o
agtcr — — — 6 — -o

Den onderftcn Overloop van dit Schip te maaken , zoo als

't vaaren moft * tc weten , Spondcns inde Watergangen, en
0mi

Scheer ftoc ken te hacken , al de Grieten , en Kal mayen ra irsga-

ders Viflings te leggen , en de Luiken te maaken ; voorts alles

na behooren af te reinigen 1 wierd aangenoomen

voor , i.'.s»*-': ƒ M9 Guldens.

Dit Schip te dubbelen j de Stevens mee Kooper te beflaan/

al de Merken aan te fctrèn; 't Schip driemaal ten Harpirifem ia

't Water te doen loopen , en dan voort af tc dubbelen *. ook

gaten voor Pompen te maaken , wierd aan z& Mannen befteed

,

yder ay Dagen wmnende aW volgt. -

16 Mannen a t Gulde ip Stuivers, komt — 600 — o — O

} q Dito a 1 G'ul4e 8 Stuivers,, komt .
I—

(

3^0 — 0 — 0

a, Pito * 14 Stuivers, kórap — -^_T
1f ~ 0 ;— d

P<ttebbcJiög Men in 't gcfccl mixtf* — 0

O o 3 Alhier

H'
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Alhier kan in 'c voorby gaan aangemerkt werden, dat de dub-

behng van dit Schip, alhoewel grooter dan 't voorgaande , egter

byna 600 Guldens minder van Arbeidsloon , dan 't voorgaaande
koften. 't Welk ten grootcn dccle van d' onbeproeftheyd 20 der Be-
«fteders als des Aanneemers moet afgeleid werden. Maar een Kon-
fta pel de eer ft c fchooc qualijk gedaan hebbende, verbeet erde de
oigende fbdanig tot dat eyndelijk het Wit treft. En daaróm
is defe tweede Bcftedinge uit de céffte ook verbeeterd geworden.
Alhoewel dit werk ook in 11 Dagen afgedaan was , en over fulks

de Aanneemers met neerftig vroeg en «bat te werken, toog 14 Da-
gen Profiteerden; waarom het ook al njd meerder Voerdeel geevd,

als 't werk geen prooren haaft heeft, 'c felve met foo weinig volk,

als mogelijk is, te verrigtcn. Want, volgens 't (breekwoord,
hoe meerder hoop, hoe fleerer koop men heefe". - • O
Twee Brood kamers , 1 Zcil-Kamer** 1 Kruid-kamef* a4les

te Dubbelen zoo 'c wcfen moet : htm x Cardous- kiften > ode
Zoodc om dèv Pompen j Stutten op Zaathout onder de Balken

te zetten i die onder en boven te klampen; Combuis en Botte-

ry; met, haaf toebchooren ; x Kóycrt voor Kok, en Bottelier;

het Timmermans Huisjêj het Befchot voor de Conftapels Kal-

mer; roet ï. Deuren daar in» alle de daar toebehoorende Rac-
ken, en Latten: en nog 4 Slaap-k rebbens wierden gemaakt roor

14b Guldens. En was te vooren , voor dit Werk, aan een
Schip varï~dczelve Ccrter betaald — /aio Guldens.

Bechot- Het Befchot voor de Hut , 2 opflaande Deuren , en 7 Traliën

. daar in, x Banken daar voor» aan yder zyde x Kamertjes, yder met
een Venfter, en cenKrebbe; mitsgaders 4 Koyen inde Voorhut $

een Gang om in de Schippers kamer re komen j aldaar een Lede-
kant meteen Tafel te ftcllen 't Hackebord van agteren .te befchieren $

een Luik om in de Kajuit te treden, en aldaar al de Ramen, en
Blinde te maken > het Hackebord te befchietcn ; Rack.cn om Tiil , en
Glafen op te fetten j mitsgaders om Geweer op te leggen * aan yder

Zyde een Befchot tot bcveilinge der Secreten j een Wijn, en Bier-

fteldeï j de Galdery door een befchot met Traliën daar in vande

,
Kajuit aftefondcren-, voor en agter Lyften daar regen , een Bank in

Vieren' gedeeld, daar voor; ook een Bank tegen 't Hackebord ins-

gelijks in vieren gedeeld ; x Waterpoorten agter utt , en voor
yder een Looden Bak te (lellen ; x Secreten te maaken met haa-

re Dekfels; al de Lijftcn inde Hoeken vande Balken ; Latten

pm geweer op te leggen s Racken om Piftplcnop te hangen; nog
at Kasjes men Schuiven daar voor; x Ledekanten -inde Kajuit.

'
4J rI

Het Luik in ,'tWulv, om 't Roer te. konncn ichictcn, over al

niet Lood te beflaan daar 't nodig lal wc-fea > het Beeldwerk

om de Kajuits-deur te paften; do Kajmts- deur fel vu te maaken ,

§x> wijd dat een Rampaard daar door kan; ó a 7 Traliën in

'c Befchot te ftellen, meÉ eèri'Schuiv daar vópr, j' alle de Deu-
ren te hangen, en met Slot ch\Grèndel wél"te Sluiten foo

't vaaren moet) voorts den Bril m cc het Lijïtwcrk, en Rol,

tot 4e Kaldèrftok tc^cllcri nc^'^Hoender-koven, en % Var-

I
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B O V W-K O N ST. 195
kens-kotten ce inaaken met haar toebehooren alles tot genoegen
vandcHeeren Befteeders, wierd aangenomen voor ƒ 100—0-^0
Dog aan een ander Schip van dezelve Ccrtcr

was voor dit Werk betaald — ƒ ido^o—

o

De Legger van 't Galjoen wierd roegeleid, en de im tt

Karame uitgeboord ten believen van den van^ai*

Beeld-houwer voor — — ƒ 18— o—o'0*""
'c Grootc Nagthuis tot 3 Kompanen , en z Lig-

Nagtbd.

ten wierd bedeed te maaken van eygen fen.

Hout voor — — — ƒ 18—0—

o

Een dito klein tot een Ligt, en 1 Kompaflên, voor ƒ io—o

—

9
Twee andere van defelvc grootheid als de voor-

gaande wierden, tot een ander Schip he-

fteed, te maaken uit des Bcftedcrs Hout
voor — — — — ƒ 14—o—

ö

Al dit Beeldwerk wierd gemeden voor — ƒ -o

*t Schip van binnen en Buircn tot genoegen ge-
W

schüde<

fchilderd, voor — , — — ƒ 160—9—oren.

Voor een geheel ftcl Bloks, met Pockhoute Schyven, en Palm- B |ok .

houte Nagels, de groote Bloks met Metale Harten, en Yfcrewerk.

Nagels, 't iamen met al het Konftapcls gereedfehap , groot en

klein, nic" uitgefonderd , tot 30 ftucken Kanon wierd geleverd

voor — — — — ƒ 750—0—0
Nog een halv Stel, Bloks en gcrccdfchap, tot if

Stucken voor —» — — ƒ 35"°—°—

o

Aan een ander wierd nog befteed het maaken van 6 Marden

uit de befteeders Houtj het maaken van alle de Schyvgaten en

Schyven, in Knegtcn , Stengen, Kraanbalken, Schooten, en

Kinnebaks-Blockcn ; het uitbooren vande Boften,-Maft tot Boor,

en Sloep, met de Schyven tot defelvc. Nog een halv Stel

Bloks met Pokhoute Schyven, of Metale Doppen, en Nagels

na behooren, 4 Vlaggeftocken met vergulde Knoppen . 24 Hand-

fpceken, n Haakcitelen, 8 Windboomen tot de groote. Spil,

3 dito tot de kleine, alles voor — — ƒ x^o—0—0
't Schips Arbeidloon in 't geheel kwam te bedragen als volgt. AAdd*.

Schceps, als andere Timmerluiden , 't Schip op, en aan de WcrV ,oon

fijnde, hebben genoten —, — ƒ 80x9—11—12

Nog x Dito , die 't Schip in 't Goereedfe gat

hielpen brengen, en daar op bleven tot

dat geladen was — —« — 117— 8—

o

De Houtfagers in 't geheel — — 7%6— 7—

8

De Boorders van 't Schip, en Dubbeldeelen — 677—18—0
De Houtwerkers op de Werv — — 2*9—n—

o

De Toctakelaars — — — 97f—10—

u

Die 't Schip tot Hellevoetfluis bragten en aldaar

laden — — — —
• 1691— 4—0

Dc Beeldhouwer ~- —. — — ! 3'f—

-

. . Arbeidsloon in 't geheel — ƒ

Netici

Di
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Bratoder.
Notitie Van een ander Spiegel -fcbip\' by na Van dezelve Cer-

ter als 't Voorgaande , lang 148, hol 15, wijd 35
Voeten 6 Duimen.

t £<Chip wicrd aangenomen te Boorcn , de Dubbel - deelen

5 daar onder gereekent, voor — ƒ 481—0—

o

Dog om dat al 't Hout wat dik viel , kreeg nog f 50—0—

o

Dewijl hier iets aangaande 't Boorcn fchryve , zoo kan ik

niet voorbygaan te zeggen , 't geen dezenaangaande aange-

teikend vinde, te weten , dat Schecpen gemeenlijk befteed wer-
den te Booren met eigen Gereedicnap » dog vry Drank» voor
denv

dorft , ten Pryzc als volgd •,

Scheepen lang

Dito lang

Dito lang

Dito lang

Dito lang

Dito lang

Dito lang

Dito lang

170 a

160 a

i*o

140
130
ixo
110
ioo a

lóf

115^

io;

Een Hoeker lang 80 a 8x

Voeten

,

voor

800

700
600

•300

xoo
IOO
80

a

a

a

a

J 55 i

190 >

i8f

75
I

50J

Dubbel-decltjes vallen ontrent 15 a x6* Voeten lang, en kant-

regt gehakt lijnde» gemeenlijk 9, ioan duimen breed. 3 Stui-

ver agt Penningen werd meeften Tijd voor yder ftuk van Boo-
ren betaald.

700

3fo

Den
Orerloop.

De Spil>

Sloep.

Lint«ar

Een Schip 160 Voeten lang, zal van deze Vuere
Plankjes cirewn circa nodig hebben —

Maar 1 30 Voeten lang , ontrent — —
Grooter en kleinder na gclyke Reden.

Den Overloop te maaken op Conditiën als

vooren» wierd befteed voor — ƒ 1

Het maaken» en (tellen van groote, en kleine

Spillen was aangenomen voor — ƒ 34-

Sy wierden befneden voor — — — 3— 3
- .

•« r "
•

"

* » ' > - .. » ...
Voor 't maaken vande Boot» met baar toebe-

hooren wierd betaald — — /.Hf— 0—0
Voor de Sloep — : .

.— , — — f +5— 0—0

Drie Pronk-Lantaarnen wierden gemaakt voor f 30—
Andere 3 tot een Schip vande felve Certer,

kollen — - — — - ƒ x7—

0—0
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Drie-cn-tnegenrig Krommcrs foo tot Oplangen , Het

als Stutten, wierden gefaagd, de Snede
voor .— — — f i—^ 8—

o

Gemcenc Knicn tot Verdek-Balken, de Snede voor ƒ o—

o

* * *
* '

Twe-eo-twintig Honderd Beukenhoute Keggen

,

wierden gelaagd en gekruind, 't Honderd
oor — — — — ƒ o—ix—

o

Een Party EykcSommers lang 4? i $5 Voeten,
wierden inde Meulen gefaagd , de Snede
voor —. — — — ƒ 1— 8—0

Nog ecnige Sneden , tot Greine Schooren onder de
Balken, ydcr Snede — — ƒ o— 6—0

Al 't Arbeidsloon van dit Schip quam te bedragen ƒ 1 ƒx31—0—0
^J^*

1 '*

loon.

Sijn Edl
. de Heer wit/en heeft een Certer opgefteld, aangaan- &utim

de de Prijs van alle de voornaam fte Schceps-deelen , behoorende
JJJffJj",

tot een Schip lang 165-, wijd 43 en hol 16 Voeten: ziet hier wijd 41/

defelve. Het Hout fcl in koop koftcn als volgt}
S!.

,6V°"

Dc Kiel 4 flucken lang 2000
De Voorfteven — — 300
Dc Agterfteven — ixo

De Hekbalk — 60

De Rantfoen- houten -—200
De Wrangens — 80

Het Broekftuk —
De Hekftutten — 36

Sevc Gangen in 't Vlak 4, Plank lang — — 1460
Vijv Kim -Gangen 5 Planken lang — — — xioo
Vier Gangen toe de Huiddigt, ƒ Planke, lang — 1400
Vyv-cn-tnegentig Leggers yder 40 Gulde, komt — 3800
Twee honderd Buikftucken ydcr tot xo Gulde — 4000
Twee honderd en twintig Oplangen a 18 Gulde, komt 39*°
Het Zaathout — — — xoo

Aan yder Zyde 3 Kimweges a ƒ duim — — 600
Wegers in 't Vlak, en boven de Kimmen — 2100

Twee Balkwegers, onder malkander a 7 duim — foo

Dertien Kattefpooren a 4? Gulde 't ftuk, komt — 585:

Zes -cn- twintig Zittcrs a 30 Gulde 'c ftuk, komt — 780
Voor 7, ageer 4 Banden, ydcr 40 Gulde, komt — 44°
Agtien Zitters daar toe a 30 Gulde — f40
Dertig Overloóps- Balken a 85 Gulde 't ftuk — iffo
Seftig Knien, a 60 Guldens 't ftuk — — 3600

Voor Watergangen, en Kloflèn —.
-— 45"°

Voor Schaarftocken — — — — 160

De Grieten, en Calmayen — — ifc/

Tnegentig Overïoops- Planken dik 3 duim a* 9 — 8x0 ,

Balk, en Sctwegcr tot het tweede Dek — — 5^0

Wegers tuflehen beide — — — S60

P p Twce-
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Twcdffcn-dertig Verdek- Balken a 50 Guldc — 1600

Vicr-en-feftig Knien, a xf Gulde, komt — — xooo

Twee Banden voor in den Boeg — _ 150

Zes Knien agter aande Spiegel — — — 400

Voor de Schaarftockcn tot 't Verdek — — 160

Tweehonderd en dertig Stutte a Gulde — 34*0

Twee Spant Barkhouten dik 9 Duimen — — 1000

De Breegang, en Poorten —
- — — 55°

Nog een Spant Barkhouten —
-

' — — 300

De Vollinge — — — — — *J°
Nog een Spant dito met x breed Vollinge — — aöo

Het Reehout, en Zetgang — —— *°°

Regelingen, en Wagefchot :— — — — 70

'c Galjoen — — — 300

Ruften, Halshouten, en Klampen — — 110

Voor \ Duims-deelen tot het tweede Dek - — 9°o

Voor dito van x Duim — — — 70°

Voor ij Duims-deelen en Ringels — — — 700

Agt-en-dertig derde Dek-balke, a x$ Gulde — 9fo

Voor 76 Knien tot 8 't Stuk — — — ©o&

Voor Balk en Setwegers — — — *9<*

Voor Watergangen en Schaarftokke

Op het tweede Dek — — — 300

Voor Waterborden , en Setweger

Op 't derde Dek — — — 19*

Voor Hutbalken en Knien — — 110

Voor al de Knegten — — — — 100

Voor al de Beting-balken _ — - xoo

Voor twee Spillen , en 't Roer • *oo

Voor Scheenbreekcr en Lyvhouren — 60

Voor Schandccke, Bosbankcn, Kruishouten 4°°

Hout tot al 't Binncwerk, als Bcfchots, en Kamers — 17*0

Hout tot Beeldwerk — 4°°

De Maften - -.4300
Nagels, en Stellinghout 600

Pek, Teer, Werk — — —
Voor Arbeidsloon — — — —
Aan de Grov-fmit — — — ~r_ 77°

4

Aan de Wamftager — — — fj89

Aan de Zeilmaker — — — — **lJ
Nog wegens de Ankers — — — 9*7

Voor Koks-Gereedfchap — — — 3f*

Voor Scheeps nodige kleumtden fal nog komen de

fumma van — "T, *»ö*4

Sulks dat, na 's Mans rekeninge , dit Schtp., beuaiven

defïêlvs Monture, ten «inften (al koftcn f 9P-3S

Dog of defc Cafcubtie antient het Hout, dat, ^djjk gefcid

is , in Prijs veel op en neer kan loopen , en dapper mee , of

tegen vallen, wel gemaakt is, bckejinc ik geeroe geen genoeg-
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farae oncfervindinge te hebben, om dcfclve te konncn toe, of
regen ftemmen. Maar ben evenwel van gedagten, dat, voor
foo veel in dcfe rude Koophandel mogelijk te giSen is, de waar-
heid al leer na komt.
Maar 't Arbeidsloon» van dit alhier opgegeven Schip, mee

drieDeks, foude, namyn gevoelen, wel xooo Guldens meerder
beloopcn.

Ook zoude, miflehen by foute van den Druckcr. volgens den
hier voor gegeven Regel, voor 't lauwer* onrrent 6000 «Gul-
dens te weinig geftcld fijn , want yder Cabclrouw tot dit Schip
2al ten, minden xi Duimen dik weien, en 9161 Ponden fwaar
wegen, moeten, derzulker 6 wegen dan 55ƒ66 Ponden.
Alsmen nu % en een halv Touw voor al 'c ftaande en loo-

pende Want rekend , zo zal 't zamen komen 78718 Ponden
voor '% geen men uit de Lijnbaan nodig heeft. Tot if Gul-
dens de 100 Ponden , komt ontrent 11807 Guldens aan celd
Ziet het Werk: .

*

Xi Dikte van 't Touw. 9X^ X

<**
6"

21 1SS*6 Gcwigt van 6 TouYco.

441 -i

zi

441 w .

88x

9*<** Wig* van een Touw.

,„s,s 2 3 1'5" 1 Gewi« van 't ftaande

5fö66 en loopende Wanc.

78718 Gewürc van al

't Want, met
de Kabeltou-

wen, j-

1
. -

•

Pond, Guld. Pond, Guld.

IOO ij 78718 11807^ Guldens dat al

't Wanckoft,

Nog fijn d' Ankers, mijns Oordeels, veel te ligt, en laag ge-
field t want , dit Schip zal ten minden 3 Ankers , wegende
yder ontrent 5000 Ponden , nodig hebben , komt t' zamen
ifooo Ponden, tegen ij Guldens de honderd Ponden ceree-
*end , komt aan Geld ixfo Guldens voor de 3 Ankers. Voor
al 't Blokmaakers Werk, dat alhier overgeflagen is, magmen

,

na mijn giiïing , nog wel 1500 Guldens (lellen.

Zomen voor de Zeilen hier nog 3000 Guldcnsvby fteld, 20
zal dit Schip , behalven zyne Oorlogs - toeruftingc ontrent

1 13000 Guldens komen te koften.

. , > P p 2 Ecu



300 SCHEEPS-
srurvaa Een vermaard Bouwmeefter lullende een Haring-fchip aanrie-

e
5
n men , maakte by fig felvc eerft dtte Calculatie.

Het lange Hout* tot de Kiel, Zaathout , Band- 1

' wegers , Kirawegers , Watergangen , Scheer»
'

'

Rocken, én Barkhouten; zal korten ~ 4bV ' >i,:

;

Het Kromhout zal koften —<- — —7 400 -

Planken* tot de rfuid , en Wegeringen
1 j

<

v

3o ^afkdcelen i duim dik i xGufde- 10 Stuivers ff'
Voot andere Heclc , en gezaagde Declen '

; ^ «o
Vragt en onkoften — >^_ A\mr^ .,

Rc<r , Spillen , Beting , Schilbanken , Mickefl i Kïuifen * t\o
Aan de Timmerluiden voor Arbeidsloon' 1 '0

/ — ; ' A
yfa

J

Aan de Houtzagers — —^ :

1 '

j'o
:

Aan den Boorder _ -
1 I!tj

'
3d

Aan een Kan-Tapper ' -i—- A
' f-^Jxy

Voor Werk, Mos, Riet, Teer, Pek, Arken, Plug-"

gen, Kloilèn, Keggen, en Stelling-hout — 100

Zulks f* zamen — ƒ xiéo Guld.

Zonder Yzcr, Spykcrs, of Ronthout.

c«rter Een ander Bouwmeefter hebbende aangenomen te maken , Y* D«

SJSS" na Rijnlandfche Voeten, een Haringfchip, lang overAevens 71— o
g' ?

' Wijd binnen de Huid 15— o
Hol onder den Overloop — — 7—xo

Zonder Grov-yzcr, voor 13x5: Guldens, en een Goude Ro-
fenobel , volgde in 't Bouwen defe Order

:

De Kiel was lang — ƒ8— o
Voor diep — ï— — 1— 6
In de midden dik vierkant _ — —_ 1— o
Agter vierkant — — — o—10
Het Lafch lang — — — _ 6— o
De Binnefponde dik — — ~— o

—

xa

En begon 15* Voeten uit den Hiel, te ryfen, of dunder

te werden , op dat het Schip een lang Vlak mogt
hebben.

De Voorgeven uit de Bovekant van de Kiel , tot de

boven buiten -Hoek, inde Winkelhaak lang 15— 6
Dik ^_ 0—8
Breed , in 't raidden — 1— 8
Boven j

,

' -_ - , i_iq>
Onder — — . u —. x— o
Heeft BogC " _ _ ' - w 6
Valt •' — —

' 11—

o

De Agterftcven , uit de boskant van de Kiel, inde

Winkelhaak hng — —
' — 14*- 3

Is binnen dik — '— -— o— 8
Buiten dik, boven —. _^ o— 6

Onder
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B O. V*W-K O N S T. 301
Onder dik — — — o— 4*

Bovert breed — — 1-— i$

Onder ftreek . — 4— 6

vSf
Bo - "~~ — _ ~ ÏZ*0

'z Schip liep voor 4 > en igter Voeten : op ,

1

gelijck/ 1 /

'""mceft alle Haring- Scheepen doen, ,dic wel ge-
'

bouwd zijn.
Jh "

*
'

De Zantftrooken breed ••_ ' _ i-_ 4
Rccfen zo veel, dat mee haar buirekanten, 'op der Bin^

nefponde een. regte Liny maakten..
;

>

Hec voorfte Spant lïaat mee de voorkant 'na het; Biia- ',

nclafch'vandc Vóorfteveri. "

J
-

Hetjtgterftc Spant ftaat uit de Hieling óp'•, ".' ' 7—

A

Het voorfte Middelfpanc ftaat uit het binnenfte Lafch '

~

van de Voorfteven op .

' " 16—* o
De Middclfpanten ftaan wijd van den andere 4— 6*

De Scheerftrook ftaat voor aan de Steven, uit de bo-

vekant vande Kiel, hoog — — ,

r
'_, ^— 6

Agterhoog
Jn \ midden

ix— 9.

Iti \ midden op de Holte van 't Schip , en daar komt
een Barkhout onder te leggen.

t)e Scheerftrook ftaat voor wijd . op 5 Voet uit de Steven 8— o

Op 10 Voeten — i%— 7
Agtcr, op $ Voeten — 7—io

Op 10 Voeten 7

Pc Zeilen tot dit Schip, van Hollands Doek, waaren breed,

en diep als volgd;
'

r &
Ellen Kleed
diep. breed.

Het Grootzeil met de Bonnets — — 1$ — 13

De Fok met de Bonnets — —. 12 — 10

De Bezaan met de Bonnets — — n — 9
Den Dreul , 7 — 4*
Het Marszeil van Vlaams Linden — 8 — 8

. • f x 0
• *"* ** " * " !* -Mal / * »

Als een ander Bouwmecfter aangenomen hadde te maaken staat na

een Haring -Schip , zonder Grov-yzer , ofte Ronthout, * voor

1700 Guldens , zoo rekende hy by fig zclven, voor Arbeids*"
0
*

c
*"

Voor Spykcrs

_
,

Het overige was voor 'r /Hout • en andere behqevten •

ders de Werv, en Gcreedfchappen.
' <

•
. ..

'Beftek Van een Hoeker
,

lang 80 ,
wijd 10 , M U Am-

fierdamfe Voeten , en gedeftineerd na Ooft -Indien,

Voet.Duim.

y Kiel zal lang wezen ' —~ 66—6 DcKH,

1 J Diep voor .— —. — 1—

9

Pp? Diep



30X SCHEEPS-
Diep in 't midden _ i— 5
Breed in *t midden — i,— 3

Op 'c Agter- einde vierkant — — o—10
Her. middel - Lafch lang — — —. 6 o
Van onderen Gedubbeld met een Eykc, of Booke-

plank, dik .
"

• —- w. o— z
Gefpykerd met Spykers lang o— ƒ
Wyd van den anderen , ] — °— 6
Drie en vier op een ry. ~ ,

:

.V I

De De Voorfteven, van de bovekant van de Kiel tót de
voorfte-

boven Binnen -hoek > in de Winkelhaak ge-
Ten. '

.

meeeen , was lang — , -. to— o
Het Lafch aan de Kiel lang — ~ï _ 2—6
Boet, aan de Binnekant — 4_ 4— 6
Valt uit het banende Lafch — _ 14,.— o

Breed , boven — — — z— 7
Breed * onder . . . 3—- o
Zy (tak aan de Binnenhoek boven 't Bocyfel uit 2— 8

d« Ag- De Agtcrftcven dik — — — o—

9

t*rftaren- Breed boven op haar fmalfte _ _ 1— 5-

Onder ftreek — .—. — — 6— o
Lang by dc agterkant op te raceten .— zi— 9
Moet vallen — — — x— o

Deswt. De Zantftrooken dik — —. . o—iï
ftrwken. binncn mct een Mefch- kante Schaal gevoerd , om bekwa-

me Lokgaten te maken.

D«io. De Vloerwrangen breed o— 7
Diep op dc Kiel — — 0—7
Inde Kimmen — — . o— 6*

Wijd van den anderen — o— 7
De Oplangen op dc Scheerftrook dik — _ o— 7

Desp«.De Middelfpanten inde Kimmen, binnen dc Winkelhaak 1— 1

*' Sy warén boven ingetrocken — — 1— f

En haar mcefte Wijdte, lag op dc Holte van 8— o

Het voorfte Spant, ftond met de voorkant, uit het ag-

terfte Lafch vandc Voorfteven 19— ö
Sy ftonden wijd van malkander dat 4 Wrangen tuflehen

beide lagen.

Het voorftc Spant ftond met dc voorkant op het bin-

nenfte Lafch vandc Voorfteven.

Het agterfte Spant ftond uit de Hielling . 13— <*

tzui. Het Zaathout van een ftuk, breed — — 1— 9

Door ydet Wrangen een Bout inde Kiel.
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.

i .. Voet. duim.

Aan ydcr zyde drie Kimwegers, dik ". —. o— 3

Breed na den cyfch.

Aan yder zyde een Bandweger, dik . — o—j£
Breed na den cyfch.

Voorts 't geheele Schip te Wegeren roet Planken dik -l i o—%i

Voor en agter na behoorcn te verminderen.

De bovenlre Scheerftrook ftond met de onderkant,

op 't Schips Holte, en liep voor op — 4— 6

Agter . ^ _
, .

, 7—4
Was breed

t . -tr*. — o— 6
Scond, aan yder zyde, op het voorfte Spant nauwer dan

« op het middelfle
( ]
— — — 0—3

Op het agterfte Spant, aan yder zyde nauwer — o—4*

Dcfe Scheerftrook had, op een Ry van 10 Amfterdamfc

Voeten, voor aan de bovekant, Holte. .

Op de eerftc Ry — — — xt— o

Op de tweede halve Ry — — — S— 0
Op de derde halve Ry — — — x^— o
Op de vierde halve Ry — .—,

1— o

Agter aande bovekant Holte.

Op de eerftc Ry — —. — 4«r- o
Op de tweede halve Ry — — f— o

Op de derde halve Ry — «— *y-*-.°

Op de vierde halve Ry — —
. VfrrfJiP

De Wé.

De
'4

Om 't Schip te leggen drie

Spanten Barkhouten.

Het onderfte breed 0—10
Dik _ o— 5

Het mtddelftc breed o— 9
Dik 0—4

Het bovenfte breed o— 7 De Bark-

Dik — 0—3 houtca'

Dc onderfte volling breed ch~ 7
Dik — — o— x

Delx>venftevollingbrecdo—- 6

Dik _ _ o—1«

Het Bocifcl breed — — 1— 3 HetDoey;

Dik - o— x kl

Aan yder zyde mec 4 opflaande Poorten.
• . f

Agter inde Pijk Tullen 3, voor op Steven 4, en op de Bark-
houten z Banden leggen, lang, breed, £n dik na den cyfch van
'rWerk, over al met Bouten wel gefloten.
j . '.. - • •

. • r» ,.Jf V

injjjo*' Voet. duim.

De Balken onder den Overloop diep — o—10 Dtikea:

Breed'-'
"

- *— "

.
ï— 1

van den aderen 3-

«

In ififft^ Luik wijd — ,— 5— o

Aan yder Balk Tullen twee Knien ftaan, foo lang als vafle De

konnen, inde zyde met 4, en inde 'Batken met 3 Bouten vaft Knien -

t Tuflchcn
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304 -SCHEEPS-
Gfïcten. Tuflchcn twee Balken fullcn 3 è 4 Grieten leggen, dik 3

Duimen , breed na behooren.

w»rCT- [)c Watergangen dik ' 0—4
scüSSbc Breed als 't Hout wil uirjcve-'

ken, en pe Scheerftocken dik

Dcelen?^** Breed na behooren.

De Ovcrloops - declen dik

Mee wel voorby den anderen fchietende Laflchen.

viflinp, Bchoorlyke Viflïngs te leggen , om de groote Maft

;

SS,™ Knegt tot het groote Val, met rwee Pompen te ftellen.
. . .

In den Overloop te maaken *; Luiken: als een voor 't Ka-
belgat; een tot het Voor-onder j een groot -Luik } een agter de
Maft , om inde Roev te gaan-, en een om in de 'Koot , of
Kajuit tc treden.

De Schoewcgcr dick — —- — o— 3
Breed zodanig darmen tegen 't bovenfte Barkhout be-

quaamlijk Schand-decken kan.

schil* Voor te leggen een Kropwrangen , en rwee Schilbanken ,

met het Braadfpit daar in, en een Beting-balk overdwers. Voorts
te maaken al de Bor ft-banken, Kruishouten, Hals, en andere
Klampen. , . .

Voet daim.

Het Roer. £en Roer , onder breed — — 4—0
Boven Breed — — 1—10
Dik boven — — — o—

7

Den Hals , en Kop lang — — x— 7
Twee Hclmftocken daar toe.

De Huid. 'r Schip, vande Zandftrook af, rot de Barkhouten toe, te

Beplanken, met Planken dik twee en een halve, en twee en
een vierde duim dik-, dezelve boven 't Water, behoorlijk met
Bouten, en Spykersj en onder 't Water ,.daar en-bovcn nog
met Houtc - Nagels vaft te maaken ; dezelve met Arken , en
Pluggen re (luiten ; de Naden wel tc Kalmayen , en met tweo

Draaden Wcrks tc Calfatcn.

pe Dub 't Schips Huid wel tc Harpuifen, et» dan met Geteerde, en
be,i,g

* Gehaarde, Vuere Deeltjes, van de Kiel af tot de Barkhouten

toe, agtcr op 11 , en voor op 10 Voeten Diepte te Dubbelen,*

dcfclvc te fpykeren met Spyker de 1000 tot if Ponden j wy-
ders de Steven met Kooper te beflaan * de Merken aan te zet-

ten, en 't Roer tc dubbelen ; alles dan wederom te Harpuizen

zo 't Schip yaaren moet j dog de Dubbel -declen zullen by de

Heercn Befteeders ten haaren koftcn werden gelccverd.

DcCon». Nog te maaken, boven op het Schip, een los ftaandc Com-
• buis»
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B O V W-K O N S T. 305
buis» om met Touwen • door Krammen en Ringen» aan Boord*
ter plaatlê daar *r beft zal vallen willens vaft getuid Voctduim.

te werden , binnen de kanten hoog — —1* 6 6
Breed — — — — 4 —- 0
Diep — — — — 3—0
Met twee opflaande Deuren, boven in 't Dak met een klein

Schoorfteentje datmen rondom zetten kans de Deuren van bin-

nen met Blik ; het Dak van onderen met Kooper , - en agter

'c Mctfelwerk alles met Lood, en Koöper, te beflaan.

Over de Man te Roer re maken een Paveljocn, met 8 Sry- p»«]Jom»;

len, en 4 Ribben,- mitsgaders de Dck-plankcn daar over.

Nog te maaken een Kabelgat, lang uit de binnekant vande

>

t ctbei-
Voorftevcn , tot de agterkant van 't Balkje daar 't Befchoc aan ga-

llaat — — — — 10— o

Agter 't Kabelgat een Voor-onder , lang —«. t i-u. g
^

Ter wederzyden daar in te maaken dubbelde Koyen , twee lang , onder.

*

en twee hoog, geevd fliap-plaas aan 16 Mannen.

Te maaken een Coot of Kajuit , lang — 1 a— 7 pe c*.

Aan Stuurboord met een Ingang, dezelve over al met Gezaag-

de , en andere Deelen > als ook met Wagefchot daar 't nodig

zal wefen, te betchicten; Kasjes, Rakjes, Bank, en Tafel, mits-

gaders een Ledekant te (tellen, tot genoegen van dc Ed: Hec-
ren Bcfteedcrs.

,

Voor de Coot» nog te maaken een Roev , of Agter-onder, Dtttoer,

met 4 Koyen daar in, Kruid, en Zeil-kamer daar onder. Aan
Stuurboord twee Brood-kamers daar nevens, dcfelve onder, en
boven, als ook aan alle zyden met drie Quartier-deeltjes te dub-

belen , en een Zoode om de Pompen te maaken.
*

Item een Nagt, of Compas-huis te maaken van Wagefchot, -t^
Lang _ . 3—- 6 huü-

Hoog — — 3— 1

Diep _*« 1— 1

Met drie Schuyven daar voor.

Te maaken een Chaloujp lang ^ — to— o D*$i<xf.

Wijd —- — — 6— o
Hol — — x— 4

Op de wijfc van een Bifchayer Sloep , dog wat l4viger

om een Anker te konnen ligren.

Nog te maaken al het Ront- . Den Top lang — 6— o >
t^t.

hout, Boeyen, en Anker- <
Inde Vifling dik 1— 8 b*nt.

ftocke , als een groote De Mars, met 14 Klam-
Maft , lang onder den pen , en 3 Puttings,

wijt _. . 6— o

Q^q Het
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Voet duim»

Het Gat wijd 3— 6*

De Be(aans-Maft lang 54— o
Dik _ _ iZ 1

't Kluifhout lang 46— o
Dik — — 1— x
De Scenge laag 31—0
Dik — — c-~ 9
De Bramfteng lang n— o
Dik — — e— 6

De Kruiiftengc lang 15— o
Dik — o— 6
De groote-Ree lang 44-— o
Dik — — x*- o
Dc Befaans Roede lang 43— o

Dik _~ o— 6

De Marszeil-Ree lang 19— o
Dik o— 6

De Blinde Ree lang 30— o
Dik — —, 7— o

i

De onder Gyken lang 30— o

Dik —. — 0—7

Voet duim.
Dc bove Gyken lang 16— o
Dik — — o— 4

Een groot Ezelshooft lang 3

—

Breed 1—
Dik _ 1-
't Befaans dito lang 1

—

Breed _ _ 1—
Dik ;

Op de groote Steng lang i-

Breed
, . o

Dik

O T,u1u

O W
X

4
o
6
z

9
6

Dc groote Salingen langs

lang — _ 6— 9
Dwcrs —— 6— o
Op de de Bekans-Maft

langs — 3— 6
Dwcrs — 3— o
Op de groote Steng langs 3— o
Dwcrslebceps — 3— o

Voort* al de andere Ezelshoofden, Salingen, Vlaggeftoelen,

niets uitgefbndert. En nog een groote, en Marszeil Ree^ een
Kluivhout, en twee Gyken in voorraad.

Ende of midertien in dit Bcftek , nog iets van 't Scheeps-
Timmerwerk mogt vergeeten , of overgefiagen wefen , dat nog-

tans 't Schip, om in Zee te gaan, nodig hadde, zulks zal ver-

ftaan werden nog alteroaal in dit Bcftek begrepen te fijnj zulks

dat egeen buitewerk, of Loon zal mogen gepretendeerd werden.
Den Aannemer zal 't Schip moeten maaken met eigen Ge-

reedfchap, ren waar dat eenige zwaare ftucken ontbraken , die

in dat geval hem van de Ed: Hccren Beftceders zullen ter

hand werden gcftcld; mits dat dc zelve, 'c Werk verrigt fijn-

te , aanftonds , in ftaat als op d' omvangft , zullen werden we-
derom gegeven.

Dc Ed: Heeren Beftceders zullen leveren al de Materialen die

tot dit Schip behooren : als alle het Hout , Yzcr , Spykers

,

Nagels, Arken , Pluggen, Werk, Mos, Pek, Teer, Arpu is ,

niets uirgefonderd. De Spaandcren» en anderen afval zullen de
Ed: Heeren Beftceders met Becken-flag verkoopen. Alleenlijk frl

den Aanneemer van den hoop Mot, of kleine Spaanderen zoo
veel mogen nemen , als tot het buigen der Planken fal genoeg
werén.

De Ed: Heeren Bcftccders'fuUen tot haatco koften een Toeficn-

der ftellen , die nauw agt (al geven op al het Hout, en Yzcr

dat aan dit Schip Verwerkt werd , en daar van pene Notitie

ovcrlcevercn.

't Schip
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BOVfP-KONST. 307
'c Schip zal begonnen werden kalv February , en afgemaakt wutea

moeten welen den eerften July des axlven jaarsj of zulten de 'tschipbe.

Ed: Hccren Bcfteders yder dag naden eerften July voorfchrcve, f^™*™^
Tonder eenig tegcnzcggen , aan de bedongene Penningen 6 Gul- Uur moe-;

dens afkorten.
tcn wcfta-

De Becalinge zal gefchieden , een derde-deel als de Kiel ge- H<*<!*.

leid, en Stevens geregt zullen wcfen, een ander derde-deel als n'8 debe '

*t Schip in 't Water» en den Overloop daar in zal leggen , en ge&Skdcn.
't laatfte derde-deel als 't Schip tot genoegen zal klaar wefen.

En is op voorichreve Conditiën dit Schip aangenomen te *

maaken , voor de fumma van 1 Guldens , by N. N. die daar

van defc volgende Notitie heeft gehouden:
Guld. Stuiv. Pcnru

Aan de Timmerluiden betaald hy — 883 — 7 — o
Aan de Houtzagers — — 113 — 7—0
Aan de Boorders — — — .— 4 — 8
Aan de Blockmaker voor 'c maaken vande

Mars, en eenig gedraid Werk — 5 — o — o
Wegens x4.Halv-vat.en Bier tot drank voor *t Volk

. 40 —• o —. o
Wegens een Drinkgelag — — ƒ — o —. o
Rog wegen fijn eygen Daggelden — — 150 — 0 — 0

t' Zamen — ƒ 1311 — 18 — g

Daar fchoot over — — «3 — 1 — 8

't Geen voor de Werv , en de daar toe behoorendc Gereed-
(chappen rekende.

't Blokwerk tot dit Schip * beftaande in alle de Juffers , tot

het groote, Bezaans, en Stengc-want Raks tot Maft en Stengen

;

Bloks tot de Stag , item al de Bloks tot het loopende Want

,

met Pokhoute Schyven , en Palm , of Ebbenhoute Nagels
4Windboomen, 11 Handfpeeken tot het Braadfpit; 6 dito tot de
Boot; x Schuthevcls , Stelhouten, Wiggen, en Taly - blocken

daartoe^ een Vlaggeftock met een, en een Hek met drie Vergul-

de Klooten, halve Schyven , en Hum-Spaanen tot de Kluivhou-

ten ; voorts al de Kavinje - Nagels , en de Boften te booren /

ook twee Elzenhoute Pompen te keveren; en nog een halv ftel

Bloks in voorraad , niets uitgezonderd, koften f \i$ Guldens.

't Groote Zeil was aan de Ree breed — itf")

Met de Bonnets diep — — —^18
't Marszeil aan de Ree breed . 10

Diep — —. -— «— 8
^

De Bezaan onder breed — — 13 f>E11en.

Agter diep — — — — 11
[

De Blinde breed _ ix}.

Diep
. Si\

*t Stag -Zeil onder breed - ~- — 9j

De Ankers yder zwaar — 900 Pond.

De Touwen dick — . . _ 9 duim.

Qjl 2 't Schip
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viigga*. 't Schip had defe volgende Vlaggen:

3 Prince Vlagge , breed y\ Kleeden, lang — ioj

i Wimpel breed 3 Kleeden , lang — — 16 ,

3 Prince Vaanen lang 4.1, diep — —
3 Stads-Vaanen lang 3;, dieD — - 4)

Ellen.

3 Split-Vaanen lang y., diep _ _ \}

fi
2
Gfo? *

't Grov-yzer tot dit Schip woog — tffoo}
J

Tot de Boot — — — aSoÉPood.
• De Ankers gezamcntlijk hadden gewigt — 1863 J

een aodere Defclve Heeren en Meefters deden een Schip even als het
Hoeker, voorgaande maaken, in haar eygen Daggelden, en betaalden

wegens Arbeidsloon,
Culd. Stuw. Pen.

Aan twaalv.Timmerluiden — — 13x7 — o — o

Aan de Houtfagcrs — — 80—0—0
Am de Boorders —- — — 48 — o — o

Aan de Houtwerkers — — — af — o — o

Aan den Bouwmceftcr voor fijn toefigt — xoo — o — o
Wegens drank — — — 4? — 16 — %

Soo dat dit van Arbeidsloon koften ƒ i7xy — 16 — o

By de Letter B is *t Schip, eu by C den Overloop in Plano

afgeteiken,tefien.

Het XXXIV. HO 0 FD-<D E E L
'

. . ' '
.. ! • '

-
i '.1 . ,

H A N D E L D .

V*n <Bejlekken Van Verfcbeuic 'L'mmlandfde Vwtulgn. Als

Van mi Smal/chip. Van ten D<tmloopcr. Van een Tcnt^
*

of Th'kjagt. Van en Ihcyrr-f.tye, r? <»k Van een Snebbe-

Schuit.

s eftek 9 | lOt dus verre heb ik met és Zeer Kielen bezig geweeft

,

smVuchip 1 mijn Voornemen is, in dit Hoofdsdeel 00K jess, yan
JL Schcepen , die Rivieren , fóime-Mcerjen bekruiflfen;/ te

fchryven. Ziet vooreerft dan alhier een Beftek van een
Smal , of liever Wijdfchip, dat Koopluiden, en Pjfógicrs ruflehen

Delft en Antwerpen bediend. Het onderfcheid dat cuiTcheo
een Smal, en wijd- Schip is, beftaat alleenlijk daar in, fa{ het

eerfte zo nauw is gebouwd , dat door de Stad Gouda kan ge*
laten; maar het tweede zo wijd, dat dair buiten omgevoerd
moet werden.

jUngtc. t Schip zal Overftevens lang wefen ƒ8 .Voeten, wi)dof> de

Joieï" buiieAamcn van de Inhouten 1 $ Voeten 8 Duimen » eri hol

4 Voeten
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4 Voeten agter de agrerkanc vande Maitbalk , van de boyekant
van 'r Vlak, rot de onderkant van 't Spygat 6 Voeten 4, Dui-
men , alles 11 Duimen voor een Voet, dc Duimen uit ten Rijn-
hndfche Voer genomen fijnde.

Voet: Duim.

De Kiel zal breed wezen — _ - _ r— 1 d«
Dik

. — — — o — S
Zal voor maar 4. Duimen binnen de voorkant vande

Steven mogen blyven, en van een ftuk lang tot

de Agterfteven uirloopen : voor en agter na be-

hooren roegehakt.
* * *

De Voorfteven binnen dik — o 9 De voor-

buiten — — o 7 A^-
Zonder loozc Steven, of eenige Stucken boven uit,

zal uit de Kiel voor over vallen — j- — 0
wel minder maar niet meerder.

En om op geftclde Maar, zo veel als mogelijk is, een groot
Schip \f hebben , zal onder de Lippen vande Boeghouren 18 dui-
men buiren de Boorden uitfteken , wel minder maar niet meerder.

. • 1 • ....
De Agterfteven binrfen dick — — o 9 AtjKU
Breed onder de Hekbalk, buiren — 1

fc

Zal vallen . —_ t «
. - -

.

'

*t Schip zal oploopen, voor - _^. 4 — 0 -topioo-
agter —

. —4 ' 3 —- 'ót*".™»'*

En werd dezc
#
Ordcr wel gehouden, onrrenr meeft alle Smal,

Schip '

of wijd - Scheepen , 'r zy dezelve lang of korr fijn •

De Planken in het Vlak zullen, dick weïen , vart vijv uie ten HetvWt4
Voet. %

De Buiregang van 'r Vlak , zal aan de buirekant dick zijn

3 cn een harve duim , *an de binnekanr op dé Dikre van een
vijv.

DeKimmegang, anders gcfeid Wenrelftrook , fal, rotfoo ver- Kiinme.
Te defelve voor en agter kout kan aangevoegd werden, 3* Düi-

1

men dik fijn, en mee «en Sponde inde buitekant van 't Vlak
genageld werdea

-De Gang die op de. Kimgang ftaat , pok wel brecdc Gang „
genaamd, fal insgelijks aan de o/iderkant

. 3 i>uimen dik wc&n.
^™

boven op de Dikte van een vijv, onder met een
Kimgang genageld. ..;.'!

; (l

fal de geheelc Huid dik wefen Planken 5 W <k Voet.

. . ,.. VoctDuim.
De Lcggefs op de Kiel dik — .lisrji©:— 7 Hct

.

.

Breed —0 — 7 hout.
*

Wijd van den anderen .- © — 8

Os 3 Op
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Voet* Duim.

Op yder Legger lal een Poot ftaan

Dik onder — — . — — ° —

«

Boren — — — o — 4
In yder Gat (al een na den Draad -gewafle, of uit een vafte

Plaat gefaagd, krommer ftaan, op 't vlak lang 18 Duimen, en

by de zyde op, foo lang als vallen kan, en behoorlijk is.

HetiHttHet Zaathout twee Smeken breed, in 't midden met
out- een regte naad* breed — — — % — 6

Onder de Koker dik — — — o — 6

agter — — — o — 4

Dt we- De Kimwcgers dik — — — 0—3
Breed _ —t

' —.1 — 1

De Bandwegers dik — — — o — i\

Breed 1 — 9

De Zetwegers , en Buikdenning van Planken ƒ uit een

Voet.
9

De GaogDe Gangborden, inde Langtc Tonder laficn, foo lang dat
bo,d*1

* voor, en agter inde Boegen, fcherp vallen, dik

aan de buitekant — . — o — 6

Aan de binnekant — — — o — 3

Met een Scbandekfel uitgehakt —- o — 5

Tuüchen *t Schanddekfel en Denneboom wijd 2 — o

Met een regtc Naat in 't midden.

De Schecrftocken breed — — * — x — 7

Dik aan de binnekanten —— o — 6

Buiten op de Dikte rande Plegtplanken, en met een Lyft

uitgehakt.

De Dcnneboomen uitmalkandcr gefaagd, uit een Plaat

dik — — . 0 — 6

Breed na bchooren.

B«rk- Het onderfte Barkhout breed — — 1 — 1

dik . — -r- — 0 — 4

Van onderen opgehakt .

0 — x

Het bovenfte Barkhout breed — — 1 — 0

Dik — — _ o — 3

De Volling van onderen uitgehakt.

Het Boeifel dik _ _ — _ o— 3

Breed na bchooren fondcr Doeken.

De Maftbalk breed — — — * — 4

Dik — — o — 0

De Valbalk breed — — — 1 — 1

Dik r , — 0 —IO

De Roevbalk dik — .
o - *

1
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Op de binnekanc van 't Gangbord 4icp
.

o — 9
Dc agterplegtbalk breed ^ „ ^- 1 — 7

dik 1 — %
Met een Watcrbalk uit gehakt toe op o — 8
Al de andere Ribben na bchooren.

De Knien na den Draad gcvaflên , Tullen ftaan, 4. aan de
ValbaIk , 2 onder de Plcgc, 6* aande Maftbalk , 4aande Rocvb&lk;
item 4 aande Agterplcgtbilk , en % aande Regel van 't Agreron-
der Luik: voorts een Kropwrangen onder en boven 4c voor, en
agter-Plegtcn.

De Huid, tot dc Barkhouten toe, Tal weten van Planjcen vijv De Huid.

uit een Voet) en lal van agteren tot vooren regt doorgaande,
cn wel ftrookende Naden hebben, cn fullen, om namaals te be-

ter uitgehakt, cn vernieuwd te konnen werden, boven de gelei-

de dicke gangen , geen Planken breeder als van elv Duimen mo-
gen werden gewerkt.

De Koker dik — — . o — 4
Het Wagcfchot tot het Den — — o — 1

Voorts dl den Aanneemer moeten leveren al het zo Eyken, oefchiee:

Greinen , als Vuurenhour , tot het befchieten van twee Roe* wtTt

ven , Voor, en Agter-onder nodig, ten believe van den Beftee-

der, die het ook vry zal (laan, dit Werk te laten maken dien
hem wel zal gevallen.

Den Aanneemer zal moeten leveren. Roer, Zwaarden, An- Todici.

kerflocken, Overioopen, Infpit, Braadfpit, Bril, Voor, cn Agtcr-

Rol, Speenen, cn een Ladder in 't Ruim.

Nog zal den Aanneemer leveren , al het Peraenning - doek , Menig,
en Pcrzenning - Spykers : item Mos, Werk, Pek, Teer, Na- heden,

gels, Wiggen, Pluggen: en voorts het Schip bedreven, en klamp-

ree te maaken.

Den Beftecder zal bezorgen al het Grov-yzeri al de groote en ïftrwid

kleine Spykers, Hangfcls en Slooten; item het Hout .tot Maft,
Spriet , Kluivhout , een Ladder op het Den % 't geen den Aan-
nemer altemaal na bchooren zal moeten maaken , ten gepoegc

van den Beffcedcr.

Den Aanneemer heeft beloovd, volgens dit Bcftek, 't Schip
hoJj2»t

te maaken voor de fumma van 1900 Guldqns , t* ontfangen wierd un*

1000 Guldens als Kiel en Stevens geregt zullen wcfen, 500 Gul- g6000™' 1 -

dens als 't :klaar is , cn -de refterende 400 Guldens als 't een

jaar zal gevaren hebben. En heeft buiten dit alles , tot bekrag-

, ting van dit Contract, nog aanftonds ontfangen een goude Du-
caton.

Stèren^

PcVoorftcvcn viel 6* Voeten, dog was wat tc veel. loS"*
• De
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3IX SCHEEPS-
Dc agter-Schegge, of Slemphout daar 't Schip op gefchorc

was, was uit den Hiel 10 Voeten lang.

Guld. Stuiv. Pen.

•tGfor. *t Grov-yzer wierd dc Smit aanbefteed toe
yftr

* 14 Guldens de 100 Ponden , het bsflaan van

Juffers, en Bloks daar onder begrepen, en be-

liep ontrent — — — ƒ 300 — 0 — 0
Sfjken. De Spykers groot, en klein ƒ ïxo — o — o

De twee Ankers wogen 310 Pond, tot 3 Stui-

vers 8 Penningen 'r. Pond, komt — f 74 — .c — o
ïiokwcrk. Al 't Blokmakers werk: als Bloks en Schyvcn,

Handfpecken , Wrijvhoutcn , Haaken ,

Boomen, Slaggaanders, Pompen, Dweil,

en Vlaggeftockcn , Kavinje-Nagels , &c. ƒ 6f — 0—0
'tzeii

. Het Zeil , en Fok , groot 17 1 Ellen Hollands-doek

,

tot ï8 Stuivers d' Elle, komt — ƒ 145 — 16 — o
't Schip was aan dc Maft 13 Elle hoog bezeild.

Eeoao- Nota, een Smallêhip lang 65- — wijd, op de Stad Gouda,

sdif""'*
ho1 6 Voeten, 7 Duimen: het Hol was befteed voor 1775 Gul-

c lp
' dens, het Grov-yzer woog 1800 Pond, rot 15 Guldens 't hon-

derd , komt 170 Guldens aan geld. 't Zeil bchalvcn de Fock
kotten 230 Guldens.

Ziet hier wederom een Beftek <van een Damlooper.

Bffték TnErftelijk zal in *t beftceden , en maaken van dit Schip ,

DimÜ- over a^ mocten gevolgd werden de Wezclfe Voetmaat ,

fcr. van 1 1 Duimen voor een Voet , zodanig als hier voor ftaac

uitgedrukt , alwaar 't ook dat by iemand anders een meerder
of minder Langte voor dc Wezelfe Voet-maat gcagt , ofte ge-

nomen wierdc.
Lang*. »

c Schip zal lang zijn j6 Voeten , wijd dat , de Zwaarden
afgehangen, het rakende, en egrer gemakhjk, door de Duikers

wijdte, van den Leidfendam kan gebragt werde. En op dat ook de
Wijdte, zoo veel mogelijk is, binncwaards bevorderd wierde •

zo zat dit Schip op de bove-buitekant vande Kimmegang , of

Wcntelftrook , zo wijd als op *t Barkhout wefen mbeten , en
ten minftcn, van binnen, tegen de Zetwegers gemectcn fijnde,

elv Voeten en een duim Wijdte hebben. :

Hoi. • 't Sal hol welen, vande bovekant vande Buikdenning tot de
bovekant van 't Gangbord in 't Spyt>at, en vier Voeten agtcr de
agterkant vande Maftbalk vijv Voeten, wel meerder, maar niet

minder: op dat alfoo, in 's Lands yking, 18 Laften groot mogt
vallen.

Voet. Duim.

De Voorftcvcn binnen dik • 0 — 8
^ Buiten . 0—6

f Bteed
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Vott. duün.

Breed buiten de Boorde onder de Barkhouten — i — 4
Sonder eenigc ftucken boven uit.

En vallen na 't Oog vanden Meeftcr, dog hoe fteüder boe liever.

De Agterftcvcn binnen dik — *— — o — 8 Agt<
Onder de Boeghouten breed —. — i 0 toe*

Na behooren toegehakt, fonder eenigc Stucken boven uit, en
hoe fteilder hoe liever.

De Kiel lal een ftuk lang wefen , en tot buiten de Agtcrftc- wil
ven uitfehieten, en voor 4 Duimen daar binnen blyven.

Dik - - ^- 0 — 4
Breed — 1 —* q

De Santftrooken lullen haare halve Dikte in een Sponde 3 en
een halve Duim breed , van boven inde Kiel gefonken werden , iJk**
cn met Wervenhoute-Nageltjes daar aan gefloten werden. Ook
fal yder Legger een Nagel hebben die befyden t Lokgat, door
de San tftrook, inde Kiel gaat.

De Vlakplanken , mitsgaders de Santftrooken Tullen 2 Duimen
dik welen, dog de Buitegang fal aan de buitekant % en een hal-

HetVl4k'

ve Duim moeten dik fijn, tot foo verre defelve voor cn agter

ongebrand (al aangevoegd konnen werden.

De Kimmegang, die veel vallende, en wegens de drooge Gron*
Kim^

den onder 't Vlak flaandc fal fijn, dl van een ftuk lang. en fop^T**
verre defelve kout kan werden aangebragt 3 Duimen dik fijn»

en aan de buitekant 14 Duimen breed weien, dog binnen foo

veel fmalder, dat beide de Brecde-gang, en de buitekant van 't Vlak
verhelende , daar agterftaan ; en fal dan om 't andere Krom een
Bout door de Kimmegang geflagen, en op de Kimweger.mct een
Ring geklonken werden.

Dc Huid (al Kcrveel-werk, en tot aan de Barkhouten toe»

Planken ƒ uit de Voer, fijn. En op dat het Schip oud werden*
de, te beter, en onkoftelijker mogt gerepareerd werde, foo Tul-

len in het midden geen Oangen breeder dan 11 Duimen mogen
wefen, voor en agter fmalder na behooren, en altemaal regc

doorgaande» cn welftrookende Naden hebben.

Dc Barkhouten fullen foo verre defelve kout konnen aange-
.

fpannen werden , van een ftuk lang, en drie cn een halve Duim houtra .

dik wefen, en behalven 't Gangbord, dat daar op buiten uit

lal leggen 9 Duimen Breedte hebben.

Het Bocifcl dik 3 en een halve Duim : breed na behooren.
*JJ

Dc Gangborden fullen tulïchen het Bocifcl cn den Denncboom
{JJ

Gtn*'

in, ten nnnftcn veertien Duimen breed wefen, en voor en ag-
bwdc^

R r ter
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3*4 SCHEEPS-
ter van ftuk foo verre inde Boegen loopen dat Scherp vallen,

fullen aande binnekanten 3, eiv aande buitekanten £ Duimen
dik fijn, en van onderen, aandfc buitekanten met een Sponde
twee duimen diep uitgehakt werdén, daar de Inhouten ageer en
tegen aan fullen fchietcn.

mebooau"
^cnnc-b°°nlcn fullen aan de Bovekanten dik fijn 4 Dui-

men, aande onderkant een en1 halve Duim, breed na behooren.

Dc De Scheerftocken aan de binnekanten dik vier en een halve

ft«k« ^uim » brcc(1 Duimen , met een Lijft uitgehakt j dc Piegt

voorts van Planken 6 uit de Voet. *

'

br
DcKo°' De Kookcr dik 4 en een halve Duim.

*

inhout. De Leggers zullen op de Kiel dik fijn 6* Duimen , breed

6 Duimen, van den anderen wijd 8 Duimen.

Öp yder Legger fullen twee Pootcn ftaan breed 6, onder dik

4, en boven dik 3 en een halve Duim.
In yder Gat fat , uit een vaftc Plaat gezaagd , krom ftaan,

breed 6 Duimen , dik na behooren.

Het Zaarhout (al onder de Kookcr breed fijn zo, dik $> en
agtcr 3 Duimen.

>

De Buickdenning lal fijn van Planken $ uit de Voet , de

Kimwcgers breed ïz, dik 3 Duimen. Dc Bandwegers ten min-

(ren breed 1 8 , dik 3 Duimen. De Zetwegers van Planken 6 uit

een Voet ; alle na Schips beloop wel ftrookende , en Tonder in

de Langte cenige Lallenen te hebben.

Voet. Duim»
»•*»• Dc Maftbalk breed — — — 1 — S

Dik , — — 0 — 8

Het Agterbind breed — — — 1 -— x

Dik — — — — — o — 7
De Valbalk vierkant — — — o — 7
De Balk in 't Agterondcr-Luik, breed — o — 8

Dik — — — — — o -~~* S

6 Na den draad gewaflè Knien zullen tan de Maftbalk

ftaan.

6 Dito aan 't Aeterbint.

4 Dito aan de Valbalk.

4 Dito onder de Plegt.

sju» % Dito aan dc Regel in 't Agter-ondcr.

2 Dito op de Zwaarden, tot bovenden Denneboom uit; voorts

4. Voeten van malkander » een Knie onder dc Gangbor-

den , agtcr de Wegers , yder met een Knie , om den

Denneboom vervangen.

Mttutc* Pen Aannccmcr zal moeten leveren at het Eiken, en Greinen-

hout
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li O V W-K O N S T. 315
houe coc hcc Befchiecen van 'e Voor, cn Agcer-onder ; mitsga-
ders loofe Roer, welkers arbeid den Beftcedcr eoe fijnen latte

zal nemen.
9 - • ' ...
- Den Aanncemer zal moeten leveren : een nieuw Roer/ een Warden

Hclmftok mee een Knie daar aan, Zwaarden, Voor, cn ageer*

'

a0D

^
mcr

Rol , Overloopcn , Stuurplanken , en Schilbanken , Spcenen , cn monem

Kanvinje-Nagels , Werk, Mos, Houce Nagels, Arken', Plug-'""0*

gen, Pek, alle de kleine Spykers beneden de Lasyzers > voorts

bel ^chip bedreven , en klamp-ree maaken ; alwaar 'c ook dac

eenigc kleinheden hier ontrent vergeeten, ofte overgeflagen mog-
te iïjn. 't Schip zal onderwater genageld en gefpykerd ; dog
bovenwater alleen gelpykerd werden.

En zal den Aanneemer tot dit Schip moeten gebruiken goed vetfcMi

Wczelfch Eikenhout , zonder eenigc onbehoorlykc Spintige of
JjJjJ

wanne Kanten, waar ontrent den Bouwmee fter opregre Schceps- bcucg?eo.

M

timmermanfehap zal betragten. En of by geval, en buiten ver-

wagtinge, tuflehen den Aanneemer, cn Befteedcr over cehig ding
verichil mogte ontftaan; zo zal al zulk verfchil , by twee zig

des verftaande Mannen, by Partien , yder fig ccn te kiezen, aan-

ftonds , zonder cenig tegenfeggen , beliegt > cn uitgewefen wer-

Den Bcftecder fal tot fijnen lafte behouden het ievcren van Wat dm

al 't Grov-yzer, met de grootc Spykers, tot de Lasyzers inkluis; ï^ïï
item al 't Perfenningdoek , met de daar toebchoorende Spykertjesj vcr^n.

ook een Tonne Teer, om 't Schip te Teeren, cn te gebruiken

daar 'c van noden zal welen » en nog 3 Hal v- vaten befte Bier

tot een Drink-gelag. En is delen Damlooper op voorgaande Con-
ditiën aangenomen te maaken voor de lumma van 1500 Gul-
dens-, te weten, 300 Guldens als 't Schip van de Werv vaart;

en voorts alle jaaren ijo Guldens, tot dc volle bctalinge toe.

En is buiten dit alles, tot bckragting van die Accord, aan-

ftonds ccn Goudc Ducaton op de hand gegeven.
'

.

;

. i

't Grov-ylèr kwam >y8 , en de Spykers x$o Guldens te bedra-
Hoewel

gen, dog-men moet weten, dat al hec Tuig van een Oud Schip, cro^I".

op dit nieuwe overgefèc wierd , want het Grov-yfcr andetlinis f^ ker"

merklijk meerder foudc beloopcn hebben.
•

Siet hier nog eenige aanteikeninge Van een Tent-jogt ^ dat door

een Paard getrockpn wierd : alles Qtynlandfckc Voeten.

By de Letter A is 'e na dc Maac afgebeeld.

'e T T TAs lang 37 Voeten 6 Duimen, wijd 7» hol op 'e Bark-

VV hout % Voeeen x Duimen.
'

*

Voet Duim.

Dc Kiel was lang — — — 3° — 6

- — - o — S
Kt % Breed
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3i6 SCHEEPS-
Voet. Duim»

Breed «— — — r 0 — 7

Dc Voorfteven was inde Winkelhaak vandc bovekant

vandc Kiel . tot den boven binncnhoek lang 3 — 9

By de Bogt van Tooren om gemeten —- 10 — 8

Dik — — — . o — si

Aan dc Kop breed — ~~ *-» 1 — «5

Dc Kop ftak boven 't Barkhout uit — — o —10

Sy viel uit het langfte Lafch ^ — 6 — 0

Dc Agterfteven viel — — 1— o —1^
Inde Winkelhaak lang — — 4 — o
Onder breed — — —— — 1 — o
Dc Schegge uit den Hiel lang —, — 7 — 1

Aan dc Steven breed — — — 1 — 7
Dc Steven dik — — — o -~ f
Dc Spiegel aandc Agterkant wijd — — 4—1
Dik — — — — 0 — 7
Breed — —- — — % — s

De Hckbalck breed — — 0—41
Nota, de Spiegel was te nauw.

Het Barkhout breed — — .— 0—5-
Dik — — — — 0—4'
Het vafte Bocyfcl in 't midden breed — — o —10
Het Roer breed — — — 3 — o

Dc Tent lang — — — — 18—6
Hoog uit dc Kiel voor — — f — 4
Agter — — —- — 6 — o
De Stuurplcgt lang — — — 7 — 8

De Banken hoog — — — 1 —3^

Een Boe-

'By de Letter B « een Boejer-jagtjc te zAen.

LAog Overftcvens — — — 27— o
Binnen de Huid wijd —• — — 8— o
Hol op de Boorden — — x— 6

Het vafte Boeylèl breed — — —- 1— o
Het looze Bocyfcl breed — — o— 6
De Kiel waf lang — — — 18— %
Dc Voortleven viel uit het Einde der Kiel — 6— q
Was aan de Binnehoek in de Winkel lang — 6— o
De Agterfteven viel _ 3— 9
Was aan de Binnenhock lang — —- ÜJ-— o
Dc Stevens waaren dick — — — o— 4
Dc Voorplegt uit de voorkant vandc ftcven lang 10 — o
De agterkant vande Kooker — — 8 — 7
De Maft lang — „ — z8 — (5

Dog was wat te kort.

Een

Digitized by Google



B O V W~K ONS T. 317

Mfn Spiegel-Jagfje p boven open, met 7 Qfyeyflaatfen , Van drie
„J^

8
.

Vierde , en hatv Duims Wagefchot , is weinig 'Dagen '* >oor K
Letteren remaakt.

w
,

tt Ang • — — — : 17 — o

JL Wijd — — — : — 5 — x
Hol op 't Bocifel — — — :

* — o
Voor Guldens — — — — 70 — o
Aan dc Smit — .

—— — •'— '8 — 0
Aan de Beeldhouwer — — -1— — 1 1 — o
Aan de Schilder — — — 7—0
In Summa voor 96 Guldens.

^oof* Snebbefchmt,fonder Gangboorden, of Venneboomen

>

maar met Noordfcfpe Dcelen oVerdwers toegedekt.

LAng — — — 4ï)
Wijd — — — — 9 £ Voeten.

Hol — — — 4 S

wierd nog maar weinig Tijds geleden) Tonder Yferwerk, voor Ge»ai

490 Guldens gemaakt. Dog den Beftccder , al eer den Bo- SS*"
-

dem nog geleid , of de Stevens geregt waaren , andere ge- fchuit.

dagren neemende , zeidc tegen den Bouwmeeftcr hy zoude

'c Vaartuig een Voet of vijv langer, x ü 3 Duimen wydcr
maaken , en men foude uit krast van de voorgaande Conditiën • -

aangaande de vergrooting , de zaak daar na wel eens werden.

Dog 't Werk afgedaan Jfijnde, zo eifte den Bouwmeeftcr voor de
voorfchrevc vergrooting 60 Guldens meerder} 't geen den Bc-
fteeder, die by zig zeiven hadde (laat gemaakt, met ontrent

Guldens te fullen betalen, feer vreemd voor quam. Zulks

ik, benecvens nog een ander verzogt wiesd, 't Verfchil f.t wil-

len middelen , en uit de weg doen. Waar op in gedagten na-

men, te fien, by uitreekeninge, hoeveel Elv-duimiè vierkante,

of Lighamelyke Voeten 't Vaartuig , na 't voorfchreve Beftek

foude hebben groot geweeft, en bevondc, na dat Langte, Wijd-
te, en Holte, met den anderen Gemultipliceerd hadden, de
voorfchrevc Schuit (ouden hebben ingehouden 1610 der voor-

fchreve Voeten: maar dat nu 18 54 Voeten groot, en bygevolg

Z34 derzelver Voeten grooter was» als te vooren 'foude' geweeft

hebben. Waar op vervolgens , na Evsnredcnheids Regel , zei-

de 9 1610 Voeten geven 490 Guldens, hoeveel een Voet, quam
ruim 6 Stuivers, voor yder Voet. Nu defe 134 Voeten maken 70
Guldens, 't geen de lumma was die den Bouwmeeftcr, volgens

delen Regel nog te eifchen hadde, dog liet fig met 50 Guldens

te vreeden (lellen. Maar 't zal (mijns Oordeels} onte overwe-

ging waardig weien , alhier te zien , of delen Regel , tot Schee*

pen die grooter', en na evenredenheid zwaarder fijn gebouwd,

ook zoude konnen toegepaft werden* daarom zo zullen wy ons

Kr 3
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zclven het driedekte Oorlog -Schip dat hier vooren , by d' Edt

:
'\ Heer Nkolaus tritien, n£ Taxatie der byzondeire Deden, alleen

.-. wegens Hout» cn Arbeidsloon » Tonder Yzerwcrk, op 74152 Gul-

dens geftcld is, voor Oogen (lellen, 't Schip was, na 's Mans
zeegen over-Stevens lang — — 16 f — o
Wijd, op de Buitekantcn vande Huid , zo ais ons

Vaartuig gemeeten wierd, ontrent — 4.4—0
Hol onder den Overloop 16 , tuflehen dep Overloop

en Boevenet 8 , tuflehen 't Boevcnet, en 't Vin- ;

.

kenet 7, cn nog Voorfcheens 5 Voeten, maakt - ,.

de gehecle Holte — —
• ~- 34,7^ 0

Defê drie Getallen met den anderen Gemultipliceerd , komt
246840 vierkante Voeten voor Schips inhoude."1 Zó wy nu (ég-

gen dat ydcr Voet 6 Stuivers koft, (oo fal 't geheele Schip; te

weten, alleen het Hol. fondcr Maften of Yenvcrk 740fx Gul-
dens koften: 't geen van de voorfchreven Heer Witiens Calcula-

tie zeer weinig zoude verfchillen : gelijk by 't Werk te fien is*:

161

44
660

660

7^o
H

29040
21780

246840

6_
148104I0

740 jx

'tHier voorgemelde Smal-fchip , dat voor 1915- Guldens, fon-

dcr Grov-yfcr, of Spykers wierd aanbeftccd, voet. Duim.

was lang — — — — 58 -— o
Wijd, op de buitekantcn vande Huid, — — 16 — 1

Hol op het Boeifel — — — — 7 — 7
Altemaal 11 Duimfe Voeten , .welke door malkander genoenig-

vuldigt 7116 vierkante Voeten cn 2137 Guldens in Geld, uit-

maakt, 't welk ook vande uitgcloovde Penningen maar xxx Gul-

dens verfchild , die den Bouwmccftcr na den voorfebreve Regel

foudc hebben tc kort gekomen» dog alfoo hy geen Spykers le-

verde, die den Schipper nog ixo Guldens koften t/ die ook het

Arbeidsloon van 'c Befchotwerk moft betalen, en nog al (alrijke

fumma kwam te bedragen ; foo fal 't vcrfchil alhier ook weinig

wefen. Ook moctmen aanmerken, dat in alle befteedc, cn aan-

genomen'Wcrkcn, dog byfondcrlijk inde Scheepen , het fomrijds

eens tot voordeel van den Bcfteeder , cn dan wel eens tot voor-

dcel van den, Aanneemer uitvalt: dewijl , gelijk' hier vooren ook

is aangeroerd, op de Scheepsbouw > nier, foo veel ftaats» als op
de Huisbouw te maken is. Den
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BOV W-K O N ST. 319
Den hier voorbefchrevcn Damloopcr, die voor 1 5*1 5 Guldens

wierd gemaakt» en na de geraecne 11 Duimfe

Voeten lang was — — — 57 — 0
Wijtl, op de Buitckanten van de Huid — ix — 4
Hol vande Kiel tot op het Bocyfel — . — 6 — 8

Zal * zo men agt geevd , op de zwaarheid van 't Bedek , en

de geringe Payen daar den Schipper jaarlijks by betalen kan ,

defen Regel ook niet verre komen te ontwyken. Wyders zie

ik dat dele Reekening , op ligc gemaakte Haring- Scheepen, en

Holle een-dekte Fluiten gcenfints paden {oude, want rinde aan-

geteikend, dat een vande grootdc Haring - Schcepen voor 317*1
en een Fluit, lang 107, wijd 13 Voeten 6 Duimen, hol ix

Voeten 6 Duimen , voor ;8oo Guldens fijn gebouwd gewor-

den» die na voorgaande Calculatie , beide veel hooger in Prijs

{oude hebben gcloopen. Zulks, mijns Oordeels, al bezwaarlijk

een Regel die algemeen , en Tonder eenige Exceptie tot alle Schee*

pen foude doorgaan, te vinden foude wefen.

Het XXXV. HOOF T>-T> EEL
H A N D B L D

Hoedan» , of op wat ivy$c datmen 't Getal der Lajlen die

een Schip Voeren kan , ^al weten konnen. l{e]olutie by de-*

Jen Staat daar ontrent genomen. En
, Ordonnantiën daar op

,
gemaakt. Nog een andere of tweede weg om de grootheid der

Scheepen te konnen weten.

MAar nademaal in *t voorgaande Hoortdeel iets vande
Lighaams meeting hebben geleid, zo fchijd mijn Pen»
om ook iets vande grootheid der Scheepen re fchrijven

,

alsvanfclvs heen te glijen. Sy werd by ons, gemeen-
lijk by Lallen, maar by l^ngclfche, en Franfche by Tonnen
uitgefprooken. En werden twee Tonnen by haar, ontrent voor
een Lad, x>f 4000 Ponden, by ons, gereekend.

Twee wegen fijnder door welke men eenigfints tot het getal Hori«:

der Laden, die een Schip, op gefielde Diepte, om bcquaamlijk i"'
g
e
^[™

efl

Zee te konnen Bouwen , geladen zijnde zal voeren , komen Liften die

kan. d' Eerde weg, die wel de gereedde, dog niet de fekerde ^^jj
is, is alsmen uit alle foorten van Scheepen, een vande bequaam- riTmera*

de, met gewogen gewigt, ter behoorlijker diepten laden doet,

'

en 't getal der ingeladen Ponden, en Laden aanteikend. Hier
op dan gemectcn Schips Langte Over-devens, de Wijdte tegen

de Wegeringen , op 't Wijdde van 't Schip , en de Holte op de
onderde uitwatering, ter plaatfe daar gemeenlijk Schips Holte

fccmeetcn werd. Dcfe drie getallen onder den anderen Gemultipli-

ceerd)
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cccrd , zo lal dc uitkomft te kennen geven 't getal der vierkante

Voeten» die 't Schip op gcfeide wijle lal groot welen. Vervolgens

de voorlchrcve Voeten . door d' ingeladcne Lallen gedivideert

of gedeeld lijnde» d' uitkomft fal te kennen geven hoeveel Voe-
ten tegen yder Laft ftaan , welk getal Voeten voor een algemee-

ncn Divifor, om alle andere Schcepen, vande felve rang, en op
d'eyge manier gemeeten, daar mede te dcc)en, men aantcekencn

mag. En op defe wijle » hebben haarc Hoog-Mog: de Ed: Hee-
ren Raden van Staten der vereenigde Nederlanden» inden Jaare

1636, liende datter daaglijks veele onluften en krakkeelen, on-
der de Binnelandfche Schippers» den Lande met haarc Scheepen

gediend hebbende, ontrent het betalen van haare Daggelden » en
Vragt-loonen voorvielen» yder voorgevende dat fijn Schip groorcr

van Lallen was» als bet wel inderdaad» om bequaamlijk op de
Zceuwlche» en anderen Stroomen te vaaren» voeren konde, een

middel bcdagt, om alle de inder Landen dienft lijnde Schcepen
behoorlijk» en gemaklijk op Lallen te Hellen j te weten aldus

s

uit alle foorren van Scheepen die gemeenlijk in gebruik fijn,

wierd'cr een vande bequaamlte met gewoge Kogels, of Kanon ge-

laden , tot zoo diep als de daar toe gefielde Scheeps-kundige

oordeelde dat genoeg was, om by volhandig Weer en Wind te

konnen vaaren. Dit alzoo verrigt lijnde» wierden de Scheepen

ontlaft, en aangeteikend hoe veel 4000 Ponden, of Lallen zy
hadden in gehad; vervolgens de ontlade Scheepen gemeeten met
de Wefelfc Voetmaat, de Langte, over dc Stevens, de Wijdte
tufichen de Wegers, in't midden, of op *t wijdde van Schip, de
Holte vier Voeten agter de Mafibalk, vande bovekant der Buik-

denning. tot de onderkant van 't Spygat. Welke drie getallen

met den anderen gemenigvuldigr, men lag hoeveel vierkante Voe-
ten , tegen yder Laft die 't Schip hadde ingchad , quaamen aan te

(laan, en wierd bevonden dat alle wijd - Schcepen , Smal-fchee-

pen, Dremraclaars , Damlooperi , Bayers , Beitel-aaken, en alle Rond-
fchecpen, tegen yder Laft hadde 180 Voeten. Sammoreulên, Plei-

ten, Geubels, Schrcrfchuiten, 170, Rondfchuiten, of Kromfte-
vens, 194, gewegerde Kaagen 206, en ongewegerde Kaagen had-

den 140 Voeten tegen yder Laft ftaan. Dog de Kaag-fchippcrs

voornaamlijk die van Rotterdam doende haare Schecpen van Tijd
tot Tijd ftcilder van Stevens, en vierkanter van Kimmen bouwen,
fiilks fy oordeelde na de grootheden haarer Kaagen, zoveel Lallen,

als Smal , en andere Schcepen , die maar 1 80 Voeten voor 't Laft

moften uitleveren, konde voeren; hebben zy by Requefte ver-

zogt dat haarc Kaagen, even als andere Scheepen, mogten ge-

rra&eerd en gehandeld werden. Waar op haare Ed. Hoog-Mog.
in den jaare 167x9 in dato den ƒ Mcy.dclê volgende haare

goedvindinge , aan den Contrerolleur van de Ykinge der Schee-

pen, tot Dordregt, lieten toekomen, fpreekende van woordc
ten woordc als volgd.

Extracl
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ExtraSl uit de %e[olutien Vande Ed: Mog: Heeren <ï(aden Van

Staaten der Vereenigde Nederlanden.

o
Donderdag den 5 Mey 167%.

Stfangen een Mifftve van dtn ContreroUeur vande Tkinge % Hugo Re^M*
van Dijk» gefcbreyen tot Dordregt , den 3 de/es , houdende <im

ingevolge van baare Ed: Mog: Appoin&ement , in date den 16 JSJj
- "

JpriU daar bevorens berigt 9 op den Requefte van verfebeide Schippers , oomi.
8*"

varende met Kaagfchuiten, wonende tot Kotterdam, waar op gedeli-

bereerd zijnde, is goet gevonden , en ver/laan , dat affe vierkante

Kaagen, naar de bedensdaagze manier gemaakt werdende f zullen werden

gereekend en gecalculeerd honderd tagtig vierkante Voeten in een Laft.

En nademaal eenige baatzoekende Schippers tragten dat haare Schee-

pen en Schuiten hooger ge-ykt worden, als dezelve inderdaad bevonden

werden* en dat eenige Tkmeefiers haar onderwinden Scheepen en Schui-

ten eenige Laften hooger te yken , als wel volgens d Order van 't land
behoord; is wyders gerezolveerd den voorfchreven Contreroiïeur , mits

dezen , te Authorizeeren , omme zig dienaangaande nader te informee-

ren , en vervolgens de Maliverzatien by hem te ontdekken , aan baare

Ed: Mog: bekend te maaken , ten einde daar tegens gedi/poneerd mag
werden, zulks als ten meefien dienjle van den landen bevonden zal

werden te behooren.

En vrn getcikend

J. VAN SlINGELAND.

Maar als in 'c laatfte van den voorzeiden Jaare 1672, alleen

door de vrceze der Franfche magt , verfcheide Leden 'c vereenigd

Lighaam wierden afgefneden , en in d' andere byna- alles over

hoop geworpen }
zulks tot herftellinge van 't gemeene Wezen,

een zeer groot getal Binnelandfche-Scheepen inder Landen dienft

moften veerden' aangenomen , zoo hebben haare Ed: Mog: de

Heeren Gecommitteerde Raaden van haare Ed: Groot Mog: de

Heeren Staaten van Holland ende Weft- Vriesland, wetende dac .

in 't voorgaande, ontrent het Yken der Scheepen, by verfchei-

de Yk-Mceftecs of misflagen, of fraude waaren begaan, in den

Jaare 1673 twee 4 drie algemeene Yk-Meefters onder Eede, en

tot 's Lands koften aangeftcld, en gewild zy zouden (de Novo")

net /onderzoek * op de Grootheid der Scheepen , den Landen >

'dienende, doen, in maniere als hier volgd.

ExtraSl uit de ^folutien Van haare Ed: Mog: de Heeren

Gecommitteerde Raaden, Van baare Ed: Groot-Mog: de

Heeren Staaten Van Hoiïaitd ende Wejl-Vriesland
,

Genomen op den z ƒ February 1 673.

1
S naar voorgaande deliberatie gcarrefteerd dc Ordonnantie, of-

te Inftru&ic voor Cornelis Janfz van rk, 's Lands Ykmceftcr toe

S f Del fs-
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Delfshaven, zoo als dezelve hier naar van voorde tot voorde

(laat geïnfereed. omrac hem > in het Ykcn der Scbeepen , daar

naar te Reguleeren.

Volgd de VoorfcbreVe Ordonnantie.

, *

EnOr; ^vRdonnantie, waar op alle de Schuiten cn Scheepen, die in der
doananrit i 1 Landen dienft gebruikt werden, Gc-ykt cn Gemeeten zullen wcr-
durop ge.

den , yder Lalt gereekend op vier duizend Ponden Gcwigt: om-
me volgens d' Ordre, en Lijfte, ontrent de Schecps - vragten ge-

i9 en gearrefUerd, daar op betaald te werden.

L

Omme rot kennifle vande Grootheid der Scbeepen bequamelijk te ge-

raaken , ral van alle foorten van Scheepen , vande grootüc toe de kkinttc,

die Ordinaris inder Landen-dicnlt gebruikt werden, van yder foorte een

werden geladen , met Yzcr gewigte , tot kofte vanden Landen , in ma-
niere hier naarvolgende.

II.

Te weten , de Smalfchecpcn zullen diep geladen werden tot i * Dui-
men beneeden de Onderkant van 't laagfte Spygat.

Damloopers, en Kromftevcns tot 14 Duimen beneeden'c laagfte Spygat.

RondTchcepen , en Kaagen, tot de Onderkant van haare Barkhouten

toe.

III.

Waar naar 't voorfchreve Yzer uitgeloft, en op yder foorte

pen , 't gewigte , dat dezelve in manieren alt vooren , hebben moeten
laaden , aangeteikend zal werden : omme daar naar vande voorfchreve

Scheepen, yder op zijn foorte, de Langte, Wijdte, en Holte, op*t wijd-

de gemeeten te werden. Met Hout- Voeten van elv Duimen, de Voet,
het Hol vande voorfchreve Schcepen, omme naar advenant de Grootheid,
cn Mate van alle andere gereekend, en gefteld te werden.

IV.
«

Welke voorfz Ykinge zal werden gedaan by Cêrnelts J**ft ww •

daar toe by de Heeren Gecommireerdc Raadcn dezer Provintie beëdigt
en Gecommitteerd tot *$ Lands koften.

Zal aldaar met de Dordregtfe Hout-maat moeten, de Langte, Breedte,
en Diepte vande Schcepen , daar van Ykinge zal werden verzogt, re
weten op het Wijdde , en Diepfte , en daar van geven Altcftatien aan
de Schippers , onder zijne behoorlykc Subfignature.

VI.

Welke Attcftaticn by de voornoemde Schippers overgeleverd zullen
werden, aan de Magiftraaten der Plaatfen daar onder zy woonen, omme
de befchciden daar op de voorfchreve Schippers uitreizen, Conform de
Ordonnantie op de uitreizen der Scheepen gemaakt , gedreflêerd te wer-
den.

Vlf.

En indien 't gebeurde dat iemand met dezelve Ykinge, naar propor-
tie vande Voetmaat, invoegen als vooren genomen, eo gecalculeerd, niet
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te vreeden waare , zoo zal hem vry ftaan Her-ykingc met gewigte van
Yzer te verzoeken , 't welk hem geconfenteerd » en toegelaten zal wer-
den, mits Conditie ingevalle dac na de Ykingc bevonden werd dat hf
moet blyvcn Haan , onder zodanige foorten , en groote van Scheepen,
als by den Yk-meeftcr is verklaard geweeft, zonder verhoogd te nioogen,

of te moeten werden , zal de koften daar van ,
by den verzoeker van

den Yk gedragen moeten werden.

VIII.

En ingevalle bevonden werd dat den verzoeker onder een grooter foorte

van Schoepen gefield, en zijn Loon verhoogd moet werden, zal de vooifz
Ykingc gefchieden tot koftc van den Lande, zonder dat den Schipper » ter

zaake van Leg-dagen, gedaurende de Ykingc, iets zal mogen pretenderen.

IX.

Ende zullen gecne Schippers van haare Vragt-loonen betaald werden >

ten zy alvoorens vande voorfchreve Ykinge behoorlijk blyke. Ende zal

van dezen gegeven Extract, aan den Commijs en Boekhouders der Fi-

naotie* om te dienen tot haare narigtinge.

Accordeerd met de voorfchreve Refolutic

Waar op vervolgens, na gedaane Ykinge met Gewigt, haare

Èd: Mog.- de Heeren Gecommitteerde Raadcn vande Scaaten van
Holland ende Weft - Vriesland hebben genomen deze volgende

Refolutie.

Extracl uit de (Refolutie Vande Ed: Mog: Heeren gecomitteerdé

gaoden Vande Staaten Van HoUand ende Weft-Priejland
,

genomen op den 20 December 1673.

IS naar voorgaande deliberatie goed gevonden en gerefolveerd , dat naar

dezen by 's Lands Yk-meefters binnen Dordregt , Spaarendam f en
Delfs-Haven, in het Mecten der Scheepen zal werden geobferveérd , de

Voer, Ordre, en Wyze hier ondergefteld.

Lyfte Van de Meetinge , Calculatie , en Lajlen Vande Scbetpen
,

inder Landen dienjl gebruikt.
r j *

DE Mcetinge vande Langte werd gedaan over de Buitekanten vande
Stevens, en de Wijdte gemecten op het Wijdfte, ofte ten halven
in 't Schip , tuflehen de Wegerinêcn , en de Holte vier Voeten
agter de Agterkant van 't Maft-gebind , ende dat vande Oppcr-

kant vande Buikdcnning , tot boven op het Gangboord, aande OndcN
kant van 't Spygat, en dat met Wezelfc Voeten, van elv Duimen voor

een Voet.
• • * .

De Calculatie gefchied op de. volgende wyze?

Wijdfcheepen,ofte Potten, 1
Kerveel-, of Smalfchcepen ,

'

Drcmmelaars, /Moeten uitleveren voor yder Laft 180

Damloopers, \ vierkante Voeten.

Beitel-aakcn ,
*•

Ponten, of Kraalden, J ; . , -
S f % Dim-
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Damfehaiten , } iW Voeten toot een Laft.

Rond-fdrahen , of Kromftevens ">
Voeten voor een Laft.

Zant-fchuiteo — — J
y*

Saramoreufen 7 ,7o Voeten voor een Lalt
Pleiten S

Groote Zevenhuiffe Turv-ponten
,

}

Scbiet-fchuiten , beide te mecten V 176 Voeten toot een Laft.

als of Gcweegcrd waaren 3

Gcwcegcrde Kaagen } aoo* Voeten voor een Laft.

Ongeewegerde Ktagcn £ 434 Voeten roor een Laft.

Eeniee weinige groote vierkante Gelderfchc Kaagen, van 18 Laften, en

daar boven, deze te reekenen tegen — 196 Voeten voor ccn Laft

Een weinig minder of meerder naar Conflderatie.

Geen 9cheepen willen als Ongeweegerde Scheepen gemeeten werden

,

als alleen Ongeweegerde Kaagen. Ende zal van dezen gegeven werden

,

Extrad aan de voornoemde Yk-Mceftert, met laft van haar daar naar

te reguleren.
Eff wéi gttttVpii

Symon vav Beaumont.

Maar als in den Jaare 1678 den Oorlog een einde nam, zoo

hebben haare Ed. Mog. bet voordeel der Landen behertigende

de jaarlijkfe Trattamenten der voorfchreve Yk - meefteren inge-

trocken, en 't gezeide Ampt ten kofte vande Schippers» ook de*

volveren laten op meer andere Yk- meefteren inde refpetrive

Steden woonafctig , welke nu heden , alleenlijck dat de hier

voorgemelde groote Kaagen ook met 1 80 vierkante Voeten Cal-

culccren, zig nog naar de Ordonnantie vandenjaare 1Ö3 6 voe-

gen, die ik , nadcmaal dezelve Schippers en Koopluiden lom-

tijds kan te paffe komen, goed geagt heb, hier by te voegen.

Ziet hier de Ordonnantie ; mitsgaders de Lijfte naar welke

de betaalinge aan den Schipperen met haare Schccpcn , den
"

den gediend hebbende, werd

O R D R E
Op 'r ftnk Van de Scbeeps-tfrt&m.

1
7

EErftelijk fal het den Magiftraten» Commiflaris Generaal van de Le-

ger-Scheepen , tttóe Commiloi , vry ftaan aan te nemen, Scheepen

van fulke grootte ende fterkte, al* fy rot dienfte van 'c Land* fnUen

bevinden nodig, fonder dat iemand den felvcn aangenomen , fal dkh
gen mcUojon, ca*«L» tftc,bflurt*.»pWtcren.

, : r,

Ende fullen voortaan geenc betalingen gedaan mogen weadèn aan

Schipper»

,
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Schippers, gevoert hebbende Krijgsvolk, Munitiën , Vivrea, ende ande-

re Goederen, t Land aangaande, 't en zy dat de felve exhiberen Atte-
ftaticn geqoalificeert, als volgd:

Eerft, datfc innehouden de ladinge ende loflïnge op een ende 't felve

papier geteikent, ende niet op diverlche papieren, oft elks apart: Ende
lal diegeene, die het befcheyt vande inladinge geeft, daar inne (tellen,

dat den Schipper bekent de ingeladen goederen ontfangen te hebben,
ende *t felve den Schipper laten onderteckenen.

Dat de Atteftatie van den dag vande ladinge ty gegeven by de Ma-
giftraat vande plaatfe daar de ladinge is gefchied : of in Forten , by den
Commijs aldaar; of by aldien het in t Leger is, by den Commiflaris Gc-
neraal vande Scheepen, die de felve Atteftatie fal geven in 't Leger, fo

het doenlijk ia, ende den tyd luiks kan lyden; anderfin ts fo wanneer de
reyfe volbragt, ende hem daar van Atteftatie vande loflïnge fal zyn ge.

levert , op welke Atteftatie hy als dan fyne Atteftatie vande ladinge lal

teykenen, fonder de welke geen betalinge fal gedaan worden, gelijk voor-

fchreve.

Ende wat den Schipper minder fal leveren als hy ontfangen heeft , fal

't felve van die de Materialen ontfangt , het in de Atteftatie vande loflïn-

ge gcfteld , cndc aan hunne Vragt gekort werden.

Dat de felve Atteftatie inhoude, dat de Schipper expreflelijk is afge-

huyrt om die rcyfë te doen , op dat alfoo voor-gekomen werde , dat van
drie ofte vier Soldaten , krank oft gequetft geweeft , endc gereconvaleceerc

zynde , die by de Schippers dog naar 't Leger varende, mede genomen
werden, geen aparte rcyle werde gebragt, of meer gecyfcht als 't Veer^
geit van elk Pcrfoon is bedragende.

Dat mede de felve Atteftatie vande ladinge inhoude, dat de Schipper»

ter plaatfe vande loflïnge komende, aldaar fullen doen teykenen op de
felve Atteftatie, den tijd vande lofling, by de Magiftraat: oft indien de
loflïnge in Forten gefchiet, by den Commijs: oft in de Legers, by den
voorlchreve Commiflaris ende Contrei olie ur vande Scheepen j oft ander
Pcrfoonen , daar toe geitel J.

Dat ook in de felve Atteftatie ecfteld zy de Namen van de andere
Schippers, endc groote van der feïver Schecpcn, die t' famen tot trans-

port van een Compagnie gebruykt zyn geweeft; op dat geweten mag
werden, dat in 't getal vande Scheepen, tot het vervoeren vande Solda-
ten» niet en werde geèxccdeert.

, n

Endc dat voorts op de felve Atteftatie gcfteld zy, by de Mag 1 ft raten,

Officieren van de Magazynen, ofte Commiflaris Ucneraal, endc Contrc*
rolkur vande Leger- Scheèpen , (naar gelcgcntheyd vande plaatfe daar de
Scheepen lullen aankomen) den dag van de loflinge ende ontüaginge, en-
de 't felve onderteykent zy na behooren, met een Zegel ofte Cachet daar
op te drukken.

Ende foo wanneer de Schippers, door Aöe van Sync Excellentie,

eenige Soldaten in verlcheyden Steden belaft werden te logen, lal den
Schipper gehouden zyn, voor ende al eer hy dc felve loft, daar van ken-
nifle aan de Magiftraat te doen, cndc van dc felve laten op de voorfchre-

ve Afte teekenen, hoe veel Soldaten, ende op wat dag hy op yder Dlaat-

fcgeloft heeft. *

. .;

Ende werden alle de öude Yck-brieven, gegeven pp de oude : dianier

voor dart: defes, by defe geannullecrt , ende alle Schippers gehouden ^nieu-

we Yck-brieven van hare Scheepen oft Schuiten te halen, endc <jiej, al-

derwegen (in dienft van 'r. Land zynde) By haar te hébben, om t' allen

ryden, 't zy by den Commiflaris Generaal ,• de Cotitrcrójleur van dc Sche-
pen, ofte den Contrerplleur van de Ykihgc nagefien éndè de regtc j/poie,

van 't Schip ofte Schuyt , midsgaderV waar", endc wanrfcër't Schip %Ue
Schuit ge-ykt, gemeeten ende gecalculeert, mag werden nagefogt, 00
*t felve in de affcheyt-brieven van haar dienft gcfteld te werden,

o Endev&llen na gedanen dienft, 'tay in 1 Legér c£é diar'ftriten,

ik--- S i 5 over-
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overleveren neffens haar befebeyt, den voorfchreve Yck-brief vande groó*

te van haar Scheepen ofre Schuiten , ende die alle Jaren vernieuwen » of-

te op dc rugge laten teekenen, dat fy de felve Scheepen ofte Schuiten

nog voeren.

En Je by aldien eenige Schippers van 'de Officieren voor genoemt,
bevonden werden haar te behelpen met eenige oude oft geleende, ende
«nderc gefabriceerde Yk- brieven, in wat manieren het lclve Joude mogen
gefebieden , contrarie haar Hoog Mog: meeninge ende intentie , zullen

daar over verbeuren voor de cc rik reyfe hun verdiende loon; de helfc

ten behoeve van de geene die de ontdekkinge doen lal , ende de ander

helft voor den Armen van de plaatfe daar dc ontdekkinge fal gedaan wor-
den ; Ende voor de tweede reyfe te verbeuren van gelijken de verdien-

de, ende daar en boven arbitralijk geftraft te worden.

Alle Scheepen met Vivres , Munitiën , ende andere 's Lants goederen

,

in 'c Leger gediend hebbende, fal beuren dien ft gc verifieert worden neffens

dc Commiflaris ende Contrerolleur , ook mede by de refpeétive Commi-
fen, over de bewaringe der lel ver goederen gefield, fonder dat eenige

Atteflatie, daar d' een of d' ander band is gebreckende, fal mogen vali-

peren.

Sullen ook fodanigc Attcflatien niet mogen aangenomen worden, ten

zy de lclve komen t* accorderen met het Regifter onder den Rade he-

ruit hebbende, voor lbo veel den tijd van *l Leger is aangaande. Toe
welken cynde den Rnad ofte Gedeputeerde (uilen bcforgen , dat ccn dub-

belt van dien aan de BetaaU.Hcercn gclevert fal worden.

Ende fullen geene betalingen werden gedaan , ofte Ordonnantiën wer-
den verleent , op Atieftaticn daar yets ruffchen de rcgulen , onder ofte

boven, ofte ook in margine, is bygefebreven,

IIL

Ende by aldien de aanneminge gefchied tot eenige Leger* ofte Tog-
ten, by de Magiftratcn, ofte Commifcn op de Forten, in abfentie van
den voorfchrevcn CommifTaris Generaal , fullen de Schippers van de voor-
feydc Magiftratcn ofte Commifcn , nemen behoorlijke Atteftarie van den
dag der fclver aanneminge, ende hun met de felve, ende eenen behoor-
lijken Yck-brief , als vooren , prefentceren aan den voorfchreve Commifla-
ris Generaal ende Contrerolleur van de Leger Scheepen , binnen dep
cerften dag van haar arrivement, ter plaatfe daar fy fullen wefen, om
by hen ten Regiller gefield te worden , op dc verbeurte van haar ver-
diende loon. Ende fal de Commiflaris neerflig hebben toe te fien , niet

alleen of die behoorlijk gcdepefchccrt zyn, maar ook of dc Schipper»
middelertijd behoorlijk haar Reyfe hebben gevordert , ende daar op let-

ten in fijne Atteflatie die hy hun op dc afdankinge van hunnen dienft

fal geven.
*

o IV.

De grootflc panhyen Scheepen , te weten, van ta tot \x Liften
fullen twee dagen moeten leggen, boven den dag dat fy aangekomen
zullen zijn , zonder ccnig Lcg-gcld daar vooren te ontfangen. Ende de
Scheepen benccden n Laflen, zullen eenen dag moeten leggen, zonder
Dag , ofte Leg-gcld, boven den dag van haare aankomflc , als vooren.

Ende zullen dc Dag*gelden. niet Toopen na dar. zy zullen geloft zijn ^

waar van zy gehouden zullen wezen recogniu'e. te brengen van den Ma-
giftraat, CommifTaris Generaal, ende Contrerolleur vande Leger -Schee-
pen , ofte Commifèn vande Magazynen ter plaatfe daar fy gcloft hebben

,

mi ^èfteJd zynde, als hier vooren ArtykcJ %. verklaert ftact.

iu , j;f
• t ' •.. -.,••/ .. « .Jivl y :

Ice», indien de Schuiten pft Scheepen, gekomen zynde ter plaatfe

Digitized by Google



B O V W-K O N S T. 327
daar op de felvc bcvragt zyn, aldaar van wegen het gemcene Land 00
de Havenen daar van fy gevaaren zyn, ofte op naarder Havenc, tuflehen
bcyden, weder bcvragt worden, fullen nog halve Vragt ontfangen op
de Havenen daar fyloflèn. Maar vorder, ofte ter zyden, buiten den we£
varende, die van haare Stad is arekkende, fullen fy gehecle Vragt heb-
ben van »t geene dat fy buiten ofte uyt haren weg varen moeten?

VI.

De Schuyten ofte Scheepen die met Ammunitie Van Oorloge, ofte
eemge andere behoeften, van den Leger bcvragt worden , fullen met Dag-

« gelden betaalt worden na de grootte vande Scheepen , in conforroiteyt van
de Ordonnantie aireede gemaakt» oft nog te maaken, fonder dat fy yet
van het vcrzeylcn zullen mogen eyüchcn. 1

Gelijk mede de Scheepen die op Daggelden gediend hebben, ende
afgedankt zynde , ende daar naar gereed wefende om tc vertrecken , goed
gevonden werden haar van 's Lands wegen met eenen te bevrachten #
daar van geen rcyfe fullen mogen pretenderen, maar alleenlijk de be-
hoorlijke Dag gelden, by continuatie van den voorigen tijd, ende dat de
Rcyfc dueren lal.

VII.

Ende zullen alle Schippers ofte Schuitvoerders gehouden zijn , zoo
veel Volks, Peerden, ofte andere Vragt inne te nemen , als zy ter dis-
cretie vande Magiltraten ofte Commilen laden, Houwen , en inncemert
mogen; daar toe zy gehouden zullen zijn haaren Roef op tc breken. En-
de werden de Knapen van de Schipper- Gilden gelalt ende eeauthori"
-zeerd, agt ie nemen, ten einde de Schippers haare Scheepen wel (tou-
wen; op poene dat by gebreeke van dezen, 't zelve aan haare Vragt af-
getogen ende verminderd zal worden.

VIII.

Alle Schippers, van waar zy ook zijn, vaarende de Rivieren op met
's Lands Munitiën , Vivres ende Knjgs-volk , zullen gehouden wezen haar
te verzien van bequame Lyncn , omme (des nood zijnde) op tc peerden
zonder dat van 's Lands wegen haar ecnige zal mogen toegcfteld wor-
den. Ende zoo zy des in gebreeke zijn , zal dc fchadc ende verlet
uyt tc ontftaan, aan haar heder Perfoon ende Vragt-loon verhaalt wor-
den.

, IX.

Is ook dc eaprcffc mecningc, dat voortaan geen Schipper, tot lafte
van 'tLand, ccnig Sluys oft Brug-gcld fullen mogen brengen, nogtc bun
cenige Piloten toegeacld worden. Maar foo zy des van noode mogtcn
hebben , fullen zy tot heurlieder cygen koften haar daar van moeten ver-'
ficn: alfoo ten reguarde van dien, als ook vande Lynen hier boven ver-
meit, in tauxeren ende redrcueren van dc Reyfcn, behoorlijke confide-
ratie is gedragen: daar op dan alle Ontfangers, Convoy-meefters , Com-
mifen, ende alle andere, behoorlijk fullen hebben te letten j alfoo de be-
talingen , die zy dieshalven mogtcn aannemen te doen , tot haarliedcr
eygen lafte, als onbehoorlijk gedaan, geroyeert fullen werden,

X.

Item, zullen in alle Steden by de Magiftraat ende Decckens van 'tSchip-
pers-Gildc, alle Jaren alle Schcepcn ende Schuyten, midsgaders haar
Maften, Zeylen, Ankers, Kabels, opftaande ende loopende Want: als
ook hare Peerde-lyncn , behoorlijk gevilitcert, ende die bcquaam bevon-
den zyn • een A&e in behoorlijke Tónna van gegeven werden ; Welke
Acte dc Schippers gehouden fullen zyn te verthooncn aan den geénea
daar van zy Atteftatie nemen fullen.

XI.
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XI.

Endc alle Schccpcn ende Schuyten die in 's Landt dienfte Tullen ge-

bruykt werden» fullen ecrft ende alvoorcns binnen de Geünieerde Pro-

vintien t in dc Steden daar gcfwooren Yk-mccftcrs zyn gefield , by dc

felve moeren gc-ykt worden op defê navolgende ordre ende maniere. ,

Eerftelijk fullen alle Scheepen ende Schuyten de Lengte geraceten wer-

den over-ftevens; ende de Wijdte , om 't wijdde van 't Schip otte Schuyt

:

ende de Holte, van den opper-kant van de Buykdcnning aft tot den on-

derkant van tSpy-gat, vier Voet agtcr het Maft- gebint, alles met de

AVefclfche Hout-voet , gelijk die hier agter op defc Lijfte geteykent tiaar.

Welke voorfchreve Lengte mette Wijdte ecrft fal gemultipliceert worden,
ende daar naar mette Holte, waar uyt als dan gecalculecrt ende getroe-

ken fal worden 1 80 vierkante Voeten voor yder Laft , te weten ,' van

Wijd-fchccpen, Smal-fcheepcn » Dremmclaars, Daraloopexs, Bayers ende
Beytcl-Aakens, ende alle Ront-fcbecpen.

Ende de Ront-fchuyten fullen gereckend worden 194 Voeten voor
een Laft.

Alle de Sarnoreufen, Pleytcn , Geubels, endc Schiet- fchuyten , zullen

gereekent worden 170 Voeten voor een Laft.

Ende alle gewcegerde Kagen 206 Voeten voor een Laft.

Endc d' ongeweegerde Kagen 240 Voeten voor een Laft.

Dc Yktnge gedaan zyndc, zal den Yk-mecftcr geven onder fijn hand
endc Zegel eenen Yk-bricf, inhoudende dc namen van de Perlooncn,
die de Schccpcn ofte Schuyten toekomen, waar die woonen, ende her,

jaar ende dag wanneer d' Ykinge is gefchict. Ende in gevalle cenige

Yk-mcefters anders deden als 't behoort , zullen de zelve vervallen in de
boete van twee honderd Gulden , boven dc vergocdinge van de fchade
daar in het Land door hunne ontrouwigheyd is geraakt, ende daar ca
boven als infaam van hun Officie gedeporteert worden j te bckceren de
boete een derde-part voor den Aanbrenger, een derde-part voor den Ar-
men daar de fraude ontdekt word, ende het derde derde-part voor den
Officier die de calangc doen zal.

Ende werd een yder, dezenaangaandc, van nu af geordonneerd > hem
na den inhoud van dezen te reguleren ; ende gewaarfchouwt , dat ten
dienftc van den Lande, een Contrerolleur vande Ykinge is gefield, om-
me tot allen tyden ende plaat ien dc Scheepen endc Schuiten te ver- yken.

XII.

Een Compagnie van tfeventig Koppen , gaande uit 't Guarnizoen na
V Leger, endc weder uit't Leger in t Guarnizoen, zal hebben 41 Laften
Schecps-ruimte.

Va" 80 Koppen , 48 Laften. 90 Koppen , 5 4 Laften. 1 00 Koppen , 60 Laften.

1 10 Koppen, 66 laften. ïao Koppen, 71 laften. 150 Koppen, 77 laften.

140 Koppen ,82 laften. 1 50 Koppen , 87 laften. 160 Koppen , 91 laften.

170 Koppen ,97 laften. 180 Koppen, 10 2. laften. 190 Koppen, 107 laften.

200 Koppen, 1 12 laften.

< XIII.

Ende wanneer eenige Compagnien komen te veranderen van Guarni-

foen , als dan zullen ten reguarde van Vrouwen , Kinderen ende Bagagie,

geaccommodeerd worden met zo veel Laften Scheeps-riumtc, als volgd:

Een Compagnie van 70 Koppen, zal hebben jd Laften.

80 Koppen, 64 laften. 90 Koppen, 71 laften. 100 Koppen, 80 laften.

1 10 Koppen, 8 8 laften. 130 Koppen, 96 laften. 150 Koppen, 103 laften.

140 Koppen , 1 10 laften. 1 5oKoppen,u7laften. 1 60 Koppen, 124 laften.

170 Koppen , i j 1 laften. 180 Koppen, 1 $8 laften. 1 90 Koppen, 14j lallen.

Ende 200 Koppen. 152 laften.

XIV.
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XIV.

Boven welk getal van Scheepen, m h vmfebwe, ende tUsr vwgtMtdt Ar.

hktl verhaald : gcenc Magiftraten , Commifiaris ofte Commifen * ccnigc

meerden Scheepen oft Schuiten zullen laaten volgen ; ofte ook niet by «ie

Capiteyoen ofte andere Officiers geèifcht mogen worden; op poene dat de

overige Schecpen by de Capiteynen ofte Officiers zelfs' betaald zullen

moeten werden. Eode zal oy de Magiftraten ofte Commifen inde* At-

teftatie van de ladinge geëxprimeert werden , by aldicn de Capiteynen

ofte andere Officiers, door importuniteit ccnigc meerder Scheepen zouden

mogen roede nemen ; ten einde de Vragt der zeiver overige Scheepen

oft Schuiten aan haar foldye ingehouden mag werden.

XV-
Zullen van nu voortaan geen Colonellen, Ritmecfters, Capiteynen

^
ende andere Militaire Officieren, hebbende Wagens van 't Land, 't zy

datze die zeiver hebben verzorgt , ofte anders by ordre van zijn Princel.

Excel), door den Wagen - Mecfter Generaal haar zijn toegeftcld , met
Scheepen van 's Lands wegen mogen verzien worden. Ende zoo zy
des van noode mogten hebben , zullen zy haar zclven tot hun eigen

laile daar van móogen verzorgen.

XVI.
Dat het loon vande Scheepen in alle Provintien eenparig betaald zal

moeten wordet) , conform de Lijfte van wegen de Generaliteit aireede

gearrefteerr, ofte nog te arrefteren, om confufien te verhoeden.

XVII.
*t Gunt by de Lijfte van tauxatie van Dordregt^op de gefielde plaatfcn

is gezeid , 't zelve word van alle andere mede naar advenant verftaan, als te

weten , by exempel : zo een Schip komt te reyzen van Haarlem tot Enk-
huizen , zal hebben zoo veel als die van Dordregt : (afgetoogen zoo veel

als die van Dordregt hebben op Haarlem.) Zoo die van Haarlem rey-

zen naar Walcheren , zullen eerft hebben zoo veel als Dordregt heeft

tot Haarlem , ende voort zoo veel als Dordregt heeft op Walcheren.
XV 111.

Ende werden alle Magiftraten vande Leden ende Steden der rcfpe&i-

ve Provinticn verzogt , ende alle Officieren gelaft, hun na deze Ordre
prccilelijk te reguleren. XIX. i

Alle Schippers die met Scheepen ofte Schuiten het Land gediend hett»

ben veertig dagen , ende daar benceden , zullen genieten Reyzen , vol-

gens d' Ordre : maar zoo zy langer dienden als veertig dagen , zullen dan

met Dag- gelden betaald worden.

Aldus gedaan ende gearrefteerd

O%V %E op 't Jluk Van d' ïkinge Van de Scheepen*

l

DEn Contrerolleur vande Ykifige der Scheepen , zal in de Geuniccr-
de Provintie, de Schecpen die in dienfte van den Lande zijn, en-

de gebruikt worden , ende by hem nog niet Her-yckt en zijn*

dezelve mogen Yken , ofte Hcr-yken , ter plaat fe daar die t' huis

behooren, ofte daar hy dezelve vinden zal.

II.

Ende zal de Ykinge der Zeiver Scheepen ende Schuiten in alle de voor-

fchreve Provintien, Steden ende Plaatfcn, onder 't gebied van haar Hoog-
Mog: gehoorende , doen op ecne maniere, zoo in 't meeten als calcule-

ren , ende dat met een ende dezelve Voet-maat , te weten , de \VezeI*

fche Hout-voet , elv Duimen voor de Voet gereckent , gelijk dezelve op
de Plaat afgeteykend ftaat.

Ende zullen alle Schecpen ende Schuytcn de Lengde gemeteren wer-
T t den
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den Overftevens j ende dc Wijdte» op 'c wijdde van *c Schip ofte Schuit}

ende de Holte , van den opperkant vaodc Buikdcnning afi tot den on-
derkant van 'c Spygat , vier Voet ageer het Maft-gcbmd , alles met dc

Wczelfche Hout -voet , gelijck die hier bekent is, ende inde Figuur

der Voet- maten, hier voor, onder anderen, te zien is.

Welke voorfchreve Lengte met de Wijdte cerft zal gemultipliceerd

worden , ende daar naar met de Holte ; waar uit als dan gecalculeerd en-
de getrokken zal worden ïtfo vierkante Voeten voor yder Laft , te we-
110, van Wijd-fchcepea, Smal - fcheepen , Dremmelaars , Dambopert

,

Baycrs ende Beitel - Aakens , ende alle Rond -fcheepen.

Endede Rond-fchuiten Tullen gereekend worden 194Voeten voor een Laft.

Alle de Samoreuzen , PJeyten , Geubcls ende Schiet - fchuitcn , zullen

gereekend Worden 170 Voeten voor een Laft.

Einde allt gewecgerde Kagen 106 Voeten voor een Laft.

Ende d' ongeweegerde Kagen 140^ Voeten voor een Laft.

Ende of 't geviel dat eenige Scheepen ofte Schuiten , by de particulie-

re Yck-meefters gemceten, ende gecalculeerd by den Contrerolleur van
Ykingen der Schecpcn ende Schuiten, hoogcr gc-yekt mogte bevonden
worden dan die inderdaad zijn , zal den Coutrcrolleur daar van kennifle

doen aan den Raade van Staate. Ende zullen de Yck-meefters die daar

van haare Yk- brieven hebben gegeven, ende de Schippers die dezelve

hebben aangenomen , vervallen in de fchaade die *t Land daar door zal

hebben geleeden , ende boven dien in de peynen in de Ordonnantie

Artykel XI. begrepen. IV.
Van alle Yktnge die den Contrerolleur van de Ykinge van ryd tot

tyd zal doen. zal den zelvcn daar van terftond zenden dubbeld aan den
Raad van Staate, ende de refpective Provintien , ende aan d' Admirali-

teyten, ten einde daar van kennifle ende notitie gehouden mag \yorden

»

ende dezelve geobferveerd ende doen obferveeren daar 't behoord.

V.
Voor de Ykinge ofte Her-ykinge die den Contrerolleur vande Ykin-

ge vande Scheepen zal doen, ende voor t ichryven van de Certificatie,

die den zeiven aan dc voorfchreve Collegien , ende de Schippers van elk

Schip ofte Schuit zal geven , zal daar voor t* zamen tot lafte van den
Schipper genieten een Stuiver van yder Laft , zonder meer.

Ende zullen de Schippers die in 't Leger ge-ykt worden, mogen vol-

ts» met de Ykinge die den Contrerolleur v*ndc Ykinge aldaar,«aal

doen, zonder eenige andere te behoeven. .

Aldus gedaan ende gearrefteerd in den Raade van Staate , in

's Graven-Haage den veertienden Juny 1621. Ende voorts

by haare Edete Mog. geampheerd den zt January 1636

Formulier Vande Certificatien ,
by de Contrerolleur ende Yk~mec-

fttrs van de Scheepen te geven.

IK ondergefchreve van de Scheepen ende Schuiten ver-

klare by dezen, dat het van Schipper

by my gcraceten zijnde, bevonden is Overftcvcns lang

ende wijd op net Wijdfte, ofte ten halvcn in 't Schip, tullchen de W^gera
ende de Holte, v*ndc opperkant van de

Buikdenninge, tot de onderkant van'tfjpygac alles gemceten
ende gecalculeerd nadetnatcenordrcdaartocby de Edele Mog: Hccren Ra-
den van Sute geordonneerd in de Lijftc vande Schecps.vragten gefield , ende is

bevonden groot te wezen Ten oorkonde vjn Je-

zen , hebbe die met mijn eigen hand onderteikend , ende roijo Signet hier on^cr
opgedrukt. Gedaante*

Fermuliet
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Formulier Van de Cognofcementen , ofte befcbeid Van Inladinge
,

aan de Schippers te geven.
* * * *

•

VErklare ik op heden geladen tc hebben
in 't Schip van Schipper tot

groot Lallen, volgen den Yk-briefvan den Yk meefter

van den verleden by den zeiven geteikend, die den

Schipper aan mijn heeft vertoont, denombre van

omtnc te leveren aan tot

Aöun :';

'

j

:

: :

Formulier Van bekentenijfe Van de ingeladen Goederen , by de
• Schippers op 't voorfebreve befcbeid van Inladinge te /lellen.

BEkcnnc ik ontfangen tc hebben de Speciën hier

boven gcroert , ende beloovc die , 200 haalt doenlijk , tc leveren als

hier vooren geordonneerd is.

Formulier Vande fycepijfen Vande otitladinge Van Scheepen ende

Schuiten , by de Per/bonen daar toe gcqitalificeerd te geven.

T> Ekcnnc ik ondergefchreven tot

JDdc Speciën hier boven verhaald, mijn van wegen't Land, door den Commis
toe gezonden , uit handen van den voornoemden Schip-

per wclontfangcntc hebben. Aftum

VRAGT-LOON.
\(Hgt het Loon Van de Schccpen en Sdayten, Varen-

de Van d' een plaats tot d' ander , en ook die in

'f Leger dienft doen : Van den eerftcn Martij , tot

ten hften NoVembris : En Van den cerjlcn Decem-

ber tot ten leften Februar'ij , den fejlen Penning meer.

. - \

y

erfteftjk op atte open Aakcn beneden Vier Lajlen groot , die

*

fojider Anker , Touw of Volk onder Bruggen en elders in

V Lands Dienft werden gebruykt , fullen 's daags hebben Vijf-

tien fluyVers i Vtjf Laft , Vijftien jluyVers en een half-, Ses

Laft ,
festhten JluyVers -

3 en foo Voorts ofnvaarts
,
yder Laft een

halven JluyVer V daags meerder.

Tc* Een
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Ecn Schip ofte Schuic van I 4 Laft. f Lift. 6 Laft. 7 Laft.

|8 Laft.ft Laft.

I

K« Vtrirep op

fAmrterdam
A«cl
Armuidcn, —
Aarohcm —
Alkmaar —

-

Amersvoort
Aardenburg —
Bommel —
Bommeneede
Brouwenbaven
Blokzijl —r
Bncl

j

Bergen op Zoom
|

Breda

Buuren -

Crcvecuer
Cufcnburg
Cluindcrc

Cuindcr
Campen
Deiff

Deventer —
Doesburg
Delfzijl

Edam — -

Embden —
Encfchuizen

, Emmerik —
Goe*
Gouda \ 6
Gorcum \

Geertruidenberg i 4

Grave | 14 j*f

Gennipperhuis • %6 *7

Grietzijl | Jj 10^6
Groeningen
Haarlem >
Hcusdcn £10 —

Hardcrwijck— • 16

Hoorn > 1

Hatrem —
Hcllevcer-üuis

Harlingcn

Haflcïc -
YzenJijk —
Kotefchans

Liefkens-hoek

L1II0

Leiden —
Leeuwerden
Licroort —
Middelburg

Monniickendam
Muiden —

—

Medenblick
Kaarden —
Naflau -
Nimmeegen
Oudewater
Orfou —

_
Philippynen

Zullen hebben yan Leg geld'idaags 1 igul.9ftJrgulioft|«guliift|iguIiil^iguIijit!igdMft.|

Een

*
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Een Sch ip ofte Schuit van
j

^JLaft-Jf Laft. 15 Laft. 7U^% Uü.$Lj$.

Vm Dordrtg op

V*n Btrgtn of
%oom op

Rotterdam
Khenen —
Rhces -
Rhijnberck

Ravcftein —

—

*
j

steenbergen

Schoonhoven
Swol

j.Swarteflu is

« Schiedam —
|
Sint Andries

1 Staveren —

—

's Hertogen-bofch
I 's Graven weert
I 's Graven h ige
' Sluis, met de om-

leggende Forten

Ter Docle
Tbicl —
Ter Elburg
Ter Tholen
Utrecht
VlilTingcn

Vecre
Vaart —
Viar.en

Venlo
Wijck
Worchum

[
Wagcningen

| WiJlemftid

| Woerden
I Wecfp —
I Wezel
1 Zutphcn —
L Zierickzee

Yzendijk

j Aardenburg
Sluis, ende de om- <- , c,

leggende Forten

Vtn £n '4 of

V*n Dotsburg of

Véa Qtmfm of

Vétn Dtvtnttr of
Van Zjitphtn op

Vah Doesburg op

_ ( Bergen op Zoom
| i %"

^
Gecrtruidenberg

1

1

5

j i

8

Zutphcn —
Doesburg —

4 Aarnhem —
' 's Gravenweert

f '« Gravenweert
i Emmcrick

$

4-
7-
7-

14-

J-

7
II-

10

* s HerrogenboTch i 17
l einde* — >

Vm Tbicl op y* Henpgen-bofch , _ .T
} Hcusdcn k

9

Van Mujitn of -
j De Vaart

J

9——

7
4
S

4
7

7

14

f

7
li

r Aarnhem
7 's Gravenweert
fHarlingcn —

,
Zwdrre-fluys « A . .

iHaflèlt ?~
le ? ,J J

4 4
7' 7

7, 7
I4U
J J

17; 8

12 I,

1^1*

14
t)

*1

S

14
14

lo

4

i

4
r,

4

8

,5
i,

i

8

4
6

4
3

8

5

8

4 Ij-

9 9
i

9 9

18

1 16

15, 6-
It 8

««,14

14 19 ii io

lo

IO

7 10

7 io 16 ii

Zullenhebben van Leg geld '« daag» j igul9^1ignliog|igUl,iftlfgd.i?ftlrguliair/«^lr4ft.

Tc 3 Een
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Ecn Schip ofte Schuit van

rAmfterdam
1 Acxel —

—

Armuiden —
Aarnhern -

—

Alkmaar —
Amcrsvoort
Aardenburg
Bommel —
Bommeneede
Brouwenhaven
Blokzijl

—
Briel

Bergen op Zoom
Breda

—

-

Buuren —

—

Crevecucr

Culenburg
Cluindcrt

Cilinder

Campen —

—

Dclff

Deventer

Doesburg
Delfzijl

Edam —
Embden

—

Enckhuizen
Emmerik
Goei -

Gouda

iolaft.\

IJ
16
19
aa

z

.1*

. io

Iilaft.iixlaft. lïlaft.ii^aft.

14-

I* xo-

•4 16. .1617

" J4

8 18

i jlaft.

8. . la

Jxl

. 10 IJ

— 'ai

|IJ . .1016 —

»

ijo Jl—
I;,X*. . 15 ai . .

xx x!xx. . 19 aj. .16x4- li.xj. . loaó . . 7
tj, .16x4. «Mij. .IXJ6. .10x7 «il. .6
Ij . . Io'i4-— 14. . lo tf ij. . io 16 —

j ix ; .ix^j i ij

Io'i4 1 14 .

XI. • Mjlx

«J |"J

ia- x xx . . 19 xj . . 16x4 • . IJ

7 ! f j 7 . .,©! 7. .IJ

ia—— Iix. .ioi:. .I9IJ 8 «J«

17
16.

«J

"J
7
XX'

ij

7

JJ
4X

lo Ij— IJ.
. loaö .—!••
• «7 14 •

8 i8 1 18. .1419 7xo
(
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*5~

xo.

7J.
<J*
**
56.

J7 4 J7. • I*

46. .1© 47

.14

,18

. 6
lo

16

J4.. . io
}i . . 4
Jx . .18
16, .Jx

99— «

ij . .16

lx ,
60 9
44 4
26

46 . .10

IJ. .I&

*o. .19

76. .IJ

»Ji- -19
X}. .IJ
37 4
ix. .11

JJ. .16
14'. •!$

jx . .II

JJ. .10

16. . 16
100 . . 10

X6 X

IX
61

-6

X

44 . .14
16 6
47

xj. .18

xi 4
77. -I»

IJJ. .IX

14 —
J7 . 1*

jz . .18

J6 . . 8
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jx , . 18
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Een Schip ofte Schuit van a8Laft.,x9Laft

Rotrerdam
Rhcnen
Rhees
Rhijnberck

j

Raveftdn —
.

)

Steenbergen

6. .lz
16 8

74- .i«
88. ,io

48. .18

Swol
Swanefluis

Schiedam

ioLaft.

I Sint Andrie*

I Staveren

. 'i Henoeen-bofchHertogen»
's Gravenweert

1*8 Graven-haee
Sluit,

I leggende]

Ter Dode
Vm Dcrdrtgt «,/> J Thid -

1 Ter Elburg

J7— «

8. . t6
jo. . i

Jl. .16
28. .11

f9. .18

19. . 16

J4. . »9i

24 4

JJ

J7 8

17 • -II
*4 4
21 . .10

6. . iy 6. • 18

27 27. .12
76. . io 78 4
90. . 10 92. . 10
yo fl 2

Ij. .10 13 . .16

4* 46

f9 1
9-!

—

9—4
Jl . .10 jl 4
f4 55. . 4

Ter Tholen
Utrecht

Vliffingen

Veere —— ~

Vaan i lD
Vianen 3

9
'

'

I Venlo —
I Wijdt
• Worchum
Wageningen —
Willem ft ad
Woerden
Weefp
Weid
Zutphen —

•

16

v Zierickzee -— 1

Vm Btrgm op rYzendijk |

toj . . 11
22 • .IO

*f 4
28 . .IX
11 •

17 • .12

81 . .18
66-
19 I .

16' 2 0

29-

61-

Jf.
24.

JJ.
j8-
18.

»4.

*J

•
J' 29. . 18

•J'6l. .12

*f

«f

20.

7— I 7—2
27. ,18 x8 4
79 . . I 79. . 18

9f. . 10 94. .10
fl . .14 j z 6

IJ • • 19^ 14 1

46- .10 47
|9. . 11 40
9. . 6 9 8

J*. 52. .18
ff.. 16 J6 <
1° f f9. .11
6j . « 6 64

14I 20. .xo XI ,

j6 . .11

if . . 6
ïyj 54. . 10

f\ f9 2

18 . . 8

2f . . 6

2J . . I«

«

20. .14

»5

108

**-

*J
29-

II

18-

»J.

10

-5
-5

«5

67 . .10 69

Iio
. 10

1 f JF . 1

6

29 • .18
11 . .10
18 . . 8

fl. .14
8y . .ix

'5

22. . it
5

t c

5

28 ,

af •

11 -

18 .

. 2

11

10

11

8

18

*f

11. .17
ftaraenourg »

Sluis, endede om- > tl
leggende Forten ^

C T l 6
I

*4 9, 25

—

Km Doahrrop C
Aarnhcm „ „_ö r

? s Gravcnwcert J
riMkv. - ^...aaz

Zwarte-'lluys

20

.

«J

14
• 9

j6. . 19 j7. . 7
*>. »I* 2f . ,lt
;4. .18J «
J9. .n

(

40
18. . iz is. . j6
1J# .

,IS ij . .jg
25. . ij, M
20. . 19 || 4

in . .
11J

111. .16
tf . . «5! 14

»J« .191 24 2
jo . . J 50. .1»
»»• .ij II . ,16
18. . 11 18. .16
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86. . li 87. . 10
69 . • 1 5 70 . . fo
20. .19
if . .12

21'

«J

-4
IJ

IO

. 9
. 17

88. • IJ

*5 - 17
18. . IZ

28 . .16
16

f
11. -16
16—,
18. . 16

a -
I

11... 14
8. . 16

Ij 8

15 Uil
fo . . 16
II—

-

r Bj^fti

»5

16

9-

16

16

9
*5

'5

11

16
5_J

J
ï««' . ia

»5, 16
10 „

17

20

20

-2
-2

-4
1 O

»7 .. >*

J9

fl 20. . 14

5 10. .14

-6

IJ . . 9
9 6
16 . . 6
16 . . 6

16 . .10
9 8

I j . .11
9 8

16. . 10
16. .10

jl . .11 ji, .18
11 . . 12 11 . . 14

7 . .Ii|X<
IJ . . 8 15 . . 15

isareü. •••"s '—
'rm Dèvrnttf op

|
Zutphen 4t-

^w»j)Aoi ö^" | Doesbarg '

-7-

Va» Dotfpurgop k Aarnhem
* *s Gravenween :

f '« Gravenween
< Emmericlf' :

JRhccs • ' -4mmm

?Wefïel -^-4- -T
* '1 HeVrogenbofcü f 8
iHeusdetr 4_' ^. 37

^4» mi op—! S '« Henogen^bofch I
] f6

f I leusden 1 »

VM.MufJtn ofir \ Pt Vaan, 7—? 19 . .16

daagt| ag.itft8p.
(

aguUat |iüiiit.3p|zigu].i^lt|2gl.ijlt:p.
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*7

.16 17-

.18 z8

f9. .11
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S C H E E P S-

Ecn Schip ofte Schuit van

rAmftenkm
' Acxel

Armuidcn —
Aarnhem —
Alkmaar —
Amenvoort.

Aardenburg —

Va Dwdregtof -<

f

Bommeneede -

Brouwershaven
blokzijl —
Bricl

Bergen op Zoom
Breda ,—
Buuren —

—

Creveceur
Culenburg —
Cluindert

Cuinder
Caropcn
Delft

Deventer —

—

Doesburg —
Delfzijl

Edam
Embden
Enckhuizen
Emmerik
Goes i

Gouda 1
Gorcum j"

Gcertruidenberg

Grave
Gennippcrhuis
Grietzijl

Groeningen
Haarlem -• ?
Heusden -— <
Hardcrwijck—

|

Hoom » '-« ;

Harrem —

—

'»

Helkvoet-fluis

Harlingvn •

Hafltfc —

—

Yzendijk

Kotetehans
Liefkens-hock

Lillo

I Leiden
I Lecuwerden
I Licroort —
} Middelburg
" Monnikkendam
Muiden
Medenblick
Naarden
Naftau

Nimmeegen
Oudewatcr
Orfou m

[ PhiJippynen

Zullenhebben vu Leg geld 'idaagi \ Igal.i4ft.|2g.i4ftgp|jgul. i5ft.|i& iyft.gp|a gal f*ft.
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B O V W-K O NS T. 343
Een Schip ofte Schuit van 3 jrUav 36laiLt 37 laft.

I

Rotterdam
Rhenen <

RhCC» - 11 m

Rhijnbcrck

Ravcftcin

Meenbergen
Schoonhoven
Swol —
Swarteflui*

Schiedam • "

Sint Andrio
Slaveren

's Henogen-bofch
's Gravenweert
's Grmven-hagc
Sluis, rnct de om-

leggenJe Forten
Ter Dode

Van Dordrtff op J Thiel «—

—

Ter F.lburg

Ter Thoien
Utrecht

Vhffingcn

Vcere «*

Vaart l
Vianen —O
Venlo
W,jck
Worchum
Wapeningen ——
WiÏÏemftad
Woerden
Weefp

|
Wezel

1 Zutphcn —

•

[ Zienckxee

Yzendijk —

-

7 . • io. 7 . . i»
i» . . » x9. . 14

«J «, «4 • . J
$8. . io 99. .to

J4. .14] » 6

14. .14 14. . 17

Van Btrgat op

Zoom op \ Aardenburg
p

i, 5 s,V^
cld

J

etcoin:c *j. ij
v. leggende Forten

Vsn Èrti* bö - (
Bcr8Cn °P Z0Otn

Van Brtda pf ~
^ Geenruidcnberg
i Aarnhcm —

—

•s 's Gravenweert
Van Deaburg (p

^*Harlangen

Van Camfcn óp

, Zwarte-fluyi
\

t-Haflèlt —
Van Vevtnttr op I 7utphen **

Van Xmpbtn op \ Doesburg

\ Aarnhem *—
1
' 's Gravenweert

f*s Gravenweert

i K rameriek

VM Nbn^gtnopj^^
' ( '$ Hcrtogenbofchf 4»—

l Hcusden {—

Vort Mwyrfo» op - I De Vaart

I

Van hStndtn 0» - l ue vaart l
"—r " • • '4 • *«9 **. -.

,
^ -—

^

Zullen hebben vaoLeg-gdd» daag I ifful. I4ftkuft.8pl*gul ,sft8pl 3gul.i*rl

* " Een

Digitized by Google



344
SCHEEP S-

Een SchipofteSchoU Tanj 3 <j laftl 40 lalt 41 lift. 4ili(t.

1

ft» Dordregt<f-<

fAmfterdam
[Acrel —
|
Armaiden -
Aarnhem —
Alkmaar —
Amcrsvoort
Aardenburg —
Bommel —
Bommeneede
Brouwershaven

blokzijl —
Briel

Bergen op Zoom
Breda *—

"

Buuren —
Creveceur

Culenburg —
Cluinden
Cuinder
Campcn - -

Delff

Deventer —

—

Doesburg —
Delfzijl

Edam '

Embdcn
Enckhuizcn
Emmerik -—

—

Gocs .

Gouda — C
Gorcura S
Geermridenberg
Grave

ij 4 1 J

—

"t\ ij • . 1

ij— »l *j . . 6 xj . . i

jj - 4 jj- • «» jj- • »

*$•
jo-

Jï-
4*-

45

*$•
2*.

4*» • '4

,i. . 19 jx 5

}°
j
J°

«y— I
15—

j

42. . i4| 4j J

45 4J 9

JJ «5 j

65 I 6J . • Ij

8*. .14 8j . .11

1X7- ti4!X9—
40-— |

40
ijj . . 4lj4

55
~

7j •

IX.

55 •

7J-
,14] «

•

15.

10—
60

«5—
ijj . .

10,

1 jl . .12 1 jx . .18
41 . . 4 41 • • 1*

,18 ij7—
yj

f j8. .1»—» 56. - ij 57 4
*9j 74 • 14 75 9 7fi 4
19, Xj 4 *j 9| Xj, .14

5ö1

1

10 -—

2

60. .12

6j. .13

4lj4 . -ii

,106 .

Gennippcrhuis

Grietzijl --—
Groeningen
Haarlem -• ? lt |, a t

Heusden f
7

Harderwijck— I
4«»

Hoorn

15 °*i IJ a 15 • • I*

10

61

66

Ij5

I

'3—4 »® . .
c

i

Hanem —

—

Hellevoet-fluis

Harlmgcn —
Haflêlc j

>

Yzendijk •<—
Kotcfchans
Liefkcns-bock

Lillo —

—

Leiden ——

'

Leeuwerden
Lieroort —
Middelburg

Monnikkendara
Muiden —
Medenblick

'

Naarden

jo.

«J
«5

47.
28-

,0.

. 4

40

5°

i{«07 -

*5 •

40.

5»"10

'71

»j

Naflau

.
Nimraeegen

I'

Oudewatcr
Orfou '—

(_Phüippynen

xx . • 14
8x. .14

i«5 • «°

xj- .
'««

40—
jï

60 —

-

J7- • «4

jj

57
18

1 J

«5

48 — 4
28 8

jo . . 10

X7. .14 ï8 ~

—

i4

4

19

,i>

xx

«J
r67

*5

40
'j5 —
60. .12
j8 2

j5 • • 7

58 6

18 8

108 . . 4'* c 9 . .

4I i«. .10»

—

»

10 8

61 . . 16, 62 8

66 . . 19 67 . lx

' • 5

108 — f

*j-
66-
4«.
28 .

5«-

x8-

. 10

.^6'
1

1

i

. 10

-6
»4

.14
— 1

15

—41

10

*j-
84-
168 .

«5 ,»6-

40.

31
61-

i«.
j5-

5«

-4
—8
16

.16

. 14
— 4
•1°

. 14

. . 18

E .

IIO—
. IX
— 8

. 16

1 j8 . .lx
109 4

16-

41 . • >x

Jx

Ij» . 16
67. .«*

49. .14
29 • . 6
51

x8. .18

xj. .14
86 x

I7a "! X

x6 . .10

41 . .lx

j6 -8

6x 8

38. . l8| j9 6
j6 1 |6 8

J9 • • lo 60 x

18 . . 16 19—
III. . lo I1X. . IX

XJ. .

41 —

5' •

ij. .ij

66. .19
49 4
29 —
51. .10

28. .IX

-9

8J . .

170-^-9
26

J

41 • • 41

j«
61 . .16

X9 -x; %g-
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B O V W-K O N S T.

Een Schip ofte Schuit van I 3 81aft

ï

Van Dordrtgr op *

j
Rotterdam
Rhcncn
Rhccs -
Rhijnbcrck

Ravefteio —

—

Steenbergen

Schoonhoven
Swol -

Swartefluis

Schiedam
Sint Andries

Staveren —
'sHcrtogen-bofch

Gravenwecrt
Graven -hage

Slui*, met de om-
leggende Forten

Ter Dode
Thiel

Ter Elburg

Ter Tholcn
Utrecht

Vliflirsgcn

Veere
Vaart

Vianen
Venlo
Wijck
Worchum
Wageningcn —
WiJlcmftad
Woerden
Weefp
Wezel
Zutphen —

.

. Zierïckzee

Yzendijk

Aardenburg )

Sluipende de om-
^

leggende Forten

Bergen op Zoom I

l 'an Brtda op Geenruidenberg
|

r Aarnhcm ——
7 's Gravcnweert

fHarlingcn —

39laft.j 4olaft.| 41 laft., 4xlaft.

Van Bêrgm op

%oom op —

, 4
Van Dot/burg op

Van Campc» op Deventer

/ Zwol —
• Zwarte-fluys

iHaflèlt —
I Zutphen

Hier begint dekleineLüft.gearrcfteerdden 14 Mey 1632.

Van Dtvtnttr op

Van Zptpbm op I Doesburg —
Van Dotshwg op $ '^Q^c^cen

f 's Gravenweert

t Emmerick

Van WrnmttgcnopK^^

( 's Hertogenbofch £
l Heusdcn — .

Van Muyiai op -jJ3e Vaart |

's daags |

lO'

17.
to<

14-

10 —
17 .

«7-

11—
18-

1

4i-

li

.

1».

.10

.14
. »4

14

i4

»4

10 —
i7.
10 —

«4.
10 -

I7#

17 •

|S"
11 -
18-

i°~

21

.

11.

-41
1?

—

1

*S
—

1

18

18

—7
-8
-8
-6

19

19

10 •

18-

10 •

14
10 •

18-

i8-

SS
il.

18

J°

4|-

-8

—

4

.16—

4

—
2_—

1

«4
. xo

. 11

.»»

10,

i8-
10 •

«4

-6
19

18 6
18——6
j6 1

ii . . 11

18. . 16

jo. . 18

10
18.
10-
«5-
10-
18.

18.

16
10
-8
-1
-8
10

10

f6 8

11. .14
19

ji-t-4

44. .«o

-9

-9I

'4

14

ag. i6ft.8p li guL 17 ft |ig i7ft.8p|iguU8ft.lig i8ft8p.
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346 SCHEEFS-

Lyfte, Vande de fyifen in de Voorgaande Lyfte niet getauxeert.

Voor een Schip van 25 Laftcn.

—

r:

Vm DorJngt

Van Sluit

Vmh Brrgtn of ,3^ow» - <

'Op Ska Anna
Op Huift —

•

J Op Spiooia

1 Op Naflau —
f
Op Moerfpcuy

LOp Moerfchani —

rop Yfcendijlr

1 Op Pilippync

( Op 't Sas van Gent
<Op Moerfpcuy —
/ Op nm
i Op Sint Anna
1 Op Naflau

rOp Siot Anna
Op Huift

Op Naflau

Op Splnola

Op Moerfpcuy
Op 'c Sas van
Op PhiÜppync
Op

'

10
XX

*J
xi

*4
ai

'I
«4

»ï
18

x»

18

6
6

9
•

9
tl

ti

x4

10

11

XX
II

XI

#

II

I»

19

I

I

10

e
o
10
10

19
o

«J

Van Delft op Hellevoet -Huil , als op DoraVegti

Van Dordregt als van Hellevoet -fluis.

Van t Sa< aU op Philippyne.

Op Huift als op LiUo ende Liefkcnshoek.

Extraft uit de Refolutien van den Raad van State

der Vereenigde Nederlanden.

Dingsdag den twee- en- twintigje July 16^.

ALfoode Scheefs -Vragten op 't Vlie ende Texel op de Lijfte

niet en {laan getauxeerd ; Soo is na deliberatie goed gevon-

den , dat op 't Vlie de^ehe tauxatie ^al gevolgd worden als

op Harlingen ; Ende Van Amfterdam op Texel fal de %?yfe met

een Schip Van fes - en -dertig Laftcn genomen werden op fes - *n-

dertig Gulden ; grooter ende kleinder Schepen na advenant: daar

na in 't toekomende fal werden geregideerL

S. Emmius, «

Accortjeerd mee het Regiiïcr.

J. Eyckbbr.0.

Dog

Digitized by Google



B O V W-K O N S T. 347
Dog in den Jaare 1641 is ontrent de Dag- gelden dér Schip,

pers eenige verhooginge gevallen : gelijk by de volgende Re-
folutie in dato den 10 O&ober, by haare Eek Mog: genomen s

blyken kan.

ExtraSi uk de <Hefolutien Turnde Ed: Mog: Heeren Staatert

Van Holland ende Wtft-Vriefland in haar Ed: Mog: Ver-

gaderingegenomen op Donderdag den 10 Oclober 1641.

refteerd, invougen als dezelve hier is volgende.

Nieuw ontwerp Van een Lijfle Vande Scfyppers te Velde dienen*

de, na proportie Vande <%efolutie Van den 30 April 1641.

EEn Schip van vier Lallen
Vijv Latten —

»

Zes Latten —
Zeven Latten —

Agt Latten —

—

Negen Latten —
Tien Latten —
Elff Latten —

-

Twaalff Lallen
Dertien Latten —
Veertien Latten
Vijv tien Latten -—
Zettien Latten
Zeventien Latten

—

Agtien Latten
Negentien Latten —

-

Twintig Latten — —
• »

En wat aangaat de Schecpcn , groot wezende boven de twintig L iflen,

werd verdaan dat dienthalvcn zal werden gcobfci vcerd , de Rcfolutic
van de Ed: Groor-Mog: genomen den 10 Mey leftlcedco , mede bren-
gende , dat de voornoemde verhooginge over de Scheepen boven de
twintig Latten zat werden tocgeftaan , en werd toegedaan mits dezen
tot eenen Stuiver van yder Latt 's daags, ende dat de Rcfólmic op dc
verhooginge vande Legrdagen over de Schcepen , dienft doentte in 't Le-
ger, voor dezen genomen T daar mcede zal wcrJen gcëmployecrt , on-
der ftond , accordeerd met dc voorfchrevc Refolutie

,

En wti gttttksnd

Hérb'. van Bkaumont.

Hier Ichijn ik nu gelegentheid te hebben van tc feggen 't gce-

ne voor defe aangaande dele Ykinge der Scheepen menigmaal
bedagc heb.

't Is feeker dat twee Schecpcn , alhoewel ter plaatfe haarer me-
tinge evegroot zyn, het ccne, om dat, aan het onder Warcr

X % % ' lijnde

Guld. Sruiv, Pca.

9 ~
9

10 —

.

6

11 —
3

12 —

•

0
ia * 9
14 — 6

t 7 "
J

1 — 16 — 0
1 — 0
1 — 18 — 6
2, — O 0
2 •

—

0
9 —

.

6

2 —

-

4 — 6

2 — 6 4
2 — 8 — 3

10 •

—

O
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348 SCHEEPS-
fijnde deel» 't vierkant veel nader» als het ander , komt, nogtani

eenige laden meerder als bec ander laadcn (al konnen. Want,
volgens Archimedis ftellingc , als eenig rond inhoud 1

1

, lbo (al

het vierkant dat op des ronds Middellijn gemaakt is, inhouden

t+ derfelvcr Dcelen, 't geen dan aan onfc Vaders, en Groot-

vaders waar(chijnlyk voet (al gegeven hebben om de Scheepen

door zo veel verfcheidc Divifores te dcelen. Maar alsmcn hiec

tegen aanmerkt» dat, wegens de doorgaans ondiepe Gronden,

cn Laft-vocrens wil, alle Scheepen van Tyd tot Tyd vierkanter

werden gebouwd, fulks dat heden, defen aangaande niet fo veel

onderfcheid tufichen d' een, en d' andere foort van Scheepen,

als wel voor defen, gevonden werd. Want een bedendaagfe

welgebouwde Kaag fal in Laden te vooren 't Smalfchip dat in

Langte * Wijdte , en Holte daar aan gelijk is, weinig wyken
willen; En de Damfchuit die wel gemaakt is (al den Damloo»

per by na ook evenaren konnen.

En alhoewel fommigc Schippers, meer de wel bczeiltheit , als

het veel Latten voeren betragtende, haare Scheepen aan dc on-

der Water fijnde deelen wel wat bcfnedencr , als d' andere , maa-

ken laten , fulks het ecne Schip , op een en di felve Certcr ge-

bouwd , fomtijds wel een Laft of drie meerder als het ander

voeren kan, zo behoord cgter» myns oordeels, dit geen verande-

ring inden Divifoor te maaken; aangefien dat, wegens d' ondie-

pe gronden, die de Schcepen dikmaals bevaren moeten, het den
diend der Landen geenfints toelaat dat foo diep geladen werden

,

als wel Laden voeren foude konnen, cn dat aan d' andere zyde»

om Prompte diend te doen, de wel bczetltheid der Scheepen

niet feldcn te pas komen. Als ook om dat , Schcepen nieuw
gebouwd werdendc, daarom niet hoogcr of laagcr in prijs loo-

pen, alfchoon onder Water wat ronder of vierkantcr gelet (ijn,

cn darmen ro veel te letten heeft op het Capitaal, als op de
Laden met welken den Landen diend word gedaan, dewijl dog
niemand fijn Schip anders als ten meeden nutte van 't gemeen,
fal bouwen doen. Daarom ik dan ook geen Reden kan zien,

waarom Brabandfc Pleiten t of Ovcr-yfclfc, cn Gelderfche Sammo-

reufen , die beide dog ligt opgemaakt fijn, cn, na haare groot-

heid, de Prys van een welgemaakt Smal -Schip niet goed jjoen

konnen , alleen 1 70 , cn d' andere 1 80 Voeten voor yder Laft

uitleveren moeten, te meer, om dat by den Staat dcfer Landen
niet hooger als 4.1 Laden betaald werd, op welke de gemelde
Pleiten, en Sammoreufen evenwel , meed altemaal daan (ouden,

alfchoon, gelijk als Smal - Scheefen , en Damhopers , met 180
Voeten, welken Regel ik, om verfchil te mijden, voor algemeen
woude doen deurgaan, gedeeld wierden. Kaag, en Damfchuit-

Schippers, welkers vaartuigen doorgaans kleinder dan Smal, en

andere Scheepen vallen, en door 't meerder getal die zy voor
yder Lad uitbrengen moeten , nog kleinder gefteld werden , en

evenwel, gelijk als de grooter, een Knegt daarop te onderhou-
den hebben, fullen niet zo veel verdienen konnen, als om te

beflaan nodig wcfen, cn redens- oordeel wel vereyflehen fouda
Sulkf
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Snlks ik van gcdagtcn beo het onderfcheid defer bivifores» in
dele Tijd, voor de Lande van weinig nuc en onder de Schip-
pery, een oor(aak van veel krakeel te wefen. Commitfarifleni
en Prcsmeeficrs vande Scheepen niet altijd fodanige .Vaartuigen*
als toe '$ Lands dienft wel de bequaamfte fijn, vinden konnen*
maar moeten fig al veeltijds van die by de hand fijn, bedienen
laten. Maar als hier uitkiefing plaats had, 'k iöude tot het ver-
voeren van Soldaten, en Oorlog* -behoeften, Scheepen, die *

tuflehen de 18 en 24 Laden groot fijn, boven alie andere (tel-

len, want kleinder lijnde, konncn by hard weer ligt verlegen
vallen, ook vinden Militaire daar niet gemaks genoeg in, en
Canon ladende, is baar Tuig dikmaals niet fwaar genoeg om het
fonder Pcrykel t' Scheep , qf aan 't Land te ferten. Grooter
fijnde , werden veel Laftei* onnut gevoerd, en betaald , nademaal
alfulke Scheepen , gelijk hiervoor geleid is, felden foo diep, als
behooren, konnen geladen werden, ook komt de groote Hol-
heid, die wel de meefte Laften aan defe Lighamen gecvd, in
't vervoeren der menfehen weinig te pas. En of 't al fomtijds
gebeuren kon, dat defc groote ruimen, door eenigc ligte Waren
konden vol geftuwd werden , 20 zietmen evenwel lelden dar,

dele Scheepen alleen met ccndcrlcy foort van Munitie haarc Laft
krijgen, 't geen dan, als't eene hier, en 'c andere daar geloftmoee
werden, of datmen juift niet het boven, maar het onderleggen-
de nodig heeft , niet anders als ongemak , en een groote Tijd-
fpillingc roet fig fïeepen moet. Waarom ik oordeelen loude , ora
alrijd gereed te welen, beft te fijn, dat in yder Schip, de Le-
gers dienende, niet meer dan eene foort van Krijgs - behoeften
geladen wierd. En darmen liever een Schip te meerder, maar,
als 'c mogelijk was, kleinder daar toe aannam.

Maar foo wy in defen Regel ook wilde tocpaflèn op Schee-
pen die 3, 4 a y honderd Laften groot fijn, wy fouden bevin-
den dat dclclve op verre na, niet ioude uitbrengen 't getal der
Laften dar defe Kielen wegfleepen, want dewijl, wegens de gro-
te Hoogte Hours die zy, geladen fijnde, nog boven 't Water heb-
ben, haare Spygarcn, niet, gelijk de hier voorgemelde kleine
Schecpen, 14 a 15 Duimen boven Water behoeven te blyven

,

maar defclve dikmaals daar in, en onder geladen werden, foo
foude dat óp een Schip van 160 Voeten Langte, wijden hol na
behooren, wel honderd, en meerder Laften verfchil geven, en
daarom denkt my dat, hier ontrent, de tweede weg, die door
de Waterwigt gebaand werd, veel fekerder fal welen. Want
by den vermaarden Wiskonftigcn Symon Stevin , en andere is

tevooden. Dat een Rijnlandfche, vierkante Voet verlch Warers
weegt 6f Ponden Amfterdams Gewigr. Alhoewel dat tuflehen N** ert»

verfcb, en Verfchwater nog eenigverichil, dog hier ter faak niet w^fm «fe

dienende, welen kan. veelheid

- 't Is.ook fceker dat zo cenig Lighaam , met fijn bovevlakte ^Jif
0

net gelijk het Water drijvd, het ook net zo veel (al wegén als^'P
het Lighaam Waters dat door het felve weg gedrongen werd.

r " s

Om dit tc Probccren, zo laat gemaakt werdep een vierkant Bak-
X x 3 je ,
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jc, fteld het Waterpas, en vuld het met Water. Boord eeni-

ge Duimen van boven een gaatje, door welke het Water dat

boven 't gat (laat, wcgloopen kan. Stopt daar na 't gaatje mee

een Pennerjc toe, (èt vervolgens 't voorfchrceve Bakje, Water-

pas, in een ander Bak die een weinig grooter is, en werpt dan

een Scheepje, of eenig ander Lighaam , dat in het Water dryven

kan. daar in. Tfekt dan het Pennetje uit, en 't water dat alzo

door 't ingeworpen Lighaam 't gat uitgedreven werd, in d' eenc,

en 't Lighaam felvs in d' ander Schaal geleid fijnde, zy Tullen

malkander evenaren moeten.

Nu uit dele twee gefteldc bekendheden, konnen de ingclade

Laden, van een groot Schip, al leer na, op de volgende wijle

gevonden werden. *t Schip met alle reisbehoeften voorden, en
om te Laden gereed fijnde, men fal, aan de op Stevens (taande

merken, ficn hoe diep 't door cygen fwaarte in 'r Water gefon-

ken is. Vervolgens falmen door twee op het Water leggende,

eft met de Rynlandfchc Voetmaat geteikende Ryen meeren, wat
Langte, en Wijdte 't Schip nevens 'r Waters oppervlakte heeft.

Dog fodanig , dat by Schceps -kundig overleg t wegens 't rond

loopen der Boegen, en *t Schips zyden, zo veel Langte, en

Wijdte, door Mediatic, werd afgefaeden, alsmen oordeelen fal

dat ftot |het bekomen van een vierkante Oppervlakte nodig fal

wefen, en 'tfelve alles by memorie aanteikenen.

't Schip geladen fijnde, men fal met defclvc Voetmaat, en

op d' cyge v/ijfe, Hen wat gemedieerde Langte , en Wijdte ,

't Schip, aldaar hebben 61, welke wederom vergeleken met dc
voorgaande aanteikeninge, en op dc gemerkte Stevens, gelet hoe-

,
yeerVocten , en Duimen, 't zelve by de ingeladcnc Laft ge-

zakt is.* en deze drie getallen, namelijk Langte, Wijdte, cn

Diepte, met den anderen Gemultipliceerd, men fal konnen (eg-

gen hoeveel» vierkante Voeten, Waters, die yder 6$ Ponden
wegen , de ingeladene Goederen hebben weg gedrongen , cn , by

gevolg, hoeveel Laftcn 't Schip hcefc ingenomen.

Om defc Meetinge bequaamlijk te doen, agt ik, darmen no-

dig zal hebben een Schouwe , ofte platte Schuit , en daar in

twee rcgtgelrreeke Ryen , ter Langte van a? Rijnlandfchc Voe-
ten , en ter Breedte van 4. Duimen , diemen aan de Einden >

voor 't afflyren , mag met Kooper doen beflaan , aan 't eenc

Einde van d' eenc magmen een fcherp yzer Nageltje (laan , om

,

voor 't wegdryven, in de Steven, tegens 'c Schips Boeg, te ftee-

ken. d' Andere Ry zal aan 't eenc Einde een Koopere Win-
kelhaak, met twee uitfteekendc Beugels hebben , door welke de
Ry , die tegen de Steven leid , cn daar mede Schips Wijdte
gemeeten werd, kan uit en ingcichooven werden, evenwel zo-

danig fluitende dat de verzaming der twee Ryen , altijd een

regtcn Hoek behouden : gelijk by de Figuur te zien is. Alwaar
de platte Forma van een, by het Water afgefneden , Schip

vertoond word.

By voorbeeld, een Schip over Stevens lang 160 Voeten,

jvVijd cn Hol na behoorco, mee alle reis- behoevten voorüen,
en
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en gereed om geladen te werden , men wil weeten hoeveel

Laften 't Schip, geladen lijnde, fal hebben ingenomen. Hier,
toe men vaart aan 't Schip , en ziet op de aan Stevens flaandc

Merken, hoe diep 't in 'c Water, door eygen fwaarheid ocïon-

ken is, en men bevind, dat het voor 9, en agter ii Voeten
diep gaat. Wijders men brengd de Ryen tegen 't Schips Boeg
cn zyde, en (laat beide Langte, en Wijdte, voor 't rondloo-

pen van Boeg cn zyde, door mediatic, foo veel af, alsmen

oordeeld dat beide na genoeg vierkant Tullen vallen , *t feve al

zo ook aan 't agter-Schip gedaan zynde, men bevind 't Schip,

nevens 's Waters oppervlakte, ik zal 't zoo nemen, lang 151,
de halve Wijdte, tegen de Stevens aan, 18 Voeten te wefen;

hier by gedaan 18 Voeten voor d' ander zyde, en nog 18 Dui-
men voor de Dikte der Stevens, komt voor de gcheele Wijd-
te 37 Voeten 6 Duimen. Hier na 't Schip geladen wetende,
men doet in alle manieren , als vooren , en men bevind 't Schip

9 Voeten gefakt, en aldaar nevens de bovevlakcc des Waters
1 fc Voeten lang, en 38 Voeten 6 Duimen wijd te wefen.

Vervolgens defe Langte, en Wijdte, tegen de voorgaande Lang-
te cn Wijdte gemediëerd , men krijgd voor de waare Langte
van 't gezonke Deel des Schips 153 , cn voor de Wijdte 38
Voeren. Deze twee Getallen eerft met den anderen , en dan
de uitkomft met de 9 Voeten, die 't Schip neergeladen is, ge-

multipliceerd zijnde, men bekomt de vierkante Voeten Waters

.

die *t Schip in 't laden weg gedrongen hecfr. Deze dan ge-

menigvuldigd met 6f Ponden , die yder Voet Waters zwaar
weegd , en d' uitkom ft door 4000 gedeeld , men zal hebben
ruim 8 co Laften, die 't Schip heeft ingenomen, ziet op't Werk.

IC 3 Gemedfcerdc Laogte

38 Gemediëerdc Breedte.

_4?9

9_ N<*'8elaJcnc DicPte- ! , 9 C 8 30 Laften.

6f Waters Gewigt.

161630

En aldus zal , na zaaks belang, na genoeg konncn gevonden

werden , 't getal der Laften die deze grootc Balgen konnen in-

zwelgen. Maar of> na fommiger voorgeven, op deze wyze,

de Zwaarheid van 't Schip zclver , met alle deszelvs Maften

,

Ankers * Zeilen , en Touwen ook kan gevonden werden , agc

ick , wegens de ongetelde Figuur , die de Scheepen gemeen-

lijck vande Kiel af, tot zoo diep als zy , door eygen zwaar-

heyd, in 't Water zinken» Zcilagies- wille , moeten aannee-

men

,
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men i cn niet wel , hoeveel Mediatie , ofte Halveringen men
daar aan bedeed t tot een vierkante fbrma kan gebragt werden,

een zaak zwaar, of ondoeolyk , en ook van weinig nut te wefen.

Het XXXVI. HOOF D-«D EEL
H A N D B L D

Vande welbezeildheid der Scheepen. Datmen 't Water niet ^pó

Zeer onder 't Schip door
9

als wel op de gemaklik/Ie wj^e,

daar buyten om y
dat is ter wederzijden heen, moet tragten

te leyden. Vande LoeV , cn Lafivindiglyctd der Scheepen.

Ook eenige Aanmerkingen waarom Schepen lateeren, dat is,

eenigfints tegen de Wind konncn aan Zeilen.

fwUb* f^Chcepcn, alhoewel, van buiten aan te zien, fterk en wel
tciidiuid gebouwd, ook na behooren toegetuigd, konnen nogtans
derscbee; verièheide eebreeken onderhevig wezen. Want fommigc,

onder een Vloot fijnde , zullen altijd d' agterfte , of ge-

lijk alsmen zeid de Koe, in 't zeylcn fijn. Andere zullen te Lav-
windig, dat is , zullen, by den Wind zeilende, met het Hoofd»
ofte voor- Schip teveel vande Wind afvallen , of in tegendeel

daar te veel na toe willen, dat is, Loevgicrig wezen, ook in

Hol Water, zomtijds het wenden of drayen weigeren , welke

laatftc foort Scheepen, gemeenlijk onbedrevene gezeid werden.

De oorzaaken hier van , gelijk ontrent veel andere gevallen die

den Menfch ontmoeten, worden meeft altijd van agtcren ge-

zien, en op verfcheide wyzc weggenomen, dog zeer zelden uic

gewiflè redenen van voorcn gekend , cn bcflooten. Want an-

derfints men zoude zig van die redenen bedienen , cn de ge-

brecken voorkomen konncn , daarmen in tegendeel ziet , dar.

zelvs ervarene Schippers en Bouwmeeftcrs veelrijds daar na zoe-

ken , cn gelijk als blindelings na taften moeien.

Want , ombcdreevcn en wel zeilende te wezen , zullen fora-

mige Schcepcn voor, en andere agtcr, laftig, ook ftuurtaftig

gezeid, geladen moeten fijn. Eenige zullen met llappe Stagen,

Hoofd-touwen , Braden en Schooten , en andere daar - en - tegen

als alles ftijv aangehaald is, bed varen willen* gelijk zulks uit het

hier voor verhaalde Exempel, van het Schip welkers Focke-Maft

,

van fijn ftaande Want ontbloot fijnde, fijn eigen Lighaam niet

dragen konde , maar zoo ftijv in fijn Want ftond, dat alleen

de Touwen, en niet de Maft heeft lyden moeten, blyken kan.

Evenwel meen ik datter, zo in 't bouwen als toetuigen der

Scheepen , eenige dingen konnen waargenomen werden , waar

uit het traag of vaardig vaaren dericlver, eenigfints zou mogen
bcflooten werden.

'cis
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't Is zeker , ddc , om over ondiepe Gronden , met kleine Schee-»

pen nogtans veelc Latten weg te voeren» defelvc niec fodanig*

fconnen gebouw» als anders de wel-zeilentheid vereiflehen zou-

de. Waarom men ook ziet dat Schecpe/i, by andere Volke-

ren, die defen-aangaande niet te Jetten hebben, maaken, en met
ervaarene Scheeps- hoofden voorfien, d'onfe in dit ftuk gemeen-

lijk overtreffen zullen.
; . r

Onze Vaders, die haare Schecpen met zeer veel vallende 'Ste-

vens, en over 't Water- hangende Boegen bouwde», en over fulks
™lteT

getragt hebben, 't Water eerder onder 't Schip, deur , als 'daar ivcr onder

buiten om heen te leiden , fchynen my in dit geval tc -hebben j*
r

h

J

p
9 ,g

mis getaft. Dewijl bet Schip, hoeveel Water^-nook onder dewX'pde'

Boegen inflorpende , evenwel fijne zwaarheid niet verliezen , (fjjf''^
maar fig foo veel tc meer verfnioord zeilen, kan. De beden- diar bii iten

daagfc Bouwmeefters, die, alhoewel by Kiel en Steven Schips °fnmoee

Boegen, om Bijt, of Bit te hebben , hoog genoeg opfchorren , uideo.

egter haar Werk buitewaards wederom fodamg laaten necnval-

ten , dat de Wrangens voor op Steven een verkeerde Bogt moe-

ten aanneemen, mijns agtens, defclve Feil begaan; want dewijl

het Schip om in defelve ftand, of diepte re blyven, fig geduu-

rig, aan allen zydeu, van foo veel Waters moet omlaftcn, als

het door dcflclvs voortgang» voor by de Boegen neer* en on-

der 't Vlak inzwclgd, foo Tal dit Water, wegens de Holheid

der Boegen, veel meer geprangd, en (by gevolg) vaart-itrem-

mende moeten fijn,' als of defclve eenparig rond opgaande, eh

'c Water van alle kanten wegwyfende, waaren gemaakt geweeft.

Zulks ik befluit beft te wezen , 't Water op de gemaKUjkfte

wyfe buiten om, en niet onder 't Schip been t$ brengen.

Groote > en verfcheide Zeilen- voerende, .Scheepen, te Loev-^*^
gierig fijnde, konn~n, fomtijds, alleen door 't Opgycn der ag- ut windig*

ter-Zeilen, gebeeterd werden. Dog foo dat niet genoeg helpen

wil, men brengd de zwaarfte laft van 't Voor, na'r Agtcrfchip,

op dat voor wat min , en agtcr wat meer in 't Water finRen

raogte. Ook mogen de Maften wat meerder voor over gehield

,

en geftaagd werden. Maar Scheepen te Lafwindig zijnde ,

fvergeev my Leezer dat dit woord hier gebruik, 'k heb geen

beetcr konncn vinden) men laat de agter-Zeilen by ftaan , en

gijd de voorfte wat op , men brengt de fwaarfte Laft van ag-

ter voorwaards» en men laat de Maften wat meerder agterovet

hangen , in fumma men doet in dit geval regt het tegendeel

als in 't voorgaande gebrek. Dog kleinder Scheepen, die niec

foo veel Zeilen voeren ,
nog verandering in de fchicking haa-

re* Laften maaken , welke dingen alle veel voor , of na-

deels geven konncn , werden geholpen , indien Loev - gie-

rig fijn , met de Zwaarden wat meerder agterwaards re han-

gen, een ftuk, aan de agter- Steven , of agtcr onder de Kiel,

of wel aan die beyde te voegen. Ook de Maft een weinig

meer te Hielen en te Stagen, en het Zeü wat fmalder re ma-

ken. Dog te Lafwindig wefende, men doet regt het tegendeel,

de Zwaarden werden voorwaards geplaatft # een ftuk aan d«

Y y voor-
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voor-Stèren, of vooronder aande Kiel, en ook we! een Kleed

ageer aan het Zeil» geftreeken.

Scheepen voor al te grov en groot , maar agter befnecden

gebouwd , tollen gemeenlijk tc veel vandc Wind vallen maar

ageer plomp, en voor (chcip gefct fijndc, (y zullen akijd met
het Hoofd focbnig in de Wind willen, darmen fig fal genood-

zaakt vinden > 't Koer, ook met (eer veel vaards-ftutting, meed
altijd te Loevwaards aan Boord te prangen. Om welk laatft

Gebrek voor te komen, heb ik gefien dat een Schip agter in'try-

fen van *t Vlak, cenige Planken «ie, en Inhoutcn afgehakt,

en daar na 't Gat weder digr gemaakt wierd , als wanneer 't Wa-
ter weder klem op 't Roer had , en 't Schip bet fnede heb-

bende , ook bedreeven was. Door een Klamp , onder een

a twee Duimen dik, boven fcherp roegehouwen , aan yder zy-
de, onderwater, overdwers aan 't Roer te flaan , neb ik ook
't felve einde fien bereiken*

Over-tuigde Scheepen , dat it, die te boog Gemaft en bezeild

fijn, Tallen ook telden de fnct-varenfte wefen , dewijl zy door
de inde hooge Zeilen-vallende Winden, meerder zydelings, of-

te voor neder , dan regt uit , ter voortgang geperft werden.

Lage , dog breede Zeilen , agt ik , om voorgaande redenen * ter

Reis - vordering beter tc wefen. Waarom men ook ziet, dat

Schippers die by overlaft van Wind, gewoon fijn, haare Zei-
len een reev of twee in te 'zwigren , en laager te ferren , haare

Reis gemeenlijk zoo fpoedig afleggen , als die 't met de brom-
mende Nok- Vlaggen ten toppe (taande houden.

Dog daar moeten foo veel dingen dikmaals over-cen-komen

»

en t' (amen loopen , op dat een Schip wel vaaren moet , dat
het my niet moogelijk is die alle op te tellen. Want fommige
fijn foo nauwkeurig geweeft , datfc gemeend hebben , dat hec
wandelen over 't Schip niet alleen , maar ook felvs het flinge»

ren van een Touw , ja het kloppen met een Spluhoorn aan
haar Schip , vaart geven of nemen konde. Waarom hier van
afftappc, en liever rot iets anders, dat hier by welvoegend, en
onfc befpiegeling , mijns agtens, waardig wefen (al, overga.

't Is wel foo dat fommige iets aangaande de Wind, en wat
kragt dcfelve, van agteren, of eeniefims van ter zyden fchuins-

hoekig inde Zeilen vallende, tot Schips voortgang doet, ge-

(chreven hebben. Dog heb (mijns wetens) nog niemant ontmoet die
gewifle Reden gav, waarom een Wind, die van vooren de Kiel
meteen Hoek van 4? Graden kruid, egtcr 't Schip voorwaarcis,

en als tegen de Wind indringende , doet ter gewenfter Haven
komen. En alhoewel men hier tc Landen, daarmen daaglijks

Scheepen foo veel tegen , als voor de Wind zeilen (iet , fuik»

weinig in agtinge neemd, foo kan egter de geenen, die 't fcl-

ve ongewoon is, niet anders dan verwondering baaren.

Waarom ook, nu ontrent co jaren geleeden, als mijn Groot-
Vader met fijne drie Zoonen, op den Oever vande Geneevfe
Zee, ten verfoeke, en tot gcrijv vande aldaar woonende Koop-
tuiden, die fig tojc op die Tijd van Vaartuigen die alleen voor

de
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loopcn wat. dat de Hollanders aldaar Kielen ™&e Z, k&van Zeil
, tegen de Wind aanvaaren zonde t«leid£ £!>kwamen de weet.geerigfte. van alle kanten , de opfhpelftaan'de Seheepen op c naauwkeurigfte bellen , op dat infflchin,

K^E**,' "5
W" ¥*T' rf W. fodanigen DeugdKr»t beftaan (oude. oordeelende fommige dat defelve in. kiel

«„ ET' ï*"# Ü,de SeWronSe '< R«r gdlel

S&Jïïn.
W
"uT °?k '

fullende
' ScWp. ddoeHollandfche Schippers beftuurd , met een tegen- Wind t Zrilgaan

, de Menfcben met groote menigte toevloeiden, om dem.werR,nge van defe Waters -wonderen te fien, dewelke, alhoe-wel fy lig M haare meninge eenigfints bedroeen vonden ,khebbende haar ingebeeld, Jat defe Konft-ftukkenS £
££J

^'nd *d»"S«< foude, egter de Konft, 20 *Koop-lu.den hter door. haare ingeladene Goederen , t« be

Waarom ik dan vooracemens ben , met ook iets, na mim
t zeilen dezer Scheepen fy, of inde Wind, gemeenlijk Lavee-rt genaamd, gelijk als ce Hameien, latende & nette bdêWneid daar van, aan hooger Verftanden overig.
En hier toe verzoek ik dat deze volgende Óndcrffellioaen , als

wdTwel tr tt' .

m08tCn
"T*- a*ng€nom«'- Alhoe.

Waa fuUen voorkomen. Maar ik noem defelve daarom gemee£?of algcmeene Kenmflen, om dat het den geenen, dieS^
dagten eenigen Tijd derwaards heen gewend heeft, fcdaïï totfchijnd, als of het Oronden waaren die aan een ydcr bekend
xijn, of immers behoorde te wezen. •

£fr/?e tdgemeene kennis.

Alle Lighaam gedrukt werdende, trage heen te wyien ttr
plaatfe daar \ de minfte tegenftand ontmoet.

Tweede dgemeene kennis.

Alle Lighaam dat gedrukt werd , drukt ook het drukkend
Lichaam. Want foo drukt de Koorde den Koorde-danfcr foo
«rel tot opfpnngen, als hy de Koorde, tot neerbuigen, drukte.

Derde tdgemeene kennis.

't Lighaam kan de wyfe , of manier op welke dat het
joit verhelen, ten ?y het fijne wyfe van fijn, aan een andeJ
Lighaam overdoet. Want foo kan een ronde Bol, eenmaal oo
een gladde Vloer aan 't rollen geraakt, in eeuwigheid niet tot
wtt komen, ten fy hy fijne beweeging aan de omringende Lugt,

^ y 1
in;
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L welke dit by « , of aan de Tegels over welke dat hy rofd,

en defc wederom aan de Aarde, cp welke datfe leggen , en foo

verFplgcH». oV« doet.

" Vierde tlgemeene kennis.

Alle afftuithock is gelijk net de raakhoek. Dat is» als eenig

Lichaam dat bewoogen is» floot regen een ander Lighaam dat

in ruft is , e» dal door die ftoot niet in beweging kan gebraet

werden , foo fal het ftootend Lighaam daar van wederom af-

fluiten, volgens fodanig een Liny, a!s naar welke het daar te-

gen had geftooten. Dog die dit nog niet genoeg mogt bevat-

ten , kan daar op nafien het eerfte en tweede Hoofd- deel , door

Heer Dts-Carttt , aangaande bet Ligt en de Schaduwen be-

ien reven , of ook de Figuur onder Num*. 14 rot hulp nemen.

Want het leggen is, dat de Bol, vallende op het Anbeeld, dat

onbeweeglijk blijft, volgens de Loodrcgtc Liny A, wederom in

celykc inelbeid , volgens d' cige Liny, (al opfpringen, en dat

de lyding die *t Anbeeld door de val werd aangedaan , fig

(trekt van A na B. Wyders dat de Bol vallende op het An-

becld , volgens de Lini C, daar weder van fal ftuiren, volgens de

Lini D; want gefteld fijnde dat de Bol na een hooger opgaan-

de Lini zou affluiten , foo foude de Bol , van 't Anbeeld dat

zeiva onbeweeglijk is, fnelder beweeging ontfangen als de Bol

van te vooren hadde, en niemand kan geven dat hy nietheefr.

Of zoo de Bol na een laager Lini fou afftuiren , zoo moft

hy van fijn fnerbeid verloorcn , en aan het Anbeeld overgedaan

hebben , 'c geen tcgrn de anderftelling is. Nu de Lyding die

't Anbeeld door dele tweede raking en afftuiting word aange-

daan, nodemaal het Anbeeld aan de Bol zo veel fnefheids tot op-

fpringen moetby zetten, als hy te vooren tot nedervallen had.

de, lal insgelijks fig tuffchen de Raak, etl Stuithock , dat is»

volgens de Lini A B, na B (Vrekken.

Deze dingen dan, als bekend, gefteld fijnde , zo zeg ik, dat

het Schip onder Numero 1 6 door de Man met den Haak , uic

den Ooften, Zuid-Ooften, en Zuiden gedrukt werdende, niet foo

fecr na 't Wetten of Noord- Weften, maar wel aldcrmceft of

gchcelijk, na 't Noorden zal wyken.

't 'Bewijs.

Het Lighaam Waters. io 1 Noord-Wetten ftaat 's Mana du-

wing regelrcgt tegen , maar de Lighamen Waters in 't Weften

en Noorden , 's Mans duwing alleen fchampig tegenftaan , en dat

ook met gelyke Evenredenhcid. Dog dewijl de Pilaar Waters

in 't Weften of die Schips zyde drukt, gemeenlijk wel ruim vier-

maal zoo breed - is, als de Pilaar Waters' in 't Noorden, dar is,

die d« Boegen tcgenftaat, en dat yder Lighaam (volgens dfcerfte

Algemeen* Kennis) tragt hemt to wyken daar 't minft werd te-

gen geftaan» zoo zal 't Schip niet Wcft, of Noord-Weft, maar

alleen Noojrdwaardst wyken . gelijk voor gefteld in Doet hier

i
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B O V W-K O N ST. tff
•og by , dat hét Water veel meerder regen ftand tegen 's Schips
vierkante 2yde, als tegen dettclvs rbridé éh glackïé Boegen doen
kan. Wy könneh by deze Figuüt obi hen wat de Reden is

Waarom mecit alle Schcepcn , & een mm, d' ander meerder, on-
trent het by de Wind zêileh, eemccnlijk met de kop gelijk als

in de Wind op willen, eh waarom in 't wénden ï Schip ageer

neer dan voor omd raai d , namelijk om dat & Water - Straa-

lcn 't 8chip voor RegthöéMg , efa agtèr alleen Scnampig aan
doen.

Als ik nu kan toonen dat de Wind vallende óp een ïeil dat

om by de Wind te zeilen gefchikt is, dezelve ftrekking (al heb-

ben als de Stok heeft, daar de Man mee duwd . zoo meen ik

dat aan mijn ielven, en aan den befcheiden Leezer fal genoeg
gedaan hebben.

En hier toe heb ik wederom aan hem defe volgende verzoe-
ken te doen.

Vooreerft, dat hy de Lugt gelieve te ConGderere, en aan te

zien , als een Lighaam uit ontcllijke Bollerjes beftaande , die

van allen zyden, door, ons onbekende Oorfaakeu , na gemeenc
bevatting regt; dog na Wiskonftig overleg, eenigfints na Aard-

kloots rondheid gebogen, konnen bewoogen Werden. En al-

hoewel waar is , dat defe Bollerjes nog onder fig altijd eenige

openingen laten moeten , die door Lighaamen van andere Fi-

guuren moeten vervuld werden, nogtans nademaal die vcëï min-

der dan de Bolletjes tot een fnelle beweeging gefchikt ichyncn

,

foo denkt my datmen defelvc, hier ontrent, niet behoevd in

aanmerkinge te nemen.

Ten tweeden, dat hy het Zeil, alhoewel *t op yder Kleed,

ja, op yder Draad, een andere ftand heeft, egtcr als een vlak,

en wegens de Water-deelen , die de Schippers in 't geval daar

nu van fpreeke, gewoon fijn, door de Gieter daar in te bren-

gen , als een vaft, Lighaam, op welke de voorfchrevc Wind-
bolletjes vallen , en weder affluiten; en dat ik t om 't onder-

fchctd van de afftuiting, defer Bolletjes, te meer onderfcheidc-

lijk te bevatten , alleen door twee Linicn , die yder wel eèi

byzóndcre afpalinge hebben, maar nogtans in een Punct t'

men komen, heb willen afbeelden, gelieve aan te merken.

Hier' toe ftel ik voor, het Schip onder letter W, en leg dat

het Wind-Bolletje A , vallende op het Zeil, dat, om by de Wind
ft'zeilen, fcjifap gefteld is, volgens de windftreckuit den Noord-

weften , en 't Schip Zuiden en Noorden geftrekt leggende , wc-'

derom van 't Zeil fal affluiten, volgens de Wind-ftreck Zuiden en

Noorden. En dat de gemediëerdc Lyding*, die 't Zeil door de-

fe raking en afftuiting lijd, dewijl dog op een en het felve mo-

ment, een Lighaam geen tweeftrydige Lydinge kan onderwor-

pen weien , regt Noord -Ooft fal fijn. Dog nademaal het Schip

veel grooter Pilaar Waters na 't Noord-Ooften als na 't Noorden

zou moeten bewetgen , zoo fal 't alleen na 't Noorden wer-

den voortgedreven : gelijk hier voor, by het Schip dat de Man
vóortduwd, getoond is. By defe Figuurcn kan ook werden ge-

Y y 3 fica ,



358 SCHEEPS-
den, dit, dewijl alle Zeilen d' een min d 'ander meerder door

dc Wind* eenigfints hol gebogen ftaan, de "Wind die op dcag-

terfte Klecden des Zeils valt , aan Schips voortgang niet foo

voofdeclig is , als wel die de voorfte Klecden aantreft. Alt

ook, dat foo lang de Wind nog eenigfints van vooren, of ook

overdwars de Kiel waaid. Het Zeil foo veel moet werden uitge-

vierd dat de Wind-Araalen, of Lugt-bolletjes het maar even van

agteren aan doen konncn-, want op die wjfe (al de gemedièer-

de Lyding des Zeils Cg aldcrmeeft voorwaards ftrekken, gelijk

den opmerkenden klaar genoeg fal wefen.

Het XXXVII. HO O F D-2> EEL
H A H D I t D

1 ...
Nog eindelijk Van Verfchide GeVaüen die eemge Scheepen hebben

ondergaan , en hoedanig fy ^jfjn gered geworden. Als Voor-

eerjl, op wat wy^e een groote Maft y die eVen boVen 't Hoe-

vend gekrakt was ,
*itgeligt , en een ander ingevet wierd.

Hoe een Scljip wierd behouden met een <%oer dat al de

Haaks , op een na , Verlooren hadde. Hoedanig men een

Qoegfpriet , die met een Kogel in de Woeling doorboord was,

her/lelde. Op wat wy^c een Schip aan deffehs Gefchut ge-

kielhaald wierd. Van de Loffelyke inventie der Scheeps-Lig-

ters ,
gemeenlijk Kamelen genaamd. Ook een toegetakeld

Schip figuurlijk Vertoond. Van het repareren , of herfteSen

Van oude Scheepen. En eindelijk Iwedanig men

dienft fejnde Scheepen behoord in , en op haar rujl te leggen.

INdien Landen en Steden veel Gevallen onderworpen fijn

,

uit welke fy lig, fomtijds , door Konft en Gauwheid redden

moeten, en, gelijk als men leid, van, of door, de Nood
een Deugd maaken, dat is, datmen voor die Tijd» en in

die Nood, iets voor een deugd moet agten, en opneemen, 'tgeen

men buiten dat geval en Nood voor geen Deugd, niet alleen,

maar felvs voor een Ondeugd of Wandaad te Boek (lellen fou-

de. Soo meen ik de Zee, en de daar op dobberende Scheepen

,

die gelijk als een kleine Stad uir maaken, en daarom ook tegen

d' uit en inwendige Vianden wel dienen gemonteerd of gewa-
pend te lijn, geen minder Ongevallen onderworpen te welen,

uit welke fy üg fomtijds redden, en door overaardige Konft-
greepen in behouden Haven brengen moeten.

c .
Want fo* * *t. ccnige Jaarcn geleden, gebeurd , dat een

ito «n Schip op een verre Reis lijnde, een merklyk Gebrek aan de gro-
nicuwein tc Maft, ccn weinig boven 't Verdek, kreeg: Sulks datmen be-

floot»
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floot; op d' cerfte Plaatfe haarer aankomft , waar *t mogelijk een
nicvwe toe tq ftellcn.: geJyk dan ook na veel moeitens wierd ge-
daan.

5

Dog defe gereed fijndc, vond men fig om de oude Maft uit, -

ui dc nieuwe in te zetten , dcwijlmcn de Grootc en Focke Ree
daar aire Zwak, en niet Deugdzaam genoeg toe oordeelde, zeer
verkregen. Tot dat iemand vande Schceps, Hoofden een ander
Middel bedagt, en dele weg infloeg.

Hy deed de Maft van al het Want ontelooten , en alleen

3 4 4. Tuytouwen daar aan leggen j deed het Dek door Stut-
ten cn Schoorcn op den Overloop wet verforgen , fetten ver-
volgens op 't verdek, en onder de Maft, foo veel Dommekrag-
tenalsmen Scheep had, of Schrap brengen konde, en hgre al- -

ibo dtf Maft 3 a 4 Duimen uit haar Spoor. Saagde doe door
dc Trekzaag de Maft even boven 't Verdek overdwars af, en
liet de Stomp weder in haar Spoor vallen. Talydcn wyders,
de Kruisbetinf vande Marszeil Ichoot-knegren afgcflagen zynde,
de Maft foo veel agtcrwaards , dat even befyden haar Gat ftond.
Vatten doe met het Jijn dc onderfte Stomp , en fetten die over
boord, greepen daar op de nieuwe Maft aan, en fetten hem
met de Oude in, en vervolgens de oude door de nieuwe uit.

En bequaamen alfoo haar Öogsmerk.
Een Roer dat al de Haaks, neemd uit de bovenftc, verloo- Vaa ten

ren had, wierd op de volgende wyze 't Schip, datter de Reis Rowdat

by afleidc, toegevoegd. Men fette den Haak met de Vinger om- tyo h,",*!

hoog; nevens het Water floeg men met de Beitel, een Gat, ve,loofen
*

6 a 8 Duimen van de binnekant des Roes, en nam een Ket-
ting door het felve, die aan dc Binnekant zo veel wierd ingelaten ;
dat het Roer evenwel tegen de Scevcn aanfloot. Vervolgens
fteldemen op yder Einde des Kettings ccn zwaarc Taly, mee
welke datmen den voorfchrevc Hjak van onderen in h« Vin-
gerling, en met een het Roer digt tegen de Agterfteven aan-
wond, en bragt alfoo het Schip in benoude Haven.
Een Boegfpriet, die, van een Vyandelyke Kogel indcWoc- vane*

lingi doorboord was, wierd Opgeheeld met de Boegfpriet, ter
B!*BfP»«*

plaatfe daar dc Wonde was, ter wederzyden 6 i 7 Duimen af
tc hakken, latende het behaktc op 8 a io Voeten voor en ag-

doorfchoo=

terwaards tc niet of fcharp loopen ; voegden ter wederzyden op
de afgehouwen Vlakte Eike ftukken , van behoorlyke Dikte;
zulks dat op de Buitekanten nog eenigfints rond liepen, en lei-

den een Wangen daar boven over heen , 't geen de Boegfpriet ,

ter plaatfe vande Schoot, fterker dan op ccn ander maakte cn
heel weinig Wanfchik gav. En is dit , mijns bcdenkens , ccn
gereed, en zeer bèquaam middel om alle gequetft, of, op
cenige plaatfen vergaan Rondhout te hulp tc komen en te fty-

ven.

Hoedanig ook een, ontrent het midden doorgebrooken Ree, Via
zonder eeDige Hootskorting kan» gelaft werden , is een Loop , Ree »e

of Greepje, heden byna aUc Scheephngeo bekend. Tc weten,
zy doorzagen met dc Kraan, of Kloov-zaag, dcRccin't mid- l.

den

ten was.
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den van 'c een rot het ander Einden , latende de (lukken al*

dan 6 t
8 a 10 Voeten, meerder of minder» na Rees Langte,

voor by den anderen fchieten , en Nagelen dcfclve alloo wel

hégt op den inderen , daar by fy dart foo hier als daar een

Woeling leggen. Wyders de öngelyke Nok van 't een Einde

afgekort zijnde, brengen fy defelve op 't ander Einde, cn door

het Snyines alles geliquideerd en vereffend frjndc, is de Ree
weder in ftaat van dien ft te konnen doen.

Hoedmig Een Schip, onderwater lek geworden, vond fig aan een Kuft,
"n S

!h *\d
voor wc^e neC fteil'diep was, en wierd aldaar aan het aan Lind

wkrd. gebragte , en by oen gefchikre Kanon gekielhaald , cn vcrvolgcnt

gekalfaterd ; de groote Ree diende tot Schips ophouding.

v»nde Zelden zijn nieuw -gevondene Konften ten cerftcn tot het
Kimecirn

, T0ppUndt haarer Volmaaktheid gefteigerd. Want zoo heeffmen

Li^ert
ep

*
al voor veele Jaaren , om onze Groote cn diepgaande Scbecpert

in Zee te brengen, wegens de Ondiepheid onzer Rivieren, en

Zee-gaten, getragt, defelve, waar 't mogelijk, door ledig Vat-

werk, zo Pypen , als Voeder - Vaten , op te ltgtcn, cn te doen

ryzen. Dog was dk Werk, om het by-cen-fchikken der Va-

ten , een ellendige Talmery , en veel Arbeids onderworpen.

Tot dat eenen hleeums Mcinrlertfi Bakker , gebooren Burger

,

en inwoonder der Stad Amfterdam, en nu als ik dit fchrijv, on-

trent 56 jaaren Oud, in het begin van defen Oorlog een ander

loffelijk Middel bcdagt, om Groore en veel Gefchut-voercndc

Scheepen wel 5 * 6 en meerder Voeten op te ligtcn , cn over

Slijke en Zandc heen te brengen.

Deze Wanfchepzcls , ik naamfc zoo , om datfe een wonder-

lyke Figuur hebben , maar anders om haare Laft-draagcndc ver-

moogens, gemeenlijk Kameelen gezeid, zijn platboomde Vaar-

tuigen, 1x7 Voeten lang, breed, op 't een Einde, zz, op 't an-

der Einde 1 3 , Hol , op 't een Einde 11, op 't ander Einde

\x\ Voeten. Welker* cene Zydé geheel cn al na Schips Pij k,

en Boegen is gcfaifoeneerd ; dog de ander Zydc byna regt, ea

een weinig uithangende , is. Het Ruim van dele Cameclen is

in 't midden, van vooren tot agteren, door een Watcrdigt Be-

jfchot in twee Dcclen onderfcheiden. Als wanneer yder Deel

wederom door drie gelyke, Warerdigtc dwars -Bcfchotten van

den anderen gedeeld is. Zulks dat in 't geheel, yder Cameel
agt Ruimen , of Waterbakken bevat ; door welke , met , in

'c cene Ruim-water in te laten, en het ander Ruim weder uit

te pompen , de Cameel kan in balans gehouden , en geëvenaard

werden. Wyders ftaat in yder Ruim een Waterdigre Buis, of
Kooker, door welke het buite Water ingelaten, en door een
Prop weder digt kan geftopt werden. Ook zijn in yder Ruim
twee Pompen gcfteld, door welke het ingelaten Water weder-

om kan werden uitgetrokken. Nog x+ Kuokcrs , die van bo-

ven het Verdek, tot onder den Bodem doorgaan, dienen om
daar door Touwen 9 Duimen inde Rondte dik , vande een»

Kameel , en onder Schips Kiel door in d' ander Kameel te

brengen, en zijn ook op 't Verdek by yder Kooker een Wiad-ax
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B O V W-K O N S T. 361
gefteld, met welke deze Touwen, de Kameel vol Waters zijn*

de , werden aangezet , en fchrap gewonden Zulks het Schip

,

de Kameel het Water weder uitgepompt fijnde, ten deel door

deze Touwen en Zcclen, ten dcele door de Kameel zelvei (eer

gemaklijk, opgeligt, en gedragen werd.

Maar om den nauwkeungen Leezer meer Ligt daar onrrent

te geven, zoo kan hy fijn Oog op de volgende Figuur (laan.

By de Letter

A h een Kameel rrgt van vooren te fien. By
B Zijn Wmd axen met haare Speeken.

C Zijn Water- Pompen.

D Zijn Buifen door welke het Water inde Kameel werd gelaten.

E Ts het Roer.

F Zijn de Kookers daar de Touwen door komen.

G Zijn de Gacen daar de Touwen uitkomen , die onder
Schips Kiel doorgaan. By

H Is de Kameel van agteren te fien. En by

I Werd een Schip vertoond , fodanig het van de Kameelen
gelige werd.

'k Heb ook goed geagt , tot Oogsluft , en op dat den
Scheeps - onkundigen Leezer eenigfints kennis vande veelvul-

dige ftaandc , en loopende Touwen die tot een groot Schip

behooren , mogt hebben , dit Werk een toegetakeld Schip toe

te voegen Met de volgende Cijffer- tallen werden zy aangewefen:

ËefihryVmge Van een Toegetakeld Schip , met dts^clvs
ftaand

en loopend Touwerk.

Van de Begaan- Maft met %jn looptnd

x De Bezaansmaft en ( ieng.

2 De Bczaans-Roe en Zeil.

$ De Begyne Ree.

4 De Kruiszeilree en Zeil.

J De Morsulingen en het Fzelshooft.

6 Het Toppenant van de Kruiszeilrcc.

7 De KruiszeiU-Schoocjes

fl De Hoofdtouwen van de Bezaansmaft.

9 De Hoofdtouwen van de Kruislteng.

10 De Bezaans Ruft.

si De Gaalderyvlagge.

ia Her Hekkeborr.

ij 't Ezcl»hoott,VIaggeftok en Vlaggeval.

14 De Companje.
aj Het halv.Verdek. ./

16 De Bezaans-Scheerlijn.

17 De BrafTen van 't Kruiszeil.

18 De Boelijns van 't Kruiszeil

$9 De Gytouwen van 't Krui'zeiL.

20 De Gytouwen van de Bezaan,

21 De Kruisftengeftag

iz 0e Bezaana Knieftag.

xj Bezaanslchooc-

24 Ree» en Kiemen hynood.

15 Scheeps Boor% .< ':1

26 Beüag lijn van de Bezaan.

27 De Jbeiaanshala.
• 1

18 Ha Hanepoorje van de Bez*ans-Rce.
%9 De Reep van t Kruiszeil.

jo De bcüyne-drallcti.

ft De Talyrcepj.

ji tfezaansüag m Stagzeil

jj Vleugel van cc Bezaansmaft.

j4 Het bezaansvaJ.

Van ie groeft Maft met %jn TowrrJ,

z De grootc Maft en Steng,

2 De groote Ree en Zeil.

j De Marszeil* -Ree 'en Zeil.

4 De Bramzeils-R.ee en Zeil.

$ De Manuling en Ezelshoofd.

6 Het Toppenant van de groote Ree.

7 Het Toppenant van de Marszeils- Ree.
« Het Toppenant van de Bramzeil-Ree»
9 De Brallen van de gtoote Ree.
10 De Schootcn van' t chooverzeil.

11 De BoHijrs van 't ^choover^ell.

n De Gytouwen yan 't Schooverzeil.
ij De groote Stag en Sraazril.

Ookeea

Schip Fi-

guurlyk

fcnooiir.

ore Uil,14 De HoorWroiwtn van de gro

if De groote «uft met fijn Kmingt,
16 De 1 erdoens van de groote S eng.

17 De groo-e ï-tengeftjuen .fragzeil

i9 De iiraflèn vtn't grtxre Marszeil.
1

19 De Gytouwen van '< groote Marszeil.

20 De Boe:ijnj van *t groote Marszeil.

Z z *
21 De
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*9

18

%i De Hoofdtouwen van de groote Steng,

ai DeHoor>iouwen vande grooteBramfteng.

4 1 De Braflen van de Bramzeils - Ree.

»4 De Gytouwen van \ Groote Bramzeil.

»j Oc Peerd lijn van 't Groote MamxQ. 1 29

*6 De BoeJrjns van 't groote Bramzeil.

*7 De Dempgording» van't grooteMarszeil.

18 De Buikgording» van t groore Marszeil.

19 De Nokgordings van't groote Marszeil,

jo De groote Smijten,

j 1 De groote Schoorcn.

jz De groo:e Reep en 't Kardeel,

j I De groote Looperrakel en Mantel.

j4 De Reep van t Groote Marszeil,

jy De groote Bramzeils-Reep.

*6 De groote Bramzetls-ftag.

,7 De Wimpel van de Groote Maft.

Van de Fokke - Majl tn yn Tottunr^

1 De Focke-Maft en Sieng.

* De Focke-Rce en Zeil.

j De Voor- Marszcils- Ree en Zeil.

4 De Voor «Bramzeils -Ree en Zeil.

j De Toppenant vande Focke * Ree.

6 DeToppcnant vande Voor-Marzeüsree.

7 De Toppenant vande VoofMarzeibrec
5 De VUrszaling en FfeUhoofd.

9 De Bralïe vin de Fodce- Ree.

10 De Braflc van 't Voor-Marszeils-Ree.

I De BralTe vande Voor- Bramzeils-Rce.

11 De Schootc en Halfe vande Fok.

1 1 De Boeleyns vande Fok.

14 De Boeleyns van *t Voor-Marrzeyl.

j 5 De Boeleyns van t Voor Bramzcyl.

16 De Gytouwen vande Fok.

17 De Gytouwen van 't Voor-Marszeil.

18 De Hoofitouwen vande Focke-Maft.

19 De Hoofhouwen vande Voor-Steng.

xo DcHooftrouwen vandeVoor-Bramfteng.

11 Het Focke- stag.

xi Het Voor-Scengeitag en Sragzeyl.

Xi Het Voor-Bramzeyl-Stag

14 Peerd van 't VoorMarszeyl.

si

i

"

1

l

$
4

$

6

7
•

9
10

1

1

11

J J

14

16

it
18

19
zo

De Gytouwen vin *t Voor-Brii&»yt

Het Perdoen vande Voor-Steng.

De Ruft en Puttings vande Focke-MatV

De dempgordings van *iVoor-MwjieyH

De buikgordings van 't Voor-Mameyt
De dempgordings vande Fok.

De Buykgordings vande Pok.

De reep en Fok van 't Voor Marszeyl.

De Fockt-Ree.

De voor Takel mantel en Looper.

Het voor-bramzcyla Rtcp en VaJ.

üe Focke Smyten.

Le Vleugel vande Vooifteog.

Vandt Bocgftria met Tourna-

^

De Bocgfpriet.

De erootc Blinde- Ree en Zeil.

De Boeglprictrrrars en tzelshoofd.

De ö inde Bovenrec en Zeil.

Het Bocgjfpriets Steng.

Toppenant van de groote Blinde.

De bptsnstoppenai t en grooteBl inderee,

De Brallen van t groote blinde Ree.

Pc Schooien vande groote Blint.

De Gytouwen vande groote Blint.

De Brallen vande Bovenblinde Kee.

De Toppenant vande Bovenblinde Ree
Hoofdtouwen vande Boegfpriet>Steng.

Hei Geusje ende Vlaggtftok.

Het Galjoen.

De Kraanbalk daar 't Anker aan hangt.

Het Kluisgat daar t Kabeltouw door refc

De Bak.

Het Loopftagvan *t Bovenblinde-Steng.

De Loopftagvan de Boegiprier.

De Valreep.

De Trenle van 't grooteB ind.

De Reep en Fok van de groote Blind.

DeGyrouwe van de Bovenblinde.

r et Bovenblinde Val.

Sovenblinde Hanepooc.

De Woelingom de Bocgfprieti

En Alhoewel defc Touwen wel een verward Spinne-web ge-

lijk fchyncn, zoo weet Matroos nogtans, zelvs by nagt, zo uit

derzclver Dikte, als uit de plaats daar zy Varen ,
of valt gemaakt

werden , dezelve zeer onderfcheidc lijk aan te vatten , en zijn

Werk daar ontrent te verrigten. .

Geen Lighaam zo groot, of vaft in een gebouwd , of t is

de verderving, dog den Philofooph zeid de verandering onder-

worpen. Ja zelvs dit Draayrond dat wy bcwoonen ,
hoe groot

ook geagt, zal, volgens t Getuigenis van Gehcytigde Scnry^

vers, eens uit fijn Axen gcligt werden, en een groote Veran-

dering ondergaan moeten. Zoo ook de Scheepen, hoe groot en

coed, na Bouwkonftige Order, gemaakt mogen wezen , hm 00K

het Verval, en meto Tijd, het Vcrdcrv, of een ganfehc Vet-

V*° "^JS^&é een Schip in alle Deelen te gelyk. Maar,

o als hier vooren gezeid w , 't cene Hoor zal ,
of na de

repareren

,

of herftel-

len vaniMi P9n zoo ais nier vuoicu — > - _ »

oud, Lhe- piaats daar 't vaard, of door andere toe, of tcgenvaUco, die-
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10 V W-K O N S T.

men niet nafpeuren kan, veelc Jaren goed Wyven» dar \ ander
Hout in korten Tijd vergaan zal weien*. Want zoo zjennen
dat het Hout dat omlaag in 'i Schips Ruim > om dat het ' aï-

daar, door de Wegeringen» cn Overlbopcn, fie van fijn Vog-
ten zoo gevoeglijk niet kan ontliften , veel eerder ate Ittt .geen

dat boven vaard , cn buiten 't Regen-water, blijft , vergaan zat

fijn. Waarom ik, in alle ondcrwerpinge, de Bouw rneeftere wj
in bedenken geven, ofmen niet wel groore -Schcepen, fterk, ge-

noeg zou Bouwen konnen, die in 't Ruim, vande Kimmen
af, rot den Overloop roe, ongeweegerd bleven, met beding dac-

men, de Scheepen, nieuw fijnde, buiten, vande Kimmen af,

tot de Berghouten toe» een dubbdde Huid toevoegde.

Want men foud dc Overloops- Balken tuffchen twee Oplan»
gen door, tegen de Huid aan konnen fchieteri huren. Ook
Schips zyden geheel vol Hootftuiwen, Knien en SteuBders daar

op voegen, en, zonder ondericheid, over al vaft maake» kodf-

ncn. .>.'-. •
. ,j i

Hier door zou men ook gelegcntheid hebben van 'cehige
'

Verrotte of anders vergaan Schecps-dcelen, fonder aawrocriogc . V

van d4
andere Deelen, die nog gezond waren , te vernieuwen, cn .

'

te herftcllen. Daarmen nu in tegèndeet menigmaalen om ecnig '

ri/

vergaan Werk, byzonderlijk in *t Ruim, behoorlijk te veraooc-
,

ren , dewijl , als dc Scheepen Ond werden, en zy wel de v «

jnecfle Hulp vande Wegeringer» nodig hebben < deTelvcv veeltijds *
:

j:
•

;

agter de Knien verrot cn vergaan fijn, en de Knien alleen aan

dc Bouten los hangen, foa veel goed Hout moet af, cn weg-

broeken, darmen byna niet weet waarmen beginnen of ein-

digen lal, en dat het doorgaans meerder Konft, ea Voörfig-

tigheid verëtft, om een Oud Schip wel en behoorlijk te -ver-

timmeren* als een Nieuw te bouwen. Sulks het eens gebeurd

is dat een Norabel Schip, leggende inde Haven, langs de Wal

,

in 'tRuim, fodanig wierd uirgebrooken , dat het felve na agte-

ren, in 't ryfen van 't Vlak, onvcrhclpelijk quara te borden, en

ter flect moft verkogt werden.

Anders handelde defelve Bouwmeefter als hy naderhand, een

Schip dat 160 Voeten lang was, van nevens het Water, dat it

tot op de Buikltukken , en tot boven de Poorten toe, afbrak,

cn aan yder Zydc 9 Puimen wydcr maakte.

Tc Weten : hy deed, op de' Höoere vandé Barkhouten , ter

behoorlijker Omloop /voor vande Boegen af tot byna agteren

toe, een Cent fpannen
$
voegde de nieuwe Oplangen buiten

daar tegen aan \ liet vervolgens 4^5 Overloops - Balken met
haare Knien, en Watergangen, na dat hy alvoorens 't Schip,

daar ter plaatfe, door % a 3 overdwars gefchoore, cn ftijv aan-

gewonde Jijnen, voor 't uitfakken beforgd haddc, uitbrecken ;

. nam de Wegeringen , en oude Inhouten wee ; bragt nieuwe

Wegers , Balken , Knien, Steunders, en Watergangen in de

plaats* en handelde alfoo van vooren tot agteren , als wanneer

het Schip wederom Goed was, en nog eenige Jaren dienft deed.

Dog of dit Werk « de groote koften die 't met fig fleepte

,

Z z % kon
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*54 SCHEEPS - BOVPFKONST.
kon bakneeren , kan ik niet oordeelc. ••

:
rn

Gclyk ik ook niet Oorckclcn kan van ten Smal-S<hip, weHdi

Bandwegers , en meeft al de Inhoutcn in, Schip* Zydcn ver-

gaat* / dog de Dcnnebooms-Knien, die op de Wegers ftonden,

gcfond , en wel gefloten waren, 't Schip op de W'erv fittende,

wierïï ter weder, zyden, de ganfchc Huid, die ook «iet veel

byfonders was» tot de Kim mens toe afgebrooken , cjv Inhouc

weg genomen. Nieuwe Bandwegers wieaden van buiten in, en

tegen de Denneboontó - Kmen aangevocgd. Vervolgens
. (tak

men de zyden weer vol Hout, en maakten 't Schip Huid-digt.

Den hier voorgemelde Bouwmecfter in dat merkwaardig ver-

timmeren van het twefede Schip, gebruikte die voorfigtigheyd

,

dat hy het Schip » niet, gclyk het voorgaande, langs, maar
overdwers dé Haven deed leggen. Waar door het Schip, voor

en agter , door de by de Kanten hoog bpryfende Gronden dap-

per onderfchraagd , en met het grooefte Lighaam in de diepte

der Haven leggende , eenpaarig' gedragen , wierd.
laeindiijk Sedert heeft het my ook altijd toegefchenen dat het van geen

mende'
8

weinig nut foudciïjn, indien mert de buiten dienft fijndeSchcc-

JjjJJ fi
.

pen, niet langs, gclyk wel meed de gewoonte is, maar over-

d* schei!" dwars, inde Havens , of Dokken opleide, en in haar Ruft bragt.

gjjj^ Want hier door, meen ik» datmen dat onrydig, en wan ft al tig

enopj.'r op(f>annen , voor, en agter nederbuigen, en Lendens brecken

der Schecpen, merklijk foudc koqncn te vooren komen.
Wat nu wyders de Moord, ik meen Brand - Scheepen aan*

gaat, met welke -claimen trage de Vyandlyke Vlooten in vlam-

me te fetten , defelve agt ik meer dan genoeg bekend re fijn,

en daarom onnodig, hier van iets te fchryven-, maake derhalve

hier een ! • • .• j . ...
.

.7 . .
' .

l
*»T*i •' • ijfj' r-.'' nv i:r

E Y N D E. •'u ,r.

'i run- u t»-: •» .~v»*c -. : .. , ,ov rü./ C.i'fa i«LM>'i:*.

yj > n.*: - !;
1

. r: r..i .au'/: 'y O rr«'»y>ój .• ':::b<£
•

• * '

;
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NA-R EDEN,
Aan den befcheiden

L E E ZER.
WAARDE LEEZER,

^Elijkd'Oorzaken, alhoewel niet in Tijd,
maar alleen in Order van onze gedag-
ten , eerder dan de Gcwrogten zijn

;

zoo heb ik ook d' Oorzaken die my,
tot dit Werk te Schryveh bewogen
hebben , eerder dan 't Werk zelve wil-
len ter Boek {laan ; zonder dat my , tot

nog töc,ecnige Reden is voorgekomen, die my , om
die te veranderen , heeft aangemaand ; en daarom 61 ik

kleine Beiehryvinge vande voorname, en meelt aanbelc-
réene Scheeps - Deelen , zo tot mijn zelvs, als c^derwij*
van anderen ter Blad te ftellen, zonder dat ik . meende
my met de Konften, Wetcnfchappen, of Leverantieö,
üic andere Menfchen ook , ontrent de Sdhcepén , ÓemV
hen ,

eenigfints te bcmoeyen.

Dog 't Werk aanvang hebbende, wïerd my , door
fommige myner Vrinden , geraden dat ik drt Werk zób
wijd 'zoude uitftrcküen als 's zaaks natuur Zoutfe kóhnen
toelaten i daar in zy my docmaals overreded hebben. T

Waarom ik my dan ook bédiend hebbe Van zooüaïitgfc

Menfcheh die haar Handwerk ook ontrent de Sentepen
oefFeiiehi of eenige LeVerantien daar aan haddé , téh £yn-
de van haar-lieden/m 't geehe

:

fk onkdndïg was, onder-
rigt te werden. Dog heb fommjgè der zelver z<& los en
onbedreven daar ontrent gevonden, datfe icheénen by na
alles meerder metter taft, en giffrng uir. te voeren, als ee-

nige Regfct re gebruiken. Ja oordeelden ook dat op haar

Eedrijv geen O^der kónde, 'cJF behoorde .gemaakt tï wer-
den. Anderen, en die in vafter' Schoenen (cheenen te gaan,

Z z 3 kwa-
ë« j . • | %



kwamen my zoo agtcrhoudcnde voor , datfc meenden de

Goud - Mijnen van Peru te zullen ondekken , indien iets

van hare Kond openlcide. Evenwel hebben fommige de

Goedheid gehad, van, niet alleen, my daer van mondeling

té onderrigtens maar zelvs ook bare aanteikeningen , tot

eigen Nut gefchreven > terHand te dellen , die ik dan ook

,

met zoo veel Oordeel, als my mogelijk is geweed, ge-

volgd hebbe.

Wat de Spellingen der Woorden , in't Werk gebruikt,

aangaat, ik heb getragt dezelve zodanig te fchikken , dat

,

zonder Letter-verandering , 't Pluraal Getal daer aen kon

gevoegd werden,- alhoewel de Oude Gewoonte diemen

inde Schooien geleerd heeft , zo hier en daer nog wel komt

uit te kyken.

De Spreekwijzen zijn, zo veel my bekend is, uit den

hedendaegfen Omgang der Menfchen genomen : en agt ook

beter de Taal die van onze Tijd-genoten, als die van Besje

of Bedevaar , hoe louter Duits zy ook gefprooken mogten

hebbe , te gebruiken, 'k Heb ook noit goed konnen
keuren, dat iommige zo op haer Moeders Taal gezet fijn,,

dat alle Woorden, die, uit andere Talen, tot d' onze

fchijnen overgekomen, voor Badaarden uitkryten, nadc-

maal 4ie door langduurig gebruik, ook haer Burger -regt,

en de. Naam van Egte kinderen bekomen konnen. En
't is ook evenveel wat Taal gebruikt werd, als maer ver-

ftaanlijk is. Ja't was te wenichen dat de ganfche Wereld
eentalig konde zijn ; want hier door zou de Jeugd, van

dat Taedieus blocken, zo veel jaren lang, en met welke

die haer bede Geeden fomtijds gelijk als afflaavd,. en dat

alleen om een of twee Talen te leeren , en dan, ten

opzichte van andere Konden, of Wetenfchappcn , veel-

malen nog niet wyzer dan een gemeene Veen -Boer is,

ontheft werden, en gelegentheid bekomen van ten eer-

den .tot de Matheus, de Moeder aller Konden, of an-

dere, voor . het mcnfchelijk geflagt , nutte VVetenfchap-

pen , toe te treden , in welke die waerfchijnlijk , dan ook

grooter voortgangen , als wel heden , maken fouden.

Wyders wil ik mijne Goedaardige LTezcren riog ver-

zoeken, dat zy deDruJc,, en ook miffchien wel Schrijv-

fouten , die ingeflopen z*;n , en waer van ik'er eenige

aangeteikend heb|>e, ook ligtelijt nog wel meerder ont-

moeten
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moeten zullen, gunftelijk gelieven te verbeteren
5 weten-

de dat ik , om de Proeven na te zien , wegens mijn

Beroep, niet altijd heb konnen by de Hand zijn. En
dat de verhandelde Sroflè zodanig is, dar 2e niet geheel

onder 't Oordeel des Boekdrukkers, die ik evenwel we-

gens des zeivs daar toe aengewende moeytens
, altijd wil

dankbaar zijn , heeft konnen vallen.

En of miflehien ook ergens een Figuur , van weinig

belang, van welke in 't Werk gefpróken werd, mogt
voorby gegaaft wefen , 't zal gefchied zijn , om dat men
gedagt heefe dat den verftandigen Lezer, door de rede-

nering die daar ontrent gedaan werd , de Figuur zig

fal verbeelden konnen : en datic foo hier of daar wat van-

de Plaats, in welke aangaande defelve gefprooken werd,

afftaan is , ter gevoeglijkheid des Plaatfnyders gedaan.

Neemd dan in gunfte aan *t Werk, zodanig het is,

als ook den Autheur, die altijd tragt te blijven
«

Uwer offer toegenegener Dienaar

Delft , dezen 2 No-
vember 1696.

CORNELIS van YK.

1
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R E GISTER
«

_

Vande HOOFD-STUCKEN in dit Werk begrepen.

Het I. HOOFD- DEEL
H AN DE LD

VAttde oudbtld dcz.it Drajkjtng,

en hoedanig baare gedaante tn

dtn beginne kan gtweefi heb-

ben. Het vaaren op bet wa-

y: <qnd b) gevêl gevonden , tndetrjte

Vuurtuigen run een fLgte t~tgu**$ <*

t* ZAmentiel geweijl te x.*n. VéÉ

Noachs ArkSi nê vat Mauig ebokwA\

boe diep g*g**n ; wat Fut/oen x.y

gehad betft ; en hoedanig van binnen ie

Verdeeld geweeji. Van 't Sibtp van

Koning Hiëro, «iPhilopitns. Schee-

pen al van ouds met Betldeu vereerd ;

ookju't voornaamfie Bet ld wel genaamd;

en ook. wel geheel en al na de gelifkf'

niffe vm eenttb Dier gebouwd; gelukt

no(b beden de Balons in Siam gemaaks

werden. Cbina geagt 't Schip-rnkftc

Lmidfcbap der Wereld, aldaar gtbcdc

Steden van Scbeepen 'werden i' namen-

geïleld , die binnen en bmtewaards s.eer

kvBclsjk vercierdujn. Pag. i.

Het II. HOOFD-DEEL
H*NDtLD

Vande groodbeid der Spaanfe Caraken , ba.

re Holbtidj endaar uttvolgendt Rank-

heid, mitsgaders gr—te kgtie»; dog wer-

den niet meer uao groot als roor deuen

gebouwd. Vande G*lcjen, baare Lang.

te, mdte, en Holte, baare GeJIalie ,

8.

Het III. HOOFD-DEEL.
Handlld

Van Scbeepen die met Raderen wierden

voortgedreven , en by die gelegentbetd

oflv va» 'f yam tn* dat in den jaare

lóf) tot Roturdam gemaakt ie , en

bet Malle Schip toegenaamd wierd ; alt

ook.van *t Schip dat de Heer Hendrik

Stcvin befebreven beeft. Fn van de

mjdbtid der Scbeepen in' tgemeen. 1 1

.

Het IV. HOOFD DEEL

rande^cbeepsbeuw der Ingelfcben in
ytge.

i m

meen, en van 't groote Schip de RojaU

Charles genaamd, dat dtuen Staat tn

den jaare 1667 op Rocbeftert Rivier

verooverde , in U bjutndcr \ voorts boe-

danig -~.y baar Spanten , en al de ln-

bouten gereed maaken ;
mitsgaders 0 ok.

vande Scheepsbouw der Fancoifen. ,7.

Hcc V. HOOFD-DEEL
HiKDILD

Vande Heugden en Hoedanigheden die een

Scbeepsbuuwmerflir btbootd te hebben.

Hj diend , btbalven de Lees , Stbrijv ,

Cuffer , en Tetken - k*»l\ » in uine

j tukheid ook, de Stbeeptttmmermge ge-

ld rd 1 en irlver geotfftnd te beiben.

Zyris volks dmgden engibrreken te lee-

ren kennen , en mg daar ram te bedie-

nen. Oik voorugtig en Unlejmoedn te

wex.cn ; kennis van Hout te hebben ;

lig van bequame Meefters- Knegten te

poorzJen. En eindelek, vnom ere

Dcugduiam te wtrun. Xt,

Het VI. HOOFT DEEL
Handeld

Vande Scbeepstimmer-werv > en het Bed-

ding daar op. Vande Scheepstimmer-

man! Loots, of Looft, en baar gebruik;

yan den daagujkjM Drank , en boeda-

ntcb daar mede te bandelen. Van bet 1

Fornax, en Xeer-jmeltery, met det-

udvs toebebotren. Vande OpxJendert

en baar werk. Vande Houtwerkjn en

Spaanier-raapers. lindelfc van des

Bootsmans Looje , en v n vJlt. 2$.

Het VII. HOOFD-DEEL
«

Handeld
Vande Greedfcbappen die

op Qjn Werv, nodig beeft $ eds daar

7mt Kaapjlanden , oj mud-axen , Het-

derwtnden , of Dommekrachten , Zet-

baaken, RvlUn . en Sleggen. Kantbad-

ken, Haakboofden, en Reepen. Bloc-

ken, Zaagbanken, enScbaatfen. Slft-

fieenen , Mookers , Tx.tre, en boute Hand-

boomen , Brand juers , Treeften, tn

kleine Geteedfcbappen meerder Mj



REGISTER.
Het VIII. HOOFD-DEEL

-•,

Kandeld
Vtilde bequaambeid der Knegten. T>utue

xjvaar werk. moeten dein j veel onge.

macktn uitfiaan ; en daarom gerutnd

en flerk. dienen te weuen. Ook\lankz

moedig en voorupig x^n; of zJjn én-

den reel orgtluiken onderworpen. Die-

nen oorbaar Werk, te verfiaan, en be-

boorl;kj; Gereedschappen te hebben. Hoe
veel t.j verdienen. En hoedanig des

Somtrs, en Winters de Dagen werden ver-

deeld, go.

Het IX. HOOFD-DEEL
Handeld

Van bet Eiken - hout in t geemeen. Dat
Boemen die van rooien fyn voortgeteeld,

niet zoo goed taya , alt die uit Zaden
haat btgin nemen. Datmen al dikwils

ontrent bet Hout 'koepen kan bedroogen

tyn. in van des üouts duurfaam -

beid niet ^ekfr wezjtn. Vande zjpaa-

re Sommen , en voor wat Prqswel ver-

kop rJf». Van *t Kromhout. Vande

likf Flanken tot Dtrdrrgt * hoedanig

• éte genieeten , en voor wat Prris vetkogt

werden. Vande PUnkenin Koord- Hel.

land j en de Lwaate tinten aldaar » en

ieffelvs Prijs, tmdeluk. vando Uoute

Hagelt , Wiggen , en Vluggen.
3 j

.

Het X. HOOFT-DEEL
Handelo

Van 't Grttnen hout. Van wat Land.

ftbafptn en Steden bet wil meeR komt.

Van het Maflhout , hoedanig het Gemee-
ttn, in voor wat Pr het fomtuds wel

borkogt, werd. Van de Greine Balken,

haare Langte , en baar Prys. Vande

Balle-deelen » '» haar Prijs. Van bet

H'jgejdwt , als 00^ vande Noordjtbe Dte-

ai.

Hcc XI HOOFT-DEEL
Hanoeld

yan bet Tur in 't gemeen. Vande Spykers-,

haar Gewigt , en Prni, l an baar Pat •

Joen, en Gebruik. Vtrfcbeidt aaumcr-

kfhge daar sntrtnt ; als hoeveel Ponden

Gtu tpt , een ïtbip van dn blauw-Gaa-

tt't ontrent nodig beejt. Van 't Grov-
• lx.er

j deffelvs Prijs , en »i Gewigt dat

tor em Schip , grbffö tboid , vm Si
Mineraal gebruik} werd. Van den Teer,

en bet Pek. Van 't Arpsüs. Vande
Zwavel. Van '/ Grov , en wit Werkj
Eindelij fan het Mofcb.

Het XII. HOOFT-DEE^
Handeld

Dat ePAutbeurgeen andere Reden, aangaan-

de de Eveuredeuheid der Schoepen , en

Scheept- Deelen geven kan , als die uit

bet tint , en d* Ondervinding genomen
jujii. Van der Scheepen Langte , wijd-

te
% en Holte

;
en wat evenredenbetd die

tegen malkander dienen te hebben. Van
de Dikt' » «I Breedte der Seheeps- kit-

ten }
mitsgaders derfelver lajjeben. Van

de Keer -Nagels. Van het toebcaken.

Van de Sponning, en hoedanig die moet

epujXfn. Vande Stapel-LUh , boe wijd
kj van malkander werden geleid , boe

Hoog die dienen te we^en. Waar bet

Lhmp.blek.dreud ie leggen. Wat Figuur

de Stootkeggen hebben. Vande Vm.
Jleven, en eenige Aanmerkingen daar
ontrent. Werden heden veel fteildtr i

als voor det.cn , gefield. De Stuckeu

ook wel op een andere manier in eeu^

gelasl. Desveor- Stevens Langte, Breed,

te , en Dikje. Ook, haar Fat(oen , eu

Bogt. Voorbeelden van eenige voor-

stevens,
j2>

Het XIII ^jppFT-DEEJ,

Ha nsk&ld

Vande Agter - Steven. Derutlvei Dikte,

Breedte
j mitsgaders baar agter over

Vallen. Misjlagen ontrent haare Langte

begaan. De waare Langte werd aan.

geweien, en met Vonrbettdcu beveiligd,

r an de Hekbalk. haate l attgtc, Dtkj-

te, Breedte, en Bogt. Hnd ockmtt
Voorbeelden Verligt. Vande Hondi om-
houten

, gemeenlek, Bantfom- Houten

genaamd, haare Dthje , en Breedte

voerbeeldelifki *n defilvs uitfcbie'ten ü-

guurlgk^vertoond. Vaitde Wrange tis ttt

de Spiegel. Van des Spitgtli lootten.

Vande Windveeringen
, of Wtndvecrtn-

gen. Haare Langte , Dikte , en inval-

\len, met' Etenspoten voorgejltld. Van
bet opregtcn vande Stevens : en voor

eenige Jaawt een misfiag daar ontrent

begaan. 59
A • * Hc

v
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REGISTER.
Het XIV. HOOFT-DEEL

Handild
Wénde Zandflrooken. Baare Dikte , ah

oek.de Dikte rondegé»ftbe Stbeeps-Huid.

Ka wat Maat jemmtge Zantüreoken

hebben uttgeraüen. Ménde Middelwan-

ten; wéér, en boe wijd van den éndt-

ien dienen te paan. Wande wijdheid

Vén bet WUk , by 't gemeen '» Sebips

Bodem gtnééihd. Vén btt invallen,

en verboeren ra» de Scbeerftutten in

*t Stbipt - midden. Xén de SteUinge

,

of Steigeringe rondom 't Schip. Wénde
Stbtetllrooken , hoedanig uy wijd uit-

gcbccgcn waden, lenige aanmtrkin-

gen déér omrent. Hoeveel de Scheer

-

ftrooke» gemeenlijk *t>el voêr % en égter

•pryxjtn. Hééte Rondte , en Zwéngte.

Beide met V ooi beelden getoond. En

werden dex.e SihetrUmken by deftbeeps-

Beuwmetfltrs uomtijdi eok^wtl btwéétd,

cm één béér volgende Scheepen weder

ditnfi te kennen doen, 67.

Het XV HOOFT-DEEL
Handild

Vénde voor , en jigterfpanten. lenige één-

merkingen déér ontrent. Wénde Cen-

ten. Wénde Inbeuten in 't gemeen.

Wénde Leggers, of Wloetbouun. Wén-
de Oflangt». Wande Butek- slmkfn.

Wénde Stutten, en emdlukeen genera-

le éénmerkjng van 'f gene tntrent btt

aanvoegen van élle bout meet wéétge-

iiomen weiden. 76,

Het XVI. HOOFT-DEEL
Handild

Wénde H'egeringtn m 't gemeen. lenmii-

jlag déér ontrent btgéén. Wénde vloer-

tegels. Wénde Kimwegert, Wénde

band of Bélkwegers. Wénde Bélkjn
,

Laaie Dilete t en Bogt. Hoedanig xy

geflééiji weiden. Wénde Speoren der

Maften. Wénde Wijdte van 't greote

luiks Wénde Knie». Wénde Steun-

ders. Wénde Bénden, en Kattejpcortn.

Wénde Zttters. Wénde Watergangen.

Wnnde Stbeer, of ScbéérHoeken. Wén-

de Grieten , tn Kalmaytn. Wénde

Overloopt - Planken. Wande Koe, of

miftthien wel Koybrugge, met defelvt

tetbebooren. 80.

Het XVIL HOOFT-DEEL
H ANDELD

Vénde Berghouten, en derzelrer H*ékea.

1 V énde Planken ut de Huid , en '
'tgereed

mééken tan dien. W én y
t gebrni^der

Kr , en 'f opnemen der Haaken, Wan-
de Négelgaten. Wénde Boerders. Wén-,
de Spiegels- PUtilden. Wande Dubbe-
ling. Wande Overloopt- Zetweger, Lm
ookjande Drmpels inde Poouen. 8ó.

Het XVIII. HOOFT-DEEL
Hand eld

Wan 't Schip in 't Wéter te brengen. Wén-
de Scbmen in *t Ruim. Lenige Be.
denkjtgtn, en Ongemacken daar ontrent

voorgevallen. Wénde Kinken. Wén-
de Schoren onder de Batkhouten , en
Betgen. Wén 't voorHe Stépelbtock,

en vénde Smeeibouten. Wénde Slég-

btddtns. Wén *t Af.loepen. Een ge-

Vél déér ontrent.
9 j

.

Het XIX. HOOFT-DEEI,
Handild

Wénde Stellingen égter , en rondom bet

Stbtp. WanacbovenHe Barkbouten. Wan
bet Reebout. Wénde. Gef bui gangen en
Wellingen. Wénde Beeveuets - balken.
Wande Gülirrgr». Wénde Ruilen im
't gemeen. Wénde greote Ruif. Wam
de focke -Ruft. Vénde Bexjuns-Ruft.

Itn Gevél ontrent de groote Ruftgebeurd.

Wénde Hals - kléinpen. Wén t Sebips

égtnfte Dttltn m 'r gemeen. Wem
't endetfte Htekeberd. Wénde Dek-lrf,
en roet var.de Gééndery. Wén *t Hec-
Iteberd boven de Gééldery. Wén 't

hwgiity of dtorlugttg Heckfberd. Wan
y
t Kruis égter in 'i Hek, Wénde Stut-

ten der Gééldery, Wénde ScbeerpLmk\

Vande Dek, oj Sltrgerlijft. tn eindelfc.

ronde Stookhouten , en al 't andere Beeld.

*etk.
<f7-

Het XX. HOOFT-DEEL
Handild

yande Manier , die de Ouden in haart

Schoepen veoiu éérds te toytn , waarna-

men. Wan 't Galjoen dat uy één en-

t,e Scheeftn pafen. Vande adtrfte leg.

ga. Yande boverfte legger. Vande

Kém. Vénde leeuw. Vénde Fs. Vén-

de Rtgtlmgtn. Wénde Ktienin't Géi.

joen. Var.de bemglaiken. fan de

Knien terxyden aan de leggers. Va»

het ProekHnk. Vande Kraan- balken.

In tindelyk.vande Penterbalk. tot.

Het
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re gist er.
Hcc XXI HOOFT-DEEL

H AN DE LD
Var.de Kluisgaten , en bj die gelegtnthe.

den ook. vande Cabcltouwen. Waar de

KluifengtpLaatft weiden , en by welke oc-

cdjie dun omrent verandering ugemaakt.
VandcBccüng, l ande Spillen in*tgemeen.

Wand* groote Spilte. Hoedanig d* En.

gelfcbe baare Sptüe maakjn. Wan
'i Braédfpit. Wande kleine Spillen. En
ook^van't Anker te winden. t0ym

Het XXII. HOOFT-DEEL
Handild

Wande Knegten m U gemeen. Wénde
gmte Knegt. Wande Focke - knegt.

Van al de kleine } of minder Knegten.

Vande Borïl- banken. Yande Kruishouten.

Wan bet Scband-dekfel. l ande root-

ten. Wande Pompen. En ook vande

Stutten onder de Balken. ( }

Het XXI1X HOOFT-DEEL
HiNDELD

Va» *t Scbips Roer m 't gemeen. Een

%ek*r geval daar ontrent. Wande Roert <

der bmne . Landfcbe Scheepen. Een

ongeluk^door bet Roer ontftaan. Order

om bet zelve in 't toekomende voor te

komen , daar opgefteld. Wan 9
t Roer

der Zee - febeepen. Wande Roer .pen

Wénde Roer. Malle. Wénde Luiwa.

gen. Canterpkt Kagtbuit, en einde.

/y< ook.va» der Stbeepen Zwaarden.

119.

Het XXIV. HOOFT-DEEL
Handeld

Wén verftbeide Certers van Stbeepen. AU i

van een Scbip lang i óo Voeten. Een

dito Ung ijx Woeten. Een dito

van 155 Woeten. Itn van 140. Een

Vén 8f. Een ander lang 101 Woeten

Een ander, lang 154 Woeten. Een

ander, lang ijj Voettn. Een ander,

lang 80. Een ander t lang 121. Een

énder , Ung 168. Een énder, Ung

ij% Woeten. 1J6.

Het XXV. HOOFT-DEEL
HiNDELD

Wén 't Sibetpt Mafi-werk in
9
1 gemeen.

Wan verjebeide veet-Maattn daar on-

trent gebruikt. Wén een hout dat vier-

kant u , door de Vafer-fteek. agtkant te

maakpi. Wén bet zelve door de Wm.

X.

ktlbéék. te doen. Wénde vermindering

der Groote en Vocke - Maften aan bet
boven . Einde. Wénde vermindering der
Groote, en Eotke - Rtngtns. Van de
vermindering der bram

, en andere
Stengens. Vande Laagte der Toppen

van Maften en Stengens. Van bet op

zyden rond- loofen denalver. Datbree-
de tn lange Zeilen den Stbeepen ter

voortgang meerder dienftig, dan boogt

en fmalle zijn. Met en voorbeeld be.

weezen. yandegroote Maft in
9
t bj-

uonder. Vande FekJte.Maft. Vande

Etz.aans.Maft. Vande Boeg . Jpriet

;

en dejfelfs Knie. Vande Groote Sten.

gen. ronde Voor-Steng. Vande Groo-

te Bram -fteng. Vande voor- Bram-
fteng. Vande Krujifteng. Vande Blin-

de,fleng. Van al de Vlagge ftok,ken.

In vande Stoelen der Vaatten. 1 67

Het XXVI. HOOFT-DEEL
H AN DE LD

Vande Zalingen in 't gemeen. Vande-Za.

lingen aande groote Maft. Van die der

Fokkf.Maft. Vande Bezaans.Maft.
Vande Boegfpriet. Vande groote Steng.

Vande Voor - Steng. Vande Groote

B ram - fteng. Wande voor - Bramfteng.

Vande Kruit.fteng. Wande Blinde-

fteng. Vande Marjfen in U gemeen.

Vande groote Mars. Vande Fok^e-

Mars. Wande Beloont, Boegjpriets,

Groote , en Voor -ftengens Marjfen.

Vande Efetsboofden in 't gemeen. Van
't Efeliboofd op de Groote Maft. Op
de Fok.ke.Maft. Vande Kalven , of
Klinkjn daar voor. Efelsboofden op de

Btzaans -Maft. Boegfpriet y Groote,

en v °ot - fttngen . En voorts van al

de andere Ezelshoofden met rualkan-

der. ij6

Het XXVn. HOOFD-DEEL
Handeld

Van des Scbips Rec*n m 't gemeen. Wét
Dikte zj tegen baare Laagte hebben.

En na wat Order zy , over baare

Langtt , rondfydig werden gemaakj.

Vande Langte der groote Ree. Wande

Toi^kf • Ree. De Beraam - Roede.

De groote Blinde -Ree, Langte vande

groot - Marszeil • Ree. Vande voor-

Marszeil. Ree. Vande Begijn - Ree.

En emdc'.ijtk, tan de vier klttnder

Ree9n. 181

Aan Hei



REGISTER.
HctXXVIlL HOOFD DEEL

Handeld

Vaneenietr Scheefe» Rondtbout, en na wat

CertcTS bet , bj vtrfebeide Bouwmee.

flers , is aangeleid geweefl. 192

Het XXIX. HOOFD- DEEL
Handeld

V*n 't Scbips Want , of Tonwerk.in 'r ft-

met». Vande Kabeltouwen in- U by-

zonder. Vande der Touwen Ditje.

Van de Ankjrs. Keur* , en Vroevt

op defelve. Vindt Anker -pk- En

hoedanig dm defelve btt Ankjr ter

yapeuding vtrd gebragt. En ook.des

Ankers gewigt. ^9

Het XXX. HOOFD-DEEL
Hanoüld

Van 't fiaande Want , als rande Sta»s,

4» Verdien*, Vande Hoofd- Toturen.

I on 't lopende Want. V4,ndt Dikte

der voornaamjle Touwen : Door een

Tafel nor tegen gefield. Laagte der

voorname Touwen ,
ool^ door ten Lujl

open geleid, In dit alle* mtt voorbeel-

den gejiakt. *io

"het XXXI. HOOFD-DEEL.
Handeld

Y*nde Zeilen in 't gemeen , en ook. W»
't Zeildoek. Vande Namen der Zetlen.

Vande Breedte en Diepte des grooten ,

of Scbover-zeils. Breedte en Diepte va»

de Fok. VauJe Bezaan. Vandegm-
te btmde. Vande Mars, en Btvezci-

len. Hoeveel Ellen Doekj de onder,

truts/raders de Mars-zetlen , ontrent in-

bonden. Van Lette, of bore -Zetlen,

en hoeveel Doekj dit bevatten. En dit

ailes wederom metverfebetde voorbeelden

,

ofQeuers van Scbeepengetoond. 152

Het XXXII. HOOFD-DEEL
H A N D E L D

Vau'tBlokjcerki Van 't Canon op Kogel*

Zwtaibetd. Van^t Metaal Canon. V<«
't 7x.tr Canon. Hoe lang het is, wat

Gewigt bet beeft , en bot vttl bet k?fi.

Van de Rampaarden ; waarom zoo ge-

naamd. Haare Langte , Breedte, en

Dt-pte, Hoe veelde Ftft van de Axen

o» H'.tlen ts. Als ook '** vteldeRam-

paatde» wel in 'f geheel fc/tftK i
Mits-

gaders iioe iwoj al 'r hickwerl^ tu Trijs

wel Uoft. Lai.yt \.tn de Cardous-ho-

kjrs. VmdeBooten, Sloepen. Ooi^etn In-

ventaris vande behoefte eenes Scbips. 162

Hst XXXIIL HOOFT-DEEL
Handeld

Va* eenige gemengde Stoffe , als vin 't Ar-

beidsloon dat een Scbip kpjl. Verfcbeide

Hoopwerken, Leveranticn, "Beftekjtfn,

&c. x87

Het XXXIV. HOOFD-DEEL
Handeld

Van Beftekjejn van verjtbeide Binnelaudfchc

vaartuigen. Als van een Smal-fcbrp,

Van een Damloopet. Van een Tent ,of

Trekjagt. Van ten Boeyer Jagje , en .

ooi^ van een Snebbe-jtbuu. jo8

Het XXXV. HOOFD-DEEL
Handeld

Hoedanig ofop wat uyfe datmen't getal der

Léificn die etn Schip voeren kan , zalweien

konnenRefolulte b/ defen Siaat daar ontrent

genomen. En Ordonnantiën daar opge-

maakt. Nog een andere wegom de Groot»

beid der Schepen te ksnnen weten. 319

HetXXXVI. HOOFD .DEEL
Ha n d i l d

Vande Welbezeildheid der Scbeepen. Dat-
men't Water niet zo zeer onder 't Scbif

door , alt wel op de gemakfqksl* wjzt
daar buiten m, dat is terwederzijde*

been, moet tragten te lejden. Veindt

Loev , en Lafwindigheid der Scbeepen.

ook.eetuge Aanmerkingen Waarom Stb:e.

pen Laveeren t dat u, eciugftnis tegen

|

de mt.d kmmen aan ZetUn. jji

Het XXXVII. HOOFD-DEEL
Ha m d e l d

Hog etndelu\van verfilmde Gevallen dit

eentje Scbeepen hebben tudagaan, en

hoedanig z) znn gered gewbtitu. Als

Vooreetft, op wat wyfe een groote Maft 9

die eytn boven 't Boevenrt gthjakf was ,

kitgeligtt tn een ander mgtfctwterd. Hot

ten Schip wterd behouden met ten Reef

dat al de Haaks , op een na , verlooren

baddt. Hoedanig men een Bocgfpttct,

die met een Kogel inde Waling doorboord

was , herfielde. Op wat wje^e een Scbtp

aan deszelvs Gejtbut gekielhaald wterd.

V einde Lofeltke mventie der Stbeeps Lig.

ters, gemeenlek. Kamceïtr.genaamd. Ook.

een toegetakeld Schip fguurlqk. vertoond.

Van bet Repareren, of lhrïlellen van

Oude Scbeepen. En eitidelijl^boedanig

men de buiten dicnfl zijnde Scbeepen be-

hoord m, en vp tiaar ruj} te leggen. 3/8

E Y N D E.
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