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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Deel I.

Pag. lo, noot 5 staat : „Deze tekstverbetering is van Bor, Ned. Oorl." ",

lees: „Deze tekstverbetering komt voor in de uitgave van Michiel Colijn

(1617)."

Pag. 36, noot I en 2, staat: „K. Dyakanova en Sukhoi Nos", lees:

„Sukhoi Nos" en „Kaninoi Nos".

Pag. 46, laatste en voorlaatste regel v. o., staat: „130 en 180", lees

:

„180 en 130".

Pag. 47, noot I moet vervallen. De vader van Jacob van Heemskerck

heette Hendrik Cornelis ; de beide zoons noemden zich dan ook Jacob

Hendricxz Heemskerck en Cornelis Hendricxz Heemskerck. Zie Dl. II, p.

XLix en J. W. IJzerman „Cornelis Heemskerck" in Tijdschrift Kon. Ned.

Aardrijkskundig Genootschap, 2<^« Serie, Dl. xxix (i), 1912, p. 739.

Pag. 112, noot 4. De berekening is uitgevoerd met toepassing van kim-

duiking ad 3', hetgeen niet verantwoord is, daar De Veer opgeeft dat de

hoogte genomen werd met het astrolabium. De uitkomst zou dan moeten

geven 76° 4' inplaats van 76° 7'.

Pag. 1 19, noot van pag. 118. Er staat : „deze laatste breedte komt het

beste met de werkelijkheid overeen"; lees: „deze laatste breedte komt het

best met de gemiddelden overeen, zie Dl. II, p. xcii".

Pag. 162, noot 4, regel 3 en 2 v. o. staat : „westzijde", lees tweemaal:

„oostzijde".

Deel II.

Pag. XX, noot 2 staat: „Verm is Hudson bedoeld", lees: „Verm. is Jan

Corn. Rijp en wellicht ook Hudson bedoeld".

Pag. XXVI, regel 13, staat: „meridiaan", lees: „meridianen".

Pag. XXIX, regel 22— 26. Hier staat vermeld dat er van de prent van

1663 geen vroegere staat bekend is. Nadat dit was afgedrukt, vond ik ter

Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam, een exemplaar van „deGroote

lichtende ofte vyerighe Colom, etc." van 1652, alwaar men de bewuste

prent aantreft.

Pag. Lxxvi, regel i v. b., staat: „Phipps", lees: „Phillip".

Pag. Lxxvi, regel i v. b., staat : „ter", lees : „ten".



VOORBERICHT.

De Linschoten- Vereeniging heeft de stukken betreffende de eerste

twee Yszee-expedities {iS94 ^« '9S) grootendeels reeds uitgegeven in

Deel VIII harer werken. Daar vindt men in hoofdzaak de voorstel-

lingen zooals zij gegeven zijn door die van Enkhuizen en van Mid-
delburg.

Thans volgt de Amsterdamsche voorstelling van die beide tochten^

opgesteld door Gerrit de Veer, met de eveneens door hem verhaalde

uitsluitend Amsterdamsche ondernemingvan iS96j*gy ; dus ook
de bekende overwintering en de thuisreis in open sloepen : apotheose

van BarentSy Heemskerck en hunne reisgezellen.

* * *

Zwaar viel het deze „Drie Seylagien*' in te leiden, want de voor-

geschiedenis is reeds bewerkt in het bovengenoemde Deel Villen

het onderwerp zelf schijnt zóó algemeen bekend, dat men telkens her-

innerd wordt aan de verzuchting door Gibbon geslaakt, toen hij zich

gedwongen zag het stilzwijgen over de germaanscheBarbaren te ver-

breken : " The subject, however various and important, has already

been so frequently, so ably, and so successfully discussed, that it is

nowgrownfamiliar to the reader, and difficult to the writer*\

* * *

Om deze en dergelijke redenen gaf ik aan het voorwerk een tot

dusver niet gebruikelijken vorm. Ik verdeelde de te behandelen stof

over vijf biografische opstellen betreffende de voornaamste personen

die, met betrekking tot deze reizen, zoo achter de scherm en als

in het openbaar, een rol hebben gespeeld : Petrus Plancius, Wil-

lem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en Gerrit

de Veer. Doel en uitvoering der drie expedities behandelde ik daar

waar zulks feitelijk behoort : bijPlancius, den man van het initiatief.

Eene uiteenzettingvan het zoogenaamd„Nova'Zembla-verschijnser\

die, om af te kunnen rekenen met alle argumenten, niet beknopter

kon uitvallen dan zij deed, besluit het voorwerk.

Onder de bijlagen zijn enkele stukken opgenomen welke ook wel

plaats hadden kunnen vinden in Deel VIII, maar dat deel te lijvig
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zenden hebben gemaakt. Bijzondere opmerkzaamheid verdienen

eenige stukken van Baltasar de Moucheron,de onderhandelingen met

Rickard Hakluyt, nominatieve staten der bemanningen en vooralhet

in 18/6 teruggevonden ,,cedelken'' {in reproductie).

Deposthume kaart van Barents {1S98) is aan het slot opgenomen.

* * *

Het eerste deelvan deze uitgave bevat uitsluitend: den tekstvan Ger-

rit De Veer, afgedrukt naar de Eerste Uitgave {Amsterdam^ ^S9^)>

vergeleken met het exemplaar daarvan dat ter Koninklijke Biblio-

theek berust. Inleiding, bijlagen en alle verdere bescheiden ofgege-

vens zijn in het tweede deel ondergebracht ; de paginaas i tot en met

118 komen in DL I voor, de bijlagen zijn doorgepagineerdvan af181.

* * *

De bijschriften van de oorspronkelijke platen werden aan den

achterkant aangebracht, om plaats te winnen^ ook voor noten.

* * *

De buiten tekstgegeven zonsdeclinaties zijn gevonden

:

a. voor i^göy uit een Nautical Almanac van igió ; komende de

middag van zekeren datum op Nova Zembla in 1596 over-

een met 6^, 7 van dien datum (te Greenwich) in igi6.{VerloO'

pen tijd van 1596 tot igi6 z=z 320 tropischejaren — z/«, 4;

lengte Nova Ze^nbla = ong. ^^,7).

b. voor /JP7, uit een Nautical Almanac van igi^ ; komende de

middag van zekeren datum op Nova Zembla in 1^97 overeen

m,et 19^, 8. van dien datum [te Greenwich) in 1915. ( Verhopen

tijd van 1597 tot 1917 = 318 tropischejaren — 24^,^ ; lengte

Nova-Zembla = ong. 4 ^, 7).

De onjuistheden^ ontstaan door hetverwaarloczen van de seculaire

verandering der helling van de ecliptica, vallen ver biftnen de gren-

zen van nauwkeurigheid van de opgegeven hoogte-waarnemingen ;

zij hebben invloed op uurhoeken en azimuths der zon bij hare opkom-

sten en ondergangen, doch ook deze verschillen vallen ver binnen de

grenzen van nauwkeurigheid waarmede de azimuths zijn opgegeven

terwijl uurhoeken nergens zijn opgegeven tenzij in functie van het

azimuth.

* 4: 4c

Waar De Veer het uur van den dag opgeeft door vermelding van

de richting waarin de zon werd gepeild, is de „ Ware Tijd aan-

boord^"" daarachter vermeld tussche^t rechthoekige haken, waarbij is

aangenomen dat de variatie der magneetnaald bedroeg

:
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nabij Straat Waygatsch N. 22^, 5 W.

op Noord Nova Zembla N, 26 W.

op West-Spitsbergen N. 16 W.,

maar, wegens onvoldoende bekendheid met de variatie elders, zijn

geen pogingen in 7 werk gesteld om de zonnestanden tot tijd te her-

leiden op die trajecten welke wat ver buiten de vorengenoemde kus-

ten vallen.

Pogingen om de reistrekken te reconstrueeren zijn nietgewaagd,

omdat

:

1, de fantasie van den ontwerper een te groot aandeel aan die

reconstructie voor zich zou eischen ;

2. de trek van de derde reis door Barents zelf{ten ruwste) is aan-

geduid op zijn posthume kaart van JjgS {o7ider de bijlagen opge-

nomen).

Gereconstrueerde reistrekken zijn te vinden inde eerste uitgave

van Beke ; in de tweede zijn zij, om goede redenen, weggelaten.

De door Gerrit de Veer gebruikte Duitsche mijlen zijn mijlen

van 3725 Amst. vademen of 6,32g K.M.
* * *

Bij verwijzingen in de noten onderaan de bladzijden, is (tenzij af-

zonderlijk versneld) het oorspronkelijk num7ner der paginaas opge-

geven, zooals dat in deze uitgave aan de kanten is afgedrukt. Ge-

makshalve is nu en dan verwezen naar de data van hetjournaal.

Inleider dezes betuigt zijnen dajzk aan de HH. Dr. C. P. Burger

en Dr. F. C. Wieder die hem, in hunne hoedanigheid van Leden der

Commissie van Voorbereiding, menig nuttig gegeven hebben ver-

strekt en waarvan eerstgenoemde de bijzondere welwillendheid had

de Bibliografie en Literatuuropgave van het boek te bewerken.

Hij betuigt mede zijnen dank aan de7i Heer J. W. Yzerman, die

de monsterrollen van de Zwaan, de Mercurius en de Hoop vond en

te zijner beschikking stelde, aa7t den Heer W. C. Muller, die het

register bewerkte, en aan den Heer C. Craaftdijk voor het samenstel-

len der kaart,
* * *

Den lezer wordt driftgend verzocht de „aanvullingen en verbete-

ringen" (p. IX) in zijn exe^nplaar aan te brengen.

ÜH.N.
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1.

PETRUS PLANCIUS ALS GEOGRAAF, ZIJNE BEMOEIINGEN

MET DE ZEEVAART EN ZIJN STANDPUNT TEN OPZICHTE
VAN DE TOCHTEN NAAR HET NOORDEN.

Baudartius heeft in 1625 de figuur van Petrus Plancius tamelijk volledig,

althans met vermelding van een groot aantal karakteristieke bijzonder-

heden, doen kennen. Die levensbeschrijving is zoozeer waard gelezen te

worden, dat er hier eene plaats aan moet worden ingeruimd; daarna valt te

trachten den geograaf recht te doen wedervaren en vooral zijn standpunt

ten opzichte van de IJszeetochten toe te lichten, voor zoover dat thans

(191 7) mogelijk is. Een eigenlijk gezegde biografie van Plancius is nog niet

geschreven ; zijne beteekenis als bedienaar des goddelijken Woords (van

rechtzinnig standpunt beschouwd) is geschetst door Dr. W. Geesink in

diens „Calvinisten in Holland" ; maar de geograaf blijft in die studie, uit

den aard der zaak, geheel op den achtergrond.

Luistere men dus allereerst naar Baudartius.

BAUDARTIUS, boek xiv, p. 84 vlg., (ed. 1625.)

Den vijftienden May deses jaers [1622], is binnen Amsterdam
p^jri pian-

Godtsalichlick in den Heere ontslapen, de hoochgheleerde ende God- "^
Jf

^^{^
*"'

salighe Petrus Plancius,^) die tusschen de veertich ende vyftigh jaeren

lanck Godt in syne Kercke ghetrouwelijck gedient heeft. Hy is ghe-

booren in Vlaenderen, buyten Belle, te Drenoutre, dan was even wel

Poorter binnen Belle. Hy is op-gevoet te Honskoten. Hy is van kindts

beenen op in de Schooien opghetrocken. Nae dat hy in syne jong-

manschap syn Studia soo in Hooghe Duytsch-Landt, als in Enghe-

landt hadde vol-voert, wiert hy in den jaere 1576 tot het Predickamt

i) Plancius stierf, blijkens het bijschrift van zijn portret, 70 jaar oud en was dus in 1552

geboren. Hij werd begraven 25 Mei 1622 op 't Zuider Kerkhof te Amsterdam, zie Geesink,

p. 274. Het verschil van 10 dagen schijnt verdacht, maar de sterfdag is juist opgegeven. Van

Wassenaer namelijk bericht dat Plancius „op Pinxter dach na noene lieftelick in den Heere

ontsliep" en Pinksteren viel in 1622 op 15 Mei. ,



IV

Dit wort
verhaelt in

een boex-
ken ghe-
noemt
Andt-
woordt, tot

wederleg-
ginghe van
het Mon-
streus dis-

cours Jaco-
bi Taurini.

beroepen, ende gesonden om in verscheydene plaetsen van West-

Vlaenderen onder het Cruyce den ghecruysten Christum te prediken.

In den beginne des jaers 1577 troc Plancius nae Mechelen, Bruys-

sel, ende Loeven, om mede aldaer onder het Cruys te predicken. In

die drie hier boven ghenoemde Steden heeft D. Petrus Plancius

Cruys-kercken ghebout, het heeft Godt den Heer belieft deses jonghen

Timothei arbeydt ende goeden yver soo overvloedelijck te seghenen,

datter in korter tijdt in die Steden, ende daer om her, over de vijf en

twintigh duyseut Mannen, behalven alle de Vrouwen, endejonghe

lieden daer toe syn ghebracht, dat sy bereydt waren goedt ende bloedt

te waghen voor de belijdenisse der Euangelischer waerheyt.

D. Petrus Plancius heeft in die beswaerlicke tijden der groote ver-

volginghen, wel te deghe de hitte des daeghs ende de koude des

nachts ghedragen. i) Hy heeft met groot pericel synes levens, ende

met swaren arbeyt God een Ghemeynte versamelt, ende hy heeft die

bedient op zijn eyghen beurse, sonder dat hy daer voor versocht ofte

genoten heeft de weerdie van eenen penningh. Siet eens, ghy jonghe

mannen, die nu het predic-ampt bedient, wat arbeyt dat dien godsa-

lighen Plancius in zijne jonghe jaren ghedaen heeft, om Christo veel

schapen in zijnen schaep-stal te versameien. Hy heeft langhe tijdt alle

vierthien daghen, elf nachten na malcanderen gepredickt, ende dat

in verscheydene steden ende dorpen, in wekken tijdt hy niet weyni-

ger en hadde te begaen, als xxviii mijlen, in het besoecken ende be-

gaen van alle de Kruys-kercken, die hy bediende. In al dien sorge-

lijcken tijdt ende reysen heeft desen getrouwen dienaer lesu Christi

veel perickels uyt ghestaen, doch hy is altoos wonderbaerlijck door

des Heeren handt bewaert gheweest : Als onder anderen, wanneer

Don lan van Oostenrijck, na de Pacificatie van Gendt, de Predicatie

welcke D. Plancius buyten Mechelen dede, heeft laten verstooren,

ghevanckelick nemende dien vromen Man Godes Pieter Panis, die

Ouderlinck der Ghemeynte was, den welcken Don lan om der Religie

wille, binnen Mechelen heeft laten ombrenghen, welckers Historie in

het Martelaer-boec beschreven staet.

Daer nae is oock D. Plancius meermaels in groot ghevaer synes

levens geweest, want hy was binnen Meenen, ende korts daer nae bin-

:) Zie Genesis XXXI, VS. 40.



nen Cassel, als de Male-contenten, oft Paternoster knechten (soomense

in die tijden noemde) die Steden over vielen. Wt de handen der Male-

contenten ontquam hy te Meenen, zich met zwemmen over de Riviere

de Leye salverende, achter-latende alles, ende by namen zijn Biblio-

thece, dienaederhandtopentlijck binnen Iperen is verbrant geworden.

Nae dat desen ghetrouwen Dienaer lesu Christi in de boven ghe-

noemde Steden, de klaeuwen en tanden der Leeuwen ende der Wol-

ven was ontkomen: Soo is hy Anno 1578 beroepen i), om binnen

Brussel opentlijc het Evangelium lesu Christi te predicken, alwaer hy

opentlijck ghepredickt heeft, tot dat de selve Stadt by den Prince van

Parma wert inghenomen.

Anno 1585. Plancius wel wetende, dat hyseerintooghedesPrinces

van Parma was, ende aller der ghener die by ofte ontrent hem waren,

en dorst zich niet verlaten op het appoinctement, d'welck Parma met

die Stadt ghemaeckt hadde, maer hy heeft hem gedeguiseert, endehy

is in eenes Soldaten kleedt met de Krijghs-lieden uyt der Stadt ghe-

trocken, om niet vermoort te worden, gelijc wedervaren is synen seer

lieven ende weerden mede dienaer, den Godsaligen Martelaer loanni

Floriano, den weicken de Hertoge van Parma, teghen syn belofte ende

solemnelen Eedt, ende teghen de hooghe verbintenisse van den Pre-

sident Richardot, door den Vinconte van Gent, Marquis van Riche-

bouch, ende syne Dienaeren, heeft doen steecken in eenen sack, ende

laten verdrincken in eenen vuylen Mistpoel binnen Leuven 2), wei-

cken leelicken moord aen dien Godsaeligen Predicant begaen, God de

Heere niet langhe en heeft ongestraft ghelaten : Want desen Vi-conte

van Gend weynigh daghen daer na in stucken is gheslagen, ende in

de Lucht gheworpen, door het aenbranden van het sprinck-schip,

d'welck aen de Brugghe op de Schelde voor Andtwerpen aengekomen

zijnde, ende de Brugghe in stucken slaende, den boven genoemden

Marquis met veel andere heeft in stucken geslagen, verbrandt, ver-

smoort.

Nae het over gaen der Stadt van Brussel is Plancius datelijck be-

roepen tot het Predick-amt binnen Amsterdam 3), alwaer hy sedert,

i) Klopt met het randschrift bij zijn portret.

2) Volgens Geesink, te Beveren. Zie Geesink p. 60.

3) Klopt met 't randschrift bij zijn portret.
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ontrendt den tijdt van seven en dertigh jaren, met grooten toeloop

ende stichtinge gepredickt heeft. Hy is gheweest een groot yveraer

voor Godes Kercke, ende voor de waerheydt, gelijc hy inde trouble

tijden van Arminius ende Vorstius wel heeft betoont.

D. Petrus Plancius en is niet alleenelick seer ervaren gheweest in

Theologia, ofte inde wetenschap der heyligher Schrift, raaer hy is

oock in Chronologia Sacra &> prosima, als ooc in verscheydene

vreemde talen seer expert gheweest, als mede in alle Mathematissche

wetenschappen, ende besonderlick in Astrologia, ende in Geographia,

blijckende uyt verscheydene voortreffelijcke syne wercken i) ende

Caerten, by namen uyt die groote algemeyne Wereltskaerte, welcke

hy An. 1592 in druc heeft uytghegeven 2), nae de welcke na der hand

vele andere van verscheydene Caert-snijders sijn ghemaeckt.

Wt liefde tot het Vaderland ist dat hy zijne Geographische weten-

schap meest heeft beherticht, gelijc hy dan is gheweest de principael-

ste Autheur ende aendrijver vande voortreffelijcke ende wijt ver-

maerde Oost- Indische Compagnie.

Op syne Caerten ende instructien syn de eerste Schepen derwaerts

ghevaren: Ende zijn oock noch vele laren na der hand gheene tot

Schippers of Stuyrlieden derwaerts geadmitteert, dan die te voren by

den selven Plancio waren gheexamineert, ende getuychenisse van

hem hadden, datse daer toe bequaem bevonden waren.

Mede zijn op syne instructien ende Caerten verscheydene andere

memorabele vaerten aen ghevanghen , door welcke verscheydene ende

wijt streckende vaerten tot wat Rijckdom, macht, ende reputatie dese

Vereenighde Nederlanden ghecomen zijn, is alle de Wereldt kenne-

lijck.

Plancius saeligher heeft seven Soons ghehadt, welcker vyve hy

heeft ghesien tot den Kercken-dienst ghepromoveert, d'een is op de

Academie te Leyden ghestorven, de sevenste studeerdt noch Theolo-

gie, zijn Dochter is ruym een laer nae hares Vaders doodt aen eenen

gheleerden Kercken-dienaer ghehoudt. Daer zijn weynigh Vaders die

dese ghelucksaligheydt ende vreught aen haere Kinderen beleven. 3)

i) Eigenlijke geografische „werken" van Plancius zijn momenteel niet bekend, wèl

kaarten.

2) Zie hierna p. IX.

3) Voor Plancius' genealogie, zie Geesink.'p. 274 vlg. en p. 141.
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Dese hier volghende Epigrammata ende Epitaphia syn tereere

ende gedachtenisse D. Petri Plancij saliger, gemaeckt

:

Ad Reverendum Virum D,

PETRUM PLANCIUM,

Epigramma Geneva transmissum.

Te maris, & terrae Scriptorem Plance, vagique

Aëris admirans ora Batava videt

:

Coelestisque viae ductorem, voce, piisque

Exemplis, summa cum ratione probat.

Undis & terris, coeloque Batavia felix,

Monstratas, a te, si scit inire vias.

Antonius Faiius Pastor Genevensis

& S.S Theologiae Professor primarius.

Batavia en can f verwonderen niet laten^

Wanneer sy^ op w, denci, beschrijver vern de Straten,

De Straten ongebaendy O Planci, va7i de Lochty

Vafti onbekende Landy van d* Oceaensche vocht:

Doch hoven al sy pryst^ end dat metgroote Reden

^

Datghy haer^ door u Stem^ als ooc door hei voortreden^

Door menigh heylsaem werc, door mefiigk vrome daet^

Gheleydt hebt op den wegh die na den Hemel gaet,

Batavia, n heyl^ end* u gheluc zal wesen,

In Aerde, Zee^ end* Lochty in Hemel opgeresen

Op f hooghste^ is f ghy weet de weghen in te gaen^

De weghefij die hy heeft^ u trou gewesen aen.

GRAFF-GHEDICHT.

Dien Grooten yveraer "Voort-Planter van Gods Kercke,

Oudt seven mael thien laer, "gheraect is in doods percke,

Meer afbreuck heeft ghedaen," den Paus en Spaengien snoot,

Met Preken ende Ra'en'* dan een Heyrleger groot,

Dies Roomen maect gejugh "en Spaengien lachet seere.

Dat doodt is dien ghetuygh" van Christus onsen Heere :
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Doch syn Plantsoenen goedt "die connen noch wel doen,

Trots den Maraen i) verwoedt" te Roomen een Sermoen.

Rust ghy maer, Weerde Man" in Gods dienst afgesloovet,

En neemt de Croone an" die Godt geeft die geloovet.

Ghy zult niet slaven meer *'u werck is al gedaen

:

Als men gheslaeft heeft seer" moet men tot ruste gaen.

Tot zoover Baudartius.

Met eenig recht kan men volhouden dat het thans (1917) nog geen tijd

is om de werkzaamheid van Petrus Plancius, als geograaf, te willen doen

uitkomen. Weinig was tot voor enkele jaren daarvan bekend ; heel wat be-

langrijks kwam door de onderzoekingen van Dr. C. P. Burger en Dr. F. C.

Wieder aan 't licht, maar er ontbreekt nog zoo veel ! Vooral schijnt het

nog geen tijd, omdat het zich laat aanzien dat de naaste toekomst meer

ontsluieren zal. Dit ontslaat evenwel niet van den plicht om te trachten,

in deze inleiding, het voorhandene geordend voor te dragen.

Reden om te veronderstellen dat Plancius zich, gedurende het tijdvak

waarin hij de Zuid-Nederlandsche gemeenten voorging, met geografie zou

hebben bezig gehouden, is er niet. Zijn vroegste aardrijkskundige werk is

van 1590, toen hij reeds eenige jaren woonachtig was aan het scheeprijk Y

en eene bijbeluitgave bezorgde 2) waaraan, naar de eischen van den tijd,

eenige kaarten moesten worden toegevoegd. Behalve een viertal kaarten

van speciale strekking 3) nam hij eene wereldkaart op, welke hij getrouwe-

lijk naar Mercator liet copiëeren 4). Prikkelde deze arbeid hem tot meer-

dere belangstelling in, of zelfs tot daadwerkelijke deelneming aan de geo-

grafische vraagstukken van zijn tijd? Het is waarschijnlijk, maar dan heeft

hij hard gestudeerd en het niet bij half werk gelaten. Hij kon althans in

1592 die beroemd geworden wereldkaart uitgeven, waarop Baudartius

1) Port. Marrano : Een nieuw-christen. De afleiding van het woord schijnt niet vast te

staan.

2) Foliobijbel vanden Amsterdamschen uitgever Laurensjacobsz.

3) Deze speciale kaartjes stellen voor : a. het Paradijs ; b. den uittocht uit Egypte ; c. het

Beloofde Land ; d. geogr. toelichting op de Handelingen der Apostelen.

4) Namelijk diens kleine wereldkaart, welke in 1587 door Mercators zoon Rumoldus

werd uitgegeven.
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doelt i), die hopeloos verloren scheen, tot Dr. Wieder in eene kaart die

sedert 1892 de aandacht van deskundigen had getrokken en eigendom is

van het „Colegio del corpus Cristi" te Valencia, de gezochte wist te her-

kennen (19 14). Uitvoerig heeft de Heer Wieder die kaart beschreven 2);

de beschrijving doet gevoelen dat dit werkstuk misschien een „coup d'es-

sai" te zien geeft, maar dan toch een die hooge verwachtingen wekt. Een

verklarende tekst, welke bij de kaart behoorde en vermoedelijk bestemd

was om daar onder aan te worden gehecht, is nog niet teruggevonden ; men

kan er zich eene duidelijke voorstellingvan maken uit een geschrift van M.

Blundevill: „A plaine and full description of Petrus Plancius his universall

mappe etc." dat in 1594 verscheen en meermalen in herdruk is uitgege-

ven 3). Daar heeft men dan, zij het in Engelsche bewerking, het eerste en

tot dusver eenige geografische geschrift van Plancius ! Wat de bronnen der

kaart betreft : eene aanteekening daarop aanwezig vermeldt, dat zij op een

veertiental Portugeesche en Spaansche zeekaarten en eene wereldkaart van

dezelfde herkomst berust. Plancius ging echter verder dan de kartografen

die hem ten voorbeeld strekten plachten te doen; zelf geen zeeman, gaf

hij niet alleen de gesteldheid der zeeën en kusten, maar ook zooveel moge-

lijk die der binnenlanden weer. Daarom noemde hij zijne kaart „Tabula

geographica ac hydrographica". Hij betrad een nieuwe baan, maar vond

weinig navolging.

Plancius bewees met dit werk ongetwijfeld een uitstekenden dienst aan

de belangstellenden die, sedert het verschijnen van Mercator's groote we-

reldkaart in 1569, niets van gelijke beteekenis meer onder oogen hadden

gekregen. Voor den zeevarenden man zou hij meer doen. Van dezen toch

viel niet te vergen dat hij zich, in zijn enge ruimten besloten, de behandeling

zou getroosten van een kostbaar kunstwerk dat (zonder de verklaring) eene

oppervlakte van 3,5 vierkante Meters besloeg. Een globe als die van Van

Langren, welke bij eene middellijn van 52,8 cM. eene oppervlakte van wat

minder dan een vierkante Meter te bestudeeren gaf, zal, aan boord der

i) Uit Mr. De Jonge „Opkomst", Dl. I, p. 167 is bekend dat P. de kaart den isden April

1592 aan de Staten-Generaal aanbood en den i7den d.a.v. eene vereering van 300 Gld. er-

voor ontving.

2) Zie : Wieder, p. 159 vlg. Vergelijk ook Wieder p. 12 en 13. Zie literatuuropgave.

3) Wieder, p. 170 vlg. Een exemplaar der zesde uitgave (1622) is in het bezit van den

Heer A. W. M. Mensing te Amsterdam, een van de zevende (1638) berust ter Universiteits-

bibliotheek van Amsterdam.



schepen waar zij inderdaad werd gebruikt, al aanstoot genoeg hebben ge-

geven en geleden

!

Wat lag zoozeer voor de hand als dat hij, op grondslag van den arbeid

dien hij reeds aan zijne wereldkaart had besteed, ook détailbladen van de

verschillende wereldzeeën in den handel bracht ? Hij nam daartoe gewis

het initiatief; de bekende zeevaartkundige uitgever Cornelis Claesz. kreeg

de uitvoering in handen. Dit is bekend uit een den lyden April 1592 aan

laatstgenoemde verleend octrooi ^), waarbij hem (vermoedelijk voor den

gebruikelijken tijd van twaalf jaren) vergund werd een 25 tal particuliere

kaarten, welke Plancius uit Portugal had verkregen, in den handel te bren-

gen. Het is opmerkelijk dat hier sprake is van 25 kaarten, terwijl degroote

wereldkaart op 15 stuks berust zou hebben ; het een maakt het andere nog

niet onwaarschijnlijk ofonmogelijk, vooral ook omdat de détailbladen, voor

zoover zij tot heden teruggevonden zijn of voor zoover men zich daarvan

op goede gronden eene nadere voorstelling kan maken, in uitvoering en

opvatting niet identiek zijn met de wereldkaart 2). De bron waaruit

deze détailbladen in hoofdzaak zijn voortgekomen is bekend : het octrooi

noemt den Portugeeschen kartograaf Bartholomeo de Lasso (Bertholameu

Laso). Een achttal kaarten, omstreeks 1590 door Laso vervaardigd, is on-

langs voor den dag gekomen ; fraaie reproducties van die kaarten berusten

in de verzamelingen van het Aardrijkskundig Genootschap 3). Zij vormen

den onmisbaren schakel tusschen de jongere kartografie der Nederlanders

en de oudere der Portugeezen en Spanjaarden.

De dienst door deze uitgaven aan zeevarenden, in de eerste plaats aan

de Nederlandsche, bewezen, kan moeilijk worden overschat. Het is, wil

men dat beseffen, slechts noodig dat men zich voor den geest brengt hoe

i) Zie: De Jonge „Opkomst", Dl. I, p. 168.

2) Het kartografisch „oeuvre" van Plancius, voor zoover thans bekend, is nauwkeurig

gespecificeerd bij Moes en Burger „Anisterdamsche Boekdrukkersen Uitgevers, Dl. IV",

voorts aangevuld door Dr. F. C. Wieder, in zijn : „Mijn eerste onderzoekin Duitschland naar

Oud-Nederl. kaarten en een belangrijke vondst in Engeland", Tijdschr. Kon. Ned. Aardr.

Gen. Dl. XXXIII, 1916, p. 540 vlg. Ook de Biographie nationale de Belgique noemt nog een

en ander.

3) Zie Tijdschrift v/h Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 2de Serie Dl. XXXIII

(1916) p. 934. De reproducties stellen voor : a. Noord-Amerika ; d. Noord- en Midden-Ameri-

ka; c. Noordwestkust van Afrika ; d. Zuidoost-Afrika en Madagaskar ; e. Roode Zee en Per-

zische Golf
;
/. Voor- en Achter- Azië; ^.Groote Oost en Nieuw Guinee. A. West-Europa.
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hunne scheepvaart zich, omstreeks 1590, hoofdzakelijk tot de Oostzee en

de kusten van Portugal bepaalde. De vaart door Straat Gibraltar en op de

Middellandsche Zee begon, najaren in onbruik te zijn geweest, zich juist

weer te ontwikkelen. Brazilië aan den eenen de kusten van de Witte

Zee aan den anderen kant, dat waren vrijwel de uiterste landstreken waar

zich Nedcrlandsche schepen vertoonden; de vaart op Guinee stond in het

teeken der ontdekking; aan het maken van reizen naar de Spaansche In-

dien of Azië werd (tenzij door enkele bevoorrechten die zich plaatsingen

op schepen welke Spaansche en Portugeesche vlaggen voerden, wisten te

verzekeren) niet gedacht en er kon ook niet aan gedacht worden. Plancius'

kaarten maakten het reizen onder eigen vlag naar de zoo begeerlijke ge-

westen eerst mogelijk. Zij verschenen op een oogenblik waarop eene be-

hoefte zich voelbaar begon te maken, zij voorzagen in de behoefte, zij

openden nieuwe horizonten, en (o wonder!) men bleek van nieuwe hori-

zonten gediend ! Maar zoo groot als het schijnt, was het wonder niet ; wie

toch begreep niet terstond dat er geld, veel geld, zou te verdienen vallen,

nog wel ten koste van den algemeenen vijand ? Uitmuntend, maar niet

overvloedig was men tot dusver voorzien geweest van kaartwerken en zeil-

aanwijzingen, want, ofschoon Waghenaers voortreffelijke „Spieghel der

Zee-vaerdt" reeds in 1583 was begonnen te verschijnen, dat boek gold niet

verder dan de kusten van Portugal en het „Thresoor" van denzelfden

auteur (1592) behandelde de Oostzee en de Skandinavisch-Russische kus-

ten. Dan was er nog Waghenaers „Generale Pascaerte van Europa o p

nieus gemaeckt anno 1592" (en toch reeds te vinden in sommige

Spieghel-exemplaren van i59i)die tot StraatWaygatsch en ZuidNovaZem-

bla gaat, maar daarmede hield de Nederlandsche kartografie der wereld-

zeeën vrijwel op, gezwegen natuurlijk van de geschreven en gedrukte

„leeskaarten" waaronder zeer goede. Zelts ontbraken nog speciale kaarten

en zeilaanwijzingen voor de Middellandsche Zee

!

Het lag dus geheel „in de lijn" dat Plancius, als onmiddellijk na het ver-

schijnen van zijn groot „oeuvre", de Oude Wereldzee binnen den kring

zijner studiën trok. Hij stelde zich in verbinding met Willem Barents, of,

wat al evenzeer (zoo niet meer) voor de hand ligt : Willem Barents zocht

hem. Door beider werkzaamheid zag Barents' „Caertboeck" voor de Mid-

dellandsche Zee in 1595 het licht, maar het aandeel aan deze uitgave door

Plancius genomen, is thans moeilijk te bepalen. Dat hij aan het eerste

blad (een „overzeiler") heeft medegewerkt, blijkt uit den titel dier kaart
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zelve I), dat ook de andere kaarten zijn invloed hebben ondergaan is waar-

schijnlijk te achten, omdat er zooveel werk is gemaakt, niet alleen van

kusten en wateren, maar ook van het achterland. En dit laatste was iets

waaraan, naar reeds werd opgemerkt, Plancius in het bijzonder hechtte.

Onderwijl ging hij voort met het uitgeven van andere kartografische

werken. Op 1594 valt eene wereldkaart in twee halfronden te melden, die

in sommige exemplaren van Linschotens Itinerario voorkomt. Ook op

1594 komt eene wereldkaart voor, die misschien aan Plancius is toe te

schrijven; men vindt haar in een bijbel van dat jaar, die uitgegeven is bij

Jan Paedtsz Jacobsz en anderen. Van groot belang is een octrooi hem den

12 September 1594 verleend 2), waaruit zeker blijkt dat hij toen reeds (dus

nog vóór Wright, maar natuurlijk na Mercator) eene kaart met wassen-

de graden (vergrootende breedten) in den handel heeft gebracht. 3) Het

jaar 1594 schijnt ongeveer met het hoogtepunt van zijn kartografische

werkzaamheid samen te vallen. Een viertal kaarten, in 1595 met Linscho-

tens Itinerario verschenen, welke alle betrekking hebben op de groote zee-

vaart, wordt wel eens aan hem toegeschreven, maar, daar zij den naam

van den auteur niet vermelden, staat dit volstrekt niet vast. Eene nauw-

lettende beschouwing van den Oost-Indischen Archipel bij voorbeeld,

doet zien dat deze kaart in Jan Huyghen's hoofdwerk niet van Plancius

is. Jan Huyghen's kaart is ontleend aan werk uit de school vanden

Portugeeschen kartograaf Vaz Dourado 4), niet uit die van Laso, en daar-

i) Die kaart schijnt zijn bijzonder eigendom te zijn geweest en ook afzonderlijk in den

handel te zijn gebracht. Zie het octrooi van 12 Sept. 1594 bij DeJonge, Opkomst, Dl. I, p. 171.

2) De Jonge, als voren. Eene andere nog onbekende kaart is eene van Azië, welke hij aan

de Staten-Generaal schonk en die berustte op het werk van een „expert Mr. der zeevaert

tot Goa". (Zie De Jonge, „Opkomst", Dl. I, p. 169). Naar Dr. Burger vermoedt, is eene door

de Van Doetecums gegraveerde en omstreeks 1598 bij Claesz verschenen kaart getiteld

„ Asiae Tabula nova" er een verkleinde copie van (eigendom Amst. Universiteitsbibliotheek).

Verg. ook eene kaart met denzelfden titel, eigendom van Jhr.J. W. Six te 's Gravenhage,

catalogus Aardrijkskundige Tentoonstelling 1913 N°. 353, van omstreeks 1601 of '02.

3) De kaart van Wright, waarvan meer dan één staat bekend is, is gereproduceerd door

de Hakluyt Society en ook in Nordenskiölds Fac Simile Atlas. Het ligt wel voor de hand

dat zij een Engelsche bewerking is van Plancius' kaart; de HoUandsche invloed is vooral in

de poolstreken zeer duidelijk aan te wijzen. In Engeland neemt men aan dat Shakespeareop

Wright's kaart zinspeelt in „Twelfth-Night" Act iii, se. 2. Zie vooral De Jonge „Opkomst",

Dl.I,p.7S-

4) Zie Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Genootschap, Dl. XXXIII, 1916, p. 935. Een fraaie

k?art van den Archipel, vervaardigd door Vaz Dourado in 1568 berust in de verzamelingen
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bij zijn (evenals het geval is op Planciiis' eigen groote kaart getiteld ,,Insu-

lae Moluccae") eenige namen van Mercator (1569) overgenomen.

Voor zoover thans bekend is heeft Plancius, na 1596, weinig kartografi-

schen arbeid meer geleverd i). Hij behoefde ook niet veel verder te gaan

;

het hoofdwerk was voltooid, andere wegen openden zich waarop hij zich

opnieuw hoogverdienstelijk voor de zeevaart kon maken 2).

De predikant-geograaf die, in 1592 reeds, zoo deugdelijke overzeesche

betrekkingen had aangeknoopt dat hij een aantal Portugeesche kaarten in

handen had weten te krijgen, moet, in de Amsterdamsche handels- en

scheepvaartkringen, al even spoedig zijn opgemerkt als hijzelf dat verkoos.

Met of zonder zijn rechtstreeksche pogingen, maar toch zeker wel met zijn

hartelijke instemming, werd hij „erin gehaald", zoodat hij zich, behalve

met zijn herderlijk ambt en met de geografie, ook met zéér commercieele

objecten mocht gaan bezig houden. Eenige Amsterdamsche kooplieden,

onder wie Hendrick Hudde, Reynier Pauw en Jan Jansz. Kaerel (de Oude)

zeker wel de machtigste waren, hadden in 1592 den aan de Pauw's ver-

wanten Cornelis de Houtman tot „secreete informatie" naar Lissabon uit-

gezonden en deze, die vóór den i2den Maart 1594 was teruggekeerd, werd

kort daarop ten overstaan van den „eersamen Petrus Plancius rypelyck

ende met alle leden naerdergeëxamineert", waarop „naerverscheyden

en veele communicatien eyndelyck resolutie is genomen, de

navigatie ende handelinghe in den naam des Heeren te be-

ginnen" 3). Het woordje na erder geeft te denken dat Plancius wel

reeds bij De Houtmans vertrek zal zijn geraadpleegd, maar, al ware dit

zoo niet, er blijkt toch met zekerheid dat hij tot de organisatoren van den

handel op het Verre Oosten heeft behoord. Men mag verder gaan. Gewoon

in gezelschappen een eerste plaats voor zich te mogen opeischen, kundig,

van den Hertog van Alva; zij is gereproduceerd in „Nuevos autografos de Cristobal Colon

y relaciones de ultramar los publica La Duquesa de Berwick y de Alba, CondesadeSiruela,

Madrid, 1902."

i) Uit dien lateren tijd stammen eene kaart van Ceilon en eene van Guyana (zie voor

deze laatste, Wieder p. 20 en 235).

2) Op een globetje (thans te Antwerpen) na, hetwelk op zijn naam wordt gesteld (zie Biogr.

nat. de Belg.) kent men geen globes van Plancius. Hij had groote bezwaren tegen de be-

staande globes. Zie de hierna te vermelden archiefbundels over de lengte.

3) Zie: De Jonge „Opkomst", I, p. 254 en verg. Rouffaer en IJzerman uitgave van de

Eerste Schipvaart (Uitg. der Linschoten Vereeniging Dl. VII, 1915) p. xxxii, noot 2.
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welbespraakt en vlug met de pen als Plancius was, zal hij wel meer hebben

gedaan dan „den naam des Heeren aanroepen" en Houtman ondervragen,

maar ook gezorgd hebben dat hij het belangstellende met het belangheb-

bende kwam te vereenigen. Hij zal een overwegenden invloed op de be-

raadslagingen hebben uitgeoefend en het is zeer waarschijnlijk dat hij,

ofschoon zijn kleed hem noopte eenigszins op den achtergrond te blijven,

in alle stilte en nederigheid, wel degelijk een der Matadors is geweest. In

de oogen van zijn tijdgenoot Baudartius heeft hij voorzeker een zéér ge-

wichtige rol vervuld ; deze noemt hem den „principaelsten Autheur ende

aendrijver van de voortreffelicke ende wijt vermaerde Oost-Indische Com-

pagnie", i)

Er kwam tegelijkertijd (1594) iets anders dat zijne aandacht in beslag zou

nemen! Voorzeker hadden de Amsterdammers bericht ontvangen uit

's-Gravenhage, uit Middelburg, uit Enkhuizen van de veelomvattende plan-

nen a) waarmede de machtige Zeeuwsche koopman Balthasar de Mouche-

ron (die reeds in 1584 eene poging had doen wagen tot het opsporen van

een noordoostelijke doorvaart naar Indit) omging. Terwijl deze in het

voorjaar (1594) de uitrusting der schepen van Middelburg en van Enkhui-

zen met kracht ter hand liet nemen, wist Plancius eenige koopliedenen de

Admiraliteit van Amsterdam voor het denkbeeld te winnen dat men zich,

op een of andere manier, bij die onderneming zou aansluiten. Inderhaast

maakte men binnen de Amstelstad een schip en een jacht gereed, die zich,

onder het bevel van Willem Baren ts, bij de Zeeuwsch-Noord Hollandsche

vloot zouden voegen, waarvan Cornelis Cornelisz. Nay de opperbevelheb-

ber was — doch met het uitdrukkelijk voorbehoud dat het Amsterdamsch

smaldeel den weg beNoorden Nova Zembla om zoude beproeven, terwijl

de schepen van Middelburg en van Enkhuizen door Straat Waygatsch

moesten stevenen. In dien geest zijn ook de Instructies opgesteld 3) welke

de Staten-Generaal den lóden Mei verleenden, maar waarbij zij tevens

vaststelden dat wie op den door hem ingeslagen weg ge en succes ver-

i) In een Spaansch stuk van ongeveer 1614, dus nog bij zijn leven, heet Plancius niet

minder dan : „principal inventor de todas las Navegaciones de las YndiasOrientalesyOc-

cidenlales", Wieder, p. 20.

2) Dit alles is breedvoerig uiteengezet in mijne uitgave der „Reizen van Jan Huyghen

van Linschoten" etc. (Werken van de Linschoten-Vereeniging, Dl. VIII, 1914)-

3) Hierna bijlagen, p. 194 vlg.
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mocht te behalen, verplicht zou zijn den ander achterna te zeilen. De uit-

slag van deze onderneming is algemeen bekend en spoedig verhaald : de

Amsterdammers vermochten de Westkust van Nova-Zembla te verkennen

tot ongeveer ter hoogte van de IJskaap i); de Zeeuwen en Noord-Hol-

landers bereikten de Karische Zee en hunne gezagvoerders meenden, toen

zij daar open water hadden aangetroffen, dat het zwaarste werk achter den

rug was. Verheugd keerden zij huiswaarts. Aan de Westzijde van Straat

Waygatsch ontmoetten de beide smaldeelen elkander weder ; met behou-

den reis vielen zij in September 1594 in hunne havens binnen.

Het verdient opmerking dat Plancius blijkbaar een andere route nuttig

en noodig had geoordeeld 2) als die welke De Moucheron aan zijn eigen en

het Enkhuizer schip had laten voorschrijven. Hierop dient nader te wor-

den terug gekomen. Voor het oogenblik moet de aandacht gevestigd blij-

ven op het feit, dat het succes, in de Karische Zee behaald, zóó schitterend

leek dat De Moucheron, ook voor het volgend jaar (1595), de leiding in

handen kon blijven houden, ja forten aan Straat Waygatsch ontwerpen

ging, terwijl Plancius zijn eigen inzicht, voorloopig althans prijs gafen zich

genoopt voelde toe te staan dat Willem Barents en zijne Amsterdammers,

op den tweeden tocht, als achter Cornelis Cornelisz Nay en de anderen aan,

„hun ontdeckinghe wilden volghen'*, gelijk Jan Huyghen van Linschoten

het later (i 601) schamper zou uitdrukken. Er waren trouwens andere om-

standigheden of verhoudingen die Plancius kunnen hebben bewogen tot

een opofferen van eigen inzicht. De Moucheron namelijk bleef actief,

het succes scheen aan zijn kant, tegen hem viel moeilijk op te werken

;

vermoedelijk door zijn toedoen, stelde Emanuel Van Meteren (die destijds

in Engeland woonde) zich met Richard Hakluyt in verbinding en ook deze

1) Op eene passage bij Beke wanneer hij die reis behandelt (p. cix,) moet eenig licht

vallen. Om den lezer te doen beseffen hoe groote moeite Barents zich gaf, vermeldt Beke,

op autoriteit van Dr. A. Petermann, die dat schijnt te hebben nageteld, dat Rarents van lojuli

tot 3 Augustus wel 8i maal met zijn schip door de wending ging. Dit getal zegt echter vol-

strekt niets; het komt op gemiddeld 3^4 wendingen per etmaal neer ; dertig wendingen in

een wacht van 4 uren, dat is misschien veel! Oudere auteurs plachtten Petermann's onzin

gewoonlijk na te schrijven. Gelukkig is onze N. W. Posthumus in eene brochure „de Neder-

landers en de Noordpoolexpeditiën" (Amsterdam, 1876) de eerste geweest die er niet in is

geloopen.

2) Dat Plancius de leidende gedachten vaststelde is uit de geschriften van De Veer

van Jan Huyghen van Linschoten volmaakt duidelijk.
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gaf adviezen i) welker stellige inhoud ons niet bekend is geworden, maar

waarvan met zekerheid verklaard kan worden dat zij de strekking hadden

om de route door Straat Waygatsch aan te bevelen. De Amsterdamsche

prediker-geograaf van zijn kant, kon niet veel nieuwe adviezen geven, want

hij had het buitengewoon volhandig. Den isten April 1595 lag De Hout-

man's vloot zeilklaar ter reede van Texel; Plancius had voor die scheeps-

macht de instructies moeten vast stellen, instrumenten moeten keuren en

velerlei détails moeten regelen. Onderwijl moest hij nog de tweede Ijszee-

expeditie helpen organiseeren, die den 2den juli (wel wat laat in *t jaar) zeil

ging. Zou de voorbereiding van de expeditie naar het Noorden misschien

vertraging hebben ondervonden door beslommeringen verbonden aan De

Houtmans uitrusting?

Het verloop van de nieuwe Ijszee-expeditie van 1595 is in enkele woor-

den weer te geven : drie groote en vier kleine schepen trachtten door Straat

Waygatsch opnieuw in de Karische Zee door te dringen. De ijstoestanden

noopten tot een spoedigen terugkeer. Thans scheen het of Plancius toch

in het gelijk zou worden gesteld I

Eenigszins ontmoedigend als de zaken er uitzagen, gevoelde eigenlijk

niemand zich uit het veld geslagen. Plancius mocht van een hernieuwd

onderzoek op zijne route nog het beste hopen; de Commies van Enkhuizen

(Jan Huyghen) en de Commies van de Moucheron (Fran^ois de la Dalle)

stelden zich, voor een door hunne principalen opnieuw te gelasten onder-

zoek, gaarne weder beschikbaar. Maar uit opportuniteitsredenen wilde plot-

seling De Moucheron zich niet verder met het Ijszee-vraagstuk inlaten 2),

met hem trokken zich de Enkhuizenaren vermoedelijk als vanzelf terug;

zoo bleefPlancius over met zijne Amsterdammers, die ook niet ontmoedigd

waren.

Zij althans besloten in 1596 eenderde onderneming te wagen en het-

geen Jan Huyghen omtrent de voorgeschiedenis daarvan heeft medege-

deeld is voldoende om vast te stellen dat het weder Plancius was, die het

ontwerp ineen zette. Eene route, aanmerkelijk afwijkende van die welke

twee jaren tevoren door Barents onderzocht was, zou gekozen worden ; ver-

moedelijk wilde men het ruim zoo scherp nemen en bestond het eigenlijk

plan daarin, dat men koersen beproeven zoude, welke nog veel dichter langs

of zelfs over de Noordpool leidden, want Plancius hield vol dat „d?<r wech

1) Zie hierna bijlagen, p. 201 vlg.

2) Zie Jan Huyghen (ed. 1914) p. Ixxii vlg.
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onder den Polo^ te weten boven Nova Zembla om, seker^ gantsch ghewis, en

sonder twijfelgoei was^' i). Misschien was het ook op zijn aandringen, dat

de Amsterdamsche vroedschap, den 25en Maart 1596, eene resolutie pas-

seerde waarbij eene premie van 25.000 Gld. werd gesteld op het vinden van

de doorvaart, welke resolutie den 13^60 April door de Staten-Generaal

werd overgenomen. Daar er overigens geen verbalen ofinstructien omtrent

deze reis tot ons zijn gekomen, waaruit het ontwerp nader zou kunnen

worden bestudeerd, dient hier het wetenschappelijk standpunt te worden

verkend, dat Plancius in de opvolgende jaren ten aanzien van het vraag-

stuk mag hebben ingenomen. Dit is doenlijk aan de hand van hetgeen zijne

kaarten ons leeren en door Dr. C. P. Burger met groote duidelijkheid is

uiteengezet 2).

In 1590 stond Plancius, blijkens zijn oudste bijbelkaart, nog geheel op

het standpunt van Mercator, die aan de Noordpool eene binnenzee had ge-

teekend werwaarts vier breede stroomen afvloeiden, die dus evenveel

groote eilanden overlieten, waarvan er één uitliep in de zuidelijke spits van

Nova Zembla, welk eiland dus één geheel zou vormen met het poolcom-

plex zelve. Het poolpunt midden in de binnenzee werd ingenomen door

een „zwarte rots" (rupes nigra) en een eindweegs daarvandaan bevond

zich een „magnetische pool" (Polusmagnetis). In 1592, opde groote wereld-

kaart, liet Plancius die voorstelling reeds los. Hij wijzigde Nova Zembla

door het van de pooUanden af Ie scheiden, hij plaatste er bovendien een

paar namen bij, welke hij aan Waghenaers kaart schijnt ontleend te heb-

ben 3) welke dus, vermoedelijk, opOlivier Brunei zijn terug te brengen 4).

Vreemd doet het daarom aan dat er, twee jaren later (1594), eene kaart

verscheen welke gegraveerd is door Baptista a Doetecum, den titel „Euro-

pa" draagt en volkomen het „Plancius-type" vertoont 5), maar toch veel

nader bij Mercator staat dan de kaart van 1592. Nova Zembla hangt er

1) Jan Huyghen, Reizen naar het Noorden, ed. 1914, p. 29.

2) Zie Tijdschrift „Het Boek", 2de Reeks, De Noordpoolstreken op onze i6de eeuwsche

kaarten.

3) Zie Wieder, p. 164.

4) Men bedenke dat Waghenaer te Enkhuizen woonde en dat Brunei in 1584 van die

plaats was afgezeild.

5) Ex. ter Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Linschoten XV. II
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weder met het poolland samen ; het is alsof de teekenaar geen eigen opinie

heeft, want op een bijkaartje wordt Nova Zembla als een dubbel-eiland

voorgesteld, terwijl ten Westen daarvan de Engelsche voorstellingen zijn op-

genomen, als Sr. Willougbes land, Macsinof Hands etc. Zeker heeft Plan-

cius hier den teekenaar aanvankelijk wat tezeer de vrije hand gelaten en

hem op *t laatste oogenblik nog gecorrigeerd door het bijkaartje te laten

graveeren. Immers ook van 1594 dateert eene kaart, welke eveneens van

Plancius is en andere, vooral stelliger inzichten openbaart.

Dit is de wereldkaart (1594) in twee halfronden, voorkomende in Lin-

schotens „Itinerario". De Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek bezit

daarvan een proefdruk en duidelijk is te zien dat de teekening van 1594

oorspronkelijk vrijwel dezelfde was als die van 1590. Men ziet zelfs sporen

van lijnen welke, ten behoeve van de nieuwe kaart, op de plaat zijn weg-

geslepen. Een der pooleilanden (laat ons zeggen: het benoorden Noorwegen

gelegene) is de helft kleiner geworden. Nova Zembla bestaat thans uit twee

eilanden en westelijk daarvan liggen nog eenige eilanden, kennelijk aan-

gebracht met de bedoeling om de Engelsche voorstelling te doen „klop-

pen'' (Macsinof Eiland etc). De toelichtende inscripties bij de Pooleilan-

den aangebracht zijn heel wat minder pertinent gesteld dan vroeger, op

Mercators gezag, was geschied. Zelfs wordt de groote Vlaming openlijk ver-

loochend door eene aanteekening vermeldende dat de auteur (Plancius)

niet aan die pooleilanden gelooft, maar ze toch aanbrengt, opdat niemand

denken zal dat hij iets vergeten heeft. De kaart in verband met deze op-

merking leert ons, dat Plancius, in 1 594, een nauwen doortocht onderstelde

aan Straat Waygatsch en een ruimen doortocht beNoorden Nova Zembla,

ja zelfs dat hij aan een openpoolzee geloofde, niet een open

poolzee in den zin van een zee zonder ijs, maar van een

zee zonder land(!) zoodat hij r<f^^j Z^^;/ eene vaart naar Azië „dwars

onder den Polo arctico door" ni^t hersenschimmig achtte.

De namen van Barents en van Plancius zijn moeilijk van elkaar te schei-

den. Daarom moet, in dit verband, melding worden gemaakt van Earents'

kaart van „'t Nordelicxste^deel van Norweghen" (1596) voorkomende in

de latere uitgaven van Waghenaers „Spieghel". Ofschoon deze kaart feite-

lijk ten doel heeft de kusten van Lapland en Finmarken voor oogen te

stellen, komen er nog de Engelsche voorstellingen S^. Hugo Willoghbes

Land en Ma/sinof Landt op voor. De tochten van 1594 en 1595 hadden

blijkbaar nog geen aanleiding gegeven om het geloofaan die eilanden voor
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altijd te schokken, de koersen v/aren niet noordelijk genoeg gevallen.

De reis van 1596 zou dat geloof omverwerpen, een posthume kaart van

Baren ts, in 1598 bij Cornelis Claesz verschenen (waarover in het Hoofd-

stuk dat over Barents handelt nader zal worden gesproken) heeft de zaken

voor altijd recht gezet i). Er is aan deze kaart niets fantastisch nneer.

Nova Zembla heeft vrijwel de gedaante gekregen welke het toekomt; Spits-

bergen en Beren Eiland zijn in hoofdzaak goed aangebracht. De eilanden

der Engelschen zijn totaal verdwenen en de pool wordt omspoeld door

een zee zonder land: de OPEN POOLZEE. Slechts herinnert een „Polus

Magnetis" beNoorden Straat Anian aan de voorstelling van Mercator. Het

is niet gewaagd te onderstellen, dat deze kaart mede de inzichten van Plan-

cius weergeeft; hij was toch Leider in het driemanschap dat hij, Barents

en Claesz vormden. Posthuum als deze kaart is, kan zij nog ruim zoozeer

Plancius' inzichten weergeven als die van Barents. Er is ten minste eenige

reden aanwezig om te denken, dat Barents tot op zijn dood aan Mercators

pooleilanden geloofde. Hoe anders verklaart men zijn hardnekkig volgen

van de kusten van Nova Zernbla, vooral op de derde reis; hoe anders ver-

klaart men dat gezegde van De Veer, dat Barents „diverselijck tegen veele

van ons [wedde] dat hy dese gedestineerde reyse noch volbrenghen soude,

als hy zijn cours noordt oost van de Noordt Caep stellen soude", tenzij

men aanneemt, dat hij eenig poolland aan zijn bakboordszijde wilde mijden?

De opgenoemde kaarten zouden voldoende zijn om het aandeel der Am-

sterdammers in de expeditiën van 1594, '95 en '96 begrijpelijk te maken.

In 1594 slaan de Zeeuwen en Noord-Hollanders den weg door Straat Way-

gatsch in ; maar Plancius begrijpt dat de Karische Zee eene binnenzee zou

moeten wezen 2), indien de noordpunt van Nova Zembla eens in zuidooste-

lijke richting naar Azië omboog. Daarom laat hij de Amsterdammers van

de hoofdvloot afwijken en den weg zoeken beNoorden Nova Zembla langs.

Aangelokt door het schijnbaar succes dat de Zeeuwen en Noord-Hollan-

ders in de Karische Zee meenden te hebben behaald, sluiten de Amster-

1) Reproductie zie hierna.

2) Dit was, althans in 1596, het standpunt van Plancius. Zie brief van Paludanus aan

Ortelius in collectie Ortelius, Doe. N". 285. De brief is van 22 Mrt. 1596. Hij hield nog een

paarjaren later de Noordpunt van Nova Zembla voor Kaap Tabin ; tie de nader te vermelden

archiefbundels over de lengte. Op autoriteit van Teixeira plaatste hij Straat Anian op 55*

N.B. en 190° O. L. van Corvo.
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dammers zich, in 1595, bijdehoofdvlootaan;maar als ook de vaarweg door

Straat Waygatsch gesloten blijkt, valt er nog eene derde route te beproeven.

Dat is de route „zoo noordelijk mogelijk", de pooleilanden zullen immers

niet bestaan ! In 1596 zal d i e route worden bevaren. Jan Cornelisz Rijp

houdt de reis aanvankelijk in de gewenschte koersen,Spitsbergen en Beren-

Eiland worden erdoor ontdekt ; daarna verloopt de expeditie in de banen

van 1594, maar zij vindt toch een roemrijk einde op NovaZembla. Plancius

desavoueerde nog vele jaren later den Willem Barents van 1596, die niet

in zijn geest gehandeld had, met tamelijk ronde woorden i). Dat geschied-

de den 8sten Januari 161 1 in het Admiraliteits-College van Amsterdam,

waar Plancius ontboden was om zijne meening te zeggen en het notulen-

boek vermeit: „dat hy voor seecker hout, dat men door de ruyme zee, en-

„de mydende de custen, die Willem Barentssen ende anderen 2) zoo naer

„langesgevaeren hebben, alzoo het ijs, dat uyt de rivieren, alst los wordt,

„compt dryven, naer aen landt en de niet in de ruyme zee drijft, by noor-

„den door zoude moegen varen naer China, ende dat men zoo vrouch hier

„soude connen uytvaeren, dat men mochte doorcommen, eer 't ijs driftich

„werden, op oft men 't noch niet noordelyck mochte nemen, dat men noch

„door 't ijs niet verhindert werde" 3).

Dezelfde denkbeelden hebben Plancius in de tusschengelegen jaren on-

veranderlijk bezield ; het blijkt zoowel uit het weinige wat wij weten van

de voorbereiding tot Hudsons reize 4) als tot die van de schepen Vos en

Kraan (1609, i6ii/'i2) voor welke laatste men alles precies uit de instruc-

ties kan nagaan 5). Eén punt blijft niet geheel opgehelderd : hoe stelde

Plancius zich de ijstoestanden in zijn „Poolzee zonder land" eigenlijk voor ?

Geloofde hij werkelijk aan een open water, alwaar de zon, in het langst van

de dagen, zooveel warmte beschikbaar stelde dat er eer zout zou gemaakt

worden dan ijs ? Het mag betwijfeld worden, want die voorstelling komt

uit den koker van den duisteren Duitschen Dr. .Helisaeus Röslin (16 10) en

i) Men verlieze niet uit het oog, dat Barents zich nimmer heeft kunnen verdedigen. Zoo

hij in Spitsbergen wellicht een der pooleilanden van Mercator meende tenig te vinden, is

zijn besluit om te keeren en dicht beNoorden Nova Zerabla langs te koersen begrijpelijk. On-

begrijpelijk blijft echter waarom hij zich dat al aan het begin der reis had voorgenomen.

2) Verm, is Hudson bedoeld.

3) Res. Ad. Amst. 8 Jan. 1611. Zie Muller, „De reis van Jan Cornelisz May", p. 137.

4) Zie Muller als voren, p. xxv.

5) Zie Muller als voren, p, 184 vlg.
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zij werd door den met Plancius bevrienden HesselGerritsz(i6i2)naarden

eisch belachelijk gemaakt O-

Bij de vermelding van Plancius' verdere bemoeiingen in het belang der

zeevaart moet ook aan zijne pogingen tot het vestigen eener deugdelijke

methode ter bepaling van de „Lengte op zee" eene plaats worden inge-

ruimd. Hij vatte een denkbeeld op dat, sedert het voor het eerst wellicht

door Pigafetta 2) was uitgesproken, toch nimmer geheel vergeten was : er

zou een eenvoudig verband bestaan tusschen de variatie der magneetnaald

op iedere willekeurige plaats der aarde en de geografische lengte van die

plaats. Uit waarneming van de variatie zou men dan de Lengte kunnen

bepalen. Ofschoon het verband, zooals Plancius het zich voorstelde, vrij

omstandig is uiteengezet door Mr. De Jonge 3), ofschoon men er lijvige

bundels op het Rijks-Archief 4) berustende over kan nalezen, ofschoon

wij bovendien weten dat het bedoelde eenvoudige verband niet bestaat,

toch is het noodig er hier dieper op in te gaan, vooral omdat het laatste

woord ter verklaring van de geheele methode moet gesproken worden.

Plancius' theorie leerde aanvankelijk, dat de variatie der magneetnaald 0°

bedroeg op de meridianen van 0,60, 160 en 260° O.L.; daar veranderde

zij dus van teeken (ging van NW-ring over op NO-ring) en zij nam, tusschen

die meridianen in, regelmatig tot een zeker maximum toe, dat gelegen was

op 30, 1 10, 210 en 310° O. L. Zoo althans zag een der grondbeginselen er

aanvankelijk uit en tot zoover heeft Mr. De Jonge leer en methode, op

grond van de archiefstukken, kunnen volgen. De leer van Plancius kwam

op 3 Sept. 1594, op 7 Sept. daaraanvolgende en weder op 26 Juni 1598 in

de Staten van Holland ter sprake 5) en tevens dacht haar vinder een in-

strumentje uit (lengtewijzer genaamd) hetwelk op een gewoon astrolabium

moest worden aangebracht, waarna een eenvoudige handgreep de lengte

uit de waargenomen variatie zou doen vinden. Het is wel interessant, eens

na te gaan hoe de deskundigen vóór of tegen de geheele zaak ageerden.

i) Dit onderwerp is uitvoerig behandeld door S. Muller Fz. in zijne uitgave van de reis

van Jan Cornelisz May.

2) „Relazione di Antonio Pigafetta sul primo viaggio" etc, Roma, 1894.

3) De Jonge „Opkomst", Dl. I, p. 86 vlg.

4) Bundel Admiraliteit. N". lo, Lit. H., Loket g.

5) DeJonge„Opkomst,"Dl.I, p. 174, 175.
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Jan Huyghen van Linschoten had, in zijn „Reysgheschrift*' (1595), nog

geen partij kunnen trekken. Hij stond nog op het gemakkelijk standpunt

der meeste Portugeesche cosmografen die, met de aan zuidelijke volken

eigen klaarheid van begrip, theorieën „ins Blaue hinein" aan noordelij-

ker wonende menschen overlieten en niet verder gingen dan wat de waar-

neming hun geleerd had: te weten, dat de variatie „nul" was ergens nabij

het eiland S. Maria (der Azoren) en opnieuw „nul" nabij Kaap Agulhas ')

valsche conclusies trokken de Portugeezen en dus ook Linschoten niet 2).

Een eersten aanval kreeg Plancius te verduren van Jodocus Hondius die

(in 1597) zich hatelijk over de theorie uitliet 3), maar, zoo de vinder der

methode zich daardoor al gekwetst mag hebben gevoeld, balsem werd op

de wonde gestreken door den eersten persoon in den Lande, wiens aanleg

tot en smaak in mathesis van elders voldoende bekend zijn : door Prins

Maurits zelf. Als gevolg van diens groote belangstelling en op diens hooge

uitnoodiging, gaf Simon Stevin een boekje uit „Havenvinding" genaamd

(1600), waarin hij het zakelijk gedeelte van Plancius' stellingen voordroeg,

met eene aanbeveling voor de praktijk tevens 4). Stevins „Havenvinding"

prikkelde zekeren Aelbert Haeyen tot het opstellen van een „Corteonder-

richtinghe" (1600), waarin hij een feilen en lang niet ongemotiveerden aan-

val deed : „Ende opdat den voorsz. Aucthuer [Plancius] aen zijn kunst niet

„soude ontbreken, ende dat hij den stuerluyden mochte van zijn voorne-

„men versekeren, soo heeft hij den Catolijkse Astrolabi van Gemma voor-

„noemde gepractiseert, als by den haere getoghen, endeden voornoemden

„stuerluyden mede ghegeven, om dat zy daer doof, op alle verscheyden

„hoogten dat afwijken van die Naelde soude moghen in waer worden

:

„daer toe hy sekere onvolmaecte circulen, met verscheyden ghetalen

„gheordineert heeft, ende in coperen plaeten heeft laten, betrecken,

„diemen op zijn Catholijcksche Astrolabi soude gebruijcken". Robbert

Robbertsz nam het toen, in twee vlugschriften, voor Plancius op (1600)

;

hij trachtte Haeyen van diens „dolinghe" te genezen 5). Met den tijd

i) Vandaar de naam van die Kaap : (magneet) naaldenkaap.

2) Zij waren er eigenlijk al orer heen. Zie b.v. „Roteiro de Lisboa aGoa, annotado

por D. Joao Andrade Corvo", Lisboa, 1882, p. 228 vlg. Deze Roteiro is van 1538.

3) „Tractaet ofte Handelinge van het gebruyck der Hemelsche en Aertschcr Globe",

Amsterdam, Cornelis Claesz, 1597, p. 50 & 51.

4) In vele talen vertaald ; uit de Lat. vertaling blijkt dat Stevin de auteur was.

5) Zie Dr. C. P. Burger, „Amsterdamsche Rekenmeesters etc", p. 186.
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raakte het geschil langzamerhand op een dood punt, maar de strijd laaide,

naar het schijnt, weder op in 1608, toen Stevin in zijn „Wisconstige Ge-

dachtenissen" een hoofdstuk over de Havenvinding opnam, waarin wel-

licht Willem Blaeu aanleiding vond om in zijn „Licht der Zee-vaert'* op-

nieuw te keer te gaan tegen Plancius' leer. Hij verklaarde alles wat er tot

op dien tijd (1608) over het verband tusschen lengte en variatie was in het

licht gegeven „niet alleen onnut, maar oock schadelijck ende bedrieghe-

lijck". Voor Plancius was dit beweren natuurlijk geen reden om zijn ver-

meende wet en het koperen plaatje met de onvolmaakte „circulen" te dé-

savoueeren ; nog in 1 6 1 1 knapte hij er de schepen „Vos" en „Kraan*' mede

op, maar daar bevond men al spoedig aan de aanwijzingen van het „Catho-

lycken" (d, i. het astrolabium) gecombineerd met den „Lengtewijzer" (d i.

het koperen plaatje met de cirkels) dat de „regel*' (d.i. de wet van Plancius)

„onperfect ende gantsch frivoel" was i). Wij kunnen erop aan dat die be-

woordingen met opzet zóó (en niet anders) werden gekozen om ergernis te

geven, want de steller van het journaal was door Plancius zelf met de the-

orie vertrouwd gemaakt en kon op zijn vingers narekenen, dat deze alle

stukken, na afloop van de reis, onder oogen zou krijgen en scherpelijk zou

nazien.

Maar welke was dan toch de eigenlijke theorie, wat was het astrolabium

catholicum (vertaal: „algemeen astrolabium"), hoe zag de „lengtewijzer**

er uit? Wat de theorie betreft : Mr. De Jonge heeft haar voorgedragen over-

eenkomstig hetgeen Plancius omstreeks 1598 mag beleden hebben. Later

(ongeveer in 1599), gelijk ten duidelijkste uit Stevins „Havenvinding"

blijkt, heeft de vinder zijn leerstuk nog een weinig herzien en aangevuld.

Hij voegde toen nog twee meridianen van 0° magnetische variatie in, waar-

door hij den aardbol in twee asymetrische helften verdeelde. De meridi-

anen van 0° variatie (welke wij voortaan gemakshalve maar „kritische"

meridianen zullen noemen) kwamen toen te liggen op

:

o** 60° 160° 180*' O.L. van Corvo

en 180 240 340 360 id. id.

De grootste bedragen der variatie, onder de meridianen van 3o^ IIo^

170°, 210", 290° en 350'' O.L. maakte Plancius (noch ook Stevin) terecht

niet bekend, want die waarden veranderen met de breedten. Wij zullen die

1) Verg. het journaal gehouden aanboord van de „Vos" op 3 Juli 1611 (verg. Muller, p.

16). Merkwaardig is wèl dat de theorie naar Portugal schijnt te zijn overslagen. Verg. Ma-

nuclde Figueiredo „Hydrographia", Lisboa^i625.
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maxima straks moeten berekenen uit hetgeen wij van elders weten i);

thans houde het astrolabium „catholicum" ons bezig. Dit was een vlak in-

strument van koper vervaardigd, met gegraveerde voorstellingen aan beide

zijden ; alleen de voorzijde behoeft ons belang in te boezemen. Deze gafde

equatoriaal-stereografische projectie te aanschouwen van een van meri-

dianen en parallellen voorzienen bol, in welke projectie men naar believen

(d. i.: naar behoefte) kon zien: i ste die van de hemelsfeer met horizon en

toppunt, 2de die van dezelfde sfeer met equator en pool, 3de nogmaals de-

zelfde sfeer met ecliptica en pool der ecliptica, 4de de projectie van den

aardbol zelf^). Bij dit voorvlak behoorde een diametrisch aangebrachte, om

het middelpunt draaibare, houten wijzer met een verschuifbaar armpje in

drie geledingen, welk samenstel toereikend was om, bij het gebruik, in ge-

dachten een tweede concentrische projectie te vervangen, zooals men noo-

dig zou hebben ter constructieve oplossing van vraagstukken van bolvor-

mige driehoeksmeting, zoo op aarde als aan de sfeer 3).

Wat men onder den „lengtewijzer" te verstaan heeft is lang duister ge-

bleven. De benaming komt in de meer vermelde archiefbundels voor en

ook in het journaal van de „Vos" (lóii). Dit helptopden weg, want geluk-

kig bestaat er één exemplaar en wel : juist datgene wat door Barents op zijn

laatste reis is gebruikt, maar bij den terugkeer naar Nederland, als onnut,

in het Behouden Huys is achtergelaten, waar Carlsen het in 187 1 vond.

(Zie De Jonge, Nova Zembla, 1873, 2de druk, p. 30 sub 46).

Eene afbeelding van dien lengtewijzer (schaal i : 2) is hiernevens opge-

nomen 4). Het origineel is een koperen plaatje dat, naar uit de metingen

van den Heer E. Crone gebleken is, binnen den rand van een astrolabium

van 2 1 Amsterdamsche duimen (54.05 cM.) middellijn past. De lengtewijzer

x) Een soortgelijk systeem als dat van Plancius, maar bewerkt op de meridianen van

0,90, 180 en 270 graden lengte, werd in de i8de eeuw nog eens weer ontwikkeld door A.

Maasdorp (aan de Kaap), zie de literatuuropgave. Ik dank deze laatste mededeeling aan den

Heer E. Crone.

2) Beschrijving van het astrolabium, zie : Metius. Verg. literatuuropgave.

3) Zulk een armpje ligt in het Rijks-Museum bij de Barents- relieken. Het is vermeld door

Mr. De Jonge in zijn Nova Zembla, 2de druk, 1873, p. 30 sub 43. De Jonge wist er nog geen

weg mede. Voor de verklaring, zie : Ernst Crone „Het gebruik van het Astrolabium Cmtho-

licum" in Tijdschrift „De Zee", Maart 1916. Repr. hierna.

4) De figuur bij Beke (ed. 1876, p. 56) geeft den aard der convergeerende meridianen niet

goed weder.
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met de daarop getrokken convergeerende cirkels (Haeyens „onvolmaeclr

circulen") komt overeen met de equatoriaal-stereografische projectie vai«

het bolvormig kalot, dat begrepen is binnen de parallel van óó** 30' (de

Poolcirkel I). Op den lengtewijzer zijn overigens geen parallellen getrokken

;

wèl vertoont hij een achttal cirkels evenwijdig loopende aan den rand,

maar dus geen parallellen voorstellende. Zij dienen alleen voor 't gemak

der aflezing. De rand is voorzien van eene graadverdeeling en van cijfers

welke overeenkomen metPlancius' nog niet geretoucheerde theorie enbe-

hoorende bij de (gegraveerde) voorstellingen van de projecties der meridia-

nen van 10, 20, 30, 40 en 50° lengteverschil 1). Het uitgangspunt van tel-

ling der graadverdeeling (nulpunt) ligt aan het linkerhoekpunt, zoo men den

lengtewijzer met de verdeeling van zich afhoudt. De concentrische krin-

gen bevatten de noodige aanwijzingen omtrent het „teeken" der variatie

en omtrent het „teeken" van hare verandering, onder de omschrijvingen:

„wassende en afgaande noordoost- of noordwestering"; de praktijk wijst

aan welken kiing men behoeft. Het plaatje is in zijn zwaartepunt van een

vleugeltje voorzien om de behandeling gemakkelijk te maken.

Volgens de gebruiksaanwijzing welke men zonder veel moeite uit de ar-

chiefbundels kan delven, moest men den lengtewijzer met zijn oorsprong

(het punt waarin de meridianen samenkomen), doen overeenkomen met

het poolpunt van het astrolabium. Daarna moest men de variatie der mag-

neetnaald afzetten aan die verdeeling van het astrolabium welke met het

toppunt der waarnemingsplaats overeenkwam en vervolgens het snijpunt

zoeken van den aldus gevonden vertikaalcirkel (d.i. de m a g n. meridiaan)

i) Grooter verschil in lengte met den naastbijzijnden kritischen meridaan dan 50**, kan

niet voorkomen, daar de grootste afstand tusschen twee zulke meridianen 100° is.
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met den rand van den lengtewijzer. De verdeelingen aan dien rand deden

dan de lengte kennen ten opzichte van den naastbijzijnden „kritischen"

meridiaan. Stelt men zich dit alles voor i), dan diende de lengtewijzer

slechts om, door constructie, een boldriehoek op te lossen, waarvan ééne

zijde overeenkwam met het complement van de breedte der waarnemings-

plaats, de tweede zijde met het complement van de breedte des poolcirkels

(23° 30'), terwijl de bekende hoek de variatie was. Aan het poolpunt ver-

kreeg men dan den hoek dien de (astr.) meridiaan der waarnemingsplaats

/ H poololrkel

maakte met den „kritischen" meridiaan van die plaats, dat is: het (onder-

stelde) lengteverschil met den kritischen meridiaan. Bij eenig nadenken

vindt men dan dat de gansche (geretoucheerde) theorie gebaseerd was op

de beide eenvoudige regels

:

1. er zijn zes „kritische" meridiaan : 0°, 60°, 160°, 180'', 240", 340°;

2. de magnetische meridiaan en de naastbijzijnde kritische meridiaan

eener bepaalde plaats op aarde snijden elkaar in een punt, dat gelegen is

op den poolcirkel.

Heeft men dit geconstateerd, dan valt het niet langer moeilijk om door

boldriehoeksmeting, de waarden te berekenen welke de variatie verkrijgt bij

bepaalde breedten en lengten, terwijl één der zijden van den driehoek

constant 23° 30' bedraagt. Men kan langs dien weg eene tabel berekenen,

gelijk aan die welke hierna (p. xxxi) wordt aangeboden en, met behulp van

die tabel kan men de Lengte (volgens Plancius) vinden, indien op eene

waarnemingsplaats welker breedte gegeven is, de variatie mede bekend

1) Wie moeite met de voorstelling heeft, gebruike de stereografische projecties met

daaroverheen draaiende tweede projectie op doorschijnend mica gedrukt, rooals zij tegen-

woordig voor luchtvaartgebruik in den handel worden gebracht. B.v. eene duitsche van

Kohlschütter [Gemma Frisius redivivusj: Messkarte zur Auflösung spharischer Dieiecke,

nach Chauvenet, neu herausgegeben. Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin

S. W. 48. Wilhelm. Strasse 29. Preis Mk 3.—.
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wordt ondersteld. Men ziet in de tabel tevens de (met de breedte toene-

mende) maxima vooroogen, welker waarden Plancius niet openbaarde, om-

dat hij het zoo maar niet kon. Nog valt één gewichtige opmerking te ma-

ken. De magnetische meridiaan en de poolcirkel snijden elkaar in t w e e

punten ; er valt dus eene keuze te doen, er zijn twee antwoorden denkbaar.

De Lengtewijzerhelptoverdiemoeilijkheidheen, doordien zijnmeridianen,

op Noorderbreedte, aan de van het toppunt afgekeerde zijde der pool

komen te liggen en op Zuiderbreedte aan de n a a r het toppunt gewende

zijde vallen. Men vindt aldus op gelijke Noorder- en Zuiderbreedten ver-

schillende variaties bij dezelfde lengteverschillen ; op Zuiderbreedten zijn

de variaties het grootst. De manipulatie van den lengtewijzer wijstdit van-

zelf uit; de tabel wijst het eveneens uit en het klopt met de beschrijvingen

voorkomende in de meergenoemde archiefbundels, met de „Havenvinding"

van Simon Stevin en met de daar voorkomende gegevens van lengte, breed-

te en variatie.

De hier volgende tabel is berekend naar bovenvermelde beginselen,

waarvan Stevin zelfverklaarde dat zij tusschen o^ en 160° O. L. vrij goed,

maar daarbuiten van hypothetischen aard waren i). Wil men Plancius geen

onrecht doen, dan zal men moeten gissen dat hij met zijne theorie nauwe-

lijks het vinden van lengten ten doel had, dat hij vooral wilde opwekken

tot het doen van stelselmatige en betrouwbare waarnemingen van de vari-

atie, in de hoop, langs dien weg, tot juistere lengten, als grondslag van be-

tere kaarten, te komen. Dit alleen zou hem, in een tijd die nog niet geleerd

had hoe men de natuur hare raadselen ontwringt door haar wèl te obser-

veeren, reeds tot hooge eer hebben gestrekt. Wat hem tot eer had moeten

strekken wekte den spotlust op van hen die hem niet begrepen ; zij deden

wat spotters maar al te spoedig doen : zij overdreven de bedoelingen van

den uitvinder. Zij schreven hem toe dat hij de „lengte op zee" wilde doen

1) Hoc Plancius aan zijne theorie kwam, is niet te zeggen. Vermoedelijk had hij de wei-

nige hem ten dienste staande waarnemingen op een globe (of kaart) afgezet en was hij zoo

tot eene onderstelling gekomen. Het aanvaarden van den poolcirkel als „meetkunstige plaats

Tan alle snijpunten" zal wel op eenvoudige gissing berusten. Juist d i e parallel gaf zekere

kosmische wijding aan het stelsel, maar met parallellen van 60" of 70*" zou hij er ook wel ge-

komen zijn.

Mercator had aangenomen, dat er een „magnetische pool" aanwezig was op 73° 30' N.Br.

en 180° Lengte van Corvo, tengevolge waarvan de aardbol verdeeld zou worden in eene helft

met oostelijke en een andere met westelijke variaties. — Verg. o.a. het hiervoren genoemde

„Tractaat" ran Hondius, p. 51.
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bepalen naar eene willekeurige, ja frivole wet ! Toch lijdt het geen twijfel,

of zoover ging zijne ambitie nog niet. Het blijkt ten duidelijkste uit de

woorden van Simon Stevin (in i6o8) die verklaarde dat Z^«^/^vinding en

Ifav^nyindïng als twee geheel verschillende vraagstukken moesten

worden opgevat. Niet lengtevinding, slechts haven vinding was het uitge-

sproken doel van Plancius en het lijdt geen twijfel of men zou een bestem-

mingshaven kunnen aanloopen z o n d e r de lengte te kennen, mits

men nauwkeurig acht gaf op: i. de langzame verandering der variatie

naarmate het schip zich verplaatste, 2. de bekende waarde der variatie ter

plaatse van bestemming, 3. de breedtevan die plaats i). Daarop te wijzen
;

voelbaar te maken hoe men kon navigeeren zonder de lengte te kennen,

maar door de variatie als coördinaat te bezigen in plaats van de lengte,

dat was Plancius' doelwit. Dat hij eene theorie omtrent de waarde der

variatie en hare verandering op den kooptoegaf— het deed aan de waarde

van het eerste niet af; maar het had beter tot het doen van waarnemingen

moeten aansporen.

Aldus opgevat, is het zeker, dat Plancius in zake de havenvinding iets

origineels heeft voorgestaan, waarvoor hem eere toekomt. De methode der

havenvinding doet hem kennen als een naar de waarheid zoekend voor-

ganger; wisten wij van dit stelsel niet af, wij zouden wellicht tezeer geneigd

zijn hem in alles voor een „gelukkig navolger" te houden. Zeker heeft hij

gedwaald in hetgeen hij verder verkondigde omtrent het verband tusschen

variatie en lengte, maar men rekene het hem ten goede, want de Voor-

zienigheid pleegt slechts de beter-begaafden onder ons met dwaalbegrip-

pen, die een stap nader tot de waarheid vermogen te leiden, te begunstigen.

Wenscht men de gansche theorie in trigonometrische formules vast te

leggen, dan kunnen de navolgende vergelijkingen dienen, waarnaar ook

achterstaande tabel is berekend;

tang. qp = tang. 23° 30' cos. t

tang. variatie = sin. (]p tang. t cosec. ((3 -|- 9)

waarin ; t = het lengteverschil met den naastbijzijnden

kritischen meridiaan,

(3 -= het complement van de breedte (op Z. Br.

90° vermeerderd met de breedte )

i) In moderne taal zou men kunnen zeggen : het is mogelijk een haren te bezeilen ronder

lengten, mits men de breedte en de variatie kan bepalen en een goede isogonenkaart bezit.
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De theorie moest aan zeevarenden worden ingestampt; dus legde Plan-

cius zich onvermoeid op het geven van zcevaaitkundig onderwijs toe, dat

is, omdat er overigens onderwijzers genoeg in Amsterdam gevestigd wa-

ren: hij oreerde over de lengte en wellicht ook over kaarten, koersen, ver-

heden, winden en stroomen. De stuurlieden van de vloot van Van Neck

(1600) waren door hem „onderwezen" tegen betaling van een honorarium

van 500 Gld. i). Jaren achtereen schijnt hij cursussen te hebben gegeven

en dus ook zich jaren achtereen te hebben moeten belasten met het afne-

men van de daarvan in Portugal, in Spanje en ten onzent onafscheidelijk

geachte examens 2). Zoo examineerde hij in 1 6 1 1 het personeel van de „Vos"

en de „Kraan" 3), zelfs „examineerde" hij de door die beide bodems na

volbrachte reize ingeleverde journalen 4). Van de door hem gehouden voor-

drachten is tot nog toe weinig bekend ; maar de titelplaat van Colom's

,Groote lichtende vyerighe Colom" (een atlas, uitgekomen in 1663) geeft

eene voorstelling van een zijner lessen over het lievelingsonderwerp. Plan-

cius staat op een spreekgestoelte, met de linkerhand wijst hij op eene figuur

welke de variatie der magneetnaald toelicht, met de rechter reikt hij een

catholicum aan een zijner toehoorders over. De opstelling van den preek-

stoel, vlak tegen den muur van een kerkgebouw, doet vermoeden, dat hij

zijn voordrachten hield in de Oudezijds Kapel, dus in het hart van het

toenmalig havenkwartier, waar hij de zeelieden onder zijn onmiddellijk

bereik had. Het is vreemd dat er van die prent van 1663 (!) geen vroegere

staat bekend is, hoewel er toch een atlas van Colom in 1632
—

'33 was ver-

schenen 5) en de uitgever al in 1624 werken ter perse legde 6). Dit is een

van die duistere punten, voor welker opheldering men het op den tijd zal

moeten laten aankomen.

Predikende, onderwijzende, kaarten uitgevende, instructies en memories

opmakende, uitvindende, examineerende en adviseerende in haast alle

1) DeJonge „Opkomst", Dl. I, p. 183.

2) Zie Baudartius (hiervoren).

3) Muller, als voren p. 148/150. Zie ©ok Baudartius (hiervoren).

4) Muller, als voren p. 171.

5) Incompleet exemplaar: Rijks-Archief.

6) Van dat jaar is reeds een druk van Colom bekend: „Strijd of Kamp tusschen kuys-

heyd en geylheyd".
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kwesties van zee- of scheepvaartkundigen aard, heeft Plancius de gelegen-

heid gehad en misschien gebruikt om naar den eisch voor zich en de zijnen

te zorgen. Bij den vierden tocht naar Indië (1598) was hij instaat voor

100.000 Gld. deel te nemen i), maar wellicht was hij, die zijn dienstwerk

in de Zuidelijke Nederlanden had verricht zonder daarvoor „de weerdie

van eenen penningh" te genieten, van huis uit een welgesteld man. Zeker

kan hij dat geweest zijn, toen hij in den leeftijd van 70 jaren ontsliep, het-

geen door Nicolaas van Wassenaer in de navolgende gevoelde bewoordin-

gen is geboekstaafd

:

„Binnen de Stadt Amsterdam is op Pinxterdach na noene lieffelick in

„den Heere ontslapen, de Hoochgeleerde en vermaerde Dienaer des Godt-

„licke Woorts Petrus Plantius . . . Het Lijck wierd met een voornament-

„licke Suyte des Acht-baere Raets, Kercken Dienaers, Doctoren, en uyt-

„nemende Borghers, en meest alder Lidtmaten van de Kercke ter Aerden

„ghestelt. Des overledene Soon wierd datelick in zijn plaets beroepen.

„De Heere gheve hem zijn zeghen, die voetstappen sijns Vaders nae te

„volghen".

Wat zijn wetenschappelijke relaties betreft ; hij schijnt, het kon moeilijk

anders, met de beste geografen van zijn tijd in betrekking te hebben ge-

staan. Met Hakluyt correspondeerde hij wellicht; Purchas publiceerde later

nog nota's van Plancius welke hij in Hakluyts boedel had aangetroöen. a)

Zijne papieren en aanteekeningen van geografischen aard kwamen aan de

West-IndischeCompagnie ; jarenlangbewaarde deze de stukken in eene kast

welke den naam „kas van Dominé Plancius" droeg 3). Vermoedelijk is de

inhoud der kas bij het begin der 19e eeuw, met het Archief der Compagnie

verdwenen. Van Plancius* voorkomen kan men zich eene voorstelling

maken uit het hierbij gevoegd portret. Een tweede portret (caricatuur) niet

zoozeer van geografische als wel van meer diabolische strekking wordt door

Geesink (p. 276) vermeld. De caricatuur legt bijzonderen nadruk op zijn

eenigszins hoogen rug, dien ook het portret en de prent van Colom doen

vermoeden. 4)

i) De Jonge, als voren, p. 102.

2) Hierna bijlagen p. 229 vlg.

3) Zie eene aanteekcning van Hessel Gerritsz in een zijner manuscripten. Verg. veilings-

catalogus van Frederik Muller, veilingen Six en van den Bogaerde, 2de stuk, p. 44, nO. 1424.

4) De caricatuur is gereproduceerd in : „Amsterdam in de 17de eeuw", II, p. 25.
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VARIATIE DER MAGNEETNAALD BIJ GEGEVEN LENGTEN EN BREEDTEN.

(volgens de theorie van Plancius).

Oosterlengte in graden.

s
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1IZO Z20 X30 140 X50 x6o Z70 x8o

1
CQ

wass. afnem. wassende afnemende

Noordoosterlng. Noordwestertng.

'S

s

1

11
ó i

85° N. 0" 8° 17° 25' 17" 8° 0° 8* t?" 25" 34° 42° 34*' 25' 17° 00 0» 8» 0°

80 „ 7 14 22 14 7 7 14 22 29 37 29 22 14 7

75 « 6 13 19 13 6 6 13 19 26 32 26 19 13 ° 6

70 n 6 12 17 12 6 6 12 17 23 29 23 17 12 6

60 „ s 10 ïS 10 10 15 20 24 20 IS 10 e

50 « 4 9 13 9 9 13 17 21 17 13 9

40 n 4 8 12 8 8 12 16 19 x6 X2 8

30 n 4 8 12 8 8 12 IS 18 IS 12 8

30 „ 4 8 12 8 8 12 IS 18 IS X2 8

10 N. 4 8 12 8 8 12 IS 18 IS 12 8
.

4 8 12 8 8 12 16 18 x6 X2 8

10 Z. 5 9 13 9 9 13 17 20 17 13 9 5

20 1. S IX IS n IZ IS 19 22 19 IS XI 5

30 n 7 13 18 13 7 13 18 22 25 22 18 13 7

40 z. 9 16 23 16 9 9 16 23 27 30 27 23 16 9 9

wass. afnem. wassende afnemende

Noordwestersche Noordoostersche
l'lM

CQ 180! 190! 200 aioj 220j 230! 240 250' 260' 270' 280 290,
300J

310 320 330 340 350 360

Oosterlengte in graden.

Een paar voorbeelden mogen de tabel verduidelijken i).

I. Gevraagd de lengte van Kaap Roca, waarvan N. Br. 38° 55', varia-

tie iqO wass. N. O. Ring? Lengte 25^.

II. Gevraagd de lengte van Amsterdam, waarvan N. Br. 52° 20', varia-

tie 90 30' afn. N.0. ring? Lengte 39.8.

III. Gevraagd de lengte van Archangel, waarvan N. Br. 64^54', variatie

12° 30' wass. N.W. ring? Lengte 83°.

x) Kleine verschillen tusschen de in deze voorbeelden gegeven uitkomsten en de staatjes

voorkomende in de archiefbundels of bij Stevin, moeten worden toegeschreven aan het af-

ronden der tabel tot volle graden en aan den anderen kant aan de min zuivere methoden,

waarvan Plancius zich, bij gebrek aan logarithmentafels bedienen moest.
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IV. Gevraagd de lengte van Willems -Eiland (Nova Zembla), waarvan

N.Br. 75° 55', variatie 33° max. N.W. ring? Lengte 110°.

V. Gevraagd de Lengte van het Behouden Huys (Nova Zembla), waar-

van N. Br. 760, variatie 25° afn. N. W. ring? Lengte 122°.

VL Gevraagd de Lengte beZuiden Kaap de Goede Hoop, op een punt

waarvan de breedte 35° 30' Z. en waar de variatie 2° 30' afg. N. O. ring?

Lengte 5
70.

VII. Gevraagd de lengte van Bali waarvan Z.Br. 8^40', variatie 1^30' afg.

N. W. ring? Lengte 157°.

In 1913, toen het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genoot-

schap I) zijn veertigjarig bestaan herdacht, boden de H.H. E. Heldring en

H. C. Rehbock een matrijs en een afslag in zilver aan van een penning,

waarvan zij de reproductie in goud als medaille wenschten te zien uitge-

reikt aan personen die zich, bij de bevordering der aardrijkskundige weten-

schappen, in zoodanige mate zouden onderscheiden hebben dat zij voorde

toekenning daarvan in aanmerking konden komen. Deze medaille, welke

het borstbeeld van Petrus Plancius vertoont, is bestemd^ onder den naam

PLANCIUS-MEDAILLE, de herinnering aan onzen meest vooruitstre-

venden geograaf der i6de eeuw in eere houden.

I) Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Gen. XXX, 1913, p. vi.
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II.

WILLEM BARENTS.

Willem Barents is een van die merkwaardige personen geweest, wier ko-

men en gaan aan sommige kometen doen denken, welke zich als plotseling

aan het uitspansel vertoonen en snel weder onzichtbaar worden, tegelijk

zich voor altijd aan de observatie onttrekkend. Slechts enkele waarnemin-

gen zouden toereikend zijn om eene benaderde baan vast te stellen, maar

nauwlijks waren zij te verkrijgen ; aan het bepalen van de juiste elementen

valt zelfs niet te denken.

Al even onbepaald is onze bekendheid met den „vermaerden Piloot"

wiens spreuke luidde „niet sonder God" i). Naar het jaar zijner geboorte

of naar zijn leeftijd valt moeilijk een slag te slaan, maar men weet dat hij

eene weduwe en vijf kinderen naliet 2) ; men zal hem zich dus (in 1596) als

een man van om en bij de veertig jaren, eerjonger dan ouder y moeten voor-

stellen. De plaats zijner geboorte en die zijner vestiging staan tamelijk wel

vast
; Jan Huyghen namelijk zegt, dat hij geboortig was van Terschelling

en poorter van Amsterdam 3). Wèl is bovendien eene aanteekening bekend

waarbij zekere „Willem Barents, stuurman, van Haarlem ( 1
594)" wordt ver-

meld 4), maar Jan Huyghen's mededeelingmoet juist wezen. Deze toch,

die zichzelf „Haerlemensis" en Barents een „seer ervaren ende bedreven

Man in de const vande Zeevaart" noemde, zou hem anders zeker voor de

gemeenschappelijke bakermat hebben opgeëischt. Van Barents' jeugd we-

ten wij alleen dat hij „van syne kintsche daghen aen altijt gheneghen ghe-

weest was, omme nae alle syn vermoghen de Landen die hy bewandelde

ofte beseylde, Caertsghewyse met den omloopenden Zeen, Wateren ende

Streckinghen af te beelden" 5) ; voor het overige valt het moeilijk eene

i) Caertboeck (lofdicht).

2) Zie Res. Holland van 17 Maart 1598. De Weduwe verzocht onderstand voor zich en

hare vijf kinderen. De onderstand werd geweigerd.

3) Zie: Linschoten „Reizen naar het Noorden" (Dl. VIII der werken van de Linschoten-

Vereeniging, ed. 1914) p. 34.

4) Mr. A. D. de Vries: „Het portret van "Willem Barentsen" in Tijdschrift „Oud-Hol-

land", jaargang 1883, p. 118, noot i.

5) Caertboeck (voorrede).

Linschoten XV. IH
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voorstelling van zijne werkzaamheid vóór 1594 te verkrijgen. Zijne ver-

maardheid verwerft hij zich in dat ende beide volgende jaren; maar in 1597

wordt hij door den dood weggenomen. Alleen de herinnering aan die vier

belangrijke jaren is beklijfd.

Zijne beeltenis, maar dan nog van uiterst kleine afmetingen, komt voor

op een allegorische prent van 1613, '14 of '15 die zeer zeldzaam is i). Zij

geeft een gezicht op de haven van Amsterdam en is uitgegeven bij A.

D. Coninck, maar zonder dat ontwerper en graveur bekend zijn. Op die

historieprent komen de miniatuurportretten van Jacob van Heemskerck,

Olivier van Noort, Jan Huyghen van Linschoten, Joris van Spilbergen,

Prins Maurits en Willem Barents voor. Mr. A. D. de Vries, die de prent

uitvoerig beschreef, meende te mogen vaststellen, dat het portret geen fan-

tasiewerk is, maar vervaardigd moet zijn naar eene of andere afbeelding

welke thans niet meer bekend is.

Omstandigheden waaraan men het recht zou kunnen ontleenen hem,

naar Beke's opvatting 2), aan te zien voor iemand van zekere opvoeding

y^good ifnot learne<r\ heb ik niet aangetroffen. Beke trouwens wist «/V/dat

er samenwerking kan worden bewezen tusschen Barents en den zeer zeker

wèl „geleerden" Petrus Plancius. Eer valt te vermoeden, dat hij tot die

breede schare van zestiende-eeuwers behoord heeft die hunne opvoeding

aan zichzelf en aan de omstandigheden waaronder zij opgegroeid waren te

danken hadden. Ongetwijfeld heeft hij veel gevaren, het meest op de kus-

ten van het Schiereiland en van de Middellandsche Zee : het zoogenaamd

„Westervaarwater". Het voorwerk van zijn Caertboeck doet dat vermoe-

den, het werk zelf bewijst het overtuigend ; de opdrachten naar het Noor-

den welke hem in 1594, '95 en '96 gewerden, doen hem bovendien als ie-

mand van groote ervaring kennen, want zulke zendingen worden slechts

toevertrouwd aan lieden, die zich op ruime ondervinding kunnen beroe-

men. Het Caertboeck houde ons in de eerste plaats bezig 3). Het draagt den

naam : „Nieuwe Beschryvinghe ende Caertboeck van de Middellandtsche

i) De Vries t. a. p. en Fred. MuUers prentencatalogus, sub Aanhangsel 1284 Ca.

2) Beke, p. cv.

3) De Opdracht is gedateerd: Amsterdam.i Januari 1595. Sommige kaarten waren reeds

in 1593 en '94 in koper gesneden door lodocus Hondius en Pieter van der Keere. Zie overi-

gens over Barents als kartograaf: Dr. C. P. Burger, ,,De Noordpoolstreken op onre 1 6de

eeuwsche kaarten", in maandblad „Het Boek", 2de Reeks, 1915.
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Zee"; octrooi werd daarop verleend bij Resolutie van de Staten Generaal

dd. 19 Mei 1594, de auteur mocht zijne kaarten beginnen daar waar Lucas

Jansz Waghenaer geëindigd was i). Men ziet het den bundel terstond aan

dat hij bedoeld is als een vervolg op Waghenaer's „Spieghel" van 1584 en

'85 en Waghenaer had de Middellandsche Zee nog niet gegeven (of nog

niet kunnen geven) omdat de vaart door Straat Gibraltar zich juist toen be-

gon te ontwikkelen 2). Het Caertboeck verscheen 3) in 1595 bij Cornelis

Claesz, den bekenden zeevaartkundigen uitgever op „Het Water" te Am-

sterdam. Barents deelt weinig mede omtrent de bronnen welke hem ten

dienste stonden ; een onderzoek daarnaar zou loonend blijken. Veel kan

hij hebben afgezien van Portugeezen en Spanjaarden, van Catalanen en

van Italianen, misschien ook wel van Mooren; maar vooreen groot gedeelte

moet de atlas toch als zijn eigen werk worden beschouwd. Ik heb mijne

„afteyckeninghen eyndelicken en totderghemeyner zeevaertsnuttigheydt

ende voorderinghe in druck laten brenghen," dus zegt hij in zijn opdracht

aan de Staten en den Stadhouder; in het voorbericht aan den „goedwilli-

gen lezer" verzekert hij, dat hij zijne beschrijving „selve eensdeels in syne

reysen waerghenomen" heeft, waarbij hij den medearbeiders in zijn wijn-

gaard gedenkt met de verklaring dat hij „tselve nae 'tghene sy beter als ick

waerghenomen hadde, gecorrigeert ende verbetert" heeft. Men kan met

minder woorden volstaan om zich den geestelijken eigendom grootendeels

voor te behouden. Brengt de aard van het onderwerp mede dat wij zekere

vertrouwdheid met de Portugeesche en Spaansche talen wel bij Ba-

rents aanwezig mogen achten, doet de opdracht van zijn werk zelfs ver-

moeden dat hij Latijn kan hebben verstaan, vreemd is dan wèl, dat hij

(tenzij Plancius bij het Latijn heeft ingegrepen) met het zoo verwante Ita-

liaansch moeite heeft gehad. Het tweede gedeelte van den Atlas namelijk,

dat zeilaanwijzingen voor het Oostelijk Bekken der Middellandsche Zee

bevat, is niet door hèm, maar wèl door Maarten Everart (Bruggensis) ver-

taald uit „een Italiaansch boek". Nog een medewerker leerenwij met zeker-

heid kennen uit den titel van Kaart N^ i (een overzeiler van de geheele

Middellandsche Zee). Die medewerker was, zooals reeds is opgemerkt, Plan-

cius en wanneer men, na dit te hebben vastgesteld, tevens ontwaart dat

niet alleen de kusten maar ook de binnenlanden met zorg zijn bearbeid

i) Verg. De Jonge „Opkomst", I, p. 170.

2) Verg. de autobiografie van Steven van der Haghen, uitgegeven door P. A. Tiele.

3) Fransche bewerking : Antwerpen 1599 en 1607 a '09.
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(aan het achterland lieten de zeelieden zich gewoonlijk weinig op hunne

kaarten gelegen liggen en zij gaan daarin ook heden ten dage niet verder

dan noodig is) dan mag men daarin wel de vrucht der samenwerking tus-

schen den ontwikkelden zeeraan en den geleerden geograaf vermoeden.

Maar de kaarten door Barents toch ontworpen en geteekend, de verklaren-

de teksten, de landverkenningen door hem uitgeworpen, dat alles vertegen-

woordigt een eerbiedwekkende hoeveelheid eigen arbeid i). Zijne werk-

zaamheid als kartograaf is hiertoe niet beperkt gebleven. In eene latere uit-

gave van Waghenaer's „Spiegel" (van 1596, '97) komt eene kaart van Ier-

land voor, welke door Barents is geteekend, met eene andere van de Noorde-

lijke kusten van Scandinavië. Deze laatste draagt het jaartal 1596 ; zij sluit

natuurlijk weder aan bij hetgeen de oudere uitgave van den „Spieghel"

reeds gaf, maar kan zijn aangevuld met enkele eigen waarnemingen van

1594. Ook hier valt wellicht invloed te herkennen van de inzichten welke

Plancius destijds nog huldigde, in het opnemen van het hypothetische Wil-

loughby's Land met Macsinofif-Eiland.

Waar deze kaarten voor Barents' bedrevenheid als teekenaar getuigen,

verwondert het ons niet, dat er zelfs een enkele kunstprent van hem af-

komstig is. Deze is gedateerd van 1594 ; zij stelt, in kopergravure, een zwaar

bewapend schip voor, dat onder volle zeilaadje varende is. De reilen dragen

verschillende emblemen ; het grootzeil heeft eene Fortuin, Amsterdamsche

vlaggen waaien van de toppen. De gravure 2) is gesigneerd : Guilielmus

Barentsoen delineavit, 1594.

Van zijn verderen arbeid is weinig overgebleven. Meest bekend en meest

populair is daarvan zeker wel het „cedelken", door hem opgesteld en in het

Behouden Huys achtergelaten, hetwelk thans in het Rijks Museum te

Amsterdam wordt bewaard. Van zijne journalen bezitten wij zeer weinig.

De eerste reis naar het Noorden vinden wij terug in de „Drie Seylagien"''

van Gerrit de Veer die haar, maar slordig, vermoedelijk wel aan dat jour-

naal ontleende. 3) Een extract-journaal van de tweede reis staat ons, in

het Engelsch vertaald, ten dienste maar het is zéér kort en leert feitelijk

niets nieuws. Purchas had het onder de papieren van Hakluyt gevonden,

i) Een compleet ex. van het Caertboek berust in de Universiteits Bibliotheek van Am-

sterdam.

2) Exemplaar eigendüin van den heer A. Mensing te Amsterdam. Imitatie, zie: Fred.

MuUers Prentencatalogus, Suppl. N°. 15556. Het ex. van den Hr. Mensing is een unicum.

3) Zie De Veer p. 3 Nota.
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welke laatste het door tusschenkomst van Hudson van Plancius had ont-

vangen ; het werd in de Pilgrimages opgenomen en is hierna weder afge-

drukt (zie Bijlagen, p. 229). Een kort uittreksel van het journaal der derde

reis is door HesselGerritsz aan de vergetelheid ontrukt, i) doch in Fransche

vertaling. Het is dat gedeelte waar de ontdekking van Spitsbergen is ge-

boekstaafd. Bovendien heeft Barents eene verhandeling van den Noor Ivar

Baardson, die hij in Hoogduitsche vertaling aantrof, in het Nederlandsch

overgebracht. Hakluyt vertaalde die overzetting weer in het Engelsch en

Purchas liet haar afdrukken. Gelukkig is deze „Treatise of Iver Boty" in

later tijd, met het oog op de origineelen, kritisch uitgegeven in „Grön-

lands historiske Mindesmaerker".

In de wijze waarop Barents zijnen naam spelde veroorloofde hij zich

groote vrijheid. De opdracht van het Caertboeck is onderteekend : Willem

Barentszoon ; de kaarten dragen de signatuur: Willem Barentsoen ; even-

zoo debovengenoemde gravure en de verbalen 2) van den grooten Scheeps-

raad van 7 en 15 September 1595. Volgens de officieele lezing van *t be-

roemde cedelken van 13 Junii597 vertoontditdehandteekeningWyl.em

Barents. Deze autograaf, die men tot op onzen tijd, vrij algemeen, voor

de eenig bewaard geblevene heeft gehouden, is aanleiding geworden tot

de schrijfwijze Barents, die sedert de 70-er jaren van de vorige eeuw

toen zij ontdekt werd, algemeen werd aangenomen en waarvan ik mij

steeds heb bediend, al begint sommiger eigenwijsheid tegenwoordig weer

voor varianten te zorgen. 3)

Van de bespreking der drie reizen naar de Noordelijke zeeën welke tot

ons onderwerp behooren is hiervoren reeds werk gemaakt (zie pp. xiv vlg.).

Zij zijn trouwens zóó algemeen bekend, dat er geen bezwaar bestaat om de

hoofdzaken als bekend aan te nemen en dieper in te gaan op een vraag-

i) Zie zijne „Histoire du Pays nommé Spitsbergh", 1612.

2) Origineelen in Rijks-Archief van Zeeland; verg. Jan Huyghen 's „Reizen naar het

Noorden" etc, Dl. VIII der werken van de Linschoten-Vereeniging p. 188, 272.

3) Zoo vond de redactie van de N. Rott. Courant het noodig mijne mededeeling omtrent

Rijps reize nadat de schepen waren uiteengegaan (zie hierna p. LXII en verg. Avondblad A

van 6 Aug. 1910) op te sieren met de navolgende verstandige noot. „Omtrent de spelling van

den naam van den beroemden Terschellinger bestaat veel verschil van meening. Hij zelf

teekende zich Barents ; en in oude bescheiden, ook officieele, vindt men veelal Barentsz. Wij-

len de Rijksarchivaris De Jonge bezigt gemeenlijk de spelling Barentsz. Red."
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punt dat al dikwijls gesteld is en daarop neerkomt, welke eigenlijk Barents'

positie op deze drie tochten was, bepaaldelijk op de derde.

Op den eersten tocht (1594) ziet men Barents optreden als „Schipper en

Stuerman" op het schip van Amsterdam, waaraan nog een visschersjacht

was toegevoegd. Zoo althans zegt Jan Huyghen in het journaal zijner reis.

Barents' instructie, welke bewaard is, noemt hem niet anders als „stuer-

man" ï). Daar er geen kwestie van is, dat hij iemands orders had af te

wachten, behalve die van den Superintendent der uit verschillende ge-

westen bijeengebrachte VLOOT, namelijk Corn. Cornelisz Nay, en dat

alleen zoolang hij zich bij diens vlag bevond, kan er ook geen twijfel bestaan

of hij moet gehouden worden voor den chef van het Amsterdamsch ge-

deelte der onderneming, bestaande uit zijn eigen schip met het onderge-

schikte jacht, dat hem naar de gewoonte dier dagen vergezelde om, naar

de gesteldheid der vaarwaters vereischte, vooruit te zeilen ; waartoe de

mindere diepgang het geschikt maakte. Mijns inziens stelt De Veer de zaak

volkomen duidelijk voor, waar hij (p. 2) van Barents spreekt als van „een

cloeck ende versocht stuerman, beleyder van de schepen van Am-

stel re dam". Nog één bijvoeglijk naamwoord en men heeft de meest

moderne uitdrukking waarmede men, in onze dagen, zulk eene positie

pleegt te omschrijven : Willem Barents was de wetenschappelijke lei-

der van het Amsterdamsche smaldeel, tevens gezagvoerder over zijn eigen

bodem met het ondergeschikte jacht.

Op de tweede reis zien wij die positie nog in zijn voordeel gewijzigd wor-

den. Twee Amsterdamsche vaartuigen (de „Winthont" en een jacht) nemen

weder aan de expeditie deel. Naar Jan Huyghen verhaalt, is Willem Ba-

rents Schipper van de „Winthont", Jacob van Heemskerck is daar aan-

boord als commies — het jacht, onder Harmen Jansz, is weder aan het

grootere schip toegevoegd, vermoedelijk is Jan Cornelisz Rijp daar als on-

dercommies. De voorstelling van De Veer klopt met die van Jan Huyghen,

maar geeft meer te denken. Volgens hem is Willem Barents thans „Opper-

ste Piloot" (namelijk van de Amsterdamsche vaartuigen). Welke de positie

van Barents op de eerste reis moge zijn geweest, zij is thans zeker eene

„hooge", eene positie zooals men pleegt te scheppen voor iemand die ont-

zien moet worden en wien men het gaarne gemakkelijk wil maken door

het overdragen van dagelijksche beslommeringen op anderen. Wij be-

1) Zie bijlagen, p. 195.
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speuren toch, uit de Veer's dagboek i), dat Barents, evenals later Henry

Hudson, over een „onderschipper" beschikte (Cornelis Jacobsz) en boven-

dien een schrijver had (Hans van Nuffelen) 2), welke laatste toch zeker

niet was medegegeven omdat men den Schipper — die zoo vaardig was

met teekenpen en schrijfstift — als een soort van analfabeet beschouwde,

maar juist omdat men hem van min belangrijk werk ontlasten en zijne

positie hoog houden wilde.

Er zijn teekenen die erop wijzen dat Barents' positie met de derde reis

(1596) zoo hoog mogelijk was. Hij is op die reis de leider, niet van een

schip en een jacht, maar van twee kleine schepen. Op zijn eigen bodem

bevindt zich thans geen „onderschipper" meer, maar een SCHIPPER:

Jacob van Heemskerck ; o[) het andere schip voert Jan Cornelisz Rijp als

schipper het bevel. Men heeft het wel eens willen doen voorkomen alsof

Willem Barents, op die derde reis, eene positie onder Heemskerck be-

kleedde. Beke 3) gaat zelfs zoover van te zeggen : „Barents subordi-

nate position is clearly and unequivocally shown".Tenonrechte.

Er blijkt integendeel dat men Barents, voor deze reis, van alle rechtstreek-

sche bemoeiingen met de schepen en met den inwendigen dienst aanboord

heeft willen ontlasten; dat zijn rol thans uitsluitend die van een „weten-

schappelijk leider" was, verheven boven Heemskerck en Rijp beide. Hem
zal zijn opgedragen geweest hetgeen die positie vereischt : „het doel te

bepalen of het naar omstandigheden te wijzigen"; aan Heems-

kerck en Rijp zal de uitvoering zijn toevertrouwd geweest. Zoo behoefde

Barents zich niet in te laten met dagelijks terugkeerende werkzaamheden

of met het scheepsbestuur in engeren zin ; hij kon volstaan met het vast-

stellen en wijzigen der koersen in het algemeen en zich te beter wijden aan

de noodzakelijke waarnemingen, aan het vervaardigen van kaarten en

schetsen, aan het overdenken zijner opmerkingen, het maken zijner ge-

volgtrekkingen, het nemen van nieuwe besluiten. Daarmede is volstrekt

niet in strijd, dat wij vernemen, hoe Heemskerck (zie 8 tot 20 Mei 1597)

het bepalen van den datum waarop men zich in de sloepen zou begeven

om huiswaarts te keeren, aan zich hield, noch ook dat Barents zich, op

voorafgaande dagen, tot tolk van de schepelingen maakte om den Schipper

i) De Veer, p. 14.

2) De Veer, p. 14V.

3) Beke, p. cxxvii.
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over zijne voornemens te polsen. Het doel der reis was nu eenmaal ge-

mist; er viel geen reis naar China meer te „bel ei den"; integendeel de

reis moest gestaakt worden, er viel nog slechts in de booten huiswaarts te

keeren op verantwoordelijkheid, thans niet van den wetenschappelijken

Leider, maar van den Schipper, die Schipper naast God van zijn

Schip was, die weten moest, wanneer hij zijn SCHIP, dat nog in het ijs

bekneld stond maar toch ieder oogenblik los kon geraken, aan zijn lot

wilde overlaten en die er zeker niet de man naar was om dat gezag wat hem

rechtens toekwam met een ander te deelen, al was die ander Willem

Barents zelf. Maar, toen er eenmaal naar huis zou worden gekeerd en er

een verbaal moest worden opgesteld om rekenschap af te leggen van het

staken der reis, desnoods aan de verste nakomelingschap, toen werd de

Schipper Heemskerck (die het bepalen van het gewichtig oogenblik aan

zich had gehouden) door den Leider als gedechargeerd, doordien Ba-

rents het bewuste cedelken eerst onderteekende ; de Schipper teekende

niet daarboven of daarnaast, maar daarondtr. »)

Het weinige wat van Barents' persoon bekend is, geeft het recht hem

voor een man te houden die, hoe bekwaam en hoe hoog ook bij zijne tijd-

genooten aangeschreven, aan dien Hollandschen vorm van hoofdigheid

moet hebben geleden welke onverzettelijk schijnt en toch als 't moet

wel toegeeft, zoodat zij zich, als bij voorkeur, uitviert, niet in kwesties

van „willen" maar van „niet willen". Zoo heeft hij op de tweede reis

(i Sept. 1595) zoodanige ruzie, over ten anker blijven of niet ten anker blij-

ven, met Superintendent Corn. Cornelisz Nay, dat deze hem moet ver-

zoeken op zijn woorden te passen („daerd'Admirael hem weder op ant-

woorde Willem Barentsz. siet wat ghy zeght" 2) ; hijzelf had wel, onvoor-

bereid als men was, inplaats van naar Holland te gaan, op of nabij Way-

gatsch willen overwinteren. 3) Het denkbeeld bleef hem bij — een jaar

i) Dat De Veer een andere volgorde opgeeft in de acten welke met de sloepen werden

medegenomen, bewijst daartegen niets. Die acten waren van een anderen aard; zij moesten

dienen ter décharge van hen die eventueel terecht zouden komen en voor de terugreis alleen

orders hadden af te wachten welke van den Schipper emaneerden. Het onderscheid der

acten bewijst eer hoe nauwkeurig het verschil tusschen Schipper en Leider werd in acht

genomen.

2) De Veer p. 39 (nieuwe pagineering).

3) Jan Huyghcn, ed. 1914, p. 180.
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later bracht hij het op Nova Zembla tot uitvoering. Hoezeer hij, en zijne

Amsterdammers met hem, in 1 595, voor die opvatting ijverden, maar toch

eindelijk zwichtten, het wordt ons door Jan Huyghen i) verhaald: „maer

„siende daer nae hoe dat hem t' weer aenstelde, gaven wel beter coop, ende

„lieten hun opstinaetheytwatsincken,hen vrywillichlicken,met alle d'an-

„der conformeerende, t' weick van een yeghelicken, die 't met verstant en

„naedencken wil oordeelen, ghenoech mach verstaen worden, hoedanigen

„oorbaerlicken raedt het geweest soude hebben haer opinie gevolcht te

„hebben."

Sterker bewijs levert de derde reis op. Het is moeilijk voor tegenspraak

vatbaar, dat het in de bedoeling van dien tocht heeft gelegen een vaarwater

te vinden in recht noordelijke richting, onder den Polus Arcticus

door 2). Hij die zich inspande om die route te vinden was Jan Cornelisz

Rijp; hij die het plan van den beginne ter zijde poogde te stellen, was

Willem Barents zelf. Men leze het relaas vanGerrit de Veer er nauwkeurig

op na. Het was Barents die, nadat men de breedte van de Noordkaap had

bekomen, niet noordelijker maar wèl oostelijker op wilde ; het was zijn

ondergeschikte Jan Cornelisz die de reis in de noordelijke koersen hield en

zijn overtuiging krachtig te kennen gafdoor, zij het met eenige overdrijving,

te zeggen „dat men anders aan Straat Waygatsch zou uitkomen." Het was

Rijp die het zich, al vielen er „harde woorden" niet anders „wijs liet ma-

ken", die doorzette, noordelijke koersen bleef sturen en ten slotte was het

de Leider Barents die zich liet dwingen om bij Rijp te blijven en in de voor-

geschreven (noordwaartsche) richting te zoeken. Rijp werd voor zijn vol-

harding beloond door de ontdekking van het Beren-Eiland en van Spits-

bergen. Noode natuurlijk had Barents toegegeven, maar Rijp had het van

zijn halsstarrigheid gewonnen, eene halsstarrigheid die van den aan-

vang af de opdracht terzijde had willen stellen, omdat zij zich nu een-

maal aan de voorgeschreven route niet houden wilde. Rijp moet wel sterk

hebben gestaan om het zoo krachtig door woord en daad tegen Barents

op te durven en ie kunnen nemen — men mag vermoeden dat Heemskerck,

die de reisinstructie toch ook wel kende, hem bijviel. Eerst toen het ijs bij

Spitsbergen een verder noordelijk doordringen scheen te beletten, schikte

zich Rijp weer naar den Leider. Hij voer met Barents naar het Beren-

i) Jan Huyghen op 8 September.

2) Zie Jan Huyghen's „Voorreden". Verg. ook Mr. S. Muller, „de Reis van Jan Corn.

May", p. xxiii.
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Eiland terug, kennelijk met de bedoeling om een bekend punt van afvaart

te hebben voor een nieuwen zeiltrek. Daar gekomen, was het weder Rijp

die trachtte met eenigszins andere koersen een nieuwe poging in de voor-

geschreven richting te ondernemen — het was Barents die, al had men reeds

een eiland en een groote kuststrook (Spitsbergen) ontdekt, taai vasthield

aan de hem niet voorgeschreven route, waarop hij, twee jaren tevoren,

geen succes had kunnen behalen, en die terugkwam op dien koers „noord

oost van de Noordt Caep" waarop hy, nog tijdens de (latere) overwinte-

ring bleef wedden, „niet teghenstaende de verdrietelijcke ende ondrach-

lijcke koude, die hy geleden hadde" (zie de Veer p. 2). Hij stak onmid-

dellijk, met oostelijke koersen, naar Nova-Zembla over; hij liet Rijp,

die zich de onaanvechtbaarheid van zijn standpunt wel bewust moet zijn

geweest, aan zichzelf over ; hij poogde alleenen onverzelschapt(!)

het zijpad te volgen, dat hem niet ter onderzoeking was aangewezen. Zoo

verzwakte hij zijn eigen hulpmiddelen met iets minder dan de helft, zoo

verzwakte hij de hulpmiddelen waarmede Rijp zich moest doorslaan met

meer dan de helft. Duur werd dit alles betaald. Slechts één belangrijk ge-

volg zou nog geboekt kunnen worden op de creditzijde zijner onderneming

:

de oversteek van het Beren-Eiland naar Nova Zembla stelde Barents in

staat om het raadselachtig Willoughby-Land van zijne kaart te schrappen.

Hij schrapte het i) en ten bewijze daarvan stelde hij de beeltenis van zijn

schip op de plaats die, tot dusver, door het onderstelde land was inge-

nomen 2).

Is tot dusverre Barents' meest kenmerkende karaktereigenschap nog

slechts door nauwgezette beschouwing van bekende feiten op den voor-

grond gebracht, thans moet (helaas!) zijn voortreffelijk Caertboeck dienen

om daarvan zóó tastbaar getuigenis af te leggen, dat het moeilijk wordt

eene omschrijving te vinden die de nagedachtenis van den grooten man

niet benadeelt. De omstandigheid waarop ik doel is tevoren nimmer opge-

merkt, toch spreekt zij boekdeelen.

Als in alle kaartwerken van dien tijd, treft men in Barents' Caertboeck

een beschrijvend gedeelte aan, hetwelk de stuurmanskunst min of meer

beknopt behandelt en waarin ook zonstafels zijn opgenomen, om de een-

ij Onjuist is de mededeeling van Hessel Gerritsï dat zulks eerst door Jan Cornelisz May

zou zijn geschied.

3) Zie zijn posthume kaart.
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voudige berekeningen dier dagen mogelijk te maken. Oppervlakkig bezien,

bieden die tafels niets merkwaardigs aan, toch hebben zij iets heel bijzon-

ders, iets zóó opmerkelijks dat wij ons, zoodra wij het ontdekt hebben, de

oogen moeten uitwrijven als meenden wij niet goed gelezen te hebben.

Waarin bestaat dat zéér bijzondere van Willem Barents' zonstafels?

Zij zijn berekend naar den ouden (Juliaanschen) stijl!

Niet omstreeks den 2isten Maart staat de zon in haar voorjaarsnacht-

eveningspunt, maar tien dagen vroeger : omstreeks den i iden Maart.

En dat terwijl de nieuwe (Gregoriaansche) stijl reeds kort na 1582 in de

Nederlanden was in zwang gekomen en de landen aan de Middellandsche

zee, dus die rijken waar de tafels den zeevaarder van dagelijkschen dienst

moesten a/^2:<r«, vanzelf (sedert 1582) geen andere tijdrekening meer kenden

dan de pauselijke, of desnoods .... de Mohamedaansche, maar zeker niet

meer de Juliaansche.

Zooiets was toch alleen goed om het den gebruikers van de tafels moei-

lijk te maken, ja om vergissingen uit te lokken welke men had kunnen

voorkomen, want de ontwikkelde zeelieden zelf (hunne journalen en be-

schrijvingen zijn er borg voor) rekenden algemeen met nieuwen stijl.

Men zal wellicht opmerken dat de Nieuwe Stijl in de Nederlanden was

ingevoerd zonder bindende of dwingende voorschriften, zoodat ieder

zeeman, die eene zonstafel uitgaf, kon doen of laten wat hij verkoos. Dit

moet worden toegegeven, maar in de zuidelijke Landen, waardeAtlas

te pas moest komen, was dat nu juist niet zoo. Daar was algemeen de

Nieuwe Stijl van bindende kracht. Zeker, er waren ongetwijfeld Neder-

landsche zeelieden van ietwat ouden stempel die zich bij voorkeur van den

Ouden Stijl bleven bedienen ; men zal hen voornamelijk hebben aange-

troffen onder degenen die op Rusland, op Engeland, op andere landen

waar die tijdrekening van kracht was gebleven, in de vaart waren en dat is

zelfs gemakkelijk te bewijzen. Minstens een drietal verhandelingen kan

men uit deze jaren citeeren, waarin naar Ouden Stijl wordt gerekend, te

weten: een Nederlandsche bewerking van Pieter de Medina's Zee-vaert

(1592), het Caertboeck van Barents zelf en ook een „Nieuwgraadboek naar

den ouden stijl, berustende op de observaties van Brahé" waarvoor Willem

Jansz. Blaeu, nog in 1605, octrooi aanvroeg en verkreeg, maar dat mis-

schien nooit gedrukt is geworden want er is geen enkel exemplaar van be-

bekend i). Maar tegenover deze voorbeelden staat het feit dat, Neder-

i) Zie Baudet, p. 154. Res. St. Gen. 19 Mrt. 1605.
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landsche schrijvers, die recht van meespreken hadden, reeds lang tot den

Nieuwen Stijl overgegaan waren. Daar was allereerst Lucas Jansz Waghe-

naer, wiens „Spieghel" van 1584 dien Stijl reeds huldigt en deze beroemde

auteur ging in zijne volgende uitgaven daarmede voort ; ook zijn „Thre-

soor" {1592) is op den Nieuwen Stijl gebaseerd en daarbij blijft het niet.

Jan Huyghen van Linschoten sluit zich in het zeevaartkundig gedeelte van

zijn „Reysgeschrift", dat van 1595 en '96 dateert, bij den Nieuwen Stijl

aan (zie aldaar fol. 133). Martijn Everart Bruggensis bezorgde, in 1593, eene

bewerking van Zamorano's „Conste der Seevaert", maar ook hij, die als

theorethisch astronoom wel bevoegd was tot meespreken, hield zich daarin

aan den Nieuwen Stijl. Nog was daar de uitgever Cornelis Claesz die zijn

zeelieden het best van allen kende en tusschen de jaren 1580 en '90 een

graadboek naar den nieuwen stijl heeft uitgegeven i). Hoe ook, de gegeven

voorbeelden bewijzen dan toch dat die Nieuwe Stijl bij de gezaghebbende

auteurs en bij een groot gedeelte der zeevarenden behoorlijk ingang vond;

zij bewijzen, dat de werkelijk verlichte deskundigen (met uitzondering van

Willem Barents) slechts voor dien Stijl gevoelden. Hij die*, juist door den

aard zijner uitgave : een boek voor de Middellandsche Zee (!), in 't voorste

gelid had moeten staan, namelijk Willem Barents, bleef in de achterhoede

aan het verlatene klevend, het verlatene, dat, in zijn speciaal geval, nu juist

door speciale onbruikbaarheid uitmuntte. Hij deed niet veel anders als

iemand onzerdagen, die zou weigeren zijn horloge te verzetten terwille van

den „zomertijd". Hij dreef zijn raseigenschap van „willen door niet-willen"

(vooral daar waar een ander iets wil, waard om gewild te worden) zóó ver,

dat hij zelfs niet naliet aan de doelmatigheid van zijn eigen schoonen atlas

tekort te doen. De rashebbel ijkheid moest zich uitvieren. Wèl populair is

hij die met zijn volk de fouten gemeen heeft

!

Bij deze speciale liefhebberij waarin niemand hem kon breidelen, moest

wat lang worden stilgestaan, want natuurlijk zijn de gevolgen niet uitge-

bleven : het zoogenaamd „Nova Zembla-verschijnsel" dat, eeuw in eeuw

uit, een strijdvraag heeft doen rijzen, vindt er waarschijnlijk zijne verkla-

ring en oplossing door.

Op Barents' naam verscheen nog in 1598 een posthume kaart, waarop

i) Graetboecxken na den Nieuwen Stijl. Zie Burger, „Oude Holl. Zeevaart-uitgaven" in

Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen VIII, 6, p. 257.
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de poolstreken, voor zoover destijds bekend geworden of bekend geacht,

zijn voorgesteld. Deze kaart, die zéér zeldzaam is geworden, komt in som-

mige exemplaren van de Latijnsche uitgave van Linschotens „Itinerario"

voor ; zij is uitgegeven bij Cornelis Claesz en gegraveerd door Baptista a

Doetecum i). Juist door hare zeldzaamheid is zij, een veertigtal jaren ge-

leden, voor reproductie in aanmerking gekomen ; het Aardrijkskundig Ge-

nootschap gaf haar uit in Deel III (Eerste Serie) van zijn Tijdschrift, een

belangwekkende pennestrijd waaraan de H.H. Frederik Muller (die de

kaart weer aan het licht had gebracht), P. A. Tiele en F. de Bas deelnamen,

behoort daarbij. Zij is hierna opnieuw gereproduceerd.

Als kartografisch document heeft de kaart, bij sommige onjuistheden,

groote waarde. Het voortreffelijke bestaat daÈlrin dat er voor het eerst

volstrekt is gebroken met het hypothetisch Noordpoolland van Mercator,

ofjuisterdat voor het e e r s t de gedachte aan een open Poolzee zonder

1 a n d in eene kaart is vastgelegd.Voor het eerst wordt, dienovereenkomstig,

het bestaan ontkend van het hypothetisch Willoughby's Land met Macsi-

nof Eiland (en nog een paar namen) die door Engelschen invloed op de

kaarten waren gekomen. Daar waar anderen Willoughby's Land stelden,

teekent Barents zijn eigen schip (bijzonder groot) ten bewijze dat hij het

land van de kaart heeft geschrapt. Een ander actueel belang van de kaart

bestaat daarin dat zij voor het eerst melding maakt van het juist ont-

dekte Beren-Eiland en Spitsbergen. Er is op deze kaart aan geenerlei fanta-

sie toegegeven, of het moest zijn een „Polus Magnetis", beOosten de Kaap

Tabin door een spitsen berg voorgesteld, die van Mercators wereldkaart is

overgeërfd. Hondius (1611) vond, hoewel hij Barents vrij getrouw copieer-

de helaas weer vrijheid om, op zijn bij Pontanus voorkomende kaart,

Macsinof eiland en Willoughby's land tot nieuw leven te wekken.

Eene zwakheid van de kaart bestaat in de misteekende kust van Spits-

bergen. Een gedeelte is volstrekt verkeerd georiënteerd : voorbij den Vogel-

hoek loopt zij ZW - NO, in plaats van Zuid-Noord 2). Een bepaalde leemte

valt bij het eiland Waygatsch op te merken : de ingang tot de Karische Zee

waarvan Burrough en Pet (1556, 1580) gebruik hadden gemaakt (de Kari-

sche Poort) is zelfs niet schetsmatig aangeduid, ofschoon Barents toch had

kunnen begrijpen dat de Straat Nassau der Nederlanders (de Jugor-Straat),

i) Reproductie, zie hierna. Ex. in Universiteits Bibliotheek van Amsterdam.

2) Zoover ik weet, werd hierop voor het eerst gewezen door Conway in „The Geography

of Spitsbergen", Geographical Journal. June 1903.



XLVI

welke hijzelf in 1595 had bevaren, eene andere was i). De rechtvaardig-

heid echter gebiedt, dat wij daarvan geen bepaald verwijt aan Barents zelf

maken ; voor posthumen arbeid is hij niet geheel verantwoordelijk te stel-

len ; maar toch valt te betreuren dat de gebrekkige voorstelling van de

toegangen tot de Karische Zee krachtig heeft medegewerkt tot het behou-

den van verkeerde omtrekken in het kaartwerk van de 17de eeuw.

Anders is het gegaan met de verkeerde oriëntatie van de kust van Spits-

bergen. De snel opluikende walvisch vaart bracht daarin spoedig verbete-

ring. Wel namen nog Richard Hakluyt (1599) en ook Willem Jansz

Blaeu 2)j op z ijn groote wereldkaart van 1 605 , en bovendien Pontanus ( 1 6 1 1

)

met weglating van scheepjes, dolfijnen en verdere noodelooze versiering, de

voorstelling van 1598 vrij getrouw over, maar reeds in 161 2 verscheen hier

te lande een poolkaart van Hessel Gerritszs), waarop Spitsbergen althans

aanmerkelijk is verbeterd. Engelsche namen beginnen daar de plaats van

de Nederlandsche in te nemen, hetgeen doet vermoeden dat Hessel zijne

inlichtingen van Engelsche zijde had ontvangen. Zeker is dat hij rekening

heeft willen houden met Henry Hudsons reize ; bij een ijswal ten N.W. van

Spitsbergen leest men (het voorbeeld was reeds door Pontanus gegeven) de

woorden: „Glacies ab Henrico Hudsono inventa A^ 1608 [versta 1607].

Voor zoover Spitsbergen betreft, steunt hij op eene kaart van John Danyell,

in 161 2 te Londen verschenen, maar waarvan tot dusverre geen exemplaar

kan worden aangewezen 4). Na 161 2 werd de eilandengroep, door bezoe-

ken van talrijke walvischvaarders, meer en meer bekend. Mr. Joris Carolus

leverde, reeds in 16 14, eene zeer draaglijke voorstelling van het westelijk

gedeelte s). Geregeld en snel werden de kaarten verbeterd; die der Neder-

landers bereikten haar toppunt van volmaaktheid in eene kaart van Johan-

nes van Keulen van omstreeks 17 10.

Eenigszins vreemd is het toegegaan met de benaming van het in 1596

ontdekte Beren-Eiland. Dat was de naam die er terstond aan gegeven

i) Verg. mijne uitgave van Jan Huyghens „Reizen naar het Noorden", Dl. VIII uitgaven

der Linschoten-Vereeniging, p. Ixxvvii vig.

2) Zie lijst van geraadpleegde werken.

3) Reprod. zie Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, iste Serie, Dl. III, 1879.

4) In zijne „Histoire du Pays nommé Spitsbergh" zegt Gerritsz (p. 12): — Avons suivy

pour la plus grande part les annotations des Angloys, tirée d'une carte de Johan Daniel,

escrit a Londres l'an 1612.

5) Reproductie, zie : Conway „No man's land", naar een uniek exemplaar te Parijs. Verg.

ook Carolus' van 1634 dateerenden Atlas (ex. Rijks-Archief).
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werd, zooals met zekerheid blijkt uit het reisverhaal van De Veer en uit het

Extract-Journaal van Barents, dat Hessel Gerritsz in 't Fransch publiceer-

de. Door eene vrij verklaarbare vergissing komt het op Barenis' eigen kaart

(de posthume van 1598) onder den naam „T' veere Eylandt" voor. Blaeu

op zijne wereldkaart ï) van 1605 enrPontanus (16 11), die de voorstelling

copieerden, vonden goed de misvatting te herstellen ; de eerste heeft „t'

Beeren Eylandt", de tweede „'t Beeren Eyland" en Joannesjanssoniusdie

in 1621 eene kaart (door Van der Keere) graveeren liet, meende zich aan

eene conjectuur te mogen wagen: hij herschiep „T* veere Eylandt" in „'t

Verre Eylandt" 2). Onderwijl was Hondius (1609) met een eigen lezing

voor den dag gekomen; bij hem ontmoet men „Tviercandt eyland al.

t' veere eyland". Hessel Gerritsz, eene autoriteit op het gebied van de

wetenschap der ontdekkingen in de Poolstreken, gaf eene Engelsche be-

naming op den koop toe : „Chirri Ilant of Beren Eylant". Natuurlijk had

hij de eerste benaming afgezien van John Danyell ; zij doelt op den En-

gelschman Sir Francis Cherrie, een lid der Moscovische Compagnie, die

(1603) het eiland toevallig in 't zicht had gekregen, zonder dat hij met het

bestaan ervan bekend was 3). Langen tijd heeft het ook Cherrie-Island ge-

heeten ; tegenwoordig wordt het vrij algemeen weer Beren-Eiland genoemd.

Op Terschelling houdt thans het „Willem Barentshuisje" (een bij de

haven gebouwd wachtlokaal tj e voor visschers) de herinnering aan Barents'

naam levendig. Hetpoolschip Willem Barents onderzocht, in de jaren

1878 t/m 1884 de zeeën tusschen Spitsbergenen Nova Zembla welke zijnen

naam dragen.

i) Zie lijst van geraadpleegde werken.

2) Ex. Rijks-Archief, zie Suppl. Inventaris dier Kaarten sub N°. 2.

3) Zie : Purchas.
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JACOB VAN HEEMSKERCK.

Sedert Emmanuel van Meteren gewaagde van den „sil veren Leeuw i)

in een blaeu veldt wesende 't recht wapen van Heemskerck,

een oudt Ridderlijck Huis in Hollant", zinnebeeld dat op den ge-

denkwaardigen 8sten juni 1607 ^in rouwe" voor de baar, waarop het stoffe-

Hjk overschot van Jacob van Heemskerck rustte, uit werd gedragen, is

diens beeltenis als omzweefd door een aureool van voornaamheid, ridder-

lijkheid en adellijkheid waaraan Poëten stoffe tot bezieling hebben weten

te ontleenen, doch de dichter Potgieter niet aldus. Zichzelf met zekeren

trots „Overijselsch Patriottenkind" noemende, heeft hij zich ook benaar-

stigd aannemelijk te maken dat deze bezongen en vereerde held niet van

adellijken bloede was, noch ook in eenigerlei graad van verwantschap kan

hebben gestaan tot de feudale Heeren van Heemskerck en de latere van

Marquette 2). De negatieve, maar toch voldoend burgerlijke uitkomst van

Potgieters voorgevoelend naspeuren is door later onderzoek bevestigd : Ja-

cob van Heemskerck was de zoon van den te Amsterdam gevestigden „zeyle-

maker", Hendrick Comelis van Beest van Heemskerck en van Aecht Ja-

cobsdochter 3). Het vak geeft te denken, dat de vader, in zijn jongen tijd, wel

zal gevaren hebben; het was een der mooiste ambachten die met de toen-

malige scheepvaart verband hielden, want het stelde hooge eischen aan

de techniek, die niet verstaan kon worden zoo men gebruik en toe-

passing niet uit ervaring kende. Vastheid van oog en hand, bij grondig be-

grip van het doel der werkstukken, moesten den vakman waarborgen tegen

de grootste fout welke hij, juist in dit ambacht, zoo licht kon begaan : het

verbruiken van groote hoeveelheden grondstof zonder daaraan geëven-

redigd nut en bovendien moest hij weten te voldoen aan den bijzonderen

smaak der zeelieden, die niet tevreden waren met deugdelijkheid alleen,

maar onder alle omstandigheden, prijs stelden op die eigenaardigheden in

den snit hunner zeilen, welke hun oog bevallig vond.

i) Het wapen op de zerk van het graf vertoont een leeuw.

2) Zie: De Gids, 1849, 1, p. 175 vlg.

3) Zie : Elias, Vroedschap van Amsterdam, I, p. 53.
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Men kan zich de jeugd van den in 1567 geboren i), Amsterdamschen

zeilmakerszoon nu gemakkelijk voorstellen : zijn eerste speelgoed zal een

kloen zeilgaren geweest zijn, het tweede een naairing. Aanvankelijk zal hij

verre zijn gehouden van de naalden, de priemen, de taartsen, de haken en

de scharen, maar misschien toch kon hij, nog voor hij zijn tiende jaar had

volbracht, een zeildoekschen slagputs vervaardigen of een dun eind touw

splitsen op een dik. De werkkring van zijn vader zal hem de gelegenheid

hebben geopendom kennis te maken met schippers en met stuurlieden, maar

jong reeds moest hij den ouderlijken steun ontberen. Hendrik Corn. van

Beest van Heemskerck was althans in 1581 niet meer in leven Lust om te

gaan varen en de harde noodzakelijkheid om voor zichzelf te zorgen, zul-

len den jongen Jacob wel naar zee hebben gedreven. In de dagelijksche

praktijk zal hij zich die handelskennis hebben eigen gemaakt welke hem in

Oost-Indiê zoozeer zou te pas komen, die, in elk geval rechtstreeks ver-

oorzaakte dat hij, voor de tweede reis naar het noorden in 1595, werd aan-

genomen als Commies van de koopmanschappen der Amsterdamsche sche-

pen. Hij was toen 28 jaar oud ; vermoedelijk al met een mooien staat van

dienst achter zich.

Het vaartuig waarop hij zich inscheepte was de „Winthont" van Am-

sterdam, onder het bevel van Willem Barents als Schipper. De positie welke

hij in de vloot bekleedde, kan niet van zéér groote beteekenis geweest zijn,

want, terwijl de verbalen 2) van den Scheepsraad, gehouden op 7 en 15

September 1595, wèl zijn mede-onderteekend door de Commiezen Jan

Huyghen van Linschoten en Frangois de la Dalle, komt zijne handteeke-

ning daar niet op voor. Hij is op die geheele reis geen oogenblik op den

voorgrond getreden; nergens in de dagverhalen wordt hij sprekende of

handelende ingevoerd, zoomin in dat van Jan Huyghen als in dat vanGer-

rit de Veer. Hij die echter leerde hem te waardeeren was Willem Barents.

Geen twijfel kan er bestaan, of het kwam met diens wenschen overeen dat

Heemskerck, toen men voor de derde maal noordwaarts stevende (1596)

en het noodzakelijk werd geacht Barents van de dagelijksche beslomme-

1) Volgens zijn grafschrift sneuvelde hij den 25 April 1607, in den leeftijd van 40 jaar,

I maand en 12 dagen. Zonder rekening te houden met de kalenderhervorming (immers ook

schrikkeljaren telt men bij dergelijke berekeningen voor gewone jaren en op den duur der

maanden let men evenmin) valt er dus vast te stellen dat hij den i3den Maart 1567 ge-

boren is.

2) Zie: Reizen naar het Noorden door Jan Huyghen van Linschoten, Dl. VIII werken

der Linschoten-Vereeniging pp. 271 en 186.

Linschoten XV. IV



ringen van het bevel te ontlasten, met het kennelijk doel dat deze zich uit-

sluitend als wetenschappelijk leider zou hebben te doen gelden, als

Schipper werd aangewezen. De wederzijdsche verhoudingen schijnen op

die reis dan ook niets te wenschen tehebben overgelaten i). Naarden eisch

heeft Heemskerck uitvoering gegeven aan de bedoelingen, die de Leider

hem kenbaar zal hebben gemaakt ; maar deze van zijn kant hield zich bui-

ten het uitvoerend gezag dat rechtens den Schipper toekwam, die, op

zijne beurt, zich daarin geene bemoeienis liet welgevallen. (Dit alles heb

ik elders breedvoerig trachten te betoogen, zie hiervoren p. XXXIX).

Waar Heemskerck door Van Haren, Tollens, Bogaers, Meyer, om strijd

bezongen en geprezen is, in lierdichten die onder ieders bereik moeten

worden geacht, is het onnoodig hier ter plaatse zijnen lof opnieuw te ver-

kondigen. Genoeg zij het, er aan te herinneren dat hèm alles gelukt is wat

later aanHenry Hudson niet zoude gelukken: het inrichten

uit noodmaterialen van een winterkwartier onder een barren hemel ; het

doorbrengen van ettelijke maanden onder omstandigheden die niet voor-

zien konden worden maar zoo ongunstig mogelijk bleken en dat zonder

verliezen te lijden ongeëvenredigd aan de gevergde opofferingen ; het on-

derhouden van een voortreffelijken geest onder de mannen, maar zonder

zich ooit tot gemeenzaamheid te laten verleiden ; het baas-blijven onder

alle omstandigheden en toch zelf de handen mede uitsteken ; het als met

wiskundige zekerheid waarnemen van het tijdstip waarop de winterhaven

kon verlaten en het schip prijs gegeven moest worden, juist op het uiterste

©ogenblik, waarop langer toeven noodlottig zou zijn geworden ; het leiden

van de reis in open sloepen over een grooten afstand en door een nauw-

lijks bekende zee ; ten slotte het in behouden haven brengen van de aan

zijn zorgen toevertrouwde mannen met nog een gedeelte der voor de reis

meegenomen gelden en koopmanschappen bovendien ! 2) Dat alles is hem

i) Het beste bewijs daarvoor is dat Barents zich, toen de mannen over den terugkeer be-

gonnen te denken en Heemskerck daar nog niet toe besloten had, tot Heemskerck wendde om

de zaak te overleggen. Misschien speelde hij daarbij alleen maar een rol, in zooverre als de

laak tusschen hen beiden wel overlegd zal zijn geweest, maar het doet zien dat Barents juist

goed met Heemskerck kon voortkomen.

2) Het relaas van de thuisreis vermeldt gelden en koopmansgoederen. Ik onderstel dat

nagenoeg alle goederen in de sloepen zijn geladen; tenminste in het „Behouden Huys" zijn

geen goederen gevonden en daar moet toch alles gedurende den winternacht zijn geborgen

geweest. Het schip, dat iederen dag verbrijzeld kon worden, was daarvoor geen geschikte

plaats. Op de thuisreis gingen echter goederen verloren.
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gelukt; het kan de bedoeling van dit inleidend werk niet wezen daaraan

grooter relief te willen geven dan het reisverhaal zelf, zooals het hier volgt,

in staat is te doen.

De verdere loopbaan van Jacob van Heemskerck mag, voor Nederland-

sche lezers, bekend worden ondersteld. Zij is echter te belangrijk om niet te

worden herdacht, al moet die herdenking zich tot eene chronologische

samenvatting bepalen.

I Mei 1598 Als Commies op de Gelria, in de vloot van Jacob van Neck,

naar Oost-Indiê, doet Bantam aan;

4 Jan. 1599 Vice-Admiraal, vervolgt de reis naar Jacatra, Toeban, Djara-

tan en Grissee, Arisbaja, Ambon, de Banda-Eilanden, Bantam;

19 Mei 1600 in Nederland terug.

23 Apr. 1601 Als Admiraal van eene vloot van 8 schepen naarOost-Indië

(in combinatie met de vloot van 5 schepen onder Wolphert Hermansz)

;

22 Feb. 1602 aankomst te Bantam, vervolgt de reis over Demak, Djara-

tan, Grissee, Patani ; verovert een rijkgeladen Portugeesche karaak in

de wateren van Djohore, waarvoor hij 31.000 Gld. buitgeld verdient en

500 Gld. krijgt om zich een vergulden Kop tot herinnering te laten maken

;

Oct. 1603 keert naar Nederland terug;

Juli 1604 in Nederland teruggekeerd

14 Sept. 1604 Gehuwd met Geertruyd Colterman, dochtervan Johan (Bur-

gemeester van Haarlem, 1605) en Pietertge Gerritsdr van Adrichem

(jong overleden, geen kinderen, verg. testament van 27/2 1607).

Omstr. 1606 Beraamt met Plancius plannen voor een nieuwen tocht naar

het noorden waarop hij zich met het bevel zou belasten, i)

1607 Admiraal der Staatsche vloot. Naar het Schiereiland gezonden.

25 April 1607 Sneuvelt in den slag bij Gibraltar.

8 Juni 1607 Ter aarde besteld in de Oude Kerk te Amsterdam.

De indruk dien men van Jacob van Heemskerck krijgt is die van een

man van weinig woorden, kort van stof zonder daarom nog kort-aange-

bonden te zijn, die zich het „nietpratenmaardoen"tot lijfspreuk had

kunnen kiezen en toch, waar noodig, zijn woordje-van-pas verwonderlijk

vlug bij de hand had. Hoe ad rem is de opmerking welke hij tegen ,,de

maats" weet te plaatsen zoodra zij hem beginnen te vervelen met over de

i) Zie: brief van Jeannin aan Hendrik IV van 25Januari i6o9(NégociationsdeJeannin).
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thuisreis te willen praten, en waarvan De Veer als volgt verhaalt : „dat

hij zijn lijfso liefhadde als wyhetonse, dochdatwy effen-

wel mochten beginnen, om ons selfs ende ons persoon te

versien van cleeren ende anders tottereyse dienende,

dat wy die souden versien ende lappen, opdat wy nae-

maelsdaerdeurnietverachtertsoudezijn.il) Zoo doet men las-

tige vragers afdruipen met een aanbeveling om maar eerst eens naar zichzelf

te kijken. Hoe geestig weet hij de vermoeide manschappen aan te sporen

om hun uiterste krachten in te spannen, waar hij opmerkt dat zij anders

„als Burghers van Nova Sembladaer blyven ende hun graf

maecken ko n de n". 2) Zoo toont men in enkele woorden de kille wer-

kelijkheid met haar uiterste gevolgen aan, maar n^et zoo aanstekelijken

humor, dat er van vernieuwde inspanning het beste valt te hopen. Ook de

geschriften die van hem bewaard zijn gebleven geven dienzelfden indruk

van beknopte duidelijkheid, teekenachtige uitdrukkingen komen daar niet

zelden in voor; bekend is dat rake antwoord, gegeven aan een wat al te

bedilzuchtig koopman: „waer wij ons leven avonturen, daar

moeten de Heeren van de Compagnie ook hunne sche-

pen en hun cargasoen avonturen." 3) Het doet denken aan dien

anderen Vlootvoogd die, in arren moede, de vlag voor een oogenblik met

een cargasoen vergeleek toen hij, maar met omkeering van de volgorde

der gedachten zijn leven ging wagen waar de Heeren de vlag veil hadden

en waagden; teekent het verschil van uitdrukking een tegenstelling tus-

schen twee tijdvakken in *s Lands Historiën ?

Eene Rijksverzameling 4) bewaart nog verscheidene handschriften van

Jacob van Heemskerck afkomstig, zijn anoniem geschilderd portret siert

een der zalen van de Kweekschool voor Zeevaart te Amsterdam, zijn har-

nas vond eene plaats in het Rijks Museum aldaar. 5) De door hem opge-

stelde stukken, gedeeltelijk uitgegeven door Mr. J. K. J. de Jonge, doen

hem kennen als iemand van scherpe opmerkingsgave bij onbevangenheid

i) De Veer op 20 Mei '97.

2) De Veer op 29 Mei '79.

3) De Jonge „Opkomst", II, 210.

4) Het Algemeen Rijks Archief.

5) Van zijn grafteeken worden hier twee reproducties gegeven, de eene fotografisch, de

andere genomen naar Pontanus' Beschr. van Amsterdam. Op laatstgenoemde ziet men den

zeeslag nog afgebeeld die sedert lang, tot onherkenbaarwordens toe, is verweerd.— De graf-

zerk is niet op ééne plaat te krijgen met het eigenlijk grafteeken.
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van oordeel. Die hoedanigheden stelden hem, tijdens de vroegste periode

van den handel in de Oostersche wateren, in staat tot het aanwijzen van de

richtingen waarin de scheepvaart geleid moest worden ; men leze zijne

„Memorie over de wijze waarop op de kustplaatsen van Java en in de Mo-

„lukken de handel moet gedreven worden" ï) welke hem eene eervolle

plaats verzekert onder de grondleggers van de Nederlandsche werkzaam-

heid in den Archipel. Het stelmatige schijnt door hem te zijn bemind; men

ziet dat aan zijn dagboek gehouden van i Mei 1598 tot 19 Mei 1600. Het

is een der oudste scheepsjournalen welke geregeld in kolommen zijn bijge-

houden, waardoor kortheid van uitdrukking gediend, herhaling van het

nuttelooze voorkomen en het overzicht gebaat worden. Kolom I bevat

steeds den datum, II het op dien datum voorgevallene, III de breedte, IV

de behouden koersen,V de bij die koersen behouden verheden, VI weder den

datum, VII den stand der zon, VIII de variatie der magneetnaaald, IX de

gegiste lengte voor zoover betrouwbaar geacht.

Onbaatzuchtigheid en voorname royaliteit schijnen hem eigen geweest

te zijn. In den dienst der Vereenigde Hollandsche Compagnieën stelt hij

belangeloos voor, om zijn eigen maandgelden, van af den dag deraankomst

te Bantam, te doen ophouden ; hij biedt daartegenover aan om zich tevre-

den te stellen met de winst die een aandeel ad 9000 Gld. hem in de onder-

neming zou opbrengen, en dat alleen, om te beter naar eigen overtuiging

zijn „avontuer te kunnen loopen" zonder dat iemand hem zou kunnen ver-

denken van voordeel te willen behalen uit het rekken van de reis. 2) Naar

van Meteren verhaalt, nam hij in 1607 de opdracht naar Spanje en Portugal

slechts aan „meer om zijn vaderlandt dienst tedoen ende om
eere te ghewinneD,dan om profijt te doen". Met een gebaar zoo

breed en voornaam als ware hij een Grande van Spanje, gaf hij alle aan-

spraken op bezoldiging prijs; eerst wanneer de door hem aangehaalde buit

een waarde grooter dan 5 tonnen schats zou bedragen eischtehijeen zeker

percentage van het meerdere voor zich. Het is duidelijk, dat wie zoo onaf-

hankelijk kon handelen ook onafhankelijk moet zijn geweest. Jong weduw-

naar en kinderloos, behoefde hij zijne gedachten niet te kwellen met het-

geen de toekomst hem nog brengen zou, want de zeilmakerszoon was in

i) De Jonge, „Opkomst", II, p. 448.

a) Idem II, p. 509.
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den loop der jaren een vermogend man geworden i). Zijn testament 2) van

27 Februari 1607 toont dat hij in goeden doen was ; slechts één voorwerp

was er waaraan zijn hart hing: een diamant hem eenmaal door den Radja

van Djohore vereerd, waarover hij afzonderlijk beschikte.

Zoo voorname belangeloosheid, die den Hidalgo kenmerkt, in zijne na-

tuur mag hebben gelegen 3) — eerzucht schijnt de grondtoon van zijn

karakter te zijn geweest. Ook hierin kwam hij overeen met den ridderlijken

Spanjaard die zich uitsluitend met Hidalgos, maar dan ook gaarne, meet.

Twee bekende trekken doen dat reeds eenigszins gevoelen, er valt nog

een derde te vermelden. Plancius, die Heemskerck goed gekend moet

hebben, verhaalde twee jaren na diens dood, aan den Franschen Gezant

Jeannin, hoe hij den Vlootvoogd bijna had gewonnen om zich weder aan

het hoofd te stellen van een nieuwe reize naar het Noorden. Jeannin 4)

bracht dat aan zijnen Koning over, maar hij voegde er bij waarom Plancius

zich het beste daarvan had voorgesteld : „ledit Amsquerque étoit fort en-

tendu aux navigations et désireux d'acquérir eet honneur, com-

me Magellan avoit fait découvrant Ie passage du cóté de

la mer du Sud".

i) Blijkens eene aanteekening bij van Dam in zijn (ongedrukte) Beschr, der O. I. C. had

Heemskerck aan buitgeld voor de door hem voor Djohore genomen Port. kraak 31.500 Gld.

genoten.

2) Hierna p. LV.

3) Ten onrechte, naar ik geloof, zegt J. E. Elias in „Schetsen uit de Geschiedenis van ons

Zeewezen, 's Hage, 1916" het navolgende: over een ander feit, dat doet twijfelen aan de

onbaatzuchtigheid van dezen zeeheld: zie Fruin III, p. 394. — Fruin verhaalt dat

Heemskerck zijn eigen procedure inzake de buitgelden voortkomende uit de verovering der

Portugeesche kraak behendig van die van zijn volk had afgescheiden. Waarom zou men

hem die behendigheid euvel duiden? Zij kan ook wel een middel zijn geweest om voor zijn

volk nog wat meer los te krijgen

!

4) Jeannin aan den Koning, 25 Januari 1609.



TESTAMENT 1) VAN JACOB VAN HEEMSKERCK.

(Van 27 Februari 1607).

lek, Jacob Heemskerck, wezende jegenwoordich Admirael-Generael over de vloote van

oorloge, door de Mogende E. Heeren Staten-Generael der Geünieerde provinciën gedesti-

neert op de custe van Spangiën ende Portugael, ende dat op commissie van de voorz. E. M.

Heeren den Staten-Generael ende van Zijne Ex'* als Stadhouder ende Admirael-Generael

over HoUandt, Zeelandt ende V^estvrieslandt, begerende by desen te disponeren van mijne

tijtelijcke goederen, hebbe, na bevelinge van mijn lichaem ende siele in de barmhartige

handen des Heeren, voor eerst gerevoceert ende te niete gedaen allen anderen Testamenten,

Codicillen ende maeckingen bij mij voor desen gedaen ofte gepasseert, voor wien het soude

mogen wesen. Ende hebben voorts tot mijn universele erffgenaemgeinstitueert mijn broeder

Cornelis van Heemskerck 2), willende dat denzelven, tot Amsterdam gearriveert zijnde, na

mijn overlyden zullen overgelevert verorden van dengheenen, die procuratie van mijn hebben

sal, alle mijne goederen, geene uytgesondert, zulcx als deselve dan wezen sullen. Wel ver-

staende dat na mijn affsterven, al waert schoon dat mijn broeder voornoemt noch int leven

ende tot Amsterdam noch niet gecomen en ware, tot behouve van de kinderen van mr. Elbert

de Veer 3) ende Symentgenjans, mijn nichte, geprocreëert ofte noch te procreëren, die alsdan

int leven sullen wesen, uyt mijn gereetste goederen, bij de voorn, de Veer, zijne huysfrouwe

ofte andere, administratie daervan hebbende, genomen xal mogen werden de somme van

sesduysent guldens, die ick de voorz. kinderen eeuwich ende erffelijck legatere, mits dat

derzelver moeder Symentgen Jans haer leven lanck daervan sal hebben de lijfftocht. Ende

dat ingevalle als boven, mede voor een legaet om erffelijck te behouden, voor ende tot be-

houve van de kinderen van Geertruyt, mijn oom Dirck Heemskerckx dochter, uytgekeert sal

worden de zomme van vierduysent gelijcke guldens. Noch de armen van de Gereformeerde

Kercke tot Amsterdam vijffhondert gulden. Item aen Neeltgen, de dochter van Abram Jan.sz.

driehondert gulden, ende aen Anna ende Crijntgen, Jan Brouwers dochteren, tzamen drie-

i) Dit testament werd reeds gepubliceerd door Dr, Joh. C. Breen in Tijdschrift voor

Gesch. Land- en Volkenkunde, XXI Iste jaargang (1907) p. 181 vlg.

Een ouder testament van 11 Mei 1596 werd gepubliceerd door J. W. IJzerman in Tijd-

schrift Kon. Ned. Aardr. Genootschap, 2de serie Dl. XXIX (2), 1912, p. 739. Heemskerck

had toen nog niet veel te legateeren. Hij benoemde zijn broer Cornelis tot universeel erfge-

naam, of, in diens plaats, zijn nicht Symentgen Jansdr. Een dergelijk testament van 20 Aug.

1598 berust op het oud notarieel archief van Amsterdam.

2) Als Schipper van de Silveren Werelt, in 1598 uitgezeild. In Buenos Ayres gevangen

genomen en «01607 weer in 't land gekomen. In 1615 was hij zeker weer terug. Zie over hem:

J. W. IJzerman in Tijdschr. Kon. Ned, Aardr. Gen. 2de serie Dl. XXIX, Verg. literatuur

opgave. Cornelis was 6 jaar jonger dan Jacob.

3) De broer van Gerrit de Veer.
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hondert gis, ende noch aen Martien Lambert Claesdochter driehondert gis., altzamen van

XL grooten Vlaems tstuck. Voorts, bij so verde mijn voorn, broeder Cornelis Heemskerck

voor mij overleden mochte wezen, ofte na mij quame te overlyden zonder wettige geboorte

nae te laeten, zo wille ick dat de helfte van alle mijn vooj s. goeden erven ende succederen sal

op de kints-kinderen van mijn oom Dirck van Heemskerck, die daer tegenwoordich zijn ofte

noch zouden mogen comen, elck hooft voor hooft effen veel. Ende dat dander helft van alle

mijne goederen erven ende succederen sal op de voors. kinderen van mijnnichteSymentgen

Jans ; instituerende de voors. kints kinderen van mijn voorn, oom ende de kinderen van Sy-

mentgenjans ofte elckx descendenten in haerl.plaetse in de voors. gedeelten myner goeden,

bij zo verde mijn voorn, broeder voor mijn gestorven mochte zijn, ende substituere alle deselve

in de voors. gedeelten in de breetste ende beste forma, indien mijn voorn, broeder na mijn,

zonder wettige geboorte, quame te sterven. Willende dat de voorsz. myne goeden, zonder af-

recken van een vierdepaert voor de Trebellianiquc portie, op mijn voorn, ooms kints-kinde-

ren ende Symentgen Jans kinderen ofFderzelver descendenten als boven erven sullen, ster-

vende vant eene kindt opt ander. Welverstaende dat ick begeere dat de voorn. Symentgen

Jans genieten sal de diamant, by den Coninck van Joori) mij vereert, met alle de meubelen,

inboel ende huysraet bij mij achter te laten, uytgesondert het g^maeckt gout ende sil ver ; dat

oock de voorn. Symentgen Jans haer leven lanck gedurende hebben zal de vruchten van alle

de goeden, die haer kinderen ofte derzelver descendenten als boven erven zullen. Voorts

hebbe ick besproocken tot een legaet mijn neeff Cornelis Jansz. Scbaeck de somme van ses-

duysent gulden, die hem bij de voors. mijns ooms kints kinderen ende Symentgen Jans kin-

deren ofte derzelver descendenten, succederende als boven, uytgekeert zullen worden, mits

dat de voors. sesduysent gis., indien de voors. Cornelis Jansz. Schaecksonder wettige kinde-

ren achter te laten, quame te sterven, na zijn ende ende sijn huysfrouwe Mary Lucas over-

lyden, weder gaen ende erven zullen aen de voors. kinderen van Symentgen Jans ofte der-

zelver descendenten.

Ende zullen d'arme van de Gereformeerde Kercke tot Amsterdam genieten duysent gul-

dens, in plaetse vande voorverhaelde vijffhondert guldens. Noch zal uyt den geheelen boel

genomen worden de zomme van negen duysent guldens, te verdeden onder mijne bloetvrun-

den, zowel van svaders als van smoeders sijde, die 'tmeest van doen zullen hebben, zonder

aensien ofte verkiesinghe van personen van deen ofF dander zijde. Ende de dispositie van

dien zal staen in handen van de voorz. erffgenamen. Ende oft gebeurde dat mijn voorz. ooms

kints-kinderen ende Symentgens kinderen off heurluyder descendenten, alle voor mijn broe-

der Cornelis Heemskerck overlijden hiochten, zoo wil ick dat de goeden, die halff ende halfF

op henluyden als boven geerft, ende gesuccedeert zouden hebben, in dien gevalle erven ende

succederen zullen op mijns voorn, ooms kinderen, als dan int leven wezende, voor deen helft,

ende op Cornelis Jansz. Schaeck met zijn voorn, zuster Symentgen Jans tzamen, ofte die van

henl. alsdan int leven zal zijn, voor dander helft. Al twelck ick begere achtervolcht zal wor-

den als een soldaets uyterste wille, zo dat best zal mogen bestaen. Aldus gedaen op de Hel-

der, den 27 February anno 1607. Ende ten oirconde van dien bij mij onderteeckent ende be-

zegelt. Ende was onderteeckent: Jacob Heemkerck; daer onder stondt een zegel in lack

gedrukt.

1) Djohore bij Singapore.
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In dorso stondt geschreven: Op huyden den 27 February 1607 A° 1607 stilonovo voor

middach de kloeke negen uyren, is mij Daniël Padburch, Secretaris van de E. Mo. Heeren

Staten- Generael, geadmitteert over de vloote van oorloge, gedestineert naer Westen, ter

presentie van de ondergescreven getuygen, gelast vanden Admiraeljacob Heemskerckover

de vlote van oorloge boven verhaelt, gaende ende staende, gesond van lichame, ende zijn

verstand, uytspraecke ende memorie welmachtich ende volcomen gebruyckende, alst uyter-

lyck bleeck ende scheen, dewelck mij Secretaris overleverde dit tegenwoordich pampier met

zijn gewoonl. signature twemael toegesegelt. Ende verclaerde daerin bij zijne eygen handt

daerin geschreven, geteeckent ende met sijn signet bezegelt ende geconfirmeert te weien zijn

Testament, uyterste ende laeste wille, met rijpe deliberatie ende vrije, onbedwongen wille

zo hij zeyde, gemaeckt ende besloten ; begerende daeromme dat hetzelve als zulcx ofte als

codicille, gifte ter cause des doots, ofte onder den levenden, ofte andersints, so tzelve op

crachtichste sall connen bestaen, volcomen voortganck hebben ende effect sorteren sal,

sonder yemants tegenseggen, al waert dat alle solemniteyten, na rechte in desen vereyscht,

hierinne nyet en waren geobserveert, zonder fraude ; verzoeckende aen allen heeren, hoven,

jugien ende rechtrendeseteapproberen ende van volcomen waerde te decerneren, ende aen

ons Secretaris ende getuyghen tot een oircondt te onderteeckenen. Actum op de Helder

in de herberghe van de Roode Leeuw, ter presentie van Capiteynen Steven Jansz., Cornelis

Spangart ende Hendrick Jansz. de Lange getuygen hiertoe versocht. Ende was ondertee-

ckent: Daniël Padburch, Steven Jansz., Cornelis Spangiaert, Hendrick Jansz. de Lange.

(Op den rug was verder aangeteekend dat het testament door den pen-

sionaris Dr. Alb. de Veer, in presentie van David Jacobszde Wilde, op den

23 Aug. 1607 aan Schepenen is overgeleverd en door dezen is geopend en

gelezen.

Dit stuk is medegedeeld naar eene copie van notaris Joannes Pylorius

van 12 Nov. 1607, berustende ter Weeskamer van Amsterdam, Lade 242).



IV.

JAN CORNELISZ RIJP.

Jan Cornelisz Rijp is een zeeman van zéér eigenaardige beteekenis ge-

weest, wiens verdiensten eerst in de laatstejaren' opgemerkt zijn geworden.

Algemeen kent men hem als metgezel van Willem Barents in 1596, tevens

toevallig redder van de onder Jacob van Heemskerck, ten volgenden jare,

in Lapland aangekomen bemanning. Daar houdt het gewoonlijk bij op.

Toch behoort Rijp, veeleer dan Barents, geëerd te worden als ontdekker

van het Beren-Eiland en van Spitsbergen.

Onbekend is de plaats vanwaar hij mag afkomstig zijn Wèl noemt Hes-

sel Gerritsz hem, in de Latijnsche uitgave der „Detectio Freti'' (1613),

„Enchusanus", maar nasporingen in het Enkhuizeusch familie-archief

Semeyns-De Vries, welwillend voor steller dezes ingesteld door Mr J. de

Vries van Doesburgh, bevestigen dat niet. Er is trouwens reden om te on-

derstellen dat de pamflettist hier wat haastig met de pen is geweest, i)

want in eene aanvulling op de „Detectio", spreekt hij van Jacobus Heems-

kerk en „Wilhelmus Cornelius", zoodat hij zelf verwarring sticht tusschen

Barents (Willem) en Rijp (Cornelis). Rijps reisgenoot Theunis Claesz (zie

p. LXII) zegt dat Rijp van Alkmaar afkomstig was, doch welke de waarheid

zij, doet niet veel terzake. Vast staat dat wij hem, voor het eerst, zien op-

treden ter gelegenheid van de tweede reis naar het Noorden (1595) als

ondercommies van de Koopmanschappen, vermoedelijk dienende op het

Jacht van Amsterdam, onder schipper Harraen Jansz. 2) Hij moet toen

25 jaren oud zijn geweest, hetgeen valt af te leiden uit een verbaal van 3

December 1613; hierna afgedrukt onder de Bijlagen, p. 243. 3)

Evenals Heemskerck, in 1596, het bevel over een der beide schepen

weder verkoos boven den werkkring van Commies of, zoo men wil, voor

i) Gerritsz was dat, vooral met eigennamen, weleensmeer, b. v. Winwood voor Mey-

mouth.

2) Zie Jan Huyghen van Linschoten „Voyagie by Noorden om", ed. 1914 p. 139. Dl.

VIII der werken van de Linschoten-vereeniging.

3) Vroeger afgedrukt bij De Jonge „Opkomst", I, p. 24/25.
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Schippper tevens Commies ging varen, maakte Rijp de beroemde derde

reis als Schipper en Commies van het andere vaartuig mede. Het feit be-

wijst, dat hij een zeeman van ondervinding was. De naam van zijn schip

is evenmin bekend als die van den bodem waarmede Heemskerck en Ba-

rents de reis ondernamen.

Ik heb er elders (p, XX) op gewezen, hoe de aanvankelijke bedoeling der

reis geene andere kan zijn geweest als om, met noordelijke koersen, een

doortocht Ie zoeken desnoods onder den polus Arcticus door; hoe

Barents al dadelijk den weg naar Nova-Zembla wilde inslaan en daarvan

slechts werd weerhouden door het uiterst zelfstandig gedrag van Rijp, die

den moed zijner overtuiging bezittende en vermoedelijk ook gesterkt door

de aanwijzingen der reisinstructie, eigen koersen bleef sturen en den Lei-

der der onderneming noodzaakte diezelfde wegen in te slaan. Het was

Rijp die, van den aanvang, de reis in de voorgeschreven banen hield, niet

Barents. De ontdekking van het Beren-Eiland op 8 Juni, van Spitsbergen

op den lyen van die maand, komt dus geheel op zijn credit. Temeer valt

daarom te betreuren, dat wij niet veel meer dan een beknopte aanwijzing

omtrent die ontdekkingen bezitten, welke vanRijpzelf afkomstig is (zie

zijne voor Schout en Schepenen van Delft afgelegde verklaring, hierna

onder de Bijlagen); het meeste moet worden opgemaakt uit het extract-

journaal van Barents, hetwelk wij slechts in Fransche vertaling bezitten,

uit het relaas van Gerrit de Veer en uit eene vele jaren later, doorTheunis

Claesz geboekstaafde beschrijving. De eenige kaart of schets waarop de

ontdekking voorkomt is Barents' posthupie kaart van 1598, waarop tot

overmaat van ramp, een gedeelte van de kust van Spitsbergen verkeerd

is georiënteerd.

Toen de kust van Spitsbergen tot op de hoogte van 80^ N. Br. door Ba-

rents, Heemskerck en Rijp was verkend en het ijs aldaar den doortocht

bleek te versperren, moest eerstgenoemde het onderzoek in andere banen

leiden. Uit den aard der zaak keerde men naar het Beren-Eiland terug,

alwaar, naar men vermoeden mag, scheepraad zal zijn gehouden. De zelf-

standige Rijp heeft blijkbaar den Leider Barents niet kunnen overtuigen

dat, waar Noordelijke koersen niet hadden gebaat, het best aan de Reis-

instructie voldaan kon worden door eene herhaling van de proefmet koer-

sen tusschen het Noorden en Westen. Blijkbaar echter stond Barents toch
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niet sterk genoeg om Rijp tot het volgen zijner eigen inzichten (ofbevelen !)

te belezen, desnoods hem ertoem et de instructie in de hand tenood-

zaken. Het feit bewijst opnieuw dat die Instructie wèl op Rijps, niet opBa-

rents' hand zal zijn geweest. Zoo gingen dan de schepen uiteen, Barents met

het zijne opnieuw naar Nova-Zembla, Rijp zette met het andere zijn eigen

ontdekkingen voort. Het verder verloop van Rijps reize is nog nimmer

openbaar gemaakt, maar kan uit verspreide bronnen, voldoende duidelijk

worden voorgesteld.

De oudste bron die iets meedeelt is het kleine „Caert-Thresoor", ver-

schenen in 1598 bij Cornelis Claesz, met een opdracht diegedagteekendis

20 Mei. Men leest daar (p. 196) : „Inden jaere 1596 in het laetste May zijn

„twee schepen van Amsteldam ghevaren, om noch t'ondersoecken of men

„eenighe bequame passagie aldaer soude connen vinden ende hebben ge-

„ghelotet. Den eenen is tegen het West, ende d'andere teghen het Oost ge-

„seylt. Dat den westelyke zyde nam, heeft gheenopeninghe bevonden, en-

„de is wederom thuijs ghecomen. Dat teghen het Oost gheseylt is, onder

„het beleydt van Willem Barentsz is noch niet wedercomen". Natuurlijk is

deze passage lang vóór den 2osten Mei 1598 gedrukt, want in November

1597 waren Heemskerck en zijne mannen al terug gekeerd. Het bericht

kan ons dan ook niet veel dienen. Dat er geloot is welk schip den eenen,

welk den anderen kant uit zou zeilen, is van ernstige lieden als Barents,

Heemskerck, Rijp niet aan te nemen; slechts valt ons in dit bericht de bij-

zonderheid op, dat Rijp door een tijdgenoot geacht werd in westelijke (of

Noordwestelijke) richting verder te hebben gezocht. Voor het overige is er

een stellig bericht omtrent Rijps thuiskomst voorhanden: Bernard

Paludanus meldt diens terugkeer aan Abraham Ortelius bij zijn schrijven

van 10 December 1596, maar hij geeft geen nadere byzonderheden i).

Een ander tijdgenoot, Aelbert Haeyen, gaf in het jaar 1600 een „Corte

onderrichtinge belanghende de kunst van derZeevaert" uit. Daarin wordt

te velde getrokken tegen Plancius' theorie van de lengtebepaling op zee,

maar, als terloops, deelt de auteur een en ander mede omtrent Rijps weder-

varen, nadat de schepen bij het Beren-Eiland waren uiteen gegaan 2). Hij

verhaalt, dat Rijp in het Noorden „gheen cleynen noot in dat Ys en leedt"

en op zijn terugreis, niet zonder perykel, weder land maakte bij de Lofod-

i) Collectie Ortelius No. 298.

2) Een corte onderrichtinge belanghende de kunst vander Zeevacrt, Amsterdam, H. de

Buck, 1600, p. 21.
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den. Veel leert ons dat niet ; maar het is toch van belang hier ter plaatse

Haeyens mededeeling in te lasschen, omdat daarop tot dusverre de aan-

dacht niet gevallen is. Haeyen verhaalt

:

.... Wilmen nu besien, lioe dat het om den Noorden is afgbeloopen, men sal noch veel

ergher bevinden : Want als Jan Cornelisz. zijn Stuerman v.m die Noordt Caep noordt

noordt-west aen seijlden om die landen van China te soecken, doen quani hy op 80 ende 81

graden, dat verscheelde van die Noordt Caep te rekenen 135. mylen weeghs,of daer ontrent,

alwaer hy gheen kleyne noot in dat Ys leedt i), ende als die voornoemde Stuerman int we-

derkeeren 't landt wederom soude aensoecken, daer hy af gheseijlt was, en wiste hy op een

hondert mylen of anderhalf niet, waer hy belanden soude, om dat hy dat Horisontael Compas,

nae die Naeldtwysinghe, van zijn leermeester -) voornoemt wel onderwesen zijnde, nu dus,

dan also hadde verstreecken, ende hy meende nae zijn gissinghe in die Witte Zee te verval-

len, ende hy quam op Loeftoedt te Landt, alwaer haer een schip S) ontmoeten, dat van S,

Niclaes *) quam, dat hem te rechte brochte, twelck hem geen myle weegs 4. oft 5. behoorde

te faelgeren, als hij zijn compas hadde ongeraoeyt gelaten, of zijn mede ghegheven instru-

menten hadde moghen vertrouwen, daer te voren van ghedacht is, waar uyt binnen scheeps

boort, gheen cleyne swaricheyt gheresen is, uyt oorsake, als mijn bericht is, van den genen

die daer mede waren, dat dat scheeps-volck den Stuerman voornoemde wilde overboordt

setten, ende om die Noordtcaep comende, heeft de Stuerman 't schip in vreemde landen

verlaten, ende ist met alle schande verlopen.

Eene verklaring 5) door Rijp zelf, den 3den December 16 13, voor Schout

en Schepenen van Delft afgelegd — welke om hier niet ter zake doende

redenen in het Fransch werd opgenomen — geeft reeds meer licht. Rijp

verklaart dat men aan het nieuw gevonden land, op grond van het uiterlijk

voorkomen, den naam Spitsbergen gaf; dat de schepen na hun terugkeer

bij het Beren-Eiland uiteen gingen, hijzelf met koersen die hem terugvoer-

den aan een punt waar hij tevoren al geweest was, alwaar hij, volgens af-

spraak met Baren ts die zich het zelfde had voorgenomen, een herkennings-

teeken (tegenwoordig zou men zeggen een „cairn") oprichtte. Belangrijk is

de verklaring : „voyant qu 'il n'y avoitnulleapparence de tra-

verser suyvoient lesdt Willem Barentspour No vaZembla.

Hier is dus eene aanwijzing van Rijp zelf afkomstig, waaruit blijkt dat hij

1) Verg. Theunis Claesz „Beschryvinghe" p. LXII vlg. Het schip stiet in het ijs lek.

2) Bedoeld is Plancius (met zijn leer omtrent het vinden der lengte op zee).

3) Volgens Theunisz Claesz. „Beschryvinghe" waren het twee visschers.

4) Archangel.

5) Zie Bijlagen, p. 243. Reeds vroeger afgedrukt bij de Jonge „Opkomst" I. p. 24/25.
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Barents nog achterna gezeild is, toen zijn eigen tweede poging om bij Spits-

bergen Noord te maken op niets was uitgeloopen.

Een andere verklaring, den 2den December 1613, voor Schout en Sche-

penen van Leiden afgelegd, is slechts van betrekkelijke waarde i). Zij be-

vestigt de voorstellingen van De Veer en van Barents, zij is met de getui-

genis van Rijp niet in strijd, maar opent geen nieuwe gezichtspunten om-

trent hetgeen er geschied is na d a t de schepen waren uiteen gegaan. Zij

is echter afgelegd door Anthoine Claessen Herman, waarin wij wel den

goed Nederlandschen naam Theunisz Claesz (Hermansz) zullen moeten

hooren, een reisgenoot van Rijp en, zooals straks opnieuw zal blijken een

zeer belangrijk getuige. Nagenoeg gelijktijdig met Theunisz Claesz (den

25 November 1613) getuigde voor de Magistraat van Leiden een ander

deelgenoot aan de reis : Arent Martenssen van Antwerpen 2). Men ver-

neemt uit diens verklaring niets als dat er, ten bewijze van het bezoek van

het Amsterdamsche schip, merkpalen aan de kust zijn opgericht.

Op het Algemeen Rijks-Archief bevindt zich echter nog een tot dusverre

slechts eenmaal gepubliceerd 3) verhaal van Rijps wederwaardigheden.

Het draagt den titel : „Copije van Theunisz Claesz Voijagie woonende tot

„Leyden die hij aen mijn heere van Noordtwijck in schravenhage hadde

„overgeleverdt van sijne reijse gedaen met Jan Cornelisz Rijp van Alck-

„maer". Niet moeilijk valt het. hierin Anthoine Claessen Herman te her-

kennen, die in 16 13 nog eens te Leiden heeft getuigd. Zooals het opschrift

tekennen geeft hebben wij een oude Copie voor ons (verm, uit het midden

der 17de eeuw). De inhoud is zoo belangrijk dat hij hier ter plaatse verdient

te worden opgenomen.

Copije van de Beschrijvinge van Theunisz Claesz voijagie woo-

nende tot Leyden die hij aen mijn heere van Noordtwijck in schra-

venhage hadde overgeleverdt van sijne reijse gedaen met Jan Corne-

lisz Rijpvan Alckmaerweesendeals . . .4)op'tselveschipomteseylen

i) Zie Bijlagen p. 245. Reeds vroeger afgedrukt bij Muller „Noordsche Compagnie"

p. 363. (H. S. Rijks-Archief.)

2) Zie Bijlagen p. 247. Reeds vroeger afgedrukt bij Muller „Noordsche Compagnie",

p. 362. (H. S. Rijks-Archief).

3) Door steller dezes in Nieuwe Rotterdamsche Courant van Zaterdag 6 Augustus 1910,

Avondblad A. Zie Rijks Archief, Aanwinsten 1899, N°. XXVII, 1—7.

4) Niet in het H.S. ingevuld.
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wt Hollandt van Stadt Amstelredam bij noordeomme naer 't Coninck-

rijck van Chinna in Co van Willem Beerentsz stuurman daer schipper

op wasJacobus Heemskercke wtgesonden synde vanSijn Excell. Mau-

riti us en de Staten Generael en de heeren burgemeestere raet, en coop-

luyden van Amstelredamme. En sijn gevaeren naer het Vlie de 8e

dach van Mey A'' Domini 1596 en hebben aldaer een goede wint

verwacht en sijn den 18 May ^) in naemeGodts in see geloopen. En-

de sijn geseylt noordwaerts van de LinieEquinoctiaelop75 graeden

hoochte en hebben aldaer veel ijs geuond alsoo dat wij onsen coers

niet langer seylen en mochten en hebben alsoo oostweert bij het ijs

langs geseyldt en hebben aldaer een eylandt geuonden dewelck ge-

naemp is van onse natie het beereneylandt en daer naer toe geseylt

en hebben onse Jacht wt geset en naer 't landt toe geroydt en heb-

ben aldaer thoochte genomen met een astrolabium en beuonden al -

daer de hoochte van 75 graeden en voordt hebben wij ouer 't ge-

berchte geloopen en 't lach daer al vol sneeuws en daer was geen

groente op het geheele landt en hebben aldaer veel beeren mist ge-

uonden.

Ende soo benne wij weederom van tlandt gescheyden en hebben

wel 8 daegen van stilte in het ijs gedreven alwaer wij op eenen tijt

2 beere tseffens saegen en wij sijn naer den een met ons jacht hem

toe geuaeren en hij heeft zoo stijfgeswomme dat wij hem qualijck

beroyen conde en wij hebben hem wel 5 schoten met musketten door

tlij f geschoten, en hij heeft alleeve hard geweest en toen hebben wij

naar hem toe geroydt en hebben hem met bijle dootgesmete en eer

hij zincken wilde creegh hij 13 houwen in sijne cop en hebbe hem

daer naer achter aen de jacht gebonden en soo naer 't schip toe ge-

royt en hij was soo swaer dat wij hem met 8 manne qualijcke conden

ouer hijse want hij woch ontrent elfhondert Ib.

Doen sijn wij wceder geseylt noordwestaen en sijn gecomen op 8

1

graede en hebbe aldaer onder het landt geankert en hebbe met ons

jacht inde reuiere geroydt en hebbe de diepte genome met het loot

en vonde daer een eylandt en zijn daerop geloope en hebbe daer

1) Datum is goed.
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menichte van geuogelte geuonden de welcke meest waere brantgansz

en bercheynde. Sij blaften als honde en sij bleue vast op hun neste

sitten alsoo dat wijse met spietse doot smeete en wij laege ontrendt

een mij Ie van het landt met ons groote scheepe en daer quam ge-

swomme een groote witte beer die hebbe wij met gewelt oock doot

gesmeete en hebbe hem gevilt en de huyt gesoute doe hebbe wij

onse anckere gelicht en hebbe geseylt suytoost aan bij het landt

heenne en het landt was soo hooch dat met claer weder die wolcke

op het geberchte laegen en soo seylde wij van het landt wttewaerdts

om te sien hoe verre dat het landt streckte en het ijs heeft er ons

afgeleydt.

Doen quame wij weeder met ons 2 scheepe bij het voornoemde

beiren eylandt en sijn daer naer van malkandere gescheyde en ons

maet Heemskerck met Willem Barentsz stuerman, sijn naer Noua

Sembla met het eene schip geseylt en wij met het ander schip heb-

ben ons cours wederom noortwest aengeset en sijn met een mist in

het ijs gecome daer wij wel hondert vijftich mij Ie doorgeseylt en ge-

dreue hebbe en wij hebbe daer ijs gesien dat wel 30 vademen dick

was en dat soo hooch bouen twaeter lach als onse stenge hooch was

en daer hebbe wij een gadt in het schip geseylt alsoo dat wij het schip

quaelijck conde bouen houde ^). Daer naer sijn wij door het ijs ge-

come en hebben all het goedt ouer een sijde van 't schip geleyt oock

het geschut anckers ende touwe en sijn met een boot buyte om het

schip geuaere en hebbe het leek geuonden en hebbe daer een lap

voor gesmeete en gestopt en gecalwaterdt totdat het dicht lach.

Doe sijn wij weederom geseylt noordtwaerdt van de linie equinoc-

tiael tot op de hoochte van 81 graede aen groenlandt daer noyt ter

weerelt mensz. geweest en hebbe andre dan wy luyde en het is te

beduchte datter naer ons oock niemant come en sal en wij waerender

wel 12 weeck dat wijder die sonne nacht en dach gehadt hebben en

scheen des middernachts soo warm dat wij boue op het schip som-

tijts laegen en sliepen en wij meende daer deur te seyle maer twasser

vol ijs. Doe hebben wij daer onder het landt geanckerdt en het heeft

i) Komt overeen met Aelbert Haeyen's mededeeling, zie hiervoren p. LXI.
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soo stijf gewaydt dat ons kabeltou gebrocke is dwelck wij andersins

weenich vernomen hebbe want het maeckter heel slegt waeter als

wij over en weder seylende vernaeme maer de wint huylter meer als

wij noch ergens hebbe gehoordt en alsoo ons cabeltou gebrooke was

soo sijn wij met het schip tegens het landt aen inde reuier gedreue.

Daer hebbe wij een ancker laete valle, doen sagen wij daar meenichte

van walrusse die soo dicht bij 't schip quaeme dat wij haer met her-

poenen gesteke hebbe en sij waeren altijt bij malkander een manneke

en een wijfke. Doe hebben wij naer het landt toegeroyt daer noch

een witte beer geswommen quam twelck een wijfke was en doe wij

hem gesien hebbe sijn wij daer naer toe geroyt en hebbe hem met

harpoene int lijf gesteecke en voorts met bijle dootgesmeete en heb-

be hem opt ijs gehaelt en gevilt en sijn naer 't schip toe geuaere. lek

vondt daer aen landt oock twee walrustande liggen daer de Rusz

seer costelijck meede sijn want sullen somtijds de walrusz thooft af-

haude en weederom laete drijven alleen om de tande thebbe. Wor-

den in Moscouie seer bij als silver geexstimeert en houde die tande

voor eelder beeter en witter yuoir als het yuoor van olyphanten hoe-

wel die ongelijck grooter sijn wij saege so eenige walrusse drijue die

thooft afwaere oock eenige doode waluisz, wij waere verwondert te

sien dat wij de walrusse vernaeme sonder hooft vermits de Rusz van

vet traen maecke gelijck die van Cabo Veerde doen van de groote

schiltpadde d'welck seer excellente claere traen is die vandaer in pij-

pen met ijsere bande gescheept wordt in Brasil om te verbesigen in

hunne lampen.

Als wij nu weederom scheep gecomen waeren, soo hebben wij ons

anckers gelicht en sijn t'seil gegaen en sijn bij het lant heen geseylt

ontrent 20 mijle daer hebbe wij een reuiere geuonden daer op een

hoeck een hooge berch lach die wij den vogelberch ^) genaempt heb-

be want daer waere soo veel vogelen als wij int geberchte schooten

als sij opvlogen dat men de hemel qualijck beckennen mochte en wij

sijn daer aen landt geloopen en hebbe menichte van reen geuonden.

Sij waeren gelijck als herten doe hebben wij 2 reene geschooten en

i) De Vogelberg (by Vogelhoek?).

Linschoten XV. V
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noch saegen wij schoone pelterijen als sabels en maerters en swarte

vossen en hebben daer voetstappen geuonden gelijck als peerdevoe-

ten en en conden niet vermoeden wat voor dieren datter geweest sijn

dan dochte bij ons selve indien daer eenhorens ter weerelt sijn datse

daer soude weese doch men schildert een eenhoorn met gecloue clou-

we gelijck de clauwe sijn van een hert soo dattet eenige wilde peerde

moete geweest hebben. Wij hadde verhoopt daer onder 'tgeuogelte

oock eenige witte valcke te verneme die in turkije onextimabel sijn

en op meer ander plaetse hooch geecxstimeert worden maer hebben

die niet vernomen en doen wij soo ouer al liepen doen quamen daer

2 beere digt bij ons een witte en een grijsz en soo haest wij se gesien

hadde sijn wij naer die schuyte toe geweecke en stracx van landt

geroyt en sij swommen ons naer.

Soo haest als wij in het schip waere, hebben wij ons ancker gelicht

en sijn in zee geloopen en seylde wel 14 dage suyt oost aen en heeft

toens andermael soo hert gewayt dat wij onse marseyle niet voere

mochte en doen wij het land wederom saege, soo waere wij bij de

Noort-caeppe van Noorwege ^) dewelcke gelegen is op de hoochte

van 71 graeden bij noorden de linie equinoctiael. En sijn soo bij het

landt heene geseylt tot dat wij bij Noordtkyn quaeme. Doe saege wij

daer volck dat het eerste was dat wij mensz gesien hadde aen landt

in ^) weecken tijts.

Ende sij sijn ons aenboort gecommen en hebben ons visch voor

broot gegeven doen setten wij ons boot wt ende sijn naer dat landt

toe geuaeren en wij hebben daer fray cristal de montaigne geuonden

en terwij Ie wij aen landt waeren geroyt begost soo hert te wayen dat

ons marseil gescheurt was en wij meenden daer opeen reeteloopen,

maer wij en dorste niet van die klippen dieder laegen en brochten

een ander marsel boven en wij lauerden daer onder 't landt en wij

hebben onse boot met volck niet vinde connen en tegens den auondt

quaemen daer 2 visschers die hebben ons geweesen waer die boot

1) Komt vrijwel overeen met Aelbert Haeyen's mededeeling die luidt, dat men beWes-

ten die kaap (Loffoet) uitkwam, ofschoon men den wil i^^^/ oostelijker had. Zie hiervoren,

p. LXI.

2) Oningevuld.
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geweest heeft en wij sijnder voorde wint naer toe geloope en heb-

bense gesien. Doen sijn wij van die selfde auondt in see geloope en

hebbe sanderdaechs Waerhuys gesien hetwelck een vleck is daer

somerdaechs veel visschers woonen die uyt Moscouie comen en den

Coninck van Denemarcken heefter scheepen van oorlooge legge

want men mach er niet vaere of men moet van hem paspoordt heb-

ben en wij sijnder voorbij geseylt en setten onse cours oostnoord-

oost aen tot dat wij quaemen op j6 graeden ï) daar wij het landt van

Noua Sembla gesien hebben het welck nieuw gevonden is en sijn-

der naer toegeseylt en liepen bij de wal heen ontrent hondert mijle

alwaer wij een eylandt geuonden hebben daer dry cruyse op ston-

den 2) want die Russe seyde dattet het veerstewas daer eenich mensz

geweest hadde en wij en vernaamen geen ijs en seylden al voort

ontrent noch 20 mijlen 3) daer saegen wij groote menichte ijs alsoo

dat wij daer niet deur en mochten en wij hebbent gewent en sijn

weederom geseylt en zijn niet aen landt geuaeren want die russe

hebben daer oock geweest en vertelden ons hoe dat daer volck ver-

gaen was dieder aen landt geuaelen waeren en willde seggen datter

de boose geest most regeeren sulcken gedruys hebben sij daer ver-

nomen int geberchte watter van is is ons onbekent wij haeste ons

weederom al wat wij mochte, want wij waeren int ijs. Dit dus verre

geschreue voor advys mij voorts refiferere tot meerdere perticulari-

teyt aen Sr. Nicolas Warkyn 4) die alles langer en beeter opgetee-

kent heeft ten naester bij van alles 't geene dat dagelijkcx op ons

schip in deese voyagie passeerde. Neempt dit van mij int goede en

blijft Godt beuole.

Het relaas maakt een gunstigen indruk. Niets komt er in voor, wat ons

recht zou geven de hoofdzaken te mistrouwen. Claesz deelt mede (het klopt

i) Een globale opgave.

2) Het door Barents op de eerste reis reeds ontdekte Cruys-Eiland (thans Syeverni Kres-

tovi) op ongeveer 76° N.Br.

3) Dus : tot in 't zicht van Kaap Nassau.

4) Nic. Warkijn is mij onbekend. Zekere Pieter VVarkijn was in 1606 posthouder op

Petapoeli (Kust van Coromandel). Zie De Jonge „Opkomst III", p. 399.
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met het bericht voorkomende bij Haeyen) dat Rijp zijn geluk beproefde

met Noordwestelijke koersen waarbij hij door schadevaring met het ijs,

in gevaarlijken toestand verviel. Het gelukte hem het schip te krengen en

te dichten ; Spitsbergen werd weder in het zicht geloopen, maar verdere

pogingen om noordwaarts door te dringen moesten worden opgegeven.

Rijp koerste toen met zuidoostelijke koersen naar Noorwegen, blijkbaar

met de bedoeling daar een nieuw punt van afvaart te vinden, vanwaar hij

koers naar Nova Zembla wilde stellen, als achter Willem Barents aan, gelijk

zijn plicht vereischte. Land werd gemaakt ergens omtrent de Noordkaap,

vandaar stuurde Rijp een koers ONO totdat hij de kust van Nova Zembla

bereikt had, welke men „honderd" mijlen langs den wal volgde. Zoo kwam

hij bij een eiland waarop drie kruisen stonden, zeker wel het „Cruys Ei-

land" (Syeverni Krestovi). Rijp was dus, in den nazomer van 1596, betrek-

kelijk zéér dicht bij de plek waar Barents reeds voorgoed in het ijs bekne-

pen was geraakt; hij vond er blijkbaar in de ijstoestanden voldoende recht-

vaardiging om terug te keeren.

Wij zouden hiermede van Rijps aandeel aan de expeditie van 1596 ver-

der kunnen zwijgen, ware het niet dat er nog melding dient gemaakt te

worden van een zeker raadselachtig „Visch-eiland" dat hij, op die reis,

zou hebben ontdekt en dat geacht werd te liggen tusschen Spitsbergen en

Nova Zembla. In zijn journaal namelijk heeft hij melding gemaakt van dat

eiland, naar ons blijkt, n i e t uit dat dagboek zelf, (dat verloren is gegaan),

maar wèl uit de Instructie voor de schepen „Vos" en „Kraan" (i6ii/'i2),

alwaar naar dat journaal wordt verwezen. Het is niet doenlijk de vermoe-

delijke ligging van dat onderstelde eiland nader aan te wijzen, noch ook

uiteen te zetten wat Rijp mag hebben bedoeld. Zooals wij thans wel weten

bestond het eiland niet; voor het naast mag men dus gissen dat Rijp zich,

toen hij in de buurt was van het hypothetische „Willoughby's Land", ver-

beeld heeft iets waar te nemen dat op een eiland geleek. Het vraagstuk

is aangeroerd door Mr. S. Muller in zijne uitgave van de reis van Jan

Cornelis May i).

Na zijn terugkeer in het vaderland is Rijp weer op Lapland gaan varen.

Het toeval wilde dat juist hem, in 1597, het geluk zou beschoren zijn, red-

ding te brengen aan Heemskerck en zijne tochtgenooten. Dit alles is over-

bekend. Hij voer toen blijkbaar vooreene Zuid-Hollandsche reederij, want

i) Deel I, werken der Linschoten-vereeniging.
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hij viel met zijn schip in den Maasmond binnen. In 1604 liet hij weer

eens van zich hooren ; hij voer toen als commandeur over twee in En-

geland uitgeruste schepen, de „Revenge" en de „Fortune", bestemd

tegen de Spanjaarden en de Portugeezen, waartoe hij Commissie van den

Stadhouder had ontvangen i). Of hij van die commissie wel het juiste ge-

bruik heeft gemaakt, is aan twijfel onderhevig; op 't laatst van 1605 althans

verkeerde hij te Rotterdam in gevangenschap en nog in September van

1606 duurde de nasleep van zijne procedure voort 2). Hoe hij zijn verder

leven doorbracht is nog onbekend. Wèl blijkt er dat hij, bij de uitrusting

van de schepen „Vos" en „Kraan" (161 1), herhaaldelijk genoemd werd

als iemand van ondervinding en oordeel en ook blijkt, uit de voor Schout

en Schepenen van Delft afgelegde verklaring, dat hij, in 1613, daar ter

plaatse woonachtig was, maar verder gaat onze wetenschap niet.

Toch is het waarschijnlijk dat hij in de voorafgegane jaren nog een stil-

le rol heeft gespeeld en dat het slechts aan hem had gestaan om nog eens

aan het hoofd van een nieuwe onderneming naar het Noorden op te tre-

den, zoo hij slechts had willen toeslaan. Eén man toch was er die niet op-

hield aan het Ijszee-vraagstuk te denken, ook na 1597, het was Plancius.

Wie de oude deelhebbers aan de Noordelijke reizen in het oog bleef houden,

het was Plancius, wie nog omstreeks 1606 den Admiraal Jacob van Heems-

kerck 3) weder wist op te wekken om het bevel over eene nieuwe uitrusting

naar het Noorden op zich te nemen, het was Plancius. Zou hij dan Rijp

uit het oog hebben verloren? Het klinkt niet waarschijnlijk. Mocht zichal,

einde j6o8, de Engelschman Henry Hudson naar Amsterdam hebben be-

geven om eene overeenkomst met de Oost Indische Compagnie aan te

gaan, waarbij hem het zoeken van een der noordelijke doortochten zou

worden opgedragen, het was natuurlijk weer Plancius, die zich met hem

in verbinding stelde en wien het zal verdroten hebben, dat het handels-

lichaam den Brit afscheepte met goede woorden en een aanbeveling om

over een jaar nog maar eens weer terug te komen ! Dat Isaac Lemaire zich

toen met Hudson wist te verstaan en de hand op hem legde voor eigen

i) Res. S. G. 29 Augs. 1604, 3 Sept. 1604.

2) Res. S. G. 19 Dec. 1605, 8 Sept. 1606.

3) Mededeeling van Plancius aan Jeannin. Zie brief van Jeannin aan Hendrik IV, d.d.

25 Jan. 1609.
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plannen, waarvan hij de achterbaksche bedoeling voor ieder, ook voor

Plancius, geheim hield, zal den prediker-geograaf koel gelaten hebben en

vermoedelijk liet hem ook koel, dat de Compagnie, bevreesd als zij was

voor Lemaire, den grooten koopman terstond wist te voorkomen door hem

den Engelschman weder te ontfutselen. Immers het, jaar in jaar uit, door

Plancius gekoesterde lievelingsdenkbeeld zal hem niet hebben doen vragen

welke reeder of welke maatschappij de zaak weer wilde opnemen, maar óf

de vervulling zijner wenschen nabij scheen. Doch Lemaire werd, door

Hudsonsovergang tot de compagnie, voor een ernstige moeilijkheid gesteld:

hij moest een ander zeeman zoeken wien hij het beleid over zijn eigen ex-

peditie kon opdragen. Hij meende dat hij zich over zijn nieuwe keuze niet

zou te beklagen hebben : hij vond althans een varensman, van wien hij aan

den Franschen gezant Jeannin kon berichten dat deze reeds e en z el fd e

reisalsHudson had gemaakt en door hem „plus expériraenté que l'An-

glais'' werd geacht i). Barents was dood, Heemskerck was gesneuveld, wie

zou deze „pilote" dan anders kunnen zijn geweest als die eene, waarvan

Plancius als volgt aan Jeannin had verhaald : „qui fut aussi, il y a trois

„[lees treize 2)] ans, employé en cette même recherche, et passa jusqu'a

,,Nova-Zembla, qui est a soixante-treize degrés [lees soixante-seize 3)] de

„latitude en la cóte de la mer Tartarique, tirant au nord, a déclaré que,

„pour n'être alors assez expérimenté en cette navigation, au lieu d'entrer

„avant en pleine mer, oü elle n'est jamais gelee a cause de la profondeur et

„de la grande impétuosité de ses flots et vagues, il se contenta de cótoyer,

„les bords, oü, ayant trouvé la mer gelee, lui et ses compagnons furent ar-

„rêtés etcontraints de s'en retourner sans passer outre." Wie zou die eene

anders geweest kunnen zijn als Jan Cornelis Rijp, de ontdekker van Spits-

bergen die, naar we eerst nu uit het relaas van Theu nis Claesz

weten, dertien jaren tevoren op ongeveer zes en zeventig graden Noor-

derbreedte ter kuste van Nova Zembla tot den terugkeer was gedwongen

geworden? Men kan niet anders aannemen of hier moei, voor het minst,

een der tochtgenooten van Barents en Heemskerck en Rijp zijn bedoeld en

i) Jeannin aan den Koning dd. 25 Jan. i6og.

2) Deze tekstverbetering werd reeds door Asher (Hudson the Navigator, p, 246) voorge-

steld en door Mr. S. Muller (Noordsche Comprgnie p. 53) overgenomen,

3) Strikt noodzakelijk is die verbetering niet; zij brengt echter de breedte op die van het

Cruijs Eiland, dat is ongeveer Rijps rerst noordelijke punt. Wat de breedten betreft zal

Jeannin niet zoo precies op de hoogte zijn geweest.
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waarschijnlijkst is wel dat laatstgenoemde het was, temeer daar andere

Nederlandsche reizen, in de na 1597 verloopen jaren, wel ontworpen, doch

niet ondernomen waren. Dat Rijp zich ten slotte niet met de leiding van

Lemaire's expeditie belast zag, dat hij plaats maakte voor Melchior van

den Kerckhove, is zeer goed te verklaren. Hij zal begrepen hebben dat

hij slechts werktuig stond te worden in de handen van een koopman die

niets liever begeerde dan de te verkrijgen kennis, tot eigen voordeel, aan

den Koning van Frankrijk over te doen. Want zóó stil kon Lemaire niet

te werk gaan, of hij moest den Schipper ten slotte toch de geheime Instruc-

tie voorleggen die inhield dat hij, na volbrachte reize, i n e e n F r a n s c h e

haven hadbinnentevallen. Van den Kerckhove wist dat, Rijp kan

het dus al eerder geweten of althans vermoed hebben en dat Kerckhove

het geweten heeft, blijkt uit een brief van Jeannin, die den 8sten Mei 1609

aan den Minister Villeroy meedeelde : „il [Lemaire] lui a commandé a son

retour, au cas qu'il ait trouvé Ie passage, de venir droit en France, non en

ce pays, si au contraire, de retourner ici." i)

i) Jeannin aan de Villeroy dd. 8 Mei 1609.
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GERRIT DE VEER.

Gerrit de Veer, de auteur der drie reisverhalen, was de tweede zoon van

Ellert de Veer, den bekenden i) pamflettist, boekverkooper, notaris,

geschiedschrijver en drukker, die van 1540 tot 1598 leefde. Als Jacob van

Heemskerck, als Steven van der Haghen, als zoovele anderen 2) die ons

uit de vroege periode van Nederlandsche expansie tegemoet treden, was

Gerrit dus: „een goed mans kindt". Hoewel de vader een knap en ver-

dienstelijk man is geweest, heeft de wetenschap welke hij diende hem geen

rijkdom aangebracht ; de kinderen weigerden zijne nalatenschap te aan-

vaarden, eene der dochters stiet, enkele jaren daarna, ook die der moeder

van zich. De feiten geven te denken, dat het echtpaar goede talenten met

zekere losheid in zaken kan hebben vereenigd. Talent en losheid kenmer-

ken ook den tweeden zoon Gerrit; talent en ernst schijnen het deel van den

oudsten zoon Albert te zijn geweest. Van dezen weten wij dat hij in 1564

geboren is en in 1588 Secretaris van Amsterdam is geworden, alwaar hij

tot adjunct-Pensionaris en Pensionaris is opgeklommen. Hij nam in 1610

aan een gezantschap naar Engeland deel en werd in 161 1 Raadsheer in

den Hoogen Raad, zoomede Heer van Calantsoog. Hij is te 'sGravenhage

overleden in 1620 en was gehuwd geweest met Simontgen (later Simonetta)

Jansdr. Schaeck, eene nicht van Jacob van Heemskerck 3), die haar bij

zijn testamenten van 11 Mei 1596 en 27 Februari 1607 gedachtig was 4).

Veel minder is van Gerrit bekend. Jonger dan Albert en ouder dan eene

zuster die in 1577 geboren is, moeten wij hem, op de reizen van 1595 en

'96, ons voorstellen als een jongmensch van tusschen de 20 en 30 jaren

oud. Op geen van beide reizen bekleedt hij een post van eenig gewicht.

Vóór hem gaan (op de reis van 1596) eerst Baren ts en Heemskerck, dan de

i) Voor nadere bijzonderheden betreffende Gerrit en zijn familie, zie Dr. C. P. Burger

„De Amst. Boekdrukkers etc." Dl III, p. 255 vlg.

2) Bij voorbeeld Jan Huyghen van Lioschoten, Frank van der Does eni. Verg. Busken

Huet „Land van Rembrand" II, i, 2de Hoofdstuk, 5.

3) Elias „Vroedschap" I p. 53.

4) Zie hiervoren p. lvi.
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hoogbootsman Pieter Pietersz Vos (die na Barents' dood en zonder dat De

Veer in aanmerking kwam, met het bevel over een der sloepen werd belast),

vermoedelijk ook Claes Andriesz (die wel stuurman of „derdewaak" zal

zijn geweest) en waarschijnlijk bovendien de Chirurgyn Mr, Hans Vos, met

den Konstabel ; hij was dus op zijn best N^. 7 of 8 op eene bemanning van

wèlgerekend 17 koppen, met den kok en één of twee jongens incluis. Noe-

menswaardige levensondervinding was toen zijn deel nog niet. Wèl wist hij

later goed te verhalen wat hij had bijgewoond, maar wat meer kritisch on-

derscheidingsvermogen zou hem niet hebben misstaan. Physiek noemt hij

zich „den lichtste van allen" i)
; zijn toon doet vermoeden dat hij zich min

of meer beschermeling van Willem Barents gevoelt ; zijne visie is die van

een zéér jong mensch, eer nog beneden dan boven de twintig jaren, Hoe

onbeduidend gevoelt hij zich, bij Heemskerck vergeleken, die zelf nauw-

lijks 30 jaar oud is ! Hij is niet voldoende onderwezen, heeft althans geen

voldoende praktijk, om een betrouwbare middagshoogte uit te cijferen of

zelfs na te rekenen 2). Stijl en woordenkeus waarover hij, in verband met

de omstandigheden, weet te beschikken, zijn af en toe boven lof verheven;

hij toont zich dan den waardigen leerling van zijn geletterden vader. Vreemd

doet het aan, eenige germanismen 3) op te merken : rechtmesig voor recht-

matig, villicht voor misschien, verteugeringhe voor oponthoud. Zou Gerrit

omgang met Duitschers hebben gehad, zou hij die woorden hebben opge-

vangen van de hannekemaaiers die, in vroeger tijd, de Nederlandsche pro-

vinciën geregeld bezochten en zich te Amsterdam veelal aan „Het Water"

(Damrak) ophielden, alwaar het gezin De Veereenigen tijd heeft gewoond?

Geeft de uitdrukking „wij dronken eens van den klaren die in den Rijn

voorbij Keulen loopt", te denken dat hij de Rijnprovincie bezocht heeft?

Het is niet onwaarschijnlijk. Een voorwerp dat onder de sneeuw ligt

bedolven, heet bij hem „beweid" 4). Ik meen aan beter bevoegden

i) Zie p. 46b.

2) In het journaal van de eerste reis, hetwelk wel uit Barents' werk zal zijn geput, komen

waarnemingen voor ; in dat van de tweede reis dat van hemzelf afkomstig is, komen geen

waarnemingen voor. Dit geeft te denken dat hij, in 1595, nog nauwlijks eenig begrip

van zeevaartkunde had ! Eerst op de derde reis geeft hij weer waarnemingen ; hij schijnt zich

daar toen voldoende voor geïnteresseerd te hebben om zelf iets op te teekenen. Wat zijn vele

fouten betreft, ook in 't verhaal van de derde reis, zie de aanteekeningen bij den tekst.

3) Villicht p. IV, rechtmesig p. 2b, verteugeringhe p. 26b.

4) Pp. 26a, 29b, 33a, 37b.
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de beslissing te moeten overlaten van de vraag of men ook daarin een

germanisme moet hooren. Opmerkelijk is, dat het mede tot den woor-

denschat van Jacob van Heemskerck behoorde. Deze teekende (op zijn

eerste Oost-Indische reis) in zijn journaal aan, dat men, aan het strand van

Mauritius, eenige voorwerpen had gevonden die in het zand „beweid"

lagen i).

Op de betrouwbaarheid van zijn geschrift als „historisch document" val-

len ernstige aanmerkingen te maken. Hij verhaalt van drie reizen, maar

de eerste daarvan maakte hij niet in persoon mede, want uitdrukkelijk zegt

hij in zijn „Opdracht" dat hij slechts de twee laatste heeft „helpen doen."

Wij mogen hieruit geen grief smeden, doch moeten niettemin constateeren

dat dit aan het verhaal van de eerste reis minder waarde geeft. Wat erger

is: hij gaat dikwijls met een „los handje" tewerk. Hij blijkt zeer onnauw-

keurig op punten waarin men kan narekenen ; zijne dateeringen bij voor-

beeld zijn niet altijd zuiver in orde ! De isje en de 30ste juli 1594 worden,

als ongemerkt, door hem overgeslagen ; het tijdvak 3 tot 1 1 September 1597

supprimeert hij zonder een enkel woord van opheldering te geven. H ij

loopt, in de uitgave van zijn dagboek, wel eens op de feiten voor-

uit, iets waaraan Jan Huyghen het recht ontleende (enten volle) om te

zeggen dat dit relaas „aenlandtghesmeet" was 2). Het journaal krielt

van voorbeelden daarvan 3). Bleef het bij zulke overtredingen maar! Het

blijft er niet bij. Éénmaal poogt hij zelfs een loopje met zijne lezers te

nemen. Ik bedoel zijne voorstelling van het weder-opkomen der zon op 24,

27 en 31 Januari 1597, terwijl zij zich zeker niet vóór den ó^en Februari

vertoond hebben kan. Inderdaad vertoonde zij zich ook op dien 6den Fe-

bruari weder, d.i. op 6 Februari naar den nieuwen (Gregoriaanschen) stijl

en dus, zoo men wil, ook op 27 Januari naar den ouden (Juliaanschen)

stijl 4). Zoo kon De Veer, zonder te jokken, wel volhouden dat men haar

den 2 7sten Januari had gezien en vol hield hij het, maar hij mocht daarom

het feit van 27 Jan. 16 Febr. niet in zijn journaal vermelden op den 2 7sten

Januari «. s. hetgeen hij toch, om belangwekkendte schijnen, gedaan moet

hebben, met nog een onmogelijkheid, den 24sten Januari, er bovenop.

Ik heb elders getracht dat breedvoerig uiteen te zetten. Zoo men naar een

1) Zie De Jonge, „Opkomst", III, p. 391.

2) Zie Jan Huyghen „Voyagie by Noorden om", ed. 1914 p. 4.

3) Zie bijv. 4 Nov. '96, 21 Jan. '97, 3 Mrt en 4 Mei '97.

4) Verg. hierna: „Het Nova-Zembla-verschijnsel".
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argument ter verschooning zoekt, zal men dat moeten vinden in jeug-

dige „losheid en onbezonnenheid" die hem wat te lang zijn bijgebleven ').

Dit alles is erg, maar gelukkig bestaan er overigens geen redenen om aan

de waarheid zijner voorstellingen te twijfelen ; men houde slechts in 't oog

dat men de verhalen leest van een joligen jongen kerel, die wèl aardig wist

te vertellen, maar in den raad der ervarenen geen stem, zelfs geen advisee-

rend geluid had uit te brengen en die toch zijne diensten wel waard was,

anders zou men hem, in 1596, niet voor de tweede maal hebben laten aan-

monsteren. Men merke voorts op, dat de documentaire waarde van het boek

zéér hoog staat, omdat het de eenige getuige is van een allerbelangrijkste

onderneming en bovendien letterkundige verdienste heeft. Zoo heeft men

het ook altijd begrepen; binnen driejaren was het tweemaal in het Neder-

landsch uitgekomen (1598, '99), tweemaal in het Fransch(i598, 1600), een-

maal in het Latijn (1598), eenmaal in uittreksel in het Duitsch (1598, Hul-

sius) en zelfs eenmaal in het Italiaansch (1599), gezwegen nog van de ver-

korte overzichten, zooals die bijvoorbeeld voorkomen in de Latijnsche uit-

gave van Linschoten's Itinerario, of in de Nederlandsche vertaling van

Olaus Magnus' „Historie der Noordersche Landen". De oorspronkelijke

uitgever, Cornelis Claesz, legde in elf jaren, zeven edities ter perse

(1598 : ned, lat., fr; 1599 ned.; 1600 fr.; 1605 ned.; 1609 fr.). In de zeven-

tiende eeuw werd het boek nog herhaaldelijk in sommige der bovenge-

noemde talen en ook in het Engelsch uitgegeven (1609 en herdrukt bij Pur-

chas); de i8de en 19de eeuw gingen in die richting voort, maar brachten

het over het algemeen niet verder dan tot verkorte overzichten (uit de hoe-

veelste hand is niet te zeggen) in onafzienbaren getale. De eerste weten-

schappelijke uitgave heeft men aan de Hakluyt Society te danken -- Beke

bezorgde haar in 1853. Die uitgave werd herdrukt in 1876, voorzien van

eene Inleiding op Beke's inleiding, door L. R. Koolemans Beynen gesteld.

Tot op heden is die uitgave zeker de beste gebleven, behoudens het nadeel

dat zij niet een moderne Engelsche vertaling geeftvan het oude boek, doch

x) Van eene slordigheid, waarvan Beke hem beticht heeft, moeten wij hem vrij-

spreken. Beke merkt hier en daar op, dat sommige data niet kloppen met de opgegeven

ronsdeclinaties en leidt daaruit af dat de data zelf verkeerd zijn opgegeven. Hij vergat dat

de zonstafels uit dien tijd niet zuiver zijn en bovendien onderling verschillen. Zij waren naar

allerlei verschillende meridianen berekend (Enkhuizen, Brugge, Venetië enz.) en de zeelie-

den plachten zeker niet immer de middagdeclinatie voor lengteverschil te verbeteren. Men

zou, om Beke's controlemiddel te kunnen en te mogen toepassen, eerst moeten weten aan

welke tafels (en er waren er heel wat !) De Veer zijn declinaties ontleende.
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slechts een herdruk van de vrij slechte overzetting van Phipps (1609), die

men ook bij Purchas kan vinden. Bovendien heeft Beke de platen gerepro-

duceerd naar De Bry inplaats van naar De Veer en Beynen's toelichtende

inleiding van 1876 was spoedig verouderd i).

De Nederlandsche bewerking die thans wordt aangeboden, heeft wel

lang op zich laten wachten. Zij zal, gelet op de uitermate groote populari-

teit van het verhaal, de laatste ook niet blijven, zoomin als ook de jfiugd

haar laatste opstel over de „Overwintering op Nova Zembla" gemaakt zal

hebben, eene populaire uitdrukking, waarmede zoo duidelijk wordt te ken-

nen gegeven dat het romantische sterker boeit dan het verhevene, dat op

deze reis niet zijn toppunt bereikt heeft bij een als „lijdelijk" ondergaan

van een moeilijke overwintering, maar wèl bij den terugkeer in open vaar-

tuigjes — over een afstand zoover als van Texel tot de Noordkaap —
met verzwakte lichamen, maar met onverzwakte energie.

Vanwaar overigens die haast ongelooflijke populariteit welke juist dit

reisverhaal zich boven zooveel andere heeft verworven ? Slechts Bontekoe

kan, uit de verte, met De Veer worden vergeleken, maar wat den een ten

goede is gekomen, is den ander ter verderve geworden. De gemakkelijk-

heid van zich uit te drukken, de juiste en pittige woordenkeuze, de natuur-

lijkheid van de voordracht die in De Veer ten allen tijde zijn geprezen, zijn

aan Bontekoe als even zoovele stigmata opgedrukt, welke zijn werk tot

„volksboek" heeten te stempelen en hem nog steeds beletten die plaats in

de literatuur in te nemen welke hem rechtens toekomt. De aanleiding is

misschien wel te raden : de onderwerpen staan niet gelijk. De auteurs

doen niet al te veel voor elkander onder en als zeeman, eigenlijk ook als

verteller, is Bontekoe de meerdere van De Veer, maar, deze laatste

had nog iets te verhalen bovendien, waarvoor men niet alleen belangstel-

lend maar ook ernstig en zelfs wetenschappelijk gevoelen kon. Liever dan

De Veer zou men Barents of Heemskerck als historiografen van de onder-

neming hebben zien optreden, maar hunne journalen zijn nimmer onder

i) Omdat Beynen nog geen stellige melding kon maken van de door Gardiner van

Nova Zembla teruggebrachte vcorweipen, waaronder het cedelken. Ook kende hij de

kaart der poolstreken van Willem Barents misschien niet. Wèl droeg hij reeds eenige

kennis van de door Gardiner aangebrachte zaken en hij maakte daarvan melding in een

zeer kort „Postcript" dat aan zijn „Introduction" voorafgaat. Hoogst bescheiden, vermeldt

hij daarin niet dat hij het zelf was die Gardiner had opgewekt om met zijn jacht G/özü-

Worm een bezoek aan de IJshaven te brengen en daar te gaan zoeken.
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de oogen van het publiek gekomen. Vermoedelijk zijn zij verdwenen met

de „kas van Dominé Plancius". Zoo heeft dan De Veer toch aanspraak op

onze groote dankbaarheid, omdat hij niet heeft geschroomd zijne ervarin-

gen in het licht te geven, zij het dan met zijn eigen, wel wat al tejeugdigen

kijk op de zaken. Wat hem aan gezag ontbreekt, vergoedt hij ruimschoots

door zijn ongedwongen, levendige, pittige, soms geestige en dikwijls tee-

kenachtige taal, die nergens effect beoogt en altijd „natuurlijk" blijft.

Daarmede heeft hij wel het beste bereikt wat binnen zijne ambitie mag

hebben gelegen : de lezer voelt met de gebeurtenissen mede en luistert, nu

al drie eeuwen lang, met onverflauwde belangstelling naar hetgeen hij heeft

te verhalen. Sterker: wanneer een Engelsch tijdgenoot, nog wel een En-

gelschman als Purchas, die allerminst onder verdenking ligt van groote

sympathie voor de Hollanders te hebben gekoesterd, de „Drie Seylagien"

met warmte bij zijne lezers aanbeveelt in de bewoordingen : ,,Reader, I

present theehere three admirable Voyages ofDiscovery

made by the Dutch, no whit en vying their due prayse, but

honouring their worthy Acts and Arts"») mag men dien hoogen

lof voor een zéér groot gedeelte op De Veers creditzijde boeken.

Wat moet men van de kaarten en platen denken ? Van de kaarten : dat

zij wel met meer of minder juistheid aan het werk van Barents zullen zijn

ontleend; een paar (nl. de voorlaatste,Nr iv en de laatste die daarvan slechts

een vergroote gedeeltelijke copie is, N^ v) zullen op Waghenaer's „Spieghel",

waaraan Barents trouwens had medegewerkt, zijn terug te brengen. Van

de platen lijkt het waarschijnlijk dat zij, op aanwijzing van De Veer, in de

werkplaats van den uitgever zijn vervaardigd. Dit moet toch wel het geval

zijn geweest met voorstellingen die bij de eerste reis (waaraan De Veer niet

deelnam) behooren, want aan Barents' schetsen zullen zij niet zijn ontleend,

daar deze meer en vooral beter kon (verg. p. xxxvi). Ook de overige platen,

die technisch dikwijls zóó juist zijn dat zelfs de boeien op de ankers van de

schepen niet zijn vergeten, zullen wel op die manier zijn ontstaan. Er zijn

tenminste, aan den anderen kant, ook zaken welke een teekenaar verraden

die ontwerpen moest maken van dingen die hij nooit met eigen oogen had

gezien, bijvoorbeeld de felle, verscheurende Beyren, die naarniets ge-

lijken. Het Behouden Huys wordt, wat de constructie betreft, ook niet

i) Purchas III, iii, 473. [XIII, 34]. Purchas stond onder den indruk van de Ambonsche

gebeurtenis.
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voorgesteld zooals het werkelijk was. De onderbouw bestond (De Veer

verhaalt het zelf en Carlsen vond het in 1871 juist zoo) uit stammen die

met de uiteinden kruiswijze, op Noorsche manier, over elkander waren ge-

legd. Dit komt op geen enkele der platen uit. De voornaamste waarde van

de prenten ligt, naar mij voorkomt, daarin dat zij een goeden kijk geven

op al wat „nautisch" is : de schepen waarmede de reis gemaakt werd, de

sloepen waarmede de thuisreis werd ondernomen, de Russische lodija (zie

Nr 26) welke naar Nordenskiölds opvatting, zéér merkwaardig moet zijn i).

Wellicht kan ook de costuumkunde haar voordeel doen met deze afbeel-

dingen. Zij doen zien dat de Amsterdamsche varensgasten eene kleeding

droegen welke, in groote trekken, doet denken aan die der Volendammer

visschers van den tegenwoordigen tijd. Aanvankelijk droegen zij ook een

soortgelijke karpoes op het hoofd, maar later kwamen daarvoor de mutsen

van vossevel in de plaats.

Deze prenten welke in den loop der jaren tot in het oneindige gerepro-

duceerd werden, zijn thans weder juist naar de origineelen genomen. In

allerlei uitgaven is daarmede de hand gelicht. Haastige compilateurs, als

bij voorbeeld De Bry, hebben somtijds van twee platen één weten te ma-

ken, of ook, het was immers gemakkelijk voor den graveur, domweg spie-

gelbeelden geleverd. Beke is daarvan dupe geweest. In zijn overigens zoo

voortreffelijke uitgave, geeft hij reproducties naar de Bry (Petits Voyages,

ed. 1599) en zegt daarvan :,,They are copiesfromthoseofthe

Amsterdam edi tion, re versed and more artistically finis-

hed." Nu valt er over de artistieke waarde wellicht te redeneeren, maar of

het artistiek gevoeld is dat men een timmerman die den kalefaathamer met

de rechterhand zwaait (pi. 18, pag. 128) linkshandig maakt, waag ik aan

artisten ter beslissing over te laten. Ook wil ik vragen of het niet wat al te

artistiek gezien is, dat het beeld der thuisvarende sloepen is omgekeerd,

maar zonder dat het land achter die sloepen is weg gewerkt (pi. 24, pag.

150). De sloepen hebben aldus het land, in plaats van over hare bakboords-

zijde (links), aan den stuurboordskant (rechts) gekregen en schijnen eene

thuisreis te maken, niet naar Nederland doch wèl naar de IJshaven terug

!

(Beke, tusschen p. 218 en 219).

Eene plaat is er, wereldbekend, wereldberoemd en tot in het oneindige

gereproduceerd, die het inwendige van het „Behouden Huys" voorstelt. Zij

i) Zie „Umsegelung Asiens und Kuropas", I, p. i92/'93.
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komt in geen enkele der origineele uitgaven voor, maar werd voor het

eerst (zoover wij weten) gepubliceerd door Hulsius (1598). Onnoodig haar

te beschrijven, zij spreekt voor zich ; het Latijnsche onderschrift (niet bij

Hulsius, wèl bij de Bry) doet het overige. Het is noodig dat onderschrift

eens goed te lezen. Het luidt i): „Domus extructae haec fere figura erat. In

„medio focus erat, supra quem caminus ex asseribus extructus tectum ex-

„scendebat. At latera suffixa scamna erant, ita separata et interstincta, ut

„discretus cuilibet locus ad lectum ponendum daretur. Parte una dolium

„quaddam grandius stabat, quod nobis pro balneo faciebat, aut sudario.

Het inwendige van liet „Behouden Huys", naar Hulsius.

,Ad huius angulum proximum automatum appendebat : quod tamen im-

I) Dit stelt ongeveer de inrichting van het gebouwde huis voor. In het midden was het

vuur en daarboven de schoorsteen, van planken vervaardigd, die boven het dak uitkwam.

Aan de kanten waren vaste kooien, met tusschenschotten, zoodat ieder wie wilde, gelegen-

heid vond om zijn bed te spreiien. Aan een der zijden stond een vrij groot vat, dat ons tot

bad- of zweetkuip diende. In den hoek daarbij bevond zich de klok die echter door de groote

koude ten slotte stil is gaan staan. Daarom werden wij genoodzaakt ons in plaats daarvan

met een zandlooper te behelpen, die eens in twaalf uren leegliep. Hoog in het midden van

de zoldering van het huis hing het licht dat nacht en dag brandd«ï en bij welks schijnsel

wij de verveling van den langen tijd verdreven met zingen, met lezen en met andere ver-

poozingen.
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„mensi frigoris vi tandem immotum factum est. Ideoque in eiuslocum

„horologium arenarium sufficere coacti sumus, quod singulis horis 12 ina-

„niebatur. Superne è raediae domus tabulato lampas propendebat noctes

„at(}ue dies lucida : ad cuius lumen temporis taedium, canendo, legendo-

„que et exercitiis aliis fallebamus." Men merke het wel op: hier wordt in

den eersten persoon meervoud gesproken ; vermoedelijk is dus een der op-

varenden (De Veer ?) aan die prent niet vreemd geweest. Maar wat van de

voorstelling te denken?Merkwaardigis, dat zij zoo streng nauwkeurig blijkt.

Zij geeft ons niet het inwendige van het huis, volgepropt met scheepsin-

ventarisgoederen zooals het zeker wel was, maar zij vertoont toch wel de

bewoonde ruimte, juist zooals Cariben haar in 1871 vondl In het midden

was de stookplaats met den scheepsketel, de klok was op hare plaats, i)

maar, wat het allermerkwaardigste is : daar waren vijf van de zes slaap-

steden langs de wanden, precies zooals de prent ze doet zien en die De

Veer nergens beschrijft, tenzij door middel van den algemeeneren term

„kooien". Deze bijzonderheid geeft opnieuw te denken dat de prent niet

op de fantasie van Hulsius kan berusten, noch ook dat het onderschrift

door de Bry of een zijner helpers is opgemaakt. Integendeel : er valt slechts

te vermoeden dat zij aan een (verloren) Hollandsch origineel is ontleend,

en dat het onderschrift uit het Nederlandsch in het Latijn is overgebracht.

Mag ik eene gissing wagen, het zou deze zijn : de plaat is ontleend aan een

iets oudere prent, die door Cornelis Claesz in het licht zal zijn gegeven

(vermoedelijk met een bijschrift !) om het publiek te gerieven, dat on-

geduldig wachtte op de verschijning van het boek. Waarom dan die plaat

niet later in het werk opgenomen ? De uitgever kon niet voorzien dat juist

zij, na eeuwen, zoozeer de aandacht zou blijven trekken ; hij mocht denken

dat het boek de prent overbodig gemaakt had en bovendien kan de prent

van een formaat zijn geweest dat niet bij de afmetingen van het boek paste.

Hoe dit moge zijn, een Hollandsch origineel van de Hulsiusprent is tot

dusver niet gevonden, — mij zal het niet verwonderen zoo het nog eens uit

eene oude verzameling te voorschijn komt.

De reproductie van De Bry is misschien getrouwer dan de (oudere) repro-

ductie bij Hulsius. Immers bij Hulsius zijn de voorgestelde personen erg

i) Zie Carlsen's Journaal op 9 September 1871 ; bij De Jonge „Nova Zenibla" 1873,

pag. 6.

Wat die badkuip betreft : de teekening maakt niet recht duidelijk hoe de gebruiker in en

uit die ton kwam. Men stelle het zich liefst maar voor

!
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linkshandig; bij De Bry zijn zij in meerdere mate rechtsch. Hulsius geeft

ons vermoedelijk een omgekeerd origineel.

Gelukkig bezitten wij een schets van het huis zooals het in 187 1 door

Carlsen gevonden werd. De hierbij gevoegde figuur, waarvan het origineel

in 1877 onder Dr. Petermann te Gotha berustte, geeft eene afbeelding van

den toestand waarin de hut een kleine halve eeuw geleden verkeerde.

Carlsen gaf daarbij de navolgende beschrijving i).

„Het op Nova Zembla door Willem Barents in der tijd gebouwde huis

„ligt op 76° 12' N.B. en 68° O. L. v. Gr. De lengte van het huis is circa 16

„ellen (van 2 voet), de breedte circa 10 ellen en de hoogte ongeveer 4 ellen.

„Het onderste gedeelte was van drijfhout, dat daar in overvloed aanwezig

Het „Behouden Huys" in 1871.

a. Slaapplaatsen, b. scheepskisten, c. ijzeren kist.

„is, gebouwd, en de vier onderste balken lagen nog zooals de teekeningze

„vertoont. Het bovengedeelte was uit i V, duim dikkedennen planken aan-

„eengespijkerd; de planken waren 14 a 16 duim breed. Het huis was in

„noordoostelijke richting ingestort. De bouwmaterialen lagen gedeeltelijk

„in het huis, gedeeltelijk aan beide zijden daarbuiten. Het inwendige van

„het huis zag er geheel uit zooals de teekening geeft. Er beVonden zich daar

„vijt kooien ; voor elke kooi stond een scheepskist. Aan het Z. W. einde

„stond een ijzeren kist. Het huis stond op de punt eener landtong en on-

„geveer i V, kabellengte van het strand. Het land was vlak, de bodem steen-

i) Met welwillende vergunning van Mr. S. Muller Fz,, overgenom en uit „Eigen Haard",

1877. Verg. literatuuropgave.

Linschoten XV. VI
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„achtig met een zeer geringe humuslaag bedekt, waarop een weinig gras

„groeide."

Tromsö, 2 Maart 1872. w. g. E. CARLSEN.

De beschikbare gegevens omtrent De Veer's verderen levensloop wijzen

er slechts op dat hij buitenslands overleden is. Een portret is niet voorhan-

den. Slechts mag men gissen, dat hij voorkomt op eene schilderij (Rijks-

Museum No. 268e) die een schutterstuk schijnt voor te stellen, maar waar-

van de kapitein al even onbekend is als de wijk. Eén der geportretteerden

wijstmet den vinger op een schetskaartjedatde Noordoost-Passage (Straat

Waygatsch) schijnt aan te duiden. Deze zou Gerrit de Veer kunnen zijn.

Wie zou dan de oudere man kunnen wezen op wiens schouder hij de lin-

kerhand heeft gelegd en die een passer in de hand heeft van een destijds

op schepen gebruikelijk model ? Ik kan mij moeilijk van het denkbeeld

losmaken dat men daarin, zoo de eerste Gerrit de Veer mag wezen, geen

ander als Willem Baren ts te zien heeft. Bewijzen heb ik evenwel tot dusver

niet kunnen vinden. Men vergelijke overigens de studie van Prof. J. Six

voorkomende in „Oud-Holland" V p. 18, alwaar deze schilderij, die van

1598 dateert, nader is beschreven.



HET „NOVA-ZEMBLA"-VERSCHIJNSEL.

a. De beschouivinge7i va?i Ftsher, 182^ /. lxxxv

b. De beschouwingen van Beke, 18^3 /. lxxxix

c. De beschouwiftgen van Baills^ 187^ />. xc en cxxiii

d. De breedte van de waarnemingsplaats p. xcii

e. De geboekstaafdefeiten /. xciv

f. Hoe de feiten recht te zetten /. cvi

g. Robbert Robbertsz als getuige /.ex

h. Laatste bezwaren p, cxix

Wat onder het „Nova-Zembla"-verschijnsel te verstaan valt, is spoedig

gezegd : Barents en de zijnen zagen de zon op 3 November 1596 voor de

laatste maal van datjaar; zij verwachtten haar dus den 7 den of8sten Februari

1597 terug te zullen zien — maar Gerrit de Veer verhaalt, dat zij reeds den

24sten Januari boven de kim is verschenen, dat is: veertien etmalen vroe-

ger dan elke op nauwkeurige kennis harer bewegingswetten gegronde be-

rekening, mogelijk deed e n d o et achten.

Dit is het verschijnsel (in den ruimsten zin) zooals men het gewoonlijk

voordraagt. Het houdt bij dit ééne niet op; er zijn meer onwaarschijnlijk-

heden welke men, in den regel en als in den nasleep van het aller-onwaar-

schijnlijkste, zoowat over het hoofd pleegt te zien. Naar De Veer's eigen

zeggen was de zon op 2 7 en 3 1 Januari ook zichtbaar, dat is : n o g 1 1 en 7

etmalen te vroeg! Mededeelingen, eveneens van De Veer, daarop neerko-

mende dat de zon op 2 November, 3 November en 8 Februari in (resp.)

ZZO, V\,0 en ZZO zou zijn opgekomen om in ZZW, Z7.W, ZZW onder te

gaan, zijn niet steeds voldoende opgemerkt ; toch behooren zij weldegelijk

in de kritische beschouwingen te worden opgenomen — deze feiten zijn,

ofschoon van secondair belang, toch opmerkelijk genoeg om mede aan

een nader onderzoek te worden onderworpen.

De tijdgenooten in de Nederlanden hebben met de kern van dit verhaal

hun spot gedreven. HoUandsche nuchterheid deed hare goede werking,

doch ..... werkte langs verkeerde lijn. Men merkte op, dat de mannen
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zich, gedurende den langen winternacht, wel eenige etmalen konden heb-

ben verslapen, waardooreene verachtering van verscheidene data in hunne

tijdrekening zou kunnen zijn ontstaan. Wie zoo sprak, zag voorbij dat het

niet de warmte in de kooien was die het slapen bevorderde, hij vergat

juist op te merken dat e^n alles-doordringende k o u d e de rust maar al te

zeer bemoeilijkte. Hij vergat bovendien dat de natuur hare rechten liet

gelden ; de hongerige magen waakten er wel voor dat de kok zijne werk-

zaamheden geregeld nakwam ! Alleen reeds ter wille van de schafttijden

werd er wel scherp op dagen en uren, dus ook op data gelet ! Ongetwijfeld

werd er zelfs tweemaal per dag gekookt en geschaft (zie 21 Nov. 1596);

eerst voor de vroegkost die, naar oud gebruik, uit gort zal hebben bestaan,

daarna nog eens voor het „middagschaften" in den letterlijken zin des

woords, waarbij een gerecht van erwten, boonen, snert of wellicht potspijs

zal zijn opgedischt. Ware er reden om te onderstellen dat de tijdrekening,

in den langen winternacht, van streek geraakt zou zijn, dan had men be-

hooren te gissen dat er, om de koude te bezweren en den honger een keer

extra te stillen, getransigeerd werd in de richting van de te kor te etmalen,

zoodatde overwinterenden veeleer óofy Februari zouden hebben

gerekend toen het nog 24januari was, als wel omgekeerd!

Ook het buitenland schonk op zijn tijd aandacht aan het merkwaardig

verhaal. Zelfs de groote Kepler hield er zich mede onledig. Hij zocht de

verklaring daar waar zij ook het meest voor de hand lag: bij abnormale

straalbuigingsverschijnselen. Zijn tijdgenoot, de duistere Duitsche Dr. He-

lisaeus Röslin, schonk aan De Veer's beweringen volledig geloof. Hier te

lande ontzegde Simon Stevin zijn vertrouwen aan De Veer niet i). Jammer

is, dat wij niet weten hoe een van diens tijdgenooten, namelijk Willebrord

Snellius, de ontdekker der brekingswet, over de zaakmag hebben gedacht.

Zéér grondig werd zij onderzocht doorden kundigen Dirk Rembrantszoon

VANNiEROPdie in 1674 zich daaraan gelegen liet liggen. In een glashelder

betoog 2) analyseert Van Nierop het gansche verschijnsel, hij verwaarloost

zoo goed als geen enkel argument pro of contra, hij komt tot de con-

clusie, dat waarneming van 25 Januari verdicht moet zijn, doch al het

i) Zie Stevin „ Wisconstige gedachtenissen", Leyden 1608, p. 355 vlg. Hij neemt aan dat

„de coude wintersche vochticheden in Februarius dicker en waterachtigher sijn, danin de

vrarmere raaent October". — Hercknians in „der Zee-vaert lof" heeft er maar wat over ge-

bazeld (p. 184).

2) Zie literatuuropgave.
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overige neemt hij als „waar" aan. Wat daarin onoverkomelijks over-

blijft, wil hij wel aan abnormale straal buigingsverschijnselen toeschrij-

ven ; een non 1 i qu e t, waarin men hem geen ongelijk geven kan om de

eenvoudige reden dat Van Nierop niet bekend was met de gedragingen

der straalbuiging, of met de waarden welke zij bereiken kan. Men zou Van

Nierop's studie, nog heden, grootendeels kunnen nadrukken ; maar wij kun-

nen toch nog wel een weinig verder redeneeren dan hem vrij stond te doen;

wij kunnen (omdat wij de wetten der straalbuiging zooveel beter kennen)

verder gaan in het verdicht verklaren van sommige verschijnselen en bo-

vendien kunnen wij eene gissing maken omtrent de redenen, die tot de ver-

dichtselen aanleiding hebben gegeven. Er is nog een andere reden waarom

Van Nierop's studie, al werd zij afgedrukt, ons niet zou kunnen bevredigen.

Het buitenland is zich weder met de zaak gaan bezighouden en heeft haar

zoodanig geëmbrouilleerd, dat zij aan een overgeschilderd doek laat den-

ken, dat eerst weer genietbaar wordt wanneer de bedekkende verfkorst

zorgvuldig verwijderd is. Het is onmogelijk dieper op de vraagstukken in

te gaan, voor en aleer met sommige uit het buitenland stammende mee-

ningen is afgerekend. Van daar uit toch heeft zich eene „communis opinio"

den weg weten te banen, welke aan De Veer onvoorwaardelijk geloof

schenkt. Jammer vooral dat de eene overtuigde nog al dikwijls de bewijs-

gronden van den ander op onnadenkende wijze tot de zijne maakte.

Omstreeks 1780 zag de vermaarde Fransche astronoom Lemonnier het

vraagstuk nog eens onder oogen, niet zoozeer met het doel om het te ver-

klaren, als wel om de geografische lengte van de IJshaven te bepalen. Als

alle anderen dacht ook hij aan abnormale straalbuigingswaarden. De waar-

nemingen van De Veer verklaren, dat kon hij niet, maar haar als onbe-

trouwbaar terzijde stellen, dat wilde hij niet. Aan Lemonniers werk heeft

men niet veel meer, daar sommige zijner berekeningen-, in 1875, door zijn

landgenootBAiLLS, onjuist zijn verklaard. Stellen wij hem terzijde, dan heb-

ben wij hoofdzakelijk met de beschouwingen van drie personen te maken,

namelijk: a. den Engelschman Fisher, 1825 ; b. den Engelschman Beke,

1853 ; c. den Franschmaii Baills, 1875.

a. De beschouwingen van Fisher, 1825.

Veel kwaads is gesticht door den Engelschman Fisher, die, in de jaren

1821
—

'23, deel heeft genomen onder Parry aan eene poolexpeditie, waar-

bij hijzelf met de astronomische waarnemingen belast was. Hij heeft reek-
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sen van zorgvuldig bewerkt waarneraingsmateriaal nagelaten, vooral om-

trent aardsche en astronomische straalbuiging; hetgeen niet zeggen wil

dat alle op dat materiaal gebaseerde conclusies juist zijn. Hij wil De

Veer*s waarneming van 24 Januari verklaren en begint met aan te nemen

dat die 24ste Januari naar ouden stijl is opgegeven, dus eigenlijk reeds 3

Februari was ; een begrijpelijke fout voor een Engelschraan, want eerst in

1752 is de oude stijl in Engeland doox den nieuwen vervangen. Maar ^«be-

grijpelijk is dan wèl dat hij niet heeft opgemerkt, dat het wegblijven van de

zon, op 4 November 1596, dan ook tien dagen later moet worden gesteld

:

14 November n.s., waardoor een grooter wonder, maar thans langs te-

ruggaande lijn zou moeten worden verklaard. Laten wij dit voor wat het is,

dan staat echter vast, dat hij voor den 24 Jan./3 Febr. een bedrag van

2° 32' moet goed praten. Luisteren wij naar Fisher's rede. i)

„The law of variation in the refraction for altitudes near the horizon

„is about 12" for one minute change in altitude, in the Tables deduced

„from observations made in temperate climates ; whereas, in the Arctic

„Regions, at temperatures 30 and 40 degrees below zero, the variation

„is no less than forty times as great, or about 8" [lees 8] for one minute

„in the apparent altitude.

„The testimony of De Veer, who wrote the particulars andwho accom-

„panied Barentz to Nova Zembla in his thirdvoyage,where he wintered

„in latitude 76° N in the year 1596 —7, has been sooftencalledinques-

„tion, with respect to his account of the re-appearance of the sun, thatit

„is but justice to state that he appears to be perfectly correct, and his

„observations consistent with those made during this voyage. He reports

„that he, in company with two others, saw the edge of the sun from the

„sea side, on the south side of Nova Zembla, on the 24^^ of January (or

„3^ of February, new style) at which time the sun's declination when it

„passed the meridian in that longitude was about 16° 48' S , 2) and the-

„refore the true meridian depression of the upper limb at noon was 2°

„32' nearly, which ought to have been the amount of the refraction that

„the limb might have been visible. Now, if the observations at the least

„apparent altitude observed on the 23^1 January 1823, at Igloolik, which

„was 8' 40
' be reduced to the horizon, by observing the rapid law of in-

i) Appendix to Captain Parry 's Journal etc, p, 180.

2) I loe Fisher aan dat bedrag komt is mij niet duidelijk. Ik vind 16° 31'. Waarschijnlijk

heeft hij een ahnanak van 1824 gebruikt enniet om de verloopen schrikkeldagen enz. gedacht.
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„crease in the refraction visible in the series of observations made on

„that day, the horizontal refraction cannot be estimated at less than 2^

„30', and which, if increased by the apparent dip, (which sometimes

„amounts to more than 20' in the winter time, as I have mentionedwhen

„speakingof the terrestrial ») refraction,) will be quite sufficiënt to ren-

„der the upper limb visible; and there is still less difficulty in believing

„thathey „sawthesunnein his full roundnesse above the horizon" three

„days afterwards, since the daily motion in declination at the time of

„the year is nearly 18 minutes to the northward.

„M. Le Monier, from the observations made on these two days, assu-

„res us that there must have been more than 4} degrees of refraction, 2)

„and that he „could neither explain these observations, reject them as

„doubtful, nor suppose any error, as was done by most other astrono-

„meters". How this conclusion has been deduced from the facts related

„in the Journal does not appear, neither is there the least occasion to

„reject as doubtful the simple and honest account of the Dutchmen".

Er wordt hier verwezen naaf waarnemingen die op 23 Januari 1823 zijn

verrichten gelukkig heeft Fisher die in een bijlage gegeven, zij het dan niet

in haar oorspronkelijken vorm. De tabel, voor zooverhierachter overgeno-

men, doet duidelijk zien, dat het dien dag vrij mooi weer was, maar het zons-

beeld was: bij de eerste 3 waarnemingen „much distorted", bij de vierde

waren de randen „tolerably defined", bij de 5de was de zon zelf „much

distorted" en hare randen „nearly flat", daarna komen vier waarnemingen

met randen „tolerably defined", maar bij de tiende was de zon al weder

„much distorted". Het is of de zon heeft staan bibberen, zij is althans zóó

onrustig geweest dat alleen bij de 8ste waarneming een rand (de onder-

rand) aangevizierd is kunnen worden (zie kolom 7). Bij de overige waar-

nemingen moet, zoowat op de bonnefooi, op het middelpunt gewerkt zijn,

hetgeen weer fouten van verscheidene minuten kan hebben veroorzaakt

in de „Observed Refraction" van kolom 6. Men oordeele uit de lijst zelve.

i) Den I April 1822 bepaalde Fisher de horizont, depressie op 21' 12", bij 29.05 Bar. en

— 3° Fahr. Zie Fisher, p. 229.

a) Fisher merkt niet op, dat Lemonnier terecht met 24 Januari n. s. heeft gewerkt en hij-

zelf, abusievelijk, met 24 Januari o. s., dat is : 3 Febr. n. s.
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TABLE IV CONTAINING THE SOLAR REFRACTION ETC, (p. 212).

Date

1823

H Tables
'Ti.^o I i

5* Apparent Observed ^-^ _ _^'™^ Barom. M? 1 , • . 1 r^ , 3 3 ,
'° \lnsXx.

of P*^°"- g altitude. Refraction. cr^-'
, P i

' «" exc. def.
day.

j !

'

.
'

5. 6. 7- 8. 9- 10.

Remarks.

3.

Jan. 23 jA.M. 130. II -28

-29

.28

-29

40

o 10 40

o IS o

o 22 o

I 21 19

I 13 23

I 3 2

o 59 SS

o 19 34 ;
o 49 42. 5

o 26 40 I o 55 29

Fine, clear

39' 21'
! I !

weather, limbs

much distorted.

3« o

22 51

21 34

10 41,5 R.C.

o 30 o

o 19 42

o 20 22

47 22

1 5 34

o 59 49

18 6
i

IS 46

L ... 26 33

20 53

'" \"' 14 11,8 R.C.

Fine, clear

I
weather,

(limbs telera-

bly defined.

© much dis-

torted, LL
nearly flat.

Limbs tolerably

detined.

Much distorted.o 16 18, 3| o 53 55,8

I : Observatie met een instrument van Carey, 9 of 10 vt boven de ijsvlakte.

R. C: Repetitiecirkel. Hoogte boven water 40 vt, breedte der waarnemingsplaats

69°2i'N.

Wat leeren nu de hoogten en straalbuigingen van kolommen 5 & 6 ? Zij

leeren dat er, bij eene schijnbare hoogte van de zon ten bedrage van 8' 40'

eene straalbuiging van 1^21' 19" zou zijn waargenomen en wij willen dat

gelooven. Maar wat doet Fisher nu verder? Hij gaat beredeneeren dat

bij eene schijnbare hoogte van o^, de straalbuiging wel 2° 30' z a 1 z ij n ge-

wees t (met aardsche straalbuiging mede, zelfs 2° 50') en hij doet dat op

grond van eene hier volstrekt ongeoorloofde exterpolatie (wanneer is exter-

poleeren wèl geoorloofd ?) die hij trouwens niet staaft door het overleggen

van zijne gegevens, maar slechts baseert op de losse verzekering dat de

straalbuiging met 8' toeneemt per i' kleinere schijnbare hoogte i). Heeft

hij dan eenmaal dat bedrag van 2° 50 gevonden, dan draaft hij daaropdoor,

alsofhij het werkelijk waargenomen had en toch zou w a a r n e-

m i n g-a Heen zulk een groote straalbuiging aannemelijk kunnen maken.

Elke redeneering ten gunste van het verschijnsel, berustende op deze gis-

i) Men kan de berekening daarom wel volgen. Zij straalb. 1° 21' bij schijnb. hoogte van

0° 8', 7; en zij verand. straalb. per i' hoogte — 8', dan heeft men: i''2i' + (8,7 X 8) = 2''3i'.
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sing en niet op werkelijke waarneming, kan veilig worden verworpen (nog

afgezien van de fout van tien dagen welke Fisher, als rook hij lont, maakt).

Jammer maar, dat zooveel anderen die 2^ 50' voor een waargenomen be-

drag hebben gehouden, omdat zij de voorstelling van Fisher niet konden

contróleeren, of zich daarvoor de moeite niet gaven. Van belang is het

vast te stellen, dat Fisher een maximalen straalbuigingsinvloed van iP 50'

mogelijk acht. Wat moeten wij nu doen ? Het antwoord lijkt mij niet moei-

lijk : wij moeten Fisher's waarneming van een maximale astronomische

straalbuiging ad 1° 2 1' erkennen als juist, maar tevens als eene soort van

grenswaarde. Alle waarnemingen van De Veer die een grooter bedrag aan

astronomische straalbuiging vereischen, moeten zoo kritisch mogelijk wor-

den beschouwd, desnoods worden gewantrouwd.

Moderne waarnemingen van de waarde der straalbuiging bij zéér kleine

hoogten staan niet ten dienste. Sedert Bessel de straalbuiging, voor nor-

male gevallen, in tafels vastlegde, heeft men weinig werk meer van hare

maxima gemaakt. Tegenwoordig zoekt men naar andere dingen, als chloor-

gehalte van zeewater enz.

b. De beschouwingen van Bek e, 1853.

Beke heeft voor De Veer gedaan wat hij kon. Na schijnbaar grondige

overweging, heeft hij gemeend diens voorstelling te moeten aanvaarden.

Zijn voornaamste bewijsgrond is deze : toen De Veer, op 24 Januari 1597,

de zon voor 't eerst weer zag, heeft hij (en ook Barents) zich beijverd na te

gaan of er wellicht een fout in den datum was geslopen ; zij vonden (in

Scaliger's „Ephemeriden") eene conjunctie „in Lengte" aangekondigd van

Jupiter met de Maan, welke conjunctie plaats moest grijpen op dienzelfden

24sten Januari (astronomischen datum) ten 1 3 ure Tijd van Venetië. De Veer

verhaalt dat die conjunctie werkelijk is waargenomen in den ochtend die

op de zonswaarneming van 24 Januari volgde, waardoor zou zijn bewezen

dat hij zich niet in den datum vergist heeft. Beke verzocht den sterrekundi-

ge Vogel om de conjunctie te willen becijferen en Vogel bevond, dat, zoo de

zonsbovenrand den 24sten Januari (nieuwe stijl) in werkelijkheid ± 4° be-

neden de kim heeft gestaan inhetZuiden, ook Jupiter, bij de conjunc-

tie met de maan in den vroegen ochtend i) van 25 Januari, niet minder

i) 34 Jan. astron. datum ten 13 ure komt overeen met burgerlijken datum 25 Jan. ten

i'» vm. Vreemd dat Beke, zelfs in 't Britsch Museum, geen exemplaar van Scaligers „Ephe-

meriden" aantrof. De Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam heeft een exemplaar.
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dan 2° 44' beneden de kim heeft gestaan inhetNoorden. Er moet dus

een nieuwe abnormiteit worden goedgepraat of verklaard en Beke meent

het eerste te mogen doen, d ;or op te merken dat De Veer de kundigheden

niet kan hebben bezeten, welke noodig waren om, door berekening, uit te

vinden hoe de conjunctie zich, ter hoogte van het „Behouden Huys" moet

hebben voorgedaan. Omdat De Veer die waarneming (met een minimum-

fout van 2O44') niet heeft kunnen becijferen, daarom moet hij haar inder-

daad (volgens Beke) hebben verricht, en aangenomen nu dat De Veer de

planeet Jupiter heeft gezien toen zij 2° 44' beneden den horizon stond

in het Noorden, acht Beke het ook bewezen dat hij, een groot half

etmaal eerder, de zon heeft zien staan in het Zuiden, toen deze nog

ongeveer 4° beneden de kim stond.

Zoo redeneert Beke, indien dit althans redeneeren mag heeten. Hij ver-

zuimt echter op te merken dat, zoo De Veer niet wist te berekenen hoe de

conjunctie zich moet hebben voorgedaan, hij,of een ander misschien,

toch wel in staat was om eene constructieve oplossing te vinden

door middel van een globe. Zeker trof De Veer, eenmaal in de Amstelstad

teruggekeerd, een heele schare van onderwijzers in de zeevaartkunde aan,

die daarbij wel een handje kon helpen. Zoo gaat dan ook Beke's verwijzing

naar De Veer's geringe astronomische ontwikkeling niet op, tenminste niet

wanneer die onkunde moet dienen om een natuurwonder (de conjunctie)

aannemelijk te verklaren, welk wonder dan, in tweede instantie, weer die-

nen moet om aan een grooter wonder (dat van het terugzien der zon) te

doen gelooven. ^

c. De beschouwingen van Baills, 1875.

Baills bood (1875) zijne reeds genoemde memorie bij de Académie des

Sciences aan. 1) Hij verwerpt eenige berekeningen van Lemonnier, maar

stelt de hoogte van Jupiter (bij eenebreedte van 76^)op2025'beneden den

horizon. 2) Hij meent de verschijnselen te kunnen en te mogen verklaren

door totalereflectie„entièrem ent analogue a ce qui se passé dans

laformation de l'arc en ciel,la terre tout entière jouant ici Ie

róle d'une seule goutte d'eau".Daarhijdeaarde niet kon dwingen

om zich, op zijn bevel, in een enkelen druppel waters te veranderen, heeft

1) Voor een vertaling door J. J. van Kerkwijk, zie Ned. Spectator, 1876.

2) Zelfde als Vogel, die wel 2° 44' vindt maar bij een breedte van 75° 45'. Men denke

zich slechts de hoogtelijnen in richting N.N.W.—Z.Z.0. verschoven over 15' verheid.
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hij zich met een „calcul" tevreden gesteld, welks uitkomst aantoont dat

lichtstralen, uitgaande van punten aan de oppervlakte, welke in de rich-

ting van het zuiden 70 lieues (308 KM.) van de waarnemingsplaats ver-

wijderd zijn, het oog eens waarnemers moeten bereiken, onder zekere

omstandigheden van totale reflectie. Op dien afstand van de IJshaven ligt

de kust van Jalmal en deze is, volgens Baills, werkelijk wel door de man-

schappen gezien en waargenomen. De Veer althans verhaalt op 9

Maart 1597 (dat is, in het voorbijgaan opgemerkt, een datum, vallende

verre buiten het tijdperk waarin wonderen aan de lucht waren, hetgeen

de bewijskracht niet juist vergroot) aldus : „alst claer weder waSy hebben wy

^yOns dickwils laten duncken dat wijt landt saghen.ende wesent malcanderen

yyint z. ende z. z. o. van ons hnys^ als eenberghachtich landt
^
ghelijck haer de

y.landen ghemeenlijck op doen^ als men die effen sien mach^\ i) Die afstand

bedraagt ongeveer 300 KM. en Jalmal is laag, of althans niet „berghach-

tich". 2) Het is dus alweer een sterk stuk ! De Veer zegt het ook niet zeer

beslist, hij heeft het zich maar „laten duncken". Maar wat De Veer zich

heeft „laten duncken" wordt door Baills als een onomstootelijke waarne-

ming aangemerkt, waarmede hij het wonder van den onverwachten terug-

keer der zon, dat bewezen moet worden, aannemelijk tracht te maken. Zoo

wordt, door Baills, evenals door Beke, het onwaarschijnlijke benut, om ge-

loof te vinden voor het nog minder waarschijnlijke.

Ik zal trachten eene verklaring aan de hand te doen, waarbij niets ab-

normaals valt aan tenemen, waarbij de terugkeer der zon op 24 Januari 1 594

(voornamelijk wegens gebrek aan interne evidentie van De Veer's voor-

stelling zelve) verworpen wordt, maar waarbij haar verschijnen op 2 7 Janu-

ari en alle volgende data als mogelijk kan worden erkend, mits men

slechts eene niet al te goedkoope geestigheid achter de geheele voorstelling

van zaken wil zoeken ; eene verklaring, waarbij de zeldzame verschijnselen

en wonderen tot gewone natuurverschijnselen worden teruggebracht

en waarbij overigens de zichtbaarheid van Jupiter, op een oogenblik toen

die planeet bijna 3 graden onder den horizon stond en al sedert een uuren

i) In Scheepsnederlandsch zou men zeggen: „zij hebben boterland gezien". Boterland

is een optisch gezichtsbedrog, waarbij wolken en nevels aan de kim den indruk maken alsof

men in de verte land ziet. Het verschijnsel kan nimmer lang duren, omdat men door op het

veranderen van de omtrekken te letten spoedig de waarheid uitvindt.

2) Zie Nordenskiöld „Weltumsegelung" I p. 174, 179 vlg.
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drie kwartier was ondergegaan, kan worden verworpen, als eene onwaar-

achtigheid, z'^^/ later uitgevonden om aan een slechte zaak een schijn van

recht te geven. Om ook der tegenpartij het haar toekomende niet te ont-

houden, deel ik aan het slot, de nota van den Heer Baills mede, die in

elk geval het laatste geeft wat er (buiten d i t artikel) over deze zaak in 't

midden is gebracht.

Dat alles zal vele bladzijden vorderen, vooral omdat de conclusies van

Beke en van Baills tegenwoordig tamelijk'en bijval vinden. F> valt evenwel

niets naders te betoogen vóór er klaarheid bestaat omtrent de geografische

breedte welke voor de overwinteringsplaats moet worden aangenomen.

d. Debreedte van de waarnemingsplaat s.

Met zekerkeid weten wij dat het Behouden Huys, naar Baren ts ei-

gen schatting, op 76° Noorderbreedte of nog iets noordelijker moet

liggen; het „cedelken", dat we thans kunnen raadplegen, neemt allen twij-

fel weg. Wij lezen daar: „dezenhoeckdaerwy waren.... laeg op

den 7 6graed d. .. breeden;" het aantal minuten wellicht nog bij die

76° behoorende kennen wij, helaas, niet i).

Ook vermeldt De Veer eenige waarnemingen. Voor zoover wij zijne op-

gaven als juist mogen aannemen, zouden zij, naar moderne gegevens be-

werkt, tot de navolgende uitkomsten moeten leiden

:

Volgnr.
Datum

volgens Journaal.
Hemellichaam. Hoogte in gi aden. Bevonden N.Br.

14 Deo.

12 Jan. ]

19 Feb.

2Mrt.

II Mrt.

2 Apr.

28 Apr.

10 Mei.

25 Mei.

1596.

597.

Bellatrix 20° 18' ' 75° 43
Aldebaran 29 54 75 48

Zon 3 76 3

Zon 6 48 76 12

Zon 10 19 76 4

Zon 18 40 75 59

Zon 25 8
1

76 6

Zon 3 45
1 75 52

Zon 34 46 1 76 5

Verwerpelijk zijn de uitkomsten van 3, 4 en 8. De hoogten zijn zóó ge-

ring, dat de waarnemingen wel geschied zullen zijn aan het eigen gemaakt

instrumentje (een houten winkelhaak met dito cirkelsector) waarvan De

Veer op 19 Februari verhaalt en dat tegenwoordig in het Rijksmuseum is te

i) In de meergenoemde nota van Plancius afkomstig, handelende over de lengte op zee,

komt het Winterhuys voor, als gelegen op 76° o' N.Br. en-i22° o' O.L. van Corvo.
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zien. De andere waarnemingen zijn ongetwijfeld geschied met behulp van

een instrument dat aan de eischen des tijds voldeed. Opmerkenswaardig

is, dat de waarnemingen i en 2, dat zijn juist die op sterren, aanmerkelijk

lager breedte doen vinden dan de andere welke, bij ongeveer gelijke hoog-

ten, op de zon zijn verricht (6, 7, 9). Reden om dezen boven genen te ver-

trouwen bestaat er, zoover ik zie, niet. Het gemiddelde uit de waarden i

2> 5» 6, 7, 9 geeft 75° 58', dat is: niet noemenswaardig kleinere breedte dan

wij in het „cedelken" opgegeven vinden en ook herhaaldelijk door De Veer

is vermeld.

Uit lateren tijd staat ons eene waarneming van Carlsen i) ten dienste.

Hij bepaalde, den 9den September 187 1, de breedte op 76° 12', maar deze

enkele waarneming zegt weinig. In een tijd toen er nog geen Instellingen

voor de Zeevaart waren, welke zich bezig houden met het keuren en veri-

fieeren van de spiegelinstrumenten waarvan de stuurlieden ter particuliere

vaart zich bedienen, kan het instrument van een walvischkapitein wel een

fout van een minuut of tien hebben doen begaan, gezwegen nog van de

vraag of en welke hoogtecorrecties Carlsen heeft toegepast. Er waren

in die jaren wel walvischkapiteins in de wateren van Nova-Zembla die in

het geheel geen sextant hadden ! 2) Men heeft echter ook nog eene waar-

neming van Gardiner. Deze, 3) die wel goed zal zijn uitgerust geweest, be-

paalde den 3osten Juli 1876 de breedte op 76^ 18'. Het is maar beter op

die waarneming niet te bouwen, want er wordt bij gezegd dat zij verricht

werd tijdensmist!

Men zal echter niet ver van de waarheid blijven, zoo men eene breedte

van 76° als juist aanneemt. Men is dan iets noordelijker dan het gemid-

delde van De Veer's allerbeste gegevens (een zestal 1) doet vinden ; het

verschil bedraagt 2' (een halfuur gaans), maar het is veroorloofd dat be-

drag erbij te nemen om toch een weinig toe te geven in de richting van

Carlsen en van Gardiner. Persoonlijk zou ik geneigd zijn de breedte nog

wat zuidelijker te stellen, bijvoorbeeld 75^45' en dat vooral, om af te

kunnen rekenen met straalbuigingsverschillen van eenige minuten boogs,

die overigens op den 3den November 1596 en 8 Febr. 1597 moeilijk te ver-

klaren zijn. Beke heeft zich, maar op eenigszins andere gronden, van de

i) Zie: de Jonge, Nova-Zembla, i 8 7 3, p. 6.

2) Zie: Verslag van den zesden tocht van het poolschip Willem Barents, p. 44.

3) Zie : de Jonge, Nova Zembla, i 8 7 7, p. 5.
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waarde 75^ 45' bediend. Ik kan mij niet aan den indruk onttrekken dat

hij, om de breedte zoo zuidelijk mogelijk te krijgen, telkens indulgeert in

het toepassen van correcties voor halve middellijnen, waar overigens geen

zekerheid is dat een rand inplaats van het middelpunt der zon werd ge-

observeerd. Hem was echter (1853) ^^ inhoud van het „cedelken" nog

niet bekend en dat mag toch meespreken ! Ik van mijn kant heb wellicht

kimduiking toegepast, waar het niet volmaakt zeker is dat de waarneming

zulks vereischt. De breedten vallen daardoor dan wat noordelijk. Zoo

heb ik dus een bedrag van 76° N.Br. als «d7r;« en 7
50 45' als zuidelijke

limiet aangenomen. De uitkomsten van de redeneeringen worden zoo-

doende niet geflatteerd.

e. De geboekstaafde feiten.

I. Het heet dat de zon den 2den November 1596 in ZZO is opgekomen

om in ZZW onder te gaan. Voor zon, lees : „bovenrand der zon" want „hy

quam met zijn volle rondicheyt niet boven etc". Men kan gemakkelijk

narekenen wat hiervan zij. Bedroeg de breedte der waarnemingsplaats 76°

en de declinatie 14° 49' Z., dan is die bovenrand niet opgekomen en onder-

gegaan in Z 22^, 5 ^ maar wèl in Z 6^,5 ^ gevende een verschil van 16°

op 't kompas; teveel toch om zoo maar over het hoofd te worden gezien.

Was echter de breedte van de waarnemingsplaats wat kleiner, b.v. 75°

45' dan zouden de bedoelde azimuths geweest zijn Z 12°, 4 —^ gevende

toch ook een verschil met de waarneming van lo^. Dit is toch wel wat

veel. i)

Maar kan de zon wellicht zichtbaar geweest zijn boven de kim, terwijl

zij inderdaad beneden den horizon stond, in de opgegeven richtingen van

ZZO en ZZW ? Het antwoord daarop geeft onderstaand tabelletje, ») dat

i) Het klinkt wel wat vreemd dat 15' breedteverschil 6" verschil in azimuth bij opkomst

en ondergang geven. Men bedenke dat de dagboog van de zon zoozeer evenwijdig aan den

horizon liep dat de uurhoeken bij opkomst en ondergang ook aanmerkelijk verschilden. De

declinatieveranderingen in acht nemende heeft men 't navolgende

:

Breedte.
Bij zonsbovenrandsopkomst ! Bij zonsbovenrandsondergang

T. ! P. T. P.

76°
I

6° 39', 4 27™ 32», 6 I
6° 14', 5 25«»49«, 6

75° 45'
j

12 37, 9 52 17, 2
I

12 12,3 50 31, 6

2) Bij deze en alle volgende berekeningen heb ik de zons-parallax bij 0° hoogte ad 9"

steeds verwaarloosd. De waarnemingen zelf wettigen een dergelijke nauwkeurigheid van

werken niet. Het komt ten slotte slechts op minuten straalbuiging aan.
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berekend is voor breedten 76° en 75° 45' bij declinaties, die opgemaakt

zijn zoowel voor het oogenblik waarop de zon in ZZO als dat waarop zij in

ZZW stond (0-lijke of W-lijke uurhoek i" 3301).

! Negatieve ware 1 Negatieve ware Na aftrek kimd.

Breedte,
j

zonsmiddelp. hoogte
\ 1/2 m. zonsbovenr. hoogte ^t

^
Ih^h"

!
bij ZZO.

I

bij ZZW.
;

bij ZZO. bij ZZW. /zS^ | zzw.

76'
I

i°S3'S5" i°56'26" i

. „
i

i°37'45"
I

10 10 '

75 45 1 40 5 ï 42 49 i 23 55

i°4o'i6"

1 26 39

i"34

1 20

1° 36'

I 23

De waarden van 1° 36' tot i^ 23' overtreffen ons maximum-bedrag niet

a/ te zeer. Men bedenke dat de waarnemingen ook aangedaan kunnen

zijn door aardsche straalbuiging (die in de kimduiking is opgenomen, maar

die we toch niet recht van de astronomische kunnen scheiden) en ook dat wij

de richtingen ZZO en ZZW niet juist als door De Veer „afgemikr behoeven

op te vatten. Hier valt dus vast te stellen dat het mogelijk is dat De Veer

de zon in ZZO heeft zien opkomen en in ZZW heeft zien ondergaan.

Het loont echter de moeite de navolgende vraag te stellen : „op welken

datum kwam de zonsbovenrand in Z 22^,5 O op en ging zij in Z 22^,5 W
onder, indien alle uiterlijke voorwaarden met het normale overeenkwa-

men ?*' Het antwoord is : 3 dagen eerder, te weten den 3osten October. Het

azimuth van zonsbovenrandsopkomst of -ondergang bedroeg op dien

datum

:

in 76O N.Br Z 22,01 ^,

in 75° 45' Z 24, 4 §.

2. Het heet dat de zon, den 3^60 November 1596, in Z 8° 26' 15" ^ is

opgekomen en ondergegaan, en op den middag met den bovenrand nog

eventjes zichtbaar is geweest. Onder „normale" omstandigheden zou niets

van dit alles mogelijk zijn, tenminste niet op eene breedte van 76°, want

de declinatie der zon bedroeg op den middag 15° 9' Z., zoodat de boven-

rand, zelfs op den middag, nog 47' beneden den horizon is gebleven (n.1.

astr. straalb. 47'). Maar wat bij 76° niet mogelijk is, is het bij 75° 45' breedte

wèl. Op die breedte komt de bovenrand, op den middag en onder normale

omstandigheden nog 2 a 3' boven de kim uit. Er kan dus, in dit laatste ge-

val, ook sprake zijn van opkomen en van ondergaan. Berekening echter

doet voor het azimuth van den zonsbovenrand bij opkomst en ondergang
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Z 30 52' ;^ vinden, een bedrag dat toch wel wat veel van Gerrits opgave

(Z 80 26' ^) afwijkt.

Maar ook hier kan raen de vraag anders stellen. Men kan weer vragen

:

kan de zon (althans haar bovenrand) in de door De Veer opgegeven rich-

tingen I) zichtbaar zijn geweest (op beide breedten en anders op welke van

die beide), al stond zij wellicht aanmerkelijk beneden den horizon ? Het

antwoord daaropgeeftde onderstaande tabel, die berekend is voor breedten

van 76° en van 75^ 45' bij de clinaties geldende voor het oogenblik waarop

de zon in Z f O, Z, ofZ | W stond (0-lijke uurhoek qu 35™, bij meridiaans-

doorgang Qu, en W-lijke uurhoek o" 35»»).

Breedte

Negatieve ware rons- 1

middelpuntshoogte
j

bij

Z.3/4O.

bij
I

bij
I

^
Zuid Z 3/4W.

I

3

Negatieve ware zons-

bovenr. hoogte

bij
I

bij
I

bij

Z.3/^0.
I

Zuid IZ.S/^W.

Na aftrek kimduik. ad

S' blijft astron. straalb.

bij bij
!

bij

Z.3/^0. Zuid 1Z.S/4W.

76»

75" 45'

I 17 13 I

I 2 23 o 53

'

'i'iS'is'l

323 I ^, 46 14

w 2 4

4714

56'

41

47

32

Deze waarden blijven ruimjbinnen de gestelde limiet van 1° 21', of na-

deren tot de normale bedragen van 35 of 36 minuten boogs. Er moet dus

vastgesteld worden dat de opgaven geen bijzonder wantrouwen verdienen,

te minder omdat ook het azimuth van Z | — niet zoo precies zal zijn afge-

mikt. Wil men b.v. Z | O en Z { W aannemen, in plaats van Z -| O en Z |^

W,dan worden de uitkomsten nog gunstiger. Die voor den middag gevon-

den blijven onveranderd (47' of 32') daar zij onafhankelijk zijn van azimu-

thale fouten.

3. Den 3den November 1 596 (het feit werd sub 2 reeds aangestipt) werd

naar De Veer's beweren, de zon voor de laatste maal waargenomen, maar

zóó dat men „den boven cant maar effen sien mocht". Laten we de in 't

voorgaande gereleveerde straalbuigingen een oogenblik buiten beschou-

wing, dan leert een eenvoudige becijfering dat men, op 7 6^ N. Br. en bij

eenehoogte van het oog des waarnemers „s o o hoogh al sde marsvan

o n s s c h i p'*, dien bovenrand eigenlijk niet meer heeft kunnen waarnemen

.

Dierand zou reeds 12' beneden de zichtbare kim hebben gestaan, doch,

waar de breedte van de waarnemingsplaats niet z u i v e rbekend is, de hoogte

i) De Veer zegt: Z t O wel zoo Zuid en Z t W wel zoo Zuid ; w ij zouden daaronder ver-

staan Z. 7/8 O. en Z. 7/g W., maar in De Veer's tijd rekende men niet met achtsten van stre-

ken, daarom heb ik zijne opgave vertolkt door Z. 3/^ O en Z 8/4 W.
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van de mars geschat moet worden en ook de straalbuiging ettelijke minuten

grooter kan zijn geweest dan haar „normaal'' bedrag van 35 a 36', bestaat

er geen bezwaar om dit verschil tusschen theorie en waarneming toe te

schrijven aan omstandigheden buiten onze controle vallende. Er is ook

geen redelijke grond om Gerrits mededeeling omtrent het wegblijven van

de zon na dezen datum te betwijfelen. Integendeel. Waar wij vernemen,

dat zij den 4den November niet meer gezien werd, verbaast ons dat vol-

strekt niet. Haar zuider-declinatie was toen al weer met 18' toegenomen

;

haar bovenrand stond op den middag van dien datum een halve graad be-

neden de kim. Dat zij, onder die omstandigheden, «/>/werd waargenomen,

strookt met normale toestanden.

4. Welke berekening zullen de mannen, met Rarents aan hunne spits,

toen gemaakt hebben om het oogenblik te voorspellen, waarop het hemel-

lichaam weder aan de kim moest verschijnen ? Is het noodig uiteen te zet-

ten dat die berekening van ^a/ oogenblik, waarvan voor allen alles afhing,

terstond gemaakt is? Is het noodig dat wij ons nog trachten voor te stellen

hoe, gedurende den ganschen langen winternacht, de terugkeer der zon

met ongeduld werd verbeid, hoe het aantal dagen datnogverloopenmoe?t

telkens weer werd uitgerekend, nadat de reeds voorbijgekropen etmalen

waren opgesomd en weer afgeteld ? Neen immers. Men kan zich slechts voor-

stellen dat de noodige berekenine; tot in het oneindige is gemaakt en overge-

maakt. En hoe gemakkelijk was zij te verrichten, ja zóó zuiver te verrichten

datonbekendheid met de breedte van de plaats waarmen
zich bevond, onbekendheid met de decli natie der zone non-

bekendheid met het juiste bedrag der straalbuiging (mits

deze laatste niet merkbaar afweek van haar bedrag op dien gedenkwaardi-

gen 3den November) geen den minsten invloed op de uitkomst konden uit-

oefenen ! Ongetwijfeld heeft Barents, heeft Heemskerck, heeftieder van de

„maats" voor zoover niet volslagen vreemd aan de beginselen der reken-

kunde, die becijfering bij herhaling gemaakt en weer overgemaakt. Men

behoefde immers om dien datum te vinden, slechts te berekenen hoeveel

etmalen er van den middag van 3 Nov. tot op het wintersolstitium moes-

ten verloopen, om vervolgens dat aantal etmalen weer op het oogenblik

van solstitium toe te passen ') ! Die uitkomst deed den datum kennen

i) Slechts is deze berekening in zoover onjuist, dat zij een volmaakt eenparige snelheid

van de zon in haar baan onderstelt.

LinschotenXV. VU
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waarop de bovenrand der zon, onder gel ij keomstandigheden van

straalbuiging als op 3 November, weder aan de kim moest ver-

schijnen. Juist met alle straalbuiging, voor zoover zij den 3den November

normaal was geweest, of bij terugkeer der zon niet abnormaal zou zijn, was

dan ineens afgerekend. Dat zij op dien 3den November niet veel van de

normale waarde afweek hebben wij reeds opgemerkt

De bewuste berekening komt dan als volgt te staan

:

zonsbovenrand laatst gezien 3 Nov. 1596 (middag)

wintersolstitium volgens Scaliger i) 2iDeci596 ten yu av.

aantal etmalen van 3 Nov. tot solstitium 48 etmalen en 7 uren

wintersolstitium volgens Scaliger 21 Dec. i 596 ten yu av.

zonsbovenrand komt terug den 69 ad 70 Dec. 1597

d.i. : 7 of 8 Februari 1597.

Dat was de verwachting die, volkomen terecht, door allen gedeeld werd.

Laat ons nu nagaan wat Gerrit verhaalt gedurende het tijdvak 3 November

1596 tot omstreeks 7 of 8 Februari 1597.

5. Over November en December ontbreken niet alle mededeelingen

die, zoo zij niet met opzet zijn ingelascht, kunnen dienen om aan te toonen

dat de dateering der etmalen binnen zéér enge grenzen juist is gebleven.

Nog op 15 December staat aangeteekend dat de maan 15 dagen oud was,

hetgeen bijzonder goed met Scaliger's opgaven klopt. De schemeringsver-

schijnselen, waarvan op 8, 13 en 16 Januari melding wordt gemaakt, zijn

vaag, of, wat op hetzelfde neerkomt: niet scherp genoeg om wantrouwen

in de dateering te wettigen. Op den middag van den 2 2sten Januari heet het

reeds zoo helder, dat sommigen zeggen „dat de Son haest openbaren soude".

De uitdrukking is te vaag om er eene voorstelling omtrent de male van

schemering uit te willen afleiden ; maar merkbare schemering was er. De

zon immers stond op den middag nog maar een kleine 6° beneden de kim.

Van groot belang is de verzekering van Willem Barents, die op dit gezegde

gevolgd zou zijn en die geluid zou hebben: „dattet noch wel meer

als twee weecken te vroech was". Zoo wij De Veer hier mogen

vertrouwen, rekende Barents dus op eenigen datum later dan 5 Februari,

zoo goed als zeker op 7 a 8 Februari, maar z e k e r n i e t eerder dan 6 Fe-

bruari. Op grond van onze berekening is het slechts logisch, dat wij hier

i) Volgens De Veer zelf waren de Ephemeriden van Scaliger aan boord aanwezig. Deze

geeft voor het solstitium 11" tijd van Venetië, dus ongeveer 7» tijd van Nova-Zembla.
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opnieuw vast stellen: Barents rekende op 7 Februari op zijn vroegst.

Tot dusver levert het journaal geen moeilijkheden op; met den 24sten

Januari vangen zij aan. Op dien datum gaan Heemskerck, De Veer en

„nog een derde" naar het zeestrand, dat (naar we sedert Carlsen's bezoek

aan de IJshaven van 187 1 weten) niet meer dan 300 ellen van de hut was

verwijderd. Daar zien zij — Gerrit het eerst van allen — de „kimme van-

der Sonne". Natuurlijk spoeden zij zich fluks wederom naar huis

om de even heuglijke als onverwachte tijding aan de maats over te bren-

gen. Maar wat gebeurt daarop ? Geschiedt er wat men verwachten mocht,

stormen nu allen naar buiten om hun deel te hebben aan het groote feit

van den dag? Weineen, niemand roert zich ; Barents verklaart niet te ge-

looven wat drie anderen, die niet meer dan enkele honderden Meters weg

waren, hebben waargenomen. Hij geeft zich ook geen de minste moeite om

zich te overtuigen van het wonder, ware het alleen om het op grond van

eigen waarneming te kunnen ontkennen ! Hij verklaart nu dat het „o m-

trent" veertien dagen vóór den tijd is. En de anderen? Zij toonen zich

even apathiek als Barents ; niemand gaat kijken ! Slechts worden er „diver-

sche weddinghen" aangegaan (daarvoor zijn ze niet te apathiek) en de

Schipper (een Jacob van Heemskerck !) vindt dat alles maar best ! In z ij n

tegenwoordigheid wordt er openlijk gewed over de waarachtigheid van

z ij n getuigenis en hij laat het zich rustig aanleunen ! Geloove dit alles wie

het gelooven wil. Wie niet met gelooven alleen tevreden is, erkenne dat de

interne evidentie van dit verhaal ver te zoeken is.

6 Weer gaan er drie etmalen voorbij, waarop mist en heiïgheid beletten

dat de zon opnieuw wordt waargenomen ; de „diversche weddinghen" schij-

nen geen diepen indruk te hebben achtergelaten, men denkt aan de zon

niet meer ^ men geeft zich geenerlei moeite om harentwil — zoomin als om

de weddenschappen. Eerst den 2 7sten^ als Heemskerck op den inval komt

om eens te onderzoeken of hij over het dak van de hut naar buiten zou

kunnen komen en één van de maats het gebouwtje verlaten heeft, om te

zien of het den Schipper gelukken zal schoorsteenvegersgewijze in de bui-

tenlucht te komen, wordt de zon, als plotseling en onverwacht (!)

door dien éénen maat gezien. En wat gebeurt er «?<;, blijven de mannen nu

allen even apathiek als drie dagen te voren? Weineen, thans doet allehens

op het gerucht van dien éénen maat, juist wat het drie dagen tevoren, op

het bericht van zijn knappen schipper en nog twee anderen niet heeft ge-



daan, ieder stormt nu naar buiten, ofwil men Gerrits eigen woorden: „qua-

men alle tsamen haestich uit, ende saghen alle gelijckdeSon

in zijn volle rondicheyt, weynich boven den Horizont".

Behoudens de groote merkwaardigheid, dat de zonsonderrand nog ruim

4 graden beneden de kim moet hebben gestaan, toen alle schepelingen haar

beeld „in zijn volle rondicheyt" daarboven ontwaarden, draagt dit verhaal

toch enkele kenmerken van waarheid. Zelfs is er iets afwezig, dat, juist

door die afwezigheid, de waarde der voorstelling verhoogt, al zal het op

den duur moeten dienen om haar waarachtigheid te betwijfelen. Er

staat namelijk, op dezen 2 7sten Januari zoomin als op den voorafgaanden

24sten^ vermeld dat Willem Barents, als van verbazing is omver gevallen,

toen hij voor oogen zag hoe zijn beste berekeningen eerst ruim veertien,

daarna ii a lo dagen gefaald hadden. Het is van De Veer niet politiek

geweest dat hij niet vermeldt, hoe Barents zich gedroeg. Of was er mis-

schien geen enkele reden om verbaasd te zijn ? Het nader onderzoek zal

het moeten leeren.

Maar dit staat vast : er is in een gedeelte van deze laatste mededeeling

een kern van waarheid, zonderling afstekende bij de innerlijke onwaarheid

van het bericht op den 24sten, Er volgt echter weer iets dat in hooge

mate verdacht klinkt.

7. Een dag later namelijk, dat is den 28sten januari, beginnen de mannen

zich „wat te oefifenen, met gaen, loopen, de cloot altemet te schie-

ten, also wy doen van ons mochten sien". Waartoe die mededeeling, op

den 28sten^ wanneer wij reeds uitgenoodigd zijn geweest om te gelooven

dat de zon al den 24sten verschenen was, terwijl het toen reeds hel-

der genoeg was om Heemskerck, De Veer en nog een derde te veroorloven

een wandelingetje aan 't strand te maken? Zou het dan ook niet reeds dien

24sten licht en helder genoeg zijn geweest om met den kloot te schieten

zoo goed als reeds de?i ijden 2 Want een gevoel van groot wantrouwen be-

kruipt ons, wanneer wij ons te binnen brengen dat hetzelfde geluid al

vijftien dagen vroeger (13 Januari) vernomen is. Er staat immers op

dien datum te lezeu dat de mannen uitliepen „ende schoten den

cloot met de cloot van de vlaghspil die wy voor heenniet

conden sien loopen."

8. Den 3isten Januari ziet men de zon „claer schynen", hetgeen toch
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wel zal willen zeggen dat haar onderrand een eindweegs boven de kim

stond. Die rand stond immers naar De Veer verzekert den 27sten al boven

de kim! Maar wil men dit op 31 Jan. gelooven, dan moet men ook aaneen

straalbuiging van ruim 3° gelooven. Men merke wel op dat de wonderen

sedert 24 Januari niet van de lucht schijnen te zijn geweest i).

9. Den Ssten Februari (omineuse datum !) heet het dat de zon in ZZO

opkwam om in ZZW onder te gaan, juistals op denaren November te voren.

Men moet echter eene breedte van iets minder dan yó'' aannemen om, op

dezen datum, ook maar van „opkomen'' te kunnen spreken en in de opge-

geven richtingen van ZZO en ZZW zou de zonsbovenrand, toch nog ruim

I V,° beneden de kim hebben gestaan. Gemakkelijk kunnen we dat weer in

een staatje weergeven als op 2 en 3 November.

i Negatieve ware zons- '

i

Negatieve ware zons- Na aftrek kimd.

I .,, , ... ;

Zons , , , ^ ad 4' is astron.
Breedte. 1

middelpuntshoogte i ' bovenrandshoogte
straalb bii

I

bijZ.Z.O.
I

bijZ.Z.W.
j

^'^"'
j

bijZ.Z.O.
|

bij Z.Z.W. z.Z.O. |Z.Z.W.

76°
\

2° s' 40"
I

2° 3' 16"
i j^ j I

1° 49' 26" ' 1° 47' 2"
I

1' 45'
j

1° 43'

75 45
j

I 51 50
j

I 49 25 ' '"^
j

I 35 36 I 33 " I
1 32

I

X 29

Evenals we op 2 November deden, kunnen we ook hier vragen welke de

datum is geweest, waarop de zonsbovenrand onder normale omstandighe-

den in ZZO op- en in ZZW onderging. Dat is niet den Ssten maar wèl den

uden Februari gebeurd. Bij breedten van resp. 76° of 75° 45' vindt men,

op dien datum, een azimuth bij opkomst of ondergang van Z 20° 26' ^ ofZ

Den igden Februari is de bajert gebroken. Men neemt eene middags-

hoogte waar, bij declinatie 11" 16' en becijfert daaruit eene breedte van

76° 3' of, zoo men wil in rond cijfer: 76°.

10. Er valt nog een natuurwonder te behandelen, dat tot nog toe is

overgeslagen, omdat we ons allereerst tot de zon zelfwenschten te bepalen.

Daarbij zullen we vooreerst den veiligen kant houden door, evenals Wil-

lem Barents en de overigen zouden gedaan hebben, het feit dat de

zon op 24 Januari was verschenen aan Heemskerck, De Veer en nog een

i) Beke en Baills hebben zich van den 3isten Januari niets aangetrokken. Na het won-

der van 24 Januari te hebben goedgepraat, nemen zij de verdere wonderen zoowat als

vanzelf bewezen aan.
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derde, onbewezen te achten. De frase van De Veer op 27 Januari: „Doen

wast buyten alle twyfel, of wy hadden de Son den 24 Januarij gesien", is

niets als eene frase. Men kan geen wonder waar maken, door zich te beroe-

pen op een gelijksoortig wonder dat drie dagen later werd opgemerkt!

Den 24 Januari stond de zonsbovenrand nog bijna 5 graden beneden den

horizon en alle schepelingen, op drie na, waren (De Veer zelfzegt het!) over-

tuigd dat het heele verhaal niets om 't lijf had. Voorloopig behoeven wij

geen verklaring te zoeken vcor een verschijnsel dat door de meerderheid

der opvarenden niet werd geloofd, ja bij navraag zou zijn ontkend gewor-

den. Immers, het heet dat zij met de drie anderen „geckten'' en „weddin-

ghen" aangingen. Misschien behoeven we dit niet eens letterlijk op te vat-

ten. Misschien werd er in het geheel niet „gegeckt" of gewed, omdat ....

er niets gebeurd is en de Veer het heele verhaal later maar verzon. Ook dat

zal onderzocht moeten worden.

Maar wèl zullen wij het verschijnsel vanden 27sten nader moeten beschou-

wen, het verschijnsel van dien merkwaardigen datum toen allen de zon

„in haar volle rondigheid" zagen. Waar het den 24sten nog minstens 14 da-

gen te vroeg was, was het den 2 7sten toch nog minstens 10 dagen te vroeg.

Het middelpunt der zon stond (den 2 7 sten) 4° 27' beneden den waren hori-

zon van de op 76° gelegen waarnemingsplaats; haar onderrand stond 4"* 39'

(op 75° 45 : 4° 24') beneden de kim. Toch zou men dien onderrand nog

boven de kim uit hebben gezien ! Er werd hier een straalbuiging geconsta-

teerd van 4° 39' ad 4^ 24' op haar minst, dat is : een straalbuigingsab nor-

mi telt van 4° 4' ad 3° 49', ook op haar minst ! Waarden niet al te zeer af-

wijkende van die waaraan we den 24sten hadden moeten gelooven,toende

straalbuiging ^ 52' ad 4° 37', de abnormiteit 4' 17' ad 4° 2' zouden hebben

bedragen. Was er dan misschien geen andere abnormiteit als deze ééne dat

men zich toch een dag of tien in den datum vergiste?

Allerminst, zegt Gerrit De Veer, de data zijn astronomisch geverifieerd.

Ten bewijze daarvan voert hij aan, dat er, den 24stea Januari (astr. datum)

eene conjunctie van de Maan met Jupiter zou zijn waargenomen, welke

door Scaliger, in zijne Ephemeriden, voor den bewusten datum was aange-

kondigd. Zij moest volgens dien geleerde, den 24sten Januari ten 13 ure

(tijd van Venetië) plaats grijpen; zij is, volgens De Veer, op Nova-Zembla

waargenomen des morgens ten 6 ure van den dag volgende op dien waarop

de zon voor het eerst weer was gezien, dus ten 6 ure 's morgens van 25 Ja-

nuari (burgerl. datum). Juist deze mededeeling, die de waarheid van het
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verhaal zou moeten bevestigen, draagt inwendige kenmerken van onwaar-

heid.

Op verzoek van Beke heeft de sterrekundige Vogel die conjunctie na-

gerekend en hij heeft bevonden ;
i)

Maan Jupiter

den 24 Januari ten 12^ 5901 ^s 32° i7',3 Lengte Tf"^" 17,3 Lengte

(tijd van Venetië). 2 58,3 N.Br. i 4,3 Z.Br.

Er is dus inderdaad „conjunctie in lengte" geweest, maar de maan die

(naar men ziet) 4° 2 ,6 van Jupiter verwijderd was, stond, naar Vogel's be-

rekening, 3° 48' hooger dan die planeet zelve, die op het oogenblik der con-

junctie, reeds sedert i uur en 48 minuten was ondergegaan en zich

2° 44' beneden den horizon bevond! 2) „This is very remarkable"

zegt Beke, wie zou het hem niet nazeggen? „Thisis veryremarkable.

„For, as is well known, the setting of even the brightest

„stars is not perceptible. They always vanish before they

„reach the horizon. The peculiar state of the atmos-

„phere, which at noon of the same day had raised the

„sun's disc nearly 4°, allowed a star to be obseived which

„had set i hour and 48 minutes previously". Zou de gevolg-

trekking dat de maat der onwaarachtigheid is volgemeten, niet eerder voor

de hand liggen ? Er was echter nog meer dat „remarkable" was ! Jupiter

moet 2 3-3 streken beWesten het Noorden hebben gestaan en in die rich-

ting hadden onze waarnemers geen vrije kim, maar land; hoog

land en dicht bij zeker ! Toch zagen zij de planeet, die bijna 3 graden be-

neden den horizon stond, niet alleen boven de kim, maar zelfs boven de

heuvels uit! Toch weet Beke, die dit laatste niet eens bedacht heeft,

nog een argument uit te vinden waarmede hij Gerrits goede trouw boven

verdenking zal stellen : Gerrit was niet knap genoeg om de waarneming,

zooals zij zich moet hebben voorgedaan, door berekening uit te vinden

;

dus kan hij haar ook niet verzonnen hebben en als hij haar niet heeft kun-

i) Vogel gebruikte voor de breedte der waarnemingsplaats 75*^ 45'. Men beseffe dat de

hoogtelijnen tusschen die breedte en de door mij aangenomen breedte van 76° en bij een

azimuth van 2-/2 streek, slechts 13' uiteen liggen, terwijl de hoogteverschillen van Maan en

Jupiter praktisch onveranderd blijven. Waar Scaliger's Ephemeriden i" geven, gaven die

van Martijn Everart Brugh 12 ^ tijd Brugge, bij een lengteverschil Venetië-Brugge van

o« 49».

2) Voor 76° wordt dat (verschuiving hoogtelijn) 2° 31' (Baills geeft 2° 36').
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nen verzinnen, dan moet hij het verschijnsel ook hebben gezien. Toege-

geven, tot het berekenen van de waarneming was hij niet in staat ; maar

was hij, of een ander, niet voldoende vertrouwd met de behandeling van

een globe om een constructieve oplossing te vinden, juist nauwkeurig ge-

noeg om het publiek zand in de oogen te strooien en net niet nauw-

keurig genoeg om het tegen nauwkeurige becijfering uit te kunnen

houden? Zoo knap was hij misschien wèl. En was hij het niet, dan vond

hij later, te Amsterdam, onderwijzers in de zeevaartkunde genoeg, die

wel een handje wilden helpen, vooral indien hij onzuivere bedoelingen

had. Maar over die bedoelingen nader.

Op een globe van normale, of zelfs van groote afmetingen, kan men nu

eenmaal niet zéér nauwkeurig werken en waar de fouten in de gegevens,

als lengte en breedte der waarnemingsplaats en ephemeriden van Jupiter

en Maan nogal belangrijk waren, mag men, zoo de globe gebruikt wordt, ook

belangrijke fouten in de uitkomst verwachten. De aangewezen aanleiding

tot fouten is van dien aard, dat men er gemakkelijk dupe van worden kan.

1 1. Trekken we alle merkwaardigheden nog eens samen.

Datum. VERSCHIJNSEL. BEMERKINGEN.

2 Nov. '96. Zon heet in Z.Z.O. op- en in Z.Z.W. In de bewuste richtingen moet

onder te gaan. dan de straalbuiging 1° 36' ad i°2o'

bedragen hebben.

3N0V. Zon heet in Z.s/^O. op- en in Z.3/^W. In de bewuste richtingen heeft

onder te gaan. de straalbuiging 57' ad 35' bedragen.

24 Jau. '97. Drie personen zouden den bovenrand De zonsbovenrand stond bijna 5°

der zon hebben gezien. Twaalfande- beneden den horizon.

ren hechtten daaraan geen ge-

loof.

25 Jan. Conjunctie Maan en Jupiter waarge- Eigenlijk wordt niet de conjunctie

nomen. in lengte, maar wèl de conjunctie in

azimuth beschreven. Jupiter stond

2V2 graad beneden de kim, die, door

de nabijzijnde heuvels, niet eens vrij

was 1

!

27 Jan. Allen zien de zon in haar geheel. De zonsonderrand stond 4° 39' ad

4" 24' beneden de kim I

28 Jan. Het is helder genoeg in de lucht om Maar 13 Jan. werd dat spel reeds

„de cloot altemet te schieten".

1

gespeeld.
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Datum. !
VERSCHIJNSEL. I BEMERKINGEN.

31 Jan. Men ziet de zon „claer schynen". De zonsonderrand stond ruim 3°

beneden de kim

!

8 Feb.
I

Zon heet in Z.Z.O. op en in Z Z.W. In de bewuste richtingen moet

j

onder te gaan. dan de straalbuiging i" 39' ad 1° 45'

i
i bedragen hebben.

Gerrit vergt toch wel veel van ons goed geloof! Hij laat van 24 Jan. tot

en met 31 Jan. (een week lang) het bedrag der straalbuiging de grenzen te

buiten gaan waarbinnen zij zich, naar menschelijk weten, als regel houdt.

Niet alleen in het zuiden is die straalbuiging soms meer dan 4O grooter

dan normaal, ook in het noorden bereikt zij een bedrag dat meer dan

2} graad grooter is dan men rechtens verwachten mag en dit alles terwijl de

op 14 Dec. en 12 Jan. verrichte waarnemingen op sterren geener-

lei raadselachtige afwijkingen aanbieden! Van Igloolik (zie

Fisher's waarnemingen hiervoren) is ééne waarneming bekend die een

straalbuiging van i^ 21' heeft doen vinden, dat is 45' a 46' meer dan nor-

maal, maar wat zegt dit eene geval tegenover de afwijkingen van i tot 4

graden meer dan normaal, waaraan Gerrit de Veer ons wil doen gelooven,

niet slechts in ééne richting, maar den geheelen horizon rond? Een ant-

woord behoeft nog niet gegeven te worden, doch wèl kunnen wij vaststel-

len dat Gerrits gegevens, de normale waarden overschrijden, soms zelfs

met alle bekende wetten der straalbuiging spotten en dat de belangrijkste

der opgesomde verschijnselen, waaraan wij geloof hebben te schenken of

niet want een middenweg is er ook niet, in strijd zijn met alle sedert De

Veer opgedane kennis, i)

Zoo dan De Veer aan het verzinnen is geweest

:

wat mag hem daartoe bewogen hebben ?

welke mag de kern der verzinsels zijn ?

en waarom heeft hij zijn beweringen, die in vakkringen geen

geloof vonden, tot het einde volgehouden

?

Deze vragen moeten thans hare beantwoording vinden.

i) Eene door Mr. J, C. de Jonge, Nova-Zembla, i 873. p. 19 gedane mededeeling van

eene waarneming van Pachtusow (1832733) kan veilig buiten beschouwing blijven. Mr. de

Jonge zelf verklaarde niet te weten of Pachtusow volgensouden of nieuwen stijl dateerde

Van een Rus mag men toch wel het eerste onderstellen, hetgeen zijn data (19de eeuw) 12

etmalen verder brengt.
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f. Hoe de feiten recht te zetten.

„Als iemand verre reizen doet, dan moet hij wat verhalen". De Veer en

zijne tochtgenooten hadden heel wat te verhalen ; maar, zooals het altijd

gaat wanneer de vertelling begint : hij die vertelt, weet tevoren niet wat

zijne toehoorders meer of minder belangrijk zullen vinden. Zelfs zal hij

soms zijn publiek al bijzonder grondig moeten kennen, om te durven voor-

spellen wat het zal willen „slikken", wat niet. Zoo verging het den jongen,

die, van zijn eerste zeereis teruggekeerd, de stoutste stukken met volkomen

succes aan zijne moeder had voorgejokt, totdat hij, ten einde raad, op eene

vraag van de moeder om nog meer mooie verhalen op te disschen, niets

meer wist te vertellen, of het moest zijn dat hij een „vliegenden visch" had

gezien. Wat zei toen de moeder? „Jongen, je moest je schamen een oud

mensch zoo voor den gek te willen houden." Het komt ook voor, dat een

verteller iets meent te moeten verzwijgen omdat het hem al zéér onbe-

langrijk lijkt, terwijl dan juist blijkt dat zijn toehoorders daarvoor de leven-

digste belangstelling gevoelen. Wèl kon De Veer verhalen van gevechten

met „felle verscheurende beyren", van de ontdekking van het „Beren-

Eiland", van die van „Spitsbergen", van de merkwaardige overwintering

en van den nog merkwaardiger terugtocht in open sloepen over de wijde

zee, maar misschien waren al die gedenkwaardige feiten betrekkelijk van

belang ontbloot voor de lieden zelf, die, hoe zij zich ook geweerd hadden,

toch sterk onder den indruk stonden van het kapitale feit : dat zij het doel

van de reis gemist en hun schip verspeeld hadden. Eenig feit dat

in de vakkringen de aandacht kon trekken en tevens geschikt was

om haar een weinig van de mislukking der reis af te leiden, een feit dat

waar en toch weer niet-waar was, ietsraadselachtigs, een „puzzle",

kon contenance geven. Daarbij moet men dan weer bedenken dat de

tochtgenooten volstrekt niet zoo hoog gedacht zullen hebben over het

doorleefde en het gepresteerde als wij daarover denken. Ik herinner

mij den état-raajor van een schip, waarmede een reis om de wereld ge-

maakt was, die, na volbrachte reize, getuigde dat het merkwaardigst

overkomen feit in het schrappen van een datum uit den kalender

had bestaan. Iets vreemds in de tijdrekening dus. Misschien vinden we

iets van dien aard bij De Veer. Geestig op zijn manier, beschreef de bio-

graaf van Witte Corneliszoon de With, een auteur die inzage van des Ad-

miraals papieren had mogen nemen een dergelijken puzzle, in verband met
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de Nassausche Vloot (1623). i) Na verhaald te hebben van buitgemaakte

suikerprijzen, van muiterijen aanboord, van het bevaren der Straat van

Lemaire, van het bestoken der Spanjaarden in Zuid-Amerika, van het

oversteken van den Grooten Oceaan, vermeldt hij de aankomst opTernate

op zekeren datum die van den daar ter plaatse gebruikelijken één dag ver-

schilde, als iets zeer merkwaardigs, met de woorden: „Voor Ternata

ten anker gecomen en volgens rekeninge van de Astro-

nomicy een dag en nagt verlooren, waerom hij met regt

geseyt kan worden een dag jonger te sijn, als die nevens

hem in sijn vaderlant geboren zijn. Wij vinden zulk een datum-

puzzle niet meer aardig, de vroeg-zeventiende eeuw heeft daarover anders

gedacht.

Elders reeds vestigde ik (zie p. xliii) de aandacht op een bijzondere steil-

oorigheid van Willem Barents, die zich zeker nog in 1595 aan de oude (Ju-

liaansche) tijdrekening bleef vastklampen, nog jaren nadat de nieuwe

(Gregoriaansche) stijl in de Roomsch-Katholieke landen was ingevoerd, in

de Vereenigde Provinciën wortel had geschoten en in de voornaamste zee-

vaartkundige kringen was aanvaard, Aan dien nieuwen stijl had Barents

zooveel mogelijk „maling". Hij voor zich hield het, al stond hij alleen, maar

liever op den ouden, hetgeen, omdat hij het bestaan van den nieuwen nu

eenmaal niet kon wegredeneeren, daarop moest neerkomen dat hij, juist

als de Russen nog doen, met twee tijdrekeningen naast elkaar moest wer-

ken. Kwam de vraag ter sprake welke datum erbij een zektren dag behoor-

de, dan was het volgens Barents : nu ja, wellicht de zooveelste als met den

nieuwen stijl overeenkwam, maar naar het eigenlijk wezen der zaak was

het altijd 10 etmalen vroeger.

Op volmaakt goede gronden verwachtte hij dat de zon zou terugkeeren

op den 7den of 8sten Februari (n. s.), dat is : op den aSsten of den 29sten

naar zijn geliefden ouden stijl. Zijn berekening faalde één of twee etma-

len 2). Door een straalbuigingsbedrag, aanmerkelijk grooter dan het op

den 3den November was geweest, werd de zon iets eerder teruggezien, laat

ons aannemen op den 2 7 sten Januari naar De Veer verhaalt, maar wat De

Veer er niet bij zegt is misschien dit: die 27 ste Januari kan de 2 7steJanuari

1) Handschrift Algemeen Rijles-Archief.

2) Behoudens het geval van 24 Januari, dat louche is en waarop later zal worden terug-

gekomen.
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o. s. zijn geweest. Zou dit soms de geestigheid, de ,,clou", van de voorstel-

ling wezen? Behalve eene straalbuiging die wel wat héél groot is, maar

toch de grenzen van het bekende niet overschrijdt, blijft er nu niets ver-

wonderlijks over. Dat wist Barents ook en daarom is hij, bij het terugkeeren

der zon op 27 Jan./6 Feb., niet van verbazing omgevallen. Zoo is ook De

Veer der waarheid getrouw gebleven door ons niets omtrent Barents' ver-

bazing mede te deelen. Ons verbaast het nu ook niet bijzonder meer dat

men, op dien datum, de zon in „haar volle rondigheid" boven de kim uit

zou hebben gezien. De berekening van de straalbuiging die dat zou kunnen

bewerken, ziet er als volgt uit

:

27 Jan,/6 Febr. Zons Z. deel. 15° 36' 15O 36'

equatorhoogte bij 76^ N.Br. 14 id. bij 75O 45' N.Br. 14 15

ware zonsmiddelpuntshoogte i 36 (—

)

i 21 (—

)

1/2 m i6(—
) 16 (—

)

ware zonsonderrandshoogte i 52(— ) i 37 (—

)

kimd. 4 4

astronom. straalbuiging i 48 i 33

waarden welke Fisher's maximum-waarnemingen (1° 21') niet al te zeer

overtreffen en in ieder geval ruim binnen de limiet blijven welke hij zich

op grond van zijne waarnemingen en ervaring had gedacht {tP 30'). Er is

niets wat bepaald over de schreef gaat.

Met 31 Jan./io Februari is nu ook gauw afgerekend. Men kan als volgt

berekenen dat men de zon dien dag inderdaad klaar kon zien „schynen".

31 Jan./ioFebr. Zons Z. deel. 14^20' 14O 20'

equatorhoogte bij 76^ N.Br. 14 id. bij 75O 45' N.Br. 14 15

ware zonsmiddelpuntshoogte 20 (—

)

5 (—

)

1/2 m. i6(— ) i6(-)

ware zonsonderrandshoogte 36 (—

)

21 (—

)

straalb. en kimduiking 39 39

schijnbare zonsonderrandshoogte 3 (+^ ï8(+)

Zoo zijn we wellicht over een paar groote moeilijkheden heen. Wat valt

er nu te denken van de op- en ondergangen waarvan op 2 en 3 November

1596 sprake was ? (Zie e sub i en 2).

De becijfering deed vinden

:
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j

Ware zonsbovenrandshoogte

Datum !

voor

l^ 76 I
b 75° 45'

Astronomische straalbuiging, na

aftrek kimduiking ad 4' en 5'.

3 Nov.

3N0V.

:

i''38' (-)

I 40 (—

)

!

I I {-)

! I 2 (-)

I°24' (-)

I 27 (—

)

o 46 (-)

o 47 (—

)

1° 34' (-)

I 36 (-)

o S6 (-)

o 57 (—

)

1° 20' (-)

ï 23 {-)

o 41 (-)

o 42 (—

)

Hier blijkt opnieuw dat het niet volstrekt onmogelijk is dat De Veer

den zonsbovenrand in de door hem opgegeven richtingen werkelijk in de

kim heeft zien staan. Wij moeten trouwens ook verdacht zijn op fouten

van enkele graden in de opgegeven azimuths zelf, die weer van invloed

zijn op de berekende straalbuigingen. Men kan echter niet beweren dat

deze opgaven verworpen verdienen te worden. Zij vallen binnen de gren-

zen van het mogelijke gaan en de msiximsile-waarnemingen van Fisher niet

noemenswaard te buiten.

Met het azimuth op 8 Februari opgegeven staat het niet veel anders.

Men heeft

:

Deze waarden, de eersten vooral, beginnen al meer te naderen tot Fisher's

berekend m2idiX niet waargenomen maximum (2° 30'). Over de schreef gaan

zij echter niet, want men bedenke ook weer dat een fout van eenige graden

in de opgegeven azimuths (ZZO en ZZW) die licht denkbaar is, dadelijk

wijziging brengt in de hier berekende waarden der straalbuiging. Wantrou-

wen is ook gewettigd, de waarneming kafi^ met of zonder opzet, geantida-

teerd zijn. Men heeft tenminste van 8 tot 1 1 Februari speling. Eerst op

laatstgenoemden datum wordt aan de theorie voldaan en komt de zon, bij

normale straalbuiging, in de opgegeven richtingen op. Ik acht het wel waar-

schijnlijk dat er, achter deze opgave, iets van De Veers slordigheid schuilt,

vooral omdat de waarneming van 31 Jan./10 Febr. zoogoed in orde is. Z^'

„klopt" zonder dat er iets valt toe te voegen of af te dingen. Wil men De

Veer verdenken, dan heeft men hier gelegenheid : die datum 8 Februari
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ligt juist evenver van het solstitium af als 2 November, maar de declinaties

bij de waarnemingen zijn daarom nog niet aan elkaar gelijk. Hij kan de waar-

neming van 8 Februari, die mooi lijkt, juist door dat evenwicht met 2 No-

vember, hier hebben ingelascht, om de aandachtvan andere dingen af te

leiden.

Nu wij vrijwel zekerheid meenen te hebben dat er op twee plaatsen (27

en 31 Jan.) in het journaal met een bedrag van 10 etmalen gesold is,

kunnen we ons ook beter voorstelling van het gebeurde gaan maken. Men

zag de zon, juist zooals De Veer verhaalt, een of twee etmalen vroeger dan

zij verwacht werd. Dat gaf een opschudding! Welke was nu eigenlijk de

datum ? Natuurlijk 6 Februari (n. s.), maar al gauw kwam debewering ach-

teraan dat die 6de Februari toch eigenlijk maar 27 Januari (o. s.) was. Zoo

lag de geestigheid voor de hand, dat de zon wel tien, of zoo men met uiter-

sten wil werken, twaalf dagen te vroeg op het appel was verschenen.

Maar daarmede is nog niet afgerekend met dien raadselachtigen datum

van 24 Januari, dien we tot dusver buiten de beschouwingen hielden. Er

zal nu blijken dat die datum „pour Ie besoin de la cause"aanhet verhaal is

toegevoegd. Zelfs kennen we de omstandigheden waaronder dat is geschied.

Want hoe kon de geestigheid aan den man worden gebracht?

Door er iemand in te laten loopen, wanneer men eenmaal in de Amstel-

stad zou teruggekeerd zijn en tijd zou hebben om eens een aardigheid uit

te halen. Iemand als Robbert Robbertsz bij voorbeeld, want met „Dominé"

Plancius, die nog wel eerder in aanmerking zou zijn gekomen, viel niet te

gekscheren ; vooral ook niet omdat, naar ieder begreep, deze de aangewe-

zen man was om de waarheid uit de officieele journalen op te delven.

h. Robbert Robbertsz als getuige.

Wie was deze Robbert Robbertsz ?
*

Robbert Robbertsz was de voortreffelijke onder de vele voortreffelijke

onderwijzers in theoretische zeevaartkunde, die destijds te Amsterdam

waren gevestigd. Misschien was hij wel meer dan dat : hij was voor zijn

leerlingen als de „Stuurmanskunst zelve" en leerlingen waarop hij trotsch

kon zijn had hij in overvloed ! Met name zijn bekend : Jacob van Heems-

kerck, Cornelis de Houtman, Jacob van Neck, Adriaan Veen. In de jaren

welke ons bezig houden genoot Robbertsz de vriendschap van Petrus
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Plancius,later verkeerde hij op vriendschappelijken voet met Willem Blaeu.

Zijn levensloop is nauwkeurig bekend i) en zóó goed bekend, dat wij aan

zijn eerlijkheid niet mogen twijfelen, zelfs aan zijne onpartijdigheid niet.

In 't kerkelijke neutraal, met een haast bovenmenschelijke waardeering

van andersdenkenden, is juist die onpartijdigheid waarvoor hij jaren

aaneen streed (en ook leed) de beste waarborg voor zijn zin tot objectivi-

teit. Het is zijnen tegenstanders (en hij had er vele!) niet gelukt zijn eer-

lijkheid in twijfel te doen trekken. Hoe gelukkig dus, dat wij juist een

getuigenis van dezen Robbert Robbertsz bezitten, waarin de mededeelin-

gen die van Gerrit de Veer afkomstig zijn, aan kritiek worden onderwor-

pen, nadat de voorstelling der feiten, die Gerrit persoonlijk aan

Robbertsz had uiteengezet, behoorlijk is vermeld geworden. Het was Wil-

lem Blaeu die, omstreeks 1627, een nauwkeurig relaas aan Robbertsz ver-

zocht had, het was Willems zoon Joan Blaeu die dat (1664) deed afdrukken

in het eerste deel van zijn grooten Atlas. Waar Willem Blaeu de getuigenis

van Robbertsz op prijs stelde en wij slechts gunstige berichten omtrent

dien getuige bezitten, kunnen wij niet beter doen dan vertrouwen schen-

ken aan zijn mededeelingen, zooals zij bij Blaeu staan afgedrukt. Hij is wat

men noemt: een „be trouwbaar getuige", mits men in aanmerking

neemt dat zijne verklaringen dertig jaar na het gebeurde zijn opgesteld. In

hoofdzaken kunnen wij hem dus vertrouwen; met détails die veel van het

geheugen vergen moeten we voorzichtig zijn.

In 't kort komt Robbertsz' uiteenzetting hierop neer: nauwlijks te Am-

sterdam teruggekeerd, vervoegen De Veer, Heemskerck en Rijp 2) zich bij

Robbertsz om hem het geval voor te leggen. Hij bestrijdt hunne bewerin-

gen op de beste gronden, hij weigert hun te gelooven, hij verklaart dat zij

zich in den datum moeten hebben vergist. Een zwak, als vraag ingekleed

protest van Heemskerck is het eenige antwoord. Robbertsz sommeert hun

het bewijs te leveren dat zij den datum goed kenden, door hem te zeggen

hoe oud de maan op een der geïncrimineerde data 3) was ;zij weten dat

i) Zie: Dr. C. P. Burger „Robbert Robbertsz Ie Canu" in Amsterdamsche Rekenmees-

ters en Zeevaartkundigen in de x6de eeuw". Overdruk uit „de Amst. Boekdrukkers en Uit-

gevers, Dl. III".

2) Die zelf misschien dupe was, al is dat niet waarschijnlijk.

3) Robbertsz spreekt steeds over den 24sten. Hierop moet »/W tezeer gedrukt worden.

In 1627 zal Robbertsz dat zoo niet meer geweten hebben, maar hij zal het relaas van de Veer

hebben ingezien om den datum waarover gestreden werd te weten te komen. Ik vermoed dat
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niet. Den volgenden morgen komen zij bij Robbertsz terug ; nu weten zij

het wèl en Robbertsz merkt natuurlijk op, dat zij die wijsheid onderwijl uit

een „geleerden" Almanak hebben opgediept. Zoo loopt het twistgesprek

dood, maar nog weet Robbertsz zich te herinneren dat Gerrit De Veer, na

het uitkomen van zijn boek, geen antwoord heeft weten te geven op de

vragen van Martijn Everart Brugh, die hem per brief rekenschap had ver-

zocht. Sterker nog : De Veer heeft toen aan Robbertsz gevraagd hoe hij

den brief van Brugh zou beantwoorden, waarop Robbertsz, kort en goed

heeft gerepliceerd met: „beken ongelijk". Volgens Robbertsz, die in deze

als getuige toch mag meespreken, heeft De Veer eenvoudig in zijn journaal

geknoeid. Geknoeid, maar op een ietwat andere wijze dan ik het in de

vorige bladzijden voorstelde. De „clou" van het vraagstuk werd door Rob-

bertsz niet gevat. Waarom niet? Omdat het niet bij hem opkwam dat het

er juist om te doen was om hem voor den gek te houden. Hooren wij hoe

Blaeu de zaak inleidt en den brief van Robbert Robbertsz doet volgen

:

i) dies heb ick hier bygevoegd de gemelde brief van de voors-

zeyde Robbert Robbertsz Ie Canu (een man die de kunst der zeevaert

wel verstout, en anderen als Meester daer in onderwees) aen wijlen mijn

vader Willem Jansz. Blaeu geschreven ; op dat den waerheytlievenden

Leser een ware kennisse van 't dispuyt soude bekomen, dat de gemelde

Meester over dese saeck met de persoonen self, die de voyagie gedaen

en geschreven hadden, heeft gehouden ; welcke brief luyt als volght

:

„Goeden vrint Willem lansz : Aengesien UL. op my begeert hebt, dat

„ick UL. uyt mijn memorie soude opschryven wat redenen ick gehadt

„hebbe, met lacob Heemskerck, Gerrit de Veer, lan Cornelisz Rijp, en-

„de meer andere van mijn scholieren, die in 'tjaer 1596 zijn uytgevaren,

„ende in 't jaer 1597 wederom zijn gekomen, sonder iet wat van hare

„commissie ofte sendinge, daer sy om uyt gesonden waren, uytgerecht

„te hebben, om de Koninckrijcken van Catthay ende China tesoecken.

„Ende in 't jaer 1597 in de maent November by my zijn gekomen, om

„my haer wonderlicke ervaringe te vertellen, van dat sy beneftens veel

er bij het onderhoud nog slechts gestreden werd om den aysten en dat eerst bij het tweede

debat (den volgenden morgen) die 24Sto werd opgerakeld omdat Scaliger's Ephemeriden,

de conjunctie vermelden. Men had toen die conjunctie als achter de hand.

i) Uit: J. Blaeu's „Grooten Atlas oft Wereltbeschrijving", Amsterdam, 1664, (Eerste

Deel p. 5, c.
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„andere wonder dingen, de son misten op den 4 November in 't jaer

„1596, ende de son wederom sagen in 't jaer 1597 den 24januarii,opde

„selve hooghte van 76. graden, daer sy seyden dat sy haer huys op Nova

„Zembla hadden gebouwt i). Ende daer sy af schryven dat alle Geleer-

„den genoegh aen te kavelen sullen hebben. Ende daer ghy my geseyt

„hebt, dat de geleerde Mathematicijns 2) in geheel Europa daer van in

„onrust en in roeren zijn, soo sal ick UL. hier in 't kort vertellen, wat

„redenen ick met lacob Heemskerck, Gerrit de Veer ende meer andere

„van mijn scholieren, op dese Reyse geweest zijndt, gehadt heb. De re-

„denen die ick gehadt heb zijn dese navolghende : Dewijle sy meer dan

„tien weecken lang, altijt dagh ende geen nacht hadden, ende dat de

„dagen in de selve tijt, niet altijt klaer en waren, om al de omloopen der

„sonnen soo juist te tellen ; soo vraeghde ick haer, waer uyt dat sy wisten

„dattet juyst den 4 November was, doen syde son verlooren ofte misten

;

„want de son was op de selve tijt meer dan 15 graden bysuyden de linie;

„sy antwoorden my dat sy haer uurwercken ende santloopers altijt by

„haer hadden, daer uyt sy sulcx voorseecker wel konden weten, ick

„vraeghde haer of sy aen haer uurwercken in haer schip noyt geen feyl

„of faut bevonden en hadden, ende oft sy haer santloopers noyt niet

„leedigh en hadden bevonden : oock vraeghden ick haer, hoe oudt de

„mane doen ter tijt was, doen sy de son misten, dat en wistensymy niet

„te seggen, twelck my dede gelooven, dat sy den dagh van den 4 No-

„vember niet recht getreft en hadden. 3) Maer genomen (sprack ick) dat

i) Hier zou Robberts' geheugen hem wel een part kunnen spelen. Ik vermoed dat het

verhaal oorspronkelijk met 27 Januari is opgezet en dat die 24ste er bij het tweede dispuut

"pour Ie besoin de la cause" is bijgehaald. — Men bedenke dat Robberts' brief tientallen

jaren na het gebeurde werd opgesteld.

2) Kepler: „Ad Vitellionem Paralipomena", Francofurti 1604 (herdrukt in 1859), Caput

IV, 9, Aldaar een afzonderlijke paragraaf : „de observatione Hollandorum in alto septen-

trione". Kepler zocht de oorzaak in straalbuiging.

Te betreuren is dat onbekend is hoe de ontdekker der brekingswet, Snellius, over de zaak

dacht. Snellius kende die wet vóór 1626. In 't algemeen twijfelden juist de geleerden aan de

Veers betrouwbaarheid Jiiet.

3) Een gewaagde en naar we thans wel weten ook niet juiste onderstelling. Het is ver-

moedelijk wel 4 November geweest. Robbertsz, die geen zeeman was, vergat dat er, zoo lang

het dag was en de mannen zich aanboord van het schip bevonden, geen fout in de tijdreke-

ning kon sluipen, omdat het geregeld aflossen van het wachtsvolk zijn geregelden gang ging.

De belanghebbenden zorgden wel voor hunne aflossingen

!

Linschoten XV. VIII
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„ghy dien dagh van den 4 November recht getreft hebt, ende in den

„Somer niet een dagh in 't tellen gemist en hebt, waer uyt zijt ghy ver-

„sekert dat ghy in den Winter, doen 't meer dan elf weecken lang nacht

„was, u-lieden niet een dagh in 't tellen vergist oft gemist en hebt? de-

„wyle ghyluyden in het huys bleeft leggen schuylen, ende om der groo-

„ter koude ende sneeuw-jaght, ofte onweders wille, uwe hoofden in veel

„dagen niet eens en dorst uytsteecken, ende geen Son, maen, noch ster-

„ren sien en kond. Gerrit de Veer antwoorden my, ende seyde dat sy

„door haer schoorsteen de noordster wel sien konden, ende hoe dickwils

„daer de wachters om gingen, daer benefifens hadden sy oock haer uur-

„wercken ende santloopers, daer sy daeghlicx (soo hy Gerrit De Veer

„seyde) wel op pasten, 't welck ick heb laten gelooven wie dat woude

:

„maer ick konde sulcx voor geen waerheyt aennemen ; angesien sy t*

„Somers genoegh te doen hadden, om haer te verweeren (na haer seg-

„gen) tegen de beeren, ende 's Winters met vossen te vangen, alsoo dat

„sy niet veele op haren tijt (na mijn geloove) van son, maen en sterren,

„uurwercken noch santloopers en hebben gepast ; maer dat sy dickwils

„haer uurwercken bevroren oft stilstaende, ende haer santloopers ledigh

„bevonden hebben. Na dese en diergelijcke redenen sprack lacob

„Heemskerck tot my : Soo meynt ghy dan, Mr. Robbert, dat wy ons in

„den tijt vergist ende daer in gemist hebben : daer op antwoorden ick

;

„dat sulcks niet alleen mijn meyninge, maer oock mijn ongetwijfeld vast

„geloove was, dat sy haer in den tijt vergist ende gemist hadden, alsoo

„dat sy niet seker en konden weten, of sy in 't eynde van lanuarii, ofte

„in het begin van Februarii waren ; want angesien ick haer ondersochte

„ende vraeghde, waer dat sy den 24 lanuarii (doen sy seyden de son ge-

„sien te hebben) des avonts te ses uren, ofte desmiddernachtstentwaelf

„uren, ofte des morgens te ses uren, ofte op eenige andere uren, ofte

„streecken van haar Compas, de mane ofte eenigerleye andere vaste

„sterren, ofte dwael-sterren gesien ende haer genomen hooghte gedaen

„hadden, ende sy my niet een woort daerop en wisten te antwoorden,

„om dat sy sulcx op de selve tijt niet waergenomen en hadden ; soo was

„mijn besluyt,dat sy haer wel tien ofte elf dagen in den tijd vergist ende

„gemist hadden, ofte meer.

„Des anderen daeghs quamen sy wederom by my, ende wisten my te

„seggen waer dat de mane op den 24 lanuarii 1597 stonde, i) Maer ick

i) Deze passage wijst er toch wel op, dat die 34ste er met de haren bij is gesleept ! Een



cxv

„antwoorden haer en seyde : Dat hebt ghy nu uyt eenighen der Geleer-

„den Ephemerides, ofte almanachen nagesien ende gereeckent : maer

„gisteren en wist ghy my een woort daer van niet te seggen, doen ick u-

„lieden sulcx vraeghden.

„Gerrit de Veer die den Schrijver van de Navigatie om den Noorden

„geweest is, had veel meer ander ongefondeerde woorden met my, die

„ick hier voornam te schryven, maer hebbe sulcks onnodigh geacht,

„ende doorgeschrabt ; want hy is by sijn meyninge oft opinie hartgeble-

„ven, ende dese sake met een ander letter, fol. 34 en 35, (om dattet uyt-

„munten sal) beschreven, gelijck te sien is in het Boeck in 't jaer 1598

„by Cornelis Claesz. op 't Water in *t Schrijlboeck tot Amsterdam ge-

„druckt, daer in hy schrijft, dat hy geern reeckenschap van 't selve wil

„geven : maer wat reeckenschap Gerrit de Veer gedaen heeft, aen D.

„Martinus Everardus Bruggensius, i) ervarings daghtafel-schryver tot

„Leyden, die een brief aen hem gesonden, ende reeckenschap van sijn

„schryven ge-eyst heeft, dat is my noch wel bekent; want hy is met den

yySelven brief tot my gekomen, ende heeft my die selve laten lesen, ende my

ander „astronomisch landmerk" als dat der conjunctie, kwam in den almanak omstreeks

dezen tijd niet roor.

i) Martijn Everart Brug 01 van Brugge (Bruggensis). Een werkzaam auteur, van wiens

leven nagenoeg niets bekend is. Zijn geschriften verschenen aanvankelijk te Antwerpen

(1563— 1583). Waarschijnlijk is hij in 1583, toen Plantijn een succursale te Leiden opende,

derwaarts vertrokken. Hij was er althans in 1586 werkzaam. In den aldaar in 1586 ver.sche-

nen Latijnschen „Spieghel der zeevaardt" (2e deel) van Lucas Jansz Waghenaer komt een

gedeelte voor, dat door hem uit het Ned. in 't Latijn is vertaald, zoowel als in het Middel-

landsche Zeekaarlboek van Willem Barents, waarvoor hij uit Italiaansch in 't Ned. vertaalde

(1595)- Van 1591 tot 1598 stond hij in betrekking met den Amsterdamschen uitgever Cor-

nelis Claesz, maar vermoedelijk heeft hij Leiden niet metterwoon verlaten. Zijn eenige oor-

spronkelijke werk, de „Ephemerides novae et exactae'' verscheen aldaar in 1597. Verder

heeft hij zich hoofdzakelijk bezig gehouden met het vertalen van medische en geografische

werken. Hij verstond behalve zijn moedertaal ook latijn, fransch, italiaansch, spaansch en

duitsch, maar schijnt zich, voor zijne vertalingen uit italiaansch en spaansch, veelal van

fransche voorbeelden te hebben bediend. De complete opsomming zijner geschriften, niet de

biografische byzonderheden voor zoover men die kent, is opgenomen in de Bibliotheca

Belgica.

De titel „ervarings-dagtafelschrijver" dien Robbert Robbertsz hem toekent, doet denken

dat hij te Leiden met het doen van wellicht eenvoudige, maar geregeld voorkomende waar-

nemingen was belast. Om de Ephemerides te kunnen samen stellen moet hij wel een mathe-

maticus van beteekenis zijn geweest. Zeker lag het op zijn weg om De Veer rekenschap af

te eischen.



CXVI

^^evraecht wat hem daer best in te doen stonde ? ï) lek antwoorden hem,

„ende seyde : datter geen beter raedt voor hem en was, dan sijn schuit

„te bekennen, van dat hy met sijn geselschap haer in den langen somer-

„schen dagh wel eenige kleyne dagen vergist ofte gemist mochten heb-

„ben, ende in de lange wintersche nacht, door groote koude, sneeuw-

„jaghtende onweer, wel eenige kleyne nachten verslapen mochten heb-

„ben. Maer neen ; hy en hadde sijn lournael niet onder verbeteringe ge-

„schreven ; maer heeft sulcx als een seecker ervaring sonder bewijs ofte

„reeden gedreven tot aan*t eynde van sijn leven. Want hy Gerrit de Veer

„heeft in zijn lournael tusschen den 24 lanuarii, ende den 21 Maert, 56

„dagen weten te stoppen, in den welcken hy schrijft, dat de sonne maer

„14 graden boven haren Horizont verheven was fol. 39; ende most in

„deselve tijt van 56 dagen, meer dan 19. graden boven haren Horizon

„geklommen ende verheven hebben geweest : waeruyt ick besluyt, dat

„Gerrit de Veer, tusschen 24 lanuarii ende den 21 Maert, wel 13. ofte

„14. dagen te veel heeft ingestopt : welcke dagen Gerrit de Veer, in sijn

„lournael (om sijn opinie daer van staende te houden) weer en wint heeft

„toegeschreven, 2) maer geen declinatie en heeft gegeven: 3) alsoo dat

„ick mijn besluyt noch voor vast en goet houde, van dat sy haer in den

„langen kouden winterschen nacht van elf weken, eenige kleyne dagen

„ofte etmalen verslapen, 4) ende haer inden tijt vergist ende gemist heb-

„ben, alsoo dattet wel den 6. ofte 7. Februarii geweest is, als sy door

„haren langen slaep gemeynt hebben, dattet noch eerst den 24 lanuarii

„was; welcke dagen sy oock wederom tusschen den 24 lanuarii, ende

„tusschen den 21 Maert hebben gestopt, om alsoo met haerervaringe te

„triumpheeren, ende alle wijse Geleerden te abuseeren, ende haer over

1) Cursiveering van mij. 't Is sterk en dan zal men nog geloof schenken aan De Veer

!

2) Dit is gemakkelijk gezegd, maar moeilijk te bewijzen. Had De Veer met weer en wind

willen werken om zijn journaal te vervalschen, dan zou hij de toestanden van vorige en

volgende dagen hebben gebruikt om die, waar het hem goed voorkwam, naar behoefte in

te lasschen. Of dit geschied zij is niet uit te maken, omdat eenjournaal uii den aardder zaak

telkens in herhalingen vervallen moei. Voorbeelden van data waarop men telkens hetzelfde

geluid meent te hooren, zijn: 11 Dec. '96 en 21 Mrt '97 ; 11 Jan. '97 en i Mrt '97, 14 Jan. en

23 Febr., 15 Jan. en 4 Mrt, 28 Jan. en 26 Febr., 6 Febr. en 7 Mrt ; 22 Febr. en 5 Mrt.

3) Onjuist door Robbertsz opgemerkt. Den i9den Februari was alles bij De Veer weder

inorde.

4) Neen, de koude hield de mannen juist wakker en de maag waarschuwde ook wel als

er gekookt moest worden. De koude zou eer aanleiding zijn geweest om eenige etmalen te-

veel te rekenen.



CXVII

„het schryven ende wryven van Gerrit de Veers lournael laten dispu-

„teeren. lek laet anderen gelooven van de sake al wat haar belieft; maer

„ick geloof, dat Gerrit de Veer de Coster geslacht heeft, wiens clock wel

„een uur mis sloegh, na 't wijsen der sonne : ende als hem eenige wijse

„luyden daer op aenspraken, soo antwoorden hy : de son mach liegen,

„maer mijn clock lieght niet. i) Alsoo versta ick dat Gerrit de Veer, lie-

„ver son, maen en sterren schuit heeft willen geven, dan dat hy soude

„binnen sijn leven bekent hebben, dat hy hem in sijn reeckeninge soude

„vergist hebben, ofte gemist, ofte in 't tellen ende stellen der dagen

„eenige fauten soude gedaen hebben. Dit is in 't korte mijn antwoort op

„uwe begeerte ; want ick noyt gelooft hebbe, noch niet gelooven en kan,

„dat men de son op eenderleye hooghte sijnde, op den 4, November,

„alsse meer dan 15. graden by suyden de linie is, uyt het gesicht onder

„den Horisont soudt missen, ende op deselve hooghte de Son wederom,

„op den 24 lanuarii alsse meer dan 19. graden by suyden is, in 't gesicht

„boven den Horisont soude sien ofte gewaer worden : ende op den 2

1

„Maert de son wederom juyst 14. graden boven den Horizon verheven

„vint, soo als Gerrit de Veer, in sijn lournael fol. 39. schrijft, het strijt

„in mijn sin tegen natuur en redenen : daerom is mijn geloove, dat sy in

„den langhen dagh des somers eenigeomloopen der Sonnen gemist, ende

„in den langen nacht des winters haer verslapen ende in den tijt vergist

„hebben, ende haer lournael soo net niet en hebben kunnen houden,

„als den genen, die uyt avont ende morgen, alle 24 uren dagh ende

„nacht van malkanderen kunnen scheyden, ende haerdaghen juyst ende

„net kunnen tellen ende stellen, twelck dese Schipvaerders om de Noor-

„den soo niet en hebben kunnen doen, ende daerom oock wel te ver-

„geven is. Niet meer op dit mael, dan Godt in genaden bevolen. Anno

„1627, den 15 September."

In den grond der zaak kunnen wij, bij gebrek aan nieuwe feiten, niet

i) Of als wij modernen die ons des zomers in den „zomertijd" verheugen, door het voor-

uitzetten van de klokken

!

2) Deze brief werd in 1674 door den kundigen Dirck Rembrantsz van Nierop in een best

geschreven verhandeling (zie literatuuropgave) in kritisch verband gebracht met De Veers

gegevens. Van Nierop ging alles zoo scherp na, als dat met de hem ten dienste staande

hulpmiddelen, mogelijk was. Hij verwierp de conjunctie Maan—^Jupiter en verklaarde die

voor moedwillig ingelascht. De overige verschijnselen meende hij te moeten aanvaarden.

Hij schreef die verschijnselen toe aan de straalbuiging ; maar hij beschikte niet over goed

waarnenaingsmateriaal dienaangaande. Verg. p. LXXXV.
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veel verder komen dan Robbert Robbertsz, die, tientallen van jaren na

het gebeurde, volhield en op volmaakt goede gronden volhield, dat De Veer

in zijn boek had geknoeid ; maar, door naar Barents' monomanie te ver-

wijzen, kunnen wij wèl tot eene onderstelling geraken omtrent de oorzaak

die hem tot knoeien verleid heeft en omtrent de wijze waarop hij aan het

knoeien geweest is. Bovendien kunnen wij De Veer scherper narekenen

dan Robbertsz heeft gedaan en het straalbuigingsargument, waarmede

men zoolang de zaak heeft willen goedpraten, kunnen wij ook laten voor

wat het waard is. Niet alleen omdat wij beter weten, maar ook omdat wij

te goed weten hoe t7«betrouwbaar De Veer is door zijn groote slordigheid,

hoe Mrouwbaar daarentegen Robbertsz is. Rest ons: na te gaan of het

mogelijk is het journaal weder in zijn geheel recht te zetten, door de feiten

welke IQ dagen achteruit zijn gebracht, weder terug te brengen op de

plaatsen waar zij behooren. Stelselmatige „tekstverbeteringen" durfik niet

voor te stellen — zij zouden op gissingen moeten berusten, welke in den

tekst geen voldoenden steun vinden. Zóó slim is De Veer wel geweest, dat

hij daartegen heeft weten te waken! Er is echter een „rapprochement"

tusschen de betrekkelijke data, welke hel waarschijnlijk maken dat de be-

wuste dateeringen j uist i o dagen zijn achteruitgebracht (zie 2 7 Jan./6 Febr.).

De data die hier moeten worden beschouwd zijn de navolgende.

24 Januari. Wat er op dezen datum verhaald wordt omtrent het

verschijnen der zon, moet worden geschrapt. Het gunstigste wat men zou

willen gelooveny namelijk dat die 24 Jan. tien dagen verderop moet,

mag hier niet worden volgehouden, omdat die datum van 24 Jan., astro-

nomisch en binnen het etmaal, heet te zijn vastgelegd door de con-

junctie Maan-Jupiter en deze heeft ^^j//j/ plaats gegrepen op 25 Januari

nieuwen stijl. Men bedenke dat de waarneming van die conjunctie ken-

nelijk „gejokt" is en ook dat het gewone gevolg van een jokken, namelijk

een nieuwe jokken, er over heen moest komen. Natuurlijk! Toen de con-

junctie was bedacht, moest er een reden bij komen om te verklaren dat

men zich moeite gaf voor hare observatie en deze kon alleen gevonden

worden in het sustenu, dat er den dag te voren iets merkwaardigs met de

zon was gebeurd. Want het waarnemen van de conjunctie was al iets merk-

waardigs ! Terecht hielden de zeelui, ook Barents, zich, als regel, niet met

conjuncties bezig. Wij lezen dan ook niet dat men zich in November ofDe-

cember moeite gaf voor die conjuncties en toch komt eene conjunctie als

deze elke maand voor. Zoo heeft dan De Veer niet alleen Robbertsz*
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koster „geslacht", maar is, wat journaalvervalsching aangaat, ook door

onzen tijdgenoot den poolreiziger Cook „geslacht".

25 Januari. Op grond van interne evidentie en op grond van de ons

ten dienste staande gegevens is de waarneming van de conjunctie

onmogelijk te achten. Het getuigenis van Robbert Robbertsz is bovendien

daar om te bewijzen dat zij slechts „pour Ie besoin de la cause" en na te-

rugkeer in Nederland, ja na het eerste twistgesprek met Robbertsz zelf, er

met de haren is bijgesleept.

27 Januari. Wat op dezen datum verhaald wordt kan den toets door-

staan, mits men slechts lezen wil 27 Jan. o. s./6 Febr. n. s. Het is opvallend

dat er op dezen zoogenaamden 27sten Januari een verhaal wordt gedaan

van den schipper die over het dak naar buiten kliml, terwijl er op 6 Februari

ook nog iets staat {is blijven staan ?) dat betrekking heeft op zijn naar buiten

klimmen door den schoorsteen.

31 Januari. Men zag de zon „claer schynen". Als die 3 1 ste Januari

slechts in 10 Februari n. s. mag worden herschapen, is het letterlijk

waar. Ook dien loden Februari was het inderdaad mooi weer en men be-

gon (zou 't ook verbeelding geweest zijn?) de warmte der zon weer te

gevoelen.

Zoo hebben dan De Veer, Heemskerck (en Rijp ?) den braven Robbert

Robbertsz een nautischen puzzle voorgelegd en De Veer dreef zijn scherts

op den duur zóó ver, dat werkelijk de „geleerde mathematicijns" erover in

roeren zijn geraakt. Nog na meer dan drie eeuwen maakt het Nova-Zembla-

verschijnsel een onderwerp uit voor onderzoek en debat. Het laatste woord

zal nog wel niet gesproken zijn! Tot Gerrits verschooning zou men kunnen

aanvoeren dat hij jong was en den ernst zijner beweringen zoo niet besefte.

Hij meende weinig meer te verhalen dan onwaarheden, die, zoo men slechts

wist waar de „truc" school, toch wel waar waren en heeft niet bijtijds van

uitscheiden geweten.

h. Laatste bezwaren.

Maar er zijn nog andere bezwaren die tegen De Veer*s voorstellingen

kunnen en dus moeten worden aangevoerd.

Vreemd immers dat Robbertsz niet naar het eigen journaal van Barents

gevraagd heeft, of naar dat van Heemskerck, desnoods naar dat van De

Veer zelf, stukken die zeker naar tijdsorde waren ingeschreven, zoodat
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mogelijke bijvoegingen van jongeren datum zich vanzelf wel zouden heb-

ben verraden. Journalen waren er toch, maar in Robbertsz* brief aan Blaeu

is daarvan geen sprake — hij heeft ze niet onder oogen gehad ! Had men

journalen overgelegd, had men hem de feiten, geboekstaafd door Barents

zelf, laten lezen zooals zij waren, het zou een heel anderen indruk op Rob-

bertsz gemaakt hebben. Verbluffend zou die indruk geweest zijn en eerlijk

als Robbertsz was, zou hij daar later wel melding van hebben gemaakt.

Hij kan de journalen van Barents en van Heemskerck niet gezien heb-

ben, want Heemskerck's eerste gang was geweest naar de reeders en na-

tuurlijk had hij de boeken, te zijner décharge, daar gedeponeerd, zoo hij ze

althans niet had moeten afstaan aan den Schout of aan den Waterschout

of aan andere Magistraatspersonen die van scheepsrampen kennis hadden

te nemen. Had Robbertsznaarjournalengevraagd, de zaak ware ineens

beslecht; De Veer zou zijn grap niet lang meer hebben volgehouden. Te

verklaren is dat gebrek aan doorzicht van Robbertsz zeer wel : hij was een

theoreticus en heeft niet bedacht hoe hij de grappenmakers in hun aller-

zwakste punt kon aantasten of uit hun laatste wijkplaats verdrijven i). Hoe

opmerkelijk trouwens dat Plancius, die het journaal van Barents zeker in

handen heeft gehad (nog in 1609 kon hij het aan Hessel Gerritsz leenen)

en met wien Robbertsz destijds bevriend was, zich nimmer over het ge-

schilpunt (dat toch der moeite waard leek !) schijnt te hebben uitgelaten.

Achtte hij de heele zaak beneden zijn aandacht, omdat hij wel beter wist,

zoo goed als ook Robbertsz er niet meer op is terug gekomen, tenzij toen

Blaeu hem dat, tientallen van jaren later, schriftelijk vroeg? Men mag het

vermoeden, maar er is iets anders dat nog vreemder, ja hoogst verdacht

lijkt; zoo Robbertsz, met de argeloosheid van den theoreticus, verzuimde

inzage van het journaal te eischen, waarom beriepen dan Heemskerck, De

Veer (en Rijp) zich niet op het meest officieele stuk, dat immers het pleit

terstond in hun voordeel had kunnen beslechten? Of waren ook zij zoo

argeloos dat zij daaraan niet dachten ? Integendeel, zoo eenvoudig van

geest waren zij niet, maar zij wisten of het journaal vóór of tegen hen zou

getuigen en dus waren zij ook de laatsten om er Robbertsz aan te herinne-

i) Wie niet overtuigd is van het feit dat Robbertsz geen journalen onder oogen kan

hebben gehad, bedenke dat De Veer niet den volgenden morgen zou zijn teruggekomen

om te vertellen hoe oud de maan was, zoo er wèl journalen waren overgelegd. Want daar-

uit zou de conjunctie Maan—Jupiter al of niet gebleken zijn en beide zou R. toch zeker

hebben opgemerkt.
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ren dat er zooiets als één of meer ofïicieele journalen bestonden ! Juist het

feit dat zij de journalen (al waren die reeds hier of daar voorloopig inge-

leverd) niet voor den dag brachten, noch er zich op beriepen, spreekt het

sterkst. Die omstandigheid sluit de lange reeks van bezwaren, die tegen den

ganschen opzet van De Veer's gedrukt relaas getuigen, af.

Waarom overigens is juist De Veer steeds aansprakelijk gehouden en

waarom Heemskerck niet ? Omdat De Veer zich tot woord- en penvoerder

van de aardigheid heeft opgeworpen. Heemskerck wist het er bijtijds bij te

laten. Hij was trouwens den isten Mei 1598 alweer uitgezeild naar Oost-

Indië I), alwaar hij wel andere bezigheid vond als geloof te eischen voor

een „nautische grap", bestemd voor Robbert Robbertsz, die er niet was

ingevlogen, voor een grap die, zóó als zij gedebiteerd was, zóó in *t water

was gevallen.

Maar uit was het toen nog niet met de grap, want De Veer ging haar

laten drukken, met nog een paar gefingeerde waarnemingen erbij.

Toen kwam de bekwame Martijn Everart Brugh, de ervarings-dagtafel-

schrijver te Leiden, hij cijferde De Veer scherp na, vermoedelijk even

scherp als wij 't poogden te doen en hij vorderde nader rekenschap. Daar

zat De Veer toen zóó over in, dat hij zich om hulp en raad wendde .... tot

wien ? Tot den eerlijken Robbert Robbertsz, die hem geen anderen troost

kon geven als dezen dat hij zijn ongelijk bekennen zou. En toch had De

Veer, indien hij vast in zijn schoenen had gestaan, geen ander antwoord

behoeven te geven als dit : „Wend U tot de reeders of tot Dominé

Plancius en vraag het scheepsjournaal van Barents te zien, dan

zult ge met diens eigen hand aangeteekend vinden wat ik wereld-

kundig maakte." Maar dat zeide hij niet en hij had er wel voor gepast om

dat te laten drukken

!

Voor het gemak van den lezer en als laatste overtuigingsstuk, diene nog

achterstaande tabel, waarin alle verdachte straalbuigingsverschijnselen

zijn geresumeerd. De lezer oordeele nog eens zelf, met welke waarnemingen

hij zich het best kan vereenigen, met de volgnummers, 6, 7 en 8 of 7a en 8a.

i) De opdracht van de „Drie Seylagien" is gedat. Ultimo April 1598 ; den zósten Mei

werden aan De Veer, door de Admiraliteit van Amsterdam, 50 Guldens belooning toege-

kend. (Zie Not. Adm. dd. 26 Mei 1598). Heemskerck kan het verschijnen moeilijk meer heb-

ben bijgewoond, want het boek moet in de eerste helft van Mei zijn uitgekomen.
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RÉSUMÉ DER VERDACHTE STRAALBUIGINGSVERSCHIJNSELEN DER ZON.

Volgnr. Datum.
Aard van de

waarneming

o O
I

Astron, straalbuiging
|

g a ; na aftrek van 4' ad 5'
|

kimd. voor
Opmerkingen.

" "

P-a b 76° b 75" 45'

I 2 Nov. '96 zon in ZZO op B i°34' l''20'

2 id. zoninZZWond. B I 36 X 23

3 3 Nov. '96 zon in Z8/4O op B 56 4X

4 id. zon in 't Z B 47 32 Volgnummer4 wijst

S id. zon in ZS/4W

ond.

B 57 42 op normale straalb.

6 84 Jan. '97

n.s.

zon in 't Z B 4 52 (!) 4 37 (!)

7 27 Jan. '97

n. s.

zon in 't Z 4 39 (!) 4 24 (!)

8 31 Jan. '97

n.s.

zon in 't Z 3 34 (!) 3 19 (!)

6a 24 Jan./3

Feb.o.s. en

n.s.

zon in 't Z B 2 II X 56 ?

7a 27 Jan./6

Feb. 0. s.

en n. s.

zon in 't Z I 48 I 33

8a 31 Jan./io

Feb. 0. s.

en n. s.

zon in 't Z ü 35 35 nornaaal, rand resp.

3 of 18' boven de

kim.

9 8 Feb. '97 zon in ZZO op B I 45 1 32

zoninZZWond. B I 43 I 29

Hoor en wederhoor dient evenwel, in vraagpunten als de onderwerpe-

lijke, het parool te wezen. Ik laat daarom nog de nota van den Franschman

Baills volgen, die, op geen betere gronden dan Beke, het waarnemen van

de conjunctie Maan-Jupiter mogelijk acht, ook al stond die planeet meer

dan 30 beneden onvrije de kim. Van de verdere wonderen en de daarmede

weer samenhangende abnormaliteiten neemt hij al evenmin nota als Beke.

COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SÉANCES DE L'ACADEMIE

DES SCIENCES.

(Tomé LXXXI. N°. 23, décembre 6. 1875).

MEMOIRES PRESENTES.

Astronomie. — Sur les phénomènes astronomiques observés en 1597 par les Hollan-

dais a la Nouveile-Zemble. Note de M. Baills, présentée par M. Jurien de Ia Gravière.

(Renvoi aux Sections d' Astronomie, de Géographie et de Navigation).

Pendant Tannée 1596, Ie pilote hoUandais Barentz, quiavaitfait nau-
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frage a la Nouvelle Zemble, se vit obligé d'hiverner, ainsi que son equi-

page,^ l'endroit désigné sous Ie nom dePortdeglaces,situé,d'aprèslesplus

récentes observations, par 76° N. et 65° 40' E. i) Pendant leur séjour sur

cette cóte glacée, les Hollandais furent témoins d'un singulier phénomène,

dont la cause est restée inconnue jusqu' a cejour. Voicicequ'ilsavaient vu.

Le 4 novembre, ainsi que cela devait être, Ie Soleil avait définitivement

quitte l'horizon pour faire place a la nuit polaire qui devait durer, suivant

le calcul de Barentz, fort exact du reste, jusqu' au 8 février. Contrairement

a leurs prévisions, ee fut le 24 janvier que le Soleil reparut, c'est a dire

quinze jours trop tot. J'établirai, par la suite, que c*était le 25 et non le 24:

il y a erreur d'un jour dans la supputation du temps.

A leur retour en Hollande, le récit que firent les compagnons de Barentz

ne trouva d'abord que des incrédules; mais les naufragés mirent en avant,

pour leur défense, un argument décisif. Le jour même de Tapparition du

Soleil, ils avaient observé au N. \ N.— E., 2) vers 6 heures du matin, une

conjonction de la Lune et de June et de Jupiter. Ce phénomène étaiteffec-

tivement marqué pour ce jour la, dans les éphémérides de Venise, 3) a i

heure du matin. Dès lors, le fait ne fut plus contesté, et tous les savants,

parmi lesquels il faut citer Kepler4), rejetèrent la cause du phénomène sur

les grands froids polaires, admettant ainsi que la réfraction dans certains

cas peut atteindre 4°, 5.

De son observation, Barentz avait déduit grossièrement salongitude, en

retranchant l'heure marquée pour Venise de Theure a laquelle il avait ob-

servé. La différence étant de cinq heures, il obtenait ainsi 75 degrés de

longitude a l'orient de Venise et 85 degrés a l'est de Paris. 5)

i) Plaatsbepaling door Carlsen in 1871 was 76° ia' N.B. en 68* o' O.L. v. Gr. (65° 40

Parijs). Zie De Jonge „Nova Zembla" I p. 8. Vergelijk inleiding p. XCII.

2) Fransche notatie voor N.t.O. De Veer (p. 35) geeft werkelijk N.t.O. op, maar zegt er-

bij dat de variatie der magneetnaald twee streken (22* 30') Noordwestering bedroeg. De

richting der hemellichamen was dus astronomisch N.t.W. Beke heeft die fout nüi begaan.

3) De Ephemeriden van Scaliger : „Ephemeridae Josephi Scalae, Venetiis 1589.

4) Kepler ; Ad Vitellionem Paralipomena quibus Astronomiae pars optica traditur,

Cap. IV, 9 : de Observatione Hollandorum in alto septentrione ; Francofurti 16x4.

In de uitgave van Kepler's „Opera omnia" (Frankf. en Erlangen 1859), zie Deel II p.

214 t/m 2x7.

5) Niet Barents, maar De Veer (p. 35) ging aldus te werk. Barents plaatste, op zt^n eigen

kaart, de IJshaven ongeveer 68° beO. Amsterdam, d. i. 70" 33' beO. Parijs en 60° 31' beO.

Venetië.
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Longtemps après, vers 1780, Lemonnier, Membre de 1'Académie des

Sciences, présenta un Mémoire a ce sujet, moins pour expliquer Ie phéno-

mène, qu'il attribue toujours alaréfraction, que pour déterminer plus exac-

tement la longitude : il trouva 86 degrés. Enfin tout récerament, en 187 1,

M. Ie Capitaine Carlsen, a bord du Solid, a trouvé pour longitude oriëntale

du Port des glaces 65° 40'. L'observation de Barentz étaitdoncbien défec-

tueuse, puisqu' elle entrainait une erreur de 20 degrés, et l'on peut encore

douter s'il avait réellement vu la conjonction. i)

J'ai tenté d'éclaircir Ie fait, en reprenant de toutes pièces Ie problème.

Ce sont les resultats de ce travail que j'ai l'honneur de soumettre al'appré-

ciation de rAcadémie. Il me parait démontré que Barentz était de bonne

foi, que ses observations sont aussi exactes qu' on pouvait espérer; enfin,

que les grandes erreurs sur la longitude caculée proviennent, non de Ba-

rentz qui a observé, mais de Lemonnier qui a fait les calculs.

En cherchant la position des astres a divers instants, du 24 au 25, je

trouve pour l'heure de la conjonction vraie: en longitude 12^30^; en

ascension droite 15^ 24^ temps moyen de Paris.

A 15^ 241" la déclinaison de Jupiter était ii^ 19' B.; celle de la Lune

15*^ 34' B. J'ai comparé cette position de Jupiter a une oppositionobservée

par Tycho, l'année précédente. Réduction faite, les différences étaient

négligeables.

Passons au calcul de la longitude. Nous avons deux solutions: Tune,

d'aprés l'heure, 6 heures du matin temps vrai ; l'autre, d'après Ie relève-

ment: la première nous donne 46° 40' E. ; la deuxième, 53° 19 E. Cette

dernière est la moins erronée ; il était plus facile, en efifet, d'avoir Ie relè-

vement que l'heure. Dans tous les cas, nous sommes bien loin de la longi-

tude de 86° trouvée par Lemonnier, et ce n'est point la Ie seul écart de nos

calculs. D'après eet astronome, la Lune était a 68' sous l'horizon; je trouve

au contraire qu' elle était fort au-dessus. Même au méridien inférieur et

malgré l'effet de la parallaxe, elle restait encore a 18' au-dessus de l'horizon.

Si, pour apprécier l'observation de Barentz, nous en calculons les circon-

stances d'après la position aujourd' hui admise, pour Ie Port des glaces,

nous aurons: conjonction en azimuth 6^49^ temps vrai; relèvement 18°

Aannemende dat de lengte werkelijk bedraagt 68° beO. Gr., was de fout van Barents niet

meer dan 4° 53' ; die van De Veer bedroeg 14° 29 •

i) Het verschil bedroeg tiiet^ 85°—65° = 20°, maar wèl : 70° 33'—65° 40' = 4° 53' ; een

fout die op die hooge breedte zeker niet groot is.
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44' : hauteur de Jupiter i^ 56' sous l'horizon ; hauteur de Ia Lune affectée

de la parallaxe 1° 17' au-dessus de rhorizon ; Ainsi Barentz se serait

trompé de 49' sur Theure et de 7^ sur Ie relèvement.

Ces erreurs, sans être inadmissibles, me paraissent un peu fortes. J'ai été

conduit a discuter Ie cas ou Barentz aurait observé Jupiter dans l'aligne-

ment des cornes de la Lune.

Par des considérations qu'il serait trop long d'énumérer, je ramenai

Ie problème a la question suivante: Quelle devait être la réfraction

relative des deux astres pour que les erreurs de Barentz devinssent

nulles?

Les erreurs ne s'annulent pas. Barentz s'est donc forcément trompé sur

l'heure ou sur Ie relèvement ; mais les erreurs deviennent minimum pour

une réfraction relative de 2° 10' ; c'est-a-dire que, dans ce cas, un observa-

teur situé par 76° N. et 65° 40' E. aurait vu Jupiter sur la ligne des cornes

a 6h i^m du matin , au N.| N.-E. C'est la, je crois, ce qu'a vu Barentz:

l'heure qu'il donne est „vers 6 heures" ; il ne pouvait mieux l'indiquer.

Cette réfraction supplementaire de 2° 10' pour Jupiter est indépendante

de la question de visibilité ; mais celle-ci en est la conséquence immédiate,

puisque les hauteurs des astres sont, a ce moment, Jupiter 2° 25' au-des-

sous de l'horizon ; Lune o^ 43' au-dessus de l'horizon. La réfraction était

de 50' pour la Lune et de 3° o' pour Jupiter ; les deux astres étaient donc,

sur l'horizon, Jupiter a o^ 35', la Lune a 1° 37'.

Le même jour, c'est a dire Ie 25 janvier a midi, les Hollandais virent Ie

bord supérieur du Soleil ; eet astre était alors a 18° 53' dans le sud, la ré-

fraction était donc de 4° 33'.

Examinons maintenant la cause possible du phénomène. La réfraction

simple me parait inadmissible : Les plus grands froids ne peuvent guère

l'augmenter. Ne serait-ce pas plutót un phénomène de réflexion totale, en-

tièrement analogue, au point de vue théorique, a ce qui se passé dans la

formation de l'arc en ciel, la Terre tout entière jouant ici le róle d'une

seule goutte d'eau. La zone de réflexion totale serait déterminée grossière-

ment par l'enveloppe des rayons réfractés extrêmes qui séparent la partie

constamment échauffée de l'athmosphère de la partie inférieure qui ne l'est

que pendant 1'été.

En appliquant le calcul a cette hypothese, la visibilité des astres tres bas

sous l'horizon, les réfractions moins fortes a mesure qu'ils s'en rapprochent,

les grandes réfractions de janvier, les réfractions normales du mois de no-
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vembre, tout cela s*explique aisément. Il est facile de voir que, dans se

système, les images sont droites.

La grande différence de réfraction entre la Lune et Jupiter, conséquence

forcée de cette hypothese, vient cadrer d'une maniere remarquable avec

Ie calcul indiqué plus haut. Ce calcul en efifet, quoique basé sur des consi-

dérations totalement étrangères a lavisibilitédesastres,exigeun exhaus-

sement considérable de Jupiter pour que Taccord devienne complet

entre la longitude actuellement admise et les observations de Barentz. Dans

Ie cas de réflexion totale, Ie calcul indique, pour zone des rayons efficaces,

dans les régions du sud, une circonférence de 70 lieues de rayon décritedu

Port des glaces comme centre. Ce cercle coupe Ie continent russe au cap

Yalmal. Ce point était donc visible, et les Hollandais l'ont vu effective-

ment. Les rayons émanant des Points terrestres en dedans et en dehors de

ce cercle étaient perdus pour eux.
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I.

REMONSTRANTIE O van Baltasar de Moucheron op de aen-

staende reyse by de Heeren Staten des lantsz van Hollandt ende

Zelant voorgenoemen te doene nair de Noortzee ontrent Oby ofte

Wygatz.

Hij hadde ghehoort E. Heeren, dat in consideratie van de groote on-

costen by hem ghedaen om tot kennisse te comen van dese aenstaende

navigatie, ende oock dat hij den eersten is die de saecke aengedient heeft

aen de Heeren Staten van Hollandt ende Zelant, heur belooft de preuf te

doen doene en daer naer hem selve in persoene(?) tot het volbrengen der

selve te employeren, jae het quarte part van de oncoste te draghen, dat hem

soude (als meeste daer inne gheinteresseert) de superintendentie en con-

duitte van de saecke ghegheven geweest hebben. Alsoo . . . by de Heeren

Staten van Hollandt als by de heeren Staten van Zelant ghedaen wort. Dan

alsoo hy bemerkt dat naer syne ontdeckinghen myne E. Heeren de Staten

van Hollandt de saecke, naer heur nemen ende daer inne procederen naer

het goct dunckcn van andre contrarieerend(?) syne advise soo heeft hem

goet ghedocht tot synder ontlastinge myne E. Heeren somighe articquelen

ofte vraeghen voor te wenden ten ende dat haer ghelieve daer op te reso-

lueren hier by oick te annexseren syne advise op dat hier naemaels zoo de

saecke niet wel en sucedeerde, hem niet naergeseyt worde de landen in

eenighe onnutte coste ghebracht te hebben, submetterende althoos syne

advise onder correctie van beter,

Op het eerste en tweede punt ofte articquel seyt, dat in consideratie van

het tghene hierbouen ghemelt de superintendentie ende conduitte der selue

aen hem ghegheuen behoorden gheweest te hebben op dat soo hier naer-

maels daer eenighe eere toe stonde de selue hem door andre niet af ghe-

noeme en worde. Oock daer door ghemindert worde alsulcke beneficie die

hem van recht tweghen toe staet en die hy pretendeert wt crachte van het

eerste accordt met hem ghedaen. Al ist soo dat hy nochtans, in considera-

tie van de suspentie van de oncosten het tselue gheremeteert heeft inde

i) Aan de Staten van Holland. Zie Recueil Commercie (Alg. Rijks-Archief), pag. 49 vlg.

Het stuk is hier en daar slecht leesbaar.
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goede discretie van myne E. Heeren, om daer van ghereconpenseert te

worden nae de meritte van de saecke.

Ende dat alles ghedesponeert kos en kan den selue niet goedt vinden,

dat de entreprinse ghedaen worde by de twe prouinsien, om dese nae vol-

gende redenen,

Eerstelyck dat alle omlighende Coninghe acht sullen iiemenop dese

reyse om naer het volbrenghen van dien heur te gouuerneren.

Ten tweeden dat den Coninck van Dennemarck die preten

deert op de sclue stroom, zoo de reyse te goede eynde coompt hem de

selve aen sal trecken en beletten soo het hem mogelyck is. Jae nae de

quade inductie die hy sal moghen kreighe om hem te wreken de sche-

pen van dese lande reysende door de Sont aen sal haelle.

Ten derden dat den Coninck van Spaingnenwackergemaeckt wordt.

Ten vierden dat de roep in Moscovie comen sal en van daerinTarta-

rie die haer moghelyck op een vals rapoort van vrese van eenighe in-

vasie ofte oorloghe order sullen stellen dat onse schepen aen het lant

niet en sullen mogen comen.

Allen het welcke soude moghe gheweest hebben ende noch moghe-

lyck gheweest worden wanneer desuperintendentie aen hem ghegheuen

gheweest hadet met de midel die hy hadde de saecke zeer secretelyck

te doene ende oock dat op de enterprinse van een particulier gheen

achte gheneemen en wordt ende by de overich[ey]t des lantz by ander

potentaten (soo het noodich waer) heur excuseeren van alsulcke entre-

prinse die tyts ghenouch gheweten hadde gheweest wanneer de lande

een jaer ofte twee haer auentage ghenoemen hadde int het tghene

zy beuonden soude hebben te behooren.

3. Segt datter gheen ander ouerhooft van de twee schepen behoort te we-

sen dan Cornelis Cornelisz door dien hy de eerste is die de saecke heeft

aenveert te doene en die hy daer toe verwilliget heeft onder de beloofte

hem alree ghedaen tot executie van dien hy alweer belooft heeft het

lijf vromelijck te waeghen als oock dat hij in HoUant ende Zelant gheen

piloot meer gheexperimen teert en kent op de Noort Zee als den selue.

4. Het hadde te wenschen gheweest dat de schepe alle op een haeue toe-

gerust hadde gheweest dan also het nu anders gheschiet is salmen moe-

ten de plaetse der vergaederinghe kiesen en demominere.
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Myn advies waer dat het eylant van Colgovie bekent werde door eeni-

ghe lant lieden om te weten oft het tevens soude moghe besaet worden

en bewoont. Oock by eenich capitain hem doorloge verstaende om te

weten waer het tevens soude moghe ghefortifieert worden. Ende zoo

de reysc tot goeden eynde coompt en de navigatie gheopent dat alsdan

het volck vande twe schepen aldaer blyve hen fortifierende het best

moghelyck wesende tot het naestcomende jaer om weder te staenalle

de ghene die dese navigatie soude willen beletten ofte voor hem inva-

deren en dat raport quamendoene.Wantontwyfelycksoogodt

de gratie verleent van goet succes den Deen ofte Engelsman ons belet-

ten sal de selve navigatie soo het moghelyck is en tot heur aproprieren

het tghene dese Lande ondeckt soude moghen hebben alles tot groot

achterdeel der selue in consideratie van de veranderinghe van den

handel van de specerie die nu wt Spaingnen enPortugal hier coompt en

alwaer die van ooste en noord heur moeten prouideren. Dewelckedoor

de selue openinghe heur selue soude prouidere aldaer dies dat in dese

Landen gheen specerie soude meer coomen dan het tgheen sy voor heur

selue van doen hadde daer nu ter contrairie veel andre landen heur

hier prouideren.

Ten anderen staet te considereren datter in alle menieren en haeven

moet gheinvadeert worden, dat onder het ghebiedt van dese provintie

staet want anders ist onmoghelyck door de selue plaetse naer Indien te

vaeren, in myn[der] dan twee jaere want alsoo der maer twe maende

tijtz en syn om doer Weygaetz te passere soo en kunnende schepen het

tselue Jaer ghien hondert myle voorby seyle sonder in dangier te wesen

dat op haer wedercompste depassagieghesloten is,alwaertsaeckedatse

anders niet en deden dan seyle daer sy nochtans te minste een maent

van ligghen moeten hebben tot lossen en laeden tot wathaeuendathet

sy. Ende wanneer het eylant van Colgovie inne ghenoemen wordt zoo

kan aldaer den tol van de navigatie ontfangen worden, ende principale

comersie aldaer ghedreuen mits de schepen van dese Landen tot aldaer

zeylen moghen en weder keeren in 3. ofte 4. maenden ende die van

Wygatz van Tartarie China ofte andere landen coomen .... haer ne-

gotie tot Colgovie doen, . . het tselue Jaer keeren ter plaetse daert et

geschyct soude moghen wesen het welcke soude wesen n groot ....

van de navigatie oock tendere tot een dobbelen tol tot benefie van de

landen. Ende wanneer men ander natie de passasie soude willen con-
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senteeren om alle twyst te schutten het twclcsoudemoghegheschieden

met aldaer een tol betaelt te hebben ofte heur gheconsenteert de libre

nauigatie aldaer.

6. Het en is ganschelyck niet gheraeden dat de schepe eenighe lande op-

doen, om haer te verthoone. Om te schutten alle oorsaecke van

defientie, want oft de selue naest ligghende Lande, door der Mosco ty-

dinghe van de schepen ghckreghen hadden sy souden moghelyck door

het vals rapoort de schepen moghe aen slaen ofte deselve belette. Dan

oft het zoo gheviel dat er door storm in eenighe haeue moeste laende,

dat sy segghe schepe van dese lande te wesen die ghedestineert waere

naer de Witte Zee tot de coopmenschap en dat sij door storm daer ghe

dreue syn ghevende de selve schepen daer toe de aerghumenten daer

toe noodich wesend.

7. Dat de twe Schippers nae dat haer de saecke kennelyck sal wesen we-

der heur cours nemen naer het meeste eys[ch] en dat si senblant mae-

cken van bedrouft te wesen haerReyse onnut te syn en onder het volck

de maer stroyen niet ghedaen te hebben.

8. Het ligste waer in een onbewoonde haeue als Zierczee ofte der Veere

om also secret te houden als het moghelyck is. Verbiedende de boots-

ghesellen aen lant te coomen sonder consent.

9. Al ist saecke dat het niet gheraeden is dat de schepen het lant opdoen

noch eenich volck aen lant coomen soo ist dat in elck schip noodich is

een man die in de noot de spraecke van alsulcke Lande eenichsyns

verstaen om te beter raport te doene van alles wat in deselve Landen

te vinden is, oock om aen de gouverneurs van de selue landen te mo-

ghen aendienen de oorsaeck haerder coompste naer de ghelegentheyt

des tijtz.

Eerstelyck off de superintendense vande saecke ofte conduite der

selue gegeuen sal worden in handen van Moucheron ofte dat de Heeren

Staten van Hollant ende Zeelandt de selue nae hem houden sullen ofte

iemanden anders daer toe committeeren.
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Off de saecke gedaen sal worden byde Heeren Staten voornompt

ofte dat men deselue door Moucheron sal doen ende op synne naeme.

3. Wy dat overhooft vande twee schepen sal wesen, ende wat groote dat-

men daer toe nemen sal ende hoe gheprouideert.

4. Waer dat de schepen sullen toegerust worden want in verscheyden

plaetsen te vertrecken onbequaem sal wesen.

5. Oft men hem verseeckeren sal van eenighe Eylant onderwegen tot

verseeckeringe van die nauigatie, oock die doen kennen by Boeren om

te weten oft men de selue soude kunnen bewoonen ende saycn, ende

by eenich capiteyn hem doorloogh verstaende off men de selue soude

kunnen bequamentlijck fortifieeren.

6. Off de entreprinse in eenige plaetse sullen mogen landen ofte kcnnisse

nemen van het volck ende iuers aen landt commende van wyens wegen

sy heur . . ameren sullen ende . . resolutie haer bescheet te ge .

.

7. Wat voet datmen sal nemen om int weerkeeren de saecke secreet te

houden.

8. Waer de schepen sullen mogen aencommen int weder keeren.

9. Oftmen de slauoen met sal laten varen met noch andere de tale van

alsulcke lande wetende tegens de noot.

Soo het goet geuonden wort sal men met heurlyeder moeten accor-

deren ofte anderen affdancken met contentement.

Aendienen aende Heeren Staten van Hollant dat men met den pil-

loot geaccordeert heeft voor twee duysent guldens, ende ses duysent

guldens soo hyt volbrengt tot^contentement vande Lande.

De Commiss. vande Schippers ende Pilooten oock haer instructie.

Hoe de oncosten vande saecke tusschendetweeprouinsen gedragen

sullen worden, oock de beneficie.
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NERR ATIE i) vande punten die door Cornelis Cornelisz ....

sullen moeten onderhouden worden int onder[soe]ken van de navi-

gatie door Wygaetz met het tghene daer toe noodich sal wesen en

waer op syne Instructie sal moeten ghemaeckt worden.

Mei 1594. Eerstelyck dat hy sal op den 11 dach van Mey onbegrepen ghereet we-

sen om van dese Landen te seylen naer het eylant dat men heet Weygatz,

leghende tusschen de Landen van Tartarien op de zuydt syde ende het

landt Noua Sembla ghenaemt op de noordt syde het welck eylant hy sal

besichtighen in behoorlycke forme om raport te doene van wat reuieren

dat daer inne soude moghen loopen ofte wat haeuene reeden daer be-

quaem syn tot bewaeringhe van schepen met de diepte ende wat gront.

Oock op wat hoochte van graedcn het selve eylant legt met de conditie

ende nature vande lande, wat soorte van volck daerop woonen zooder

eenighe sijn met oock van de distantie dat het tselve eylant leyt van het

lant van Tartarien op de zuyt syde en van Novascnbla op de noortsyde.

Ommers alsoo verre als men het soude kunnen beseylen daer by de diepte

van de zee tusschen de twe weghen soo die gront daer is.

Het welcke besicht hebbende sal 30 ofte 40 mylen voorder seylen naer

het noortoosten, ofte ooste noorde om te bezien, ofte daer ontrent noch

Eys is, en zoo het tselve daer ghevonden wort sal noch vorder seylen den

selve cours tot dat hy comme daer ghien eys is zoo het moghelyck is,

doende alle neersticheyt by alle middele en proeven by suyden en noorden

om het tselve eys door te geraecken alle de welcke neersticheyt en wterste

devoir ghedaen hebbend sal moghen weder te rugghe keeren.

Ende oft het soo gheviel dat int tzeylen ginswaertz ofte herwaertz

eenighe andre eylanden ghevonden werde zoo sal hy van de selve eylant

kennisse nemen met dierghelycke sirconstantien hier boven vermeit en

i) Dere narratie is blijkbaar een ontwerp instructie voor Nay, opgesteld door De Mou-

cheron en als zoodanig zeer merkwaardig. De eigenlijke Instructie, geteekend door Olden-

barnevelt, is niet aanwezig maar is mutatis mutandis wel op te maken uit die aan Barcnts

en Brant IJsbrantsz verleend. Zie hierna bijlage V. Het origineel komt voor in Recueil

Commercie, p. 52 {Rijks Archief).
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naer den tijt die hy hebben sal endc voornaementlyck int weder keeren

besichtighen het yelant van Colgovia i) omme raport te doene oft men

het tselve soude kunne bewoonen, en sayen met oock de plaetse van de

beste anckeringe en haven ofte reede.

Dit alles besicht hebbende, ende in geschrifte gestelt alles wat tot

kennisse der saecke is dienend soo sal hy weder keeren naer dese landen

ende de schepen brengen inde haeven van Terveere ofte Rammekens,

alwaer hy allen het volck aen boordt sal houden totdat hy raport ghedaen

sal hebben ende bescheit heeft van de Heeren wat hy doen sal.

Ende om dat de saecke mach secreet blyve ommers alsoo veull als het

moghelyck is zoo sal den selven wesende voorby het eylant Wygatz onder

syn volck de maer strooin dat haer reyse onnut is ende dat zy niet ghe-

vonden en hebben het tghene daer omme sy wt gheweest hebben met

alsulcke behendicheyt als de saecke toe behoort.

Tot alles welcke hem ghegheven sal worden twe beseylde schepen ofte

pinassen van ontrent tachentich vaten, met de esquipagie naervolghende.

IHck schip versien met ses cabels elck van hondert vademen lanck, dyck

8Vs duura van goet Rigas hennip ghemaeckt,

drie cabel tauwe voor elcke boot van hondert vademen lanck, vier

anckers met een teu-ancker,

elck schip een chaloup groot van ontrent twe lasten, langworpich ende

roebaar met vijf riemen op elcke syde met en dreghe met haer trosse van

50 vademe en de met een focke,

met elck sesthien mannen sulcks als de selve Cornelis Cornelisz. sal

bevinden haer te dienen,

den welcke men sal gheve drie maenden gagie op de hant.

Ghevituailleert voor acht maenden salvo wijnen broot voor 16 maen-

den, het welck wesen soude voor elck schip.

8000 Ib broot

6 pypen Spaensche wyn

3 quarteel brandewyn

60 tonnen bier

3 tonnen boters

10 tonnen vleysche

i) Een jaar later hield De Moucheron het eiland Waygatsch voor versterking aange-

wezen. Zie Jan Huyghenvan Linschoten „Reizen naar het Noorden", ed. 1914, Bijlage VI,

p. 231 vlg.



looo Ib keys

3 tonnen gordt

5 tonnen erte ï)

2 tonnen azijn

looo Ib stokvisch

3 tonnen cabillau

twe tonnen soot

200 Ib keersen

400 [tot] 500 gulden by het schip ten goede.

i) Men kan ook lezen : weyte.
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SCHRYVEN OVER DE VOORGENOMEN EXPEDITIE i).

7 Meert Den 7den Mart 94. gereyst van Middelburch en den 8en gearriveert in-
1594*

den Haeghe vergeselschapt met Sr. Moucheron, de piloten Cornelis Cor-

nelisz en Pr. Dircxz mitsgaders den Sclavoen Christoffel Spindeler, den

9den waeren d'Heeren Warmont ende Malson nyet gearriviert.

Den loden smorgens voor acht huyren in (convo?)catie gebeden then

huyse vanden advocaet Barnevelt daer present \yaeren dHeer van War-

mont den advocaet Reynier Cant ende D. Malson van weghen HoUt. lek

met Sr. Moucheron van wege Zeelt. Ende is voor eerst voorgevallen dis-

cours upde diversiteyt van opinien deser entreprinse verstaende die van

Amsterdam deur den Weygaetz niet doenelyck te zijn, mer wel achterNoua

Senla om, achten inde Weygaets gheen .... cht van waeter te zijn mits de

ondyepten aldaer en apparentlyck niet deur en gaet tot inde zee van Tar-

tarie mer besloten is in een [in] ham off sinus ten vasten Lande volgens

zeker carte, daer ter cotrarie zy geheel presupponeeren dat Nova Senla zij

een eylant volgens rapport van zeker Engelschen daer geweest hebbende

ende daer achten een ruyme zee comende inde groote Zee van Tartarien

daer overzulcx geen ijs soude hebben mogen alles breeder volgens zeker

schriftclyck discours van Jacobo Nepoti Plini datter in die tijden vuyt In-

dye schepen in Dutslant gecomen zijn deur tnoorden. Ander sustinerendc

geheel te cotrarie dat noua Sinla om off het scheen een eylandt waer,

zoude zijn te zeylen vande linie van tusschen de 80. ende 90. graede ende

daerom nyet nauigabel. Dat de ruyme zee by experientieoick veel ijs heeft,

dat Weygatz by rapport van Russen wert verstaen passabel te wesen ea

apparentelyck op en tot inde zee van Tartarien op welcke discourssen in-

geroepen zijn de piloten namentlyck Corn. Corn. ende Pr. DircxsenBrant

van Enchuyse en Willem Baerents van Amsterdam sustinerend de 3

eerste die apparen [tie] by Weygatz en den lesten dye byNoua Senladwelcke

gehoort, is bewillicht en besloten dat dye van Amsterdam zal dan noort-

aen zeylen noortoost an naer de Noua Senla om dat te proufve en de twee

ander schepen en Zeelant en Enchuysen Oost op naer Weygats en is dese

.... daer mede geschreueengeemitteertinnaerder .... Instantie tot naer-

middach inde herberghe van Bryel.

i) Uit Recueil Commercie (Rijks-Archief
) p. 53. Wie de schrijver is staat voor mij niet vast.
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MEMORIE I) van het ghenne de Schipper en bootsgesellen van

het schip ghenampt de Swaen moet hebben van har halue heure op

de Reyse van Wygaets.

1. Cornelis Cornelisz schipper ende ouerhooft van de

dry schepe voor de halue heur gis. 750

Moet den selue hebben voor die oncosten by hem

ghedan om twee reysen totZeelant te commen en

in de Haege te reijsen vueyt weijsende seyn reke-

ninghe gis. 51

2. Pieter Diericsz voor seynne halve heur gheacoordert

voor 275 guldens en noch 25 guldens voor seyn

siflet a) gis, 300

Noch voor oncosten by hem gedan om in Zeelant te

comen met oock inden Haeghe gis. 14 i —
3. Cristoffel Spindeler voor seynne halve heur . . . gis. 200

4. Francois de la Dalle voor seynne halve heur . . . gis. 200

5. Duncker Jansz, 3) bootsman, op de Jacht moet heb-

ben voor seynne heure 170 guldens, dan moet

ghereet hebben gis. 100

6. Joris Engelsman Constaepel 26 gulden ter maent

voor 3 maenden gis. 78

7. Jacop Ariensz, Cock 20 guldens ter maent compt

voor 3 maenden gis. 60

1) Uit „Recueil Commercie" (Rijks-Archief) fol, 55. Blijkbaar waren de superintendent,

de schipper, de tolk en de commies aangenomen tegen het beginsel : bij slagen van de reis

dubbele, bij niet slagen enkele gage. De bedragen waren wel hoog. De minderen hadden 3

maanden soldij als handgeld ontvangen. Zie hiervoren p. 187.

2) Zijn „bootsmansfluit". Een bootsmansfluit van koper is slechts enkele stuivers waard.

Vcrm. zal Pieter Dircks, ambtshalve, een fluit van edel metaal hebben gedragen (raet ket-

ting?). Dit zou althans Portugeesch model zijn geweest. Zie Jan Huyghen van Linschoten

„Itinerario", ed. Kern, II p. 139.

3) Zijn naam komt voor op de aan Dirk van Os opgedragen kaart van Jan Huyghen (zie

^Reiïen naar het Noorden", tegenover p. 120) aan „Duynker lans bay".
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8. Meynart Teunesz, Timmerman 33 guldens 10 st. ter

maent voor 3 raaenden gis. 100 10 —
9. Lambert , Hoochbootsman 30 guldens ter

maent voor 3 maenden gis. 90

10. CornelisBertsz, Schieman 2 5 gulden ter maent voor

3 maenden gis. 75

11. Pieter Theunisz, Conestaepel maet, 25 guldens ter

maent voor 3 maenden gis. 75

12. Hans Minderman, Barbier, 20 gulden ter maent en

20 gulden voor seyn kieste, voor 3 maenden . . gis. 80

13. , Trompeter, 12 guldens ter maent

ende 8 guldens tot een vandel voor 2 maenden . gis. 32

14. Cornelis Jansz bootsman, 8 guldens ter maent voor

3 maenden gis. 24

15. Jan Ysbransz van Purmerlant 8 guldens ter maent

voor 3 maenden gis. 24

16. PieterJanszvanHarlinghe,7 guldens ter maent voor

3 maenden gis. 21

17. Cornelis Hertsz i) van Incheuijse 10 guldenster

maent voor 3 maenden gis. 30

1 8. Duethen Jansz van Incheuijse 10 guldens ter maent

voor 3 maenden gis. 30

19. Sijmon Florinsz van Brouckerhave 10 guldens ter

maent voor 3 maenden gis. 30

20. Willem Jaspersz, Jonghen 5 guldens ter maent voor

8 maenden gis. 15

21. Symon Jarixsz, Jonghen 5 guldens ter maent voor 3

maenden gis. 15

4) Verm. Gerritsz, op z'n zeeuwsch Herritsz.
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Instructie voer Brant Ysbrantsz. waernae

hy hem zal hebben te reguleren, omme die

reyse by Noorden tondersoucken ende te vin-

den naer tConinckryck van China.

I. In den jersten zal den voers. Brant Ys-

brantss^),stuerman,hetvolcommencomman-

dement hebben ende goede orde houden ouer

spys ende dranck, deselue ten meesten oor-

boir gebruycken ende daer benefifens goede

discipline houden over alle tscheepsvolck,

achter volgende d'artickelbrieff daerop ge-

maeckt.

Instructie voor Wil-

hem Barentszwaernaerhy

hem sal hebben te regule-

ren, omme die reyse by

Noorden Noua Sembla

om, t'ondersoucken, ende

te vinden naer tConinck-

ryck van China etc.

b) Staat : Wilhem Ba-

rentsz.

i) Stuk A bevindt zich in 't Provinciaal Archief te Utrecht; het werd vroeger gepubli-

ceerd in „Kronyk Hist. Gen. te Utrecht, jaarg. XX, p, 204 vlg.". Stuk B bevindt zich op 't

Algemeen Rijksarchief te 'sHage (Register der Instructiën van deStn-Gen. 1588 - 161 1); het

werd vroeger gepubliceerd bij Muller „Noordsche Compagnie"' Bijl. I en door mij in „Jan

Huyghen van Linschoten „Reizen naar het Noorden" als Bijlage II.

Mijne aandacht werd op A. gevestigd in Bijdr. Vaderl. Gesch. en Oudheidkunde, 1915,

P- 383-

A maakt thans geheel goed dat de instructie aan den Superintendent Corn. Corn. Nay

verleend, niet meer aanwezig is. Door Brant IJ sbrantsz te veranderen in Corn. Cornelisz

zal men die instructie letterlijk nabij komen.

B: de instructie voor Barents, die een reis ging maken eenigszins afwijkende van die van

Corn. Corn. Nay en Brant IJsbrantsz. is nagenoeg gelijkluidend aan A. Daarom worden van

B. alleen de varianten op A. gegeven. Voor zoover gecursiveerd, zijn die varianten de aan-

teekeningen die Oldenbarnevelt zelf op het origineel bijschreef en waardoor (behalve bij

verwisseling van den eigennaam) de Algemeene Instructie op Barents' bijzonder geval toe-

passelijk werd.
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2 Ende zal den voers. Brant Ysbrantss b) b) Staat : Wilhem Ba-

raidt zyn schip ende schipsvolckjn deze maent rentsz stuerman.

van Mey hem gereet vinden jnt Meersdiep,

omme van daer met die twee andere schepen,

totte voiage gedestineert, de voers reyse te

voorderen, zoc haest alst doenelyck ende meu-

gelyck zal wezen.

3. Ende zullen die voers. drye schepen hen

by den anderen houden, waerover de supe-

rintendentie zal hebben Cornelis Corneliss.

van Enckhuysen, jn tgenedattotvoorderinge

van dese voorsz. voyage offreyse sal strecken.

Ende oft gebeurde (twelck Godt verhoede),

datdese schepen doer storm offonweer ofoyck

deur langdurighe mist off ysganck, offanders-

sints, vanden anderen dwaelden off' eenich

ongeluck ouerquame, dat in zulcken gevalle

een jeder van dandre schepen euenwel haere

voerscreuen reyse zal voorderen, sonder dat

decn dander jnde voers. voyage zal mogen

empescheren ofte verhinderen.

4. Ende gepasseert zynde de Noortcacp,

zullen hem alsdan verdeylen : te weten Cor-

nelis Cornelisz. ende Brant Ysbrantsz. zullen

haren cours nemen nade Vaygatz, ende Wil-

lem Barentss. na Noua Zemla, omme by alle

mogelycke ende doenelycke middelen tonder-

zoucken, daer doer te commen jnde zee van

Tartarien genoempt Mare Tabin. Ende jnge-

valle de voers. Willem Barentss doer b) de b) Lees: doer oft om de

Noua Zemla niet zoude kunnen passeren, zal Noua. .

.

alsdan gehouden wezen de andere schepen te

volgen doer de Vaigatz; ende ter contrarie

dandere schepen niet connende passeren deur

de Vaygatz, off doer de Vaigatz aireede eeni-

ge mylen geseylt zynde ende beuindende em-

peschement off letssel van ys, zulcx dat zy
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niet voorder zouden connen doercommen,

zullen alsdan mede hare voyage dirigeren naer

Noua Zemla ende dander schip volgen.

5. Ende zal de voers. Stierman, scherpe-

lyck letten, opde forme, gesteltenisse ende

gelegentheyt van Taylant b) van Vaigatz, hoe

tzelue gesitueert is, ende op wat hoochte, en-

de ondersoecken die wytte ende breette van-

de canelen derzeluer, jnsgelycx die diepten

ende gronden, zoe aende noortzyde nae b)

Noua Zemla als aende suytzyde, wesende

aende custen van Moscouien ende Tartarien

;

ende van gelycken wat droochten,sanden en-

de riffen daermogen wezen, ende offdaer oock

hauenen off reeden syn om schepen te bergen,

zoe voorden ysganck als anderssints, ende

daer beneffens wat volck op tzelue eylant en-

de aen beyde custen der zelue woont, etc. en-

de dit alles pertinentelyck aen te teeckenen

ende by gescrifte te stellen.

6. Ende doer de Canael van Vaigatz ge-

passeert zynde, zal de voers. Stierman alsdan

zynen cours nemen oost, noortoost ofte noort-

oost ten oosten aen, opde Noortcaep van Tar-

tarien, genaerapt Caep van Tabin, ende ner-

stelyck letten op de hoochte vande zelve

Caep, op de gedaente van tlandt ende gele-

gentheyt vande diepten ende die steylten off

vlacten vande strandt aldaer, met alle voor-

dere circunstantien daertoe dienende.

7. Ende zal die voers. Stierman b) onder

anderen bysonder letten, wat eylanden op

dese voorsz. vaert gelegen zyn, ende waer,

ende wel distinctelyck aanteeckenen hare

situatie ende die hoochte vandien, die com-

moditeyten van hauenen ende reeden dersel-

uer, ende by wat volck deselve bewoont

t')Lees: van 't eylandt

€7ide water€71 va?i e?ide om

noua setnbla, efide alle an-

dere eylanden ende wate-

ren^ die hy opU reyse om

noua sembla sal beuinden^

ende zoo hy nade Vaygats

mede compi ie seylen^ oick

van Vaygatz, hoe tseluc

etc. . .

b) Lees : noordzyde van

Noua Zemla.

b) Staat: Wilhem Ba-

rentsz.
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i^) Staat: Wilhem Ba-

ren tsz.

wordden, ende voorts daervan alle voordere

kennisse nemen, zulcx als hy noodich ende

dienstich zal beuinden.

8. Van gelycken zal de voers. Brant Yss-

brantsz t>) acht nemen op de stroomen

ende getyen van dese geheele passagie by

westen, als by oosten die Vaigatz, ende wel

distinctelyck aenteeckenen, op wat plaetse

ebbe ende vloet gaet, ende hoe hooch dattet

daerop vloet, ende hoe lanck die ebbe ende

vloet op alle dese plaetsen gaet; ende bouen-

dien ondersoeken de natuere ofte qualiteyt

vande wateren aldaer, te weeten off deselue

sout, ofte soet, ofte brack zyn, ende zal hier

van pertinente notitie houden, i)

9. Alle tgene voersz. js. met Godts hulpe

volbracht ende van alles pertinente notitie

gehouden ende alle aenteeckeninge scriftel.

gedaen zynde, zoe zullen die voers. schepen

wederkeeren, ende alsdan heuren cours ne-

men, die eenen lancx die custen van Noua

Zemla ende dander lancx de custen van

Tartarien, wel scerpelyck lettende opde

streckinge ende gedaente vande landen ende

die hoochte derzelver, mitsgaders die diepten

ende gronden, ende van gelycken die drooch-

ten, dippen, zanden ende riffen, met alle

circumstantien daertoe dienende, ende sullen

die voers. schepen malcanderen verwachten

omtrent het eylant Colgoyeve. 2)

10. Voorts zal die voers. Brant Ys-

brantsz b) ende van gelycken zynen onder-

stuerman of schipper pertinent Journael hou-

den van alle die coursen geduerende dese

1) Een voorschrift dat men thans niet zonder te glimlachen kan lezen, daar die bepalin-

gen van het zoutgehalte op den smaak geschiedden ; bij onbekendheid met areometers. Uit

Jan Huyghen's relaas blijkt dit herhaaldelijk.

2) Kolguev.

Linschoten XV. 2

b) Staat:

ren tsz.

Wilhem Ba-
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voiage, beginnende vande Noortcaep aff, ter-

tyt dat die schepen aldaer wederom doer

Godes genade gecommen zullen wezen. En-

de zal tallen tyden ende plaetsen, des doen.

lyckzynde, die hoochte affmeeten gedueren-

de deze voers. reyse als voers.js. ende daer-

van goede notitie houden, ende voort van

alles een pertinent verbael maecken naerbe-

hooren, omme d' heeren Staten ouergeleuert

te wordden.

11. Ende ten eynde eenen yegelyck ver-

oorsaeckt zal wesen zyn wterste debuoir te

doen, zal de voers. Brant Ysbrantssb) voer al

zyne beloofifde penninghen betaelt wordden

ende die zaecke wel geluckende, ende de rey-

se doer Godts hulpe volbracht ende wederom

hier te lande gecommen zynde, sal die voers.

Brant Ysbrantss b)nochdaerenboueneerlyck

gerecompenseert wordden, mitsgaders zyn

scheepsvolck na de neersticheyt, dieeenjege-

lyck jnt volbrengen vantgene voerss, gedaen

off gemeriteert zal hebben.

12. Ende sal die voerss. Brant Ys-

brantsz. b) vande reyse wederom gecommen

zynde, hem vervoegen met zyn schip ende

schepsvolck ter plaetsse daer hy toegerust js,

ende hem terstont addresseren aende magi-

straten der zeluer plaetssen, die hem zullen

verclaren waernae hy hem zal hebben te regu-

leren, houdende middelertyt zyn volck jn

scheepsboort, zonder te voren om eenigeoor-

saecken yemant van henlieden aen landt ofte

oock van landt aen boort te laten commen.

Aldus gedaen, besloten ende gearresteert jn-

de vergaderinge vande heeren Generaele Sta-

ten vande Vereenichde Nederlantsche Pro-

uincien, jnden Hage den i6en May 1594 b).

b) Staet;

rentsz.

Wilhem Ba-

b) Staat: Wilhem Ba-

rentsz.

b) Staat: Wilhem Ba-

rentsz.

^) get. J. van Oldenbar-

nevelt.
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I.

SCHRIJVEN VAN EMANUEL VAN METEREN (TE LONDEN)
AAN DEN TRESORIER VAN ZEELAND JACOB VALCKE. i)

Den ^^ Decemb. 1504 te London.
25

Lieve en eerweerdighe Heere, Uwe E. brieff van 25 Novemb. hebbe ick

wel ontfange, en na wtwyse u.E. begheere hebbe ick geschreeue opt stuck

van navigatie noortoostwaerdt aen R. Hacclet die my gheantwoort heeft,

also ui. sien sal bij syn antwöorde hiermede gaende,by my van woorde tot

woorde wtten Engelsch getranslateert, Uwe E. sal believe te ordinere wat

ick hem antwoorden sal, hoe eer hoe liever, hy eyst ten minste 20 marck

is ontrent 140 gulden, Uwe E. magh besien, ofte het so vele weert moght

sijn, Ick gheloove datter geen mensche leeft yverigher in die conste van

voyage te soecken dan hy is, ofte meer daer van weet te spreken, ook ge-

leert, is gheweest Capellae(n) van Stafford, doen hy tot Parijs in Vranck-

rijck Coninghinne Ambassader was, hij is den ervarensten ondersoecker,

die ick oyt kende, en hebbe aen hem wel 20 Jare kennisse gehadt, en ick

gheloove tghene hy belooft wel volbrenge sal, also sal Uwe E. believe mette

eerste te late een antwöorde weete.

Ik weet nu wat Uwe E. meijnt van een disputatie van Jenckinsen maer

daer is in Hacclet boeck een discours int lange folio 597 geschreve by Sr

Humfrey Gilpert ridder van de noortweste passagie ickdenckedieUweE.

meynt, is lesens weert,

EMANUEL VAN METEREN.

COPYE 2) van Richart Hacclet brieff aen myEmanuel

van Meteren geschreven tot Wetherset 3) bij Ypswiche 6

Decemb. 1594 getranslateert wtten Engelsche.

Goeden Mr. Emanuel tot antwöorde opt principael van uwe

1) Zie Recueil Commercie, Algemeen Rijks Archief, fol. 63.

2) Zie Recueil Commercie, Algemeen Rijks Archief, fol. 6i. Deze briefis de bijlage van

het hier voorafgaand schrijven van Van Meteren.

3) Wethcringsett (Sufifolk).
*
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vriendtelycke brieff vande 27 Nov. nopent een sommaijre van sul-

cke authuere ofte versoghte luyden opinien, die yet gemerckt en

aengeteeckent hebbe, vande noordoostepassagie,sultghy wete,dat

sulcken sommaijre ofte cort begrijp te maken also dat behoort, is

een saecke die requireert goede observatie en judgement, veel le-

sens, veel tale, en veel conferentie mette lieden die derwaertgeseylt

hebben, by gebruyk van welcke vinde ick en can bewyse by goede

demonstratien that Uwe cousyn Ortelius, en ander cosmographen

hebbe grootelycks gemist in haer descriptien,so welvanditnoordt-

ooste als noortweste deele vander weijrelt, als aengaende andere die

gepresumeert hebbe caerten te maecken, syn voorwaer raaer spil-

ders, en sulcke die maer conterfeyte ofte na maken, ander luide

werck, en gheen goede Geographe.

Ghy weet eensdeels de groote arbeyt en de lange, die ick hebbe

genome ofte gebruijckt in dese studiën, en hoe dat ick my gespaert

en hebbe noch coste noch moeijte voor eene tijt van 26 Jare, ten

minste om my selve te informere van dese secreten, alle de vruchte

van dese mijne arbeyt ben ick bereijt,U op ten comendenscriftelyck

mede te deyle, alsz sy dat begeere, met noten en quotatien vande

plaetse van mijn authuere in margine, en oock wel haer helpe te

coope, alsulcke boecken, als in druck te vinden syn van dat argu-

ment en saeck, en aengaende tghene noch niet in druck is, sal ick

hun senden int corte de substantie daer van in schrifte, maer dit

can al niet geschieden sonder behoorlycken tijt, en soude daerom-

me moete opcome tot u te London en daer blyve moete 3 ofte 4

weken ten minsten, hetwelcke ghij weet wil coste. Daeromme aen-

gaende de recopensie van mijn moeyte, ick achte, ick wel verdiene

sal twintich pont sterl.maer het mach so wtvalle dat mijn directien

uwe vrienden sal geve sulcke licht en couraigie, dat het hun sal

profytere menige duysent ponden. Ende om met u cort en vrije wt

te spreke, so en wil ick alle mijn secrete in dat stuck van so groote

Is 3—6—8. importantie niet mededeijle, onder de somma van twintich marcke

ten minste. Ende laet my metten eersten bidde ick u in alle haeste

hebbe een fynal antwoorde van uwe vrient tot volle resolutie wat

myne sobere loon presentelyck sal wese, want anders soude noode

rayne tijt en verstant daer in begheven, so myne arbeyt also mach

worden gheconsidereert, als ick in redene achte dien te verdiene,
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sal ick op de versekeringe van uwe naeste brieue, terstont tot Lon-

don come, en wel mede brenge alle mijn principale noten en sal van

daer niet vertrecken, voor dat ick met alle haest en neersticheyt

voldaen sal hebbe uwen vrientz begheeren, ende en sal niete ver-

berghe, dat sal dienen totte voorderinghe van sulcke seer criste-

lycke, proÉfytelycke en heerlycke interprinse maer hierinne bidde

ick te wille secreet sijn, want het my veel importeert, en so den Ita-

liaan seyt il savio e secret o.

Ghy moght uwe goeden vrient in myne name late weten dat hij

seer is verdoolt in veel deele vande Cours van Johannes de Plano

Carpiny, want (so syn copye niet veel en differeert vande mijne, die

in Italiaensch geprint is) hij sal vinden, dat hij niet en reysde lanx

de Mediteraensche zee, maer op de noortsyde van Pontus Euxinus,

en over de riviere Volga niet tot Astracan, maer voorder noortwaerd

ende en genaeckte niet Boghar, maer reysde veel dagreyse, hebben-

de den noortsche Ocean op zyn slincke hant, reysende oostwart en

hij maeckte dickmael mentie, van de scytische ofte noortsche Ocean.

Maer van dese saecke sal ick hier naemaels moghe particulairder

en beeter schry ve, can referere t totte authuere eijge woorde, Ick

soude wel wille wete in wat tal e sy den .... de Plano Carpinij hebbe,

ofte in Latijn als ick hem gesien hebbe, en ofte hij in drucke is, waer

wanneer en by wien gedruckt.

Aengaende Abilfeda Ismael, so die niet te cryge ware wt de Li-

brarie van Heydelbergh van myne vrient Mr. Paulus Melissus, so

can ick hem noch directere toteene mijne vrient teVinegiediehem

heeft afgeschreve getranslateert in Latijn.

Hiermede verwaghtende uwe volle en haeste antwoord bevele

ick de genade Godes.

R[ichard] H[akluyt.]



II.

SCHRIJVEN VAN EMANUEL VAN METEREN (TE LONDEN)

AAN DEN TRESORIER VAN ZEELAND JACOB VALCKE. i)

i8
Dese -- January 1595 te Londen.

20

Eerweerdighe wyse discreete en mijn sonderlinghegoetgunstigheHeere

U.E. schrijve vande 6 deser is mij over 4 dage wel toecomen en hebbe vol-

gens aen Mr. Hacclet geschreve, welcke brieff he[m] op de wegh ontmoet

heeft en hier gecome, heeft syn noten en boecken hier en denckt die na

zijn beloofte binne 8 ofte 10 dage reede te hebben en pretendeert terstont

van mij voor sijn vertreck van syne arbeyt betaelt te wese. lek hebbe het

hem toegeseyt en salt op U.E. oft op Co Corn. bij wissel trecken. lek hebbe

dese dagh geheel by hem geweest en heeft mij getoont wat sijn note sulle

sijn, eerst wijst aen al wat by de oude Griekse en Latijnsche authuere,van

dien noortoost wegh de opinie sijn, met annotatien waer sy dat sehryve,en

so volght tot op onsen tijt, alle die daer van gheschreve hebbe, Soma wt

alle tselfde moet een yegelyek van opinie worden, dat die passagie is, en

hij en twijfelt daer niet aen en seijt nademale ons volek die strate seker

hebbe, sulle terstont in een sueter zee vallen en tlant na tsuijden intree-

kende vinde, en meynt ons volek niet verre vande riviere Obb gheweest

hebbe, en heeft mij een moseovits gesehrifte getoont, daer wij het extraet

van hebbe sulle. De Engelsche faetor Antoni Marehe daer heeft doen on-

dersoeeke om naer riuiere Obbe te treeken als er etlyeke Russen troeken

op de rieuiere van Peehora en van daer reysden ouer lant niet verre in een

riuiere die inde Obba valt, en van daer voere senade monttotnaVaijgatz,

opde rieuiere staen 6 easteele, oofte steden ontrent daer merte gehouden

worden, aen beyde de syden vande Obb wooneSamoyde eensdeel denRuss

subieet, ander niet, daer is ooek by wat goederen en eoraansehappe daer

begeert sijn, en dergelijeke meer, ooek dat daer een sehip was dat daer

bleeff, ontrent r4 ofte 15 jaer geleden, iek meijnde dathet Olivier Bunnel 2)

geweest was, maer het is langer geleden ... iek hope tghene hij ons geve

sal, sal tgelt weert sijn, sijn meyninghe is, datme allenskens moet voorder

vaere, en ondersoeeken en so allenskens in Cathay gerake, ende en is van

i) Zie Recueil Commercie, Algemeen Rijks Archief, folio 64. 2) Lees : Brunei.
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gheen opinie, datter eenighe passagie sijn hooger noort dan ons volck ai-

reede gepasseert hebbe, en meynt oock dat dengelsche oock seer na ware

daerontrent daer de onse geweest hebbe maer hij en weet cijgentlyckniet,

hoe verre ons volck geweest is noch niemant alhier, . . . hier en wort noch

niet veel gelooft, dan suspectere wel dat die wegh ghevonden sal wor[den].

Bij dese noten salme sien van den Ambassador des Paus, Jo : de Plano

Carpiny de geheel reijse over 300 jaere gedaen na die Lande verreyst wt

Dutslant, oostwaert gereijst na Cathay en veel daghreyse gedaen opde

strande vande Oceaensche zee, die daer seer suydwaert instreckt, tot een

proba datme aireede tquaetst gepasseert is geweest, en sal confirmere de

erroeur vande caertemaeckers die tlant daer veel verder volstreckende

maecken. Wy sulle oick hebbe de nota van t geene Abelfada Ismael over

etlycke 100 Jare, een Coninck aldaer, gescreue heeft daervan eenighe ori-

gineel boeck totHeydelbergh soude wesen en meer extracte van Ramusius

en andere, wy sullen hier sien ofte, die 3 volume di Ramusio in Italiaens

te beneme sijn, dan so hier niet sien, Uwe E sal daer ofte tot Parijs daerna

moge verneme,coste ontrent 8 ofte 9 croone aldaer nu qualyck te become,

maer dese nota sulle wese van alle tghene hij van dese wegh beschrijft hier

en daer wtgetrocken, dese Hacclet dien hebbende dickmael overlese en

heeft die instructuer geweest van alle dese engelsche navigatie die om dis-

couuerie wtgevare sijn, maer nu syn al wt om soberder proffijt ten oorloghe,

dat dese man verdriet.

Hij heeft oock de gheheel voijaijgie de weyrelt omme van Candish, seer

particulier en een int corte van alle de havene, eylande, diepte, Altitude

en Latitude vande plaetse daer Candish geweest is, heeft oock een caerte

vant lant Chijna, int lant aldaer gemaeckt op papier van schorse van boome,

dat soude men van he(m) wel copie become, en soude wel diene de ghene

die int heene derwaerts wille vare by Cabo de boa Speranza,so UweE ofte

vrienden daer yet willen te coste gaen, moghte mette eerste mij late wete,

eer hy van hier vertreckt. Hij is gestoffeert om syne boeck vande voyayge

meer dan de helft grooter te maecke, hoe wel te prolix is in veel deele, dan

dient de navigantie wel opde schepe— wat hier van meer is,salickreferere

tot dese notitien onderhanden selve die ick sal so haest die hebbe ouer-

senden i)

Uwe Ed. Dienstw. D.

EMANUEL VAN METEREN.
j) Hetgeen er volgt heeft met de reistochten niet uitstaande.



III.

SCHRIJVEN I) VAN EMANUEL VAN METEREN (TE LONDEN)
AAN DEN TRESORIER VAN ZEELAND JACOB VALCKE.

g— Februarij in London.
lo

Mijne ghevvillighe dienst altijt te . . . Eerwerde wijse discrete ende seer

i8
goetgunstige Heere. Den — Januarij hebbe ick lest geschreve aviserende

28

dat ik volghende uE. Last aen den . . Richart Hacclet geschreve hadde,

die oyck sints hier geweest is en een extract gheraaeckt, van alle de opinie,

so ;van oude als moderne schryvers, over de noortooste passagie, daerinne

heeft moeten alle de boecken duersien, en sijn ontrent 9 ofte 10 blade

groot in als, alwaer ick he(m) dat geit belooft hebbe, en alwaer ontrent 11

£ sterling op de hant verschote hebbe, waermede als gistrene vertrocken

is na huys, ick hebbe goet gedacht he(m) dat geit niet teffens te geve, ofte

noch yet te weten ware, oock noch eenige dinge mij belooft te brenge en

schicke, als de Historiael Discours van Candish reyse rontomme de weijrelt

ofte diuornal, hy heeft my aireede gegeve, een discours van allede diepten,

altituden en latituden oock distantien gevonden van alle de landen cape

havene, daer Candish seylende de weyrelt om, geweest is, hoediegevonde

... de veranderinghe vant compas, seer nut tot die derwaerts soude wille

vare, bijden schipp(er) van Candishe beschreve 6 ofte 7 bladene groot, ick

salse doen afschrijve, dit hebbe ick al mede besproke om dat my daghte

wy lutter papiers voor ons geit hadde, en also hy inde vasten weder hier sal

sal come sal UE. moghe schryve after . . . wat ware he(m) aftevrage en dan

sal he(m) moete de reste betaele. In dese annotatien sijn veel goede obser-

vatien, als van eene Marshe factor van d'Engelsche, die veel gelts verteer-

de om de rivier Ob te vinden daer hier bescheet van is, dan veel dinge in

Engels, daer ick over claeghde, maer mits de man seer langh van syn huijs

en familie met syn peert, daghte beter dit aldus te neme dan lange op te

houden, UE salt bycans verstaen conne. Ick hebbe sonmiige wtleggingh

duijts op de margine gestelt dat my doghte duyster was daerom ick he(m)

1) Zie Receuil Commercie, Algemeen Rijks Archief, folio 66.
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die afvraeghde, seyde my oick dat den moscovijt gheen groote authoriteyt

onder de Samoyde h . . maer so groote vorst syndeishun ontsienlyck, maer

dat volck arm synde en weyrloos, bekenne hem voor Heere, die daer . .

.

tussche Pechora en Obbe syn eenige 3 ofte 4 groote Heere, die lutt(el) op-

de Moscovijt passé, hy beschrijft by Marsche ondervinding datter noch

tusschen Pechora en Obbe eenighe 2 ofte 3 rieviere syn, die causere de

abondantie vant ijs inde Enghte van Vay(gatz) maer die gepasseert meynt

hy lutter ijs inde somer te v . . . sal weese, maer die see en suydenwaert

also die van de Plano Carpinij die vont in syn reyse wt Duytslant na den

groote Cham, ende tghemeyn segge is in Moscovien datte voorby Obb een

warme zee is, ende dathet lant daer so werm wordt, dat de zeevogels, daer-

so wel inden winter sijn als in den somer. Nochtans mijnt Hacclet datmen

ontrent de rieviere Obb, so veel te doene vinden sal, omdiegeleghentheyt

te kenne dat hy denckt men deerste Jaer niet sal al conne doorsoecke. Hier

sijn Engelsche die in Moscovie stuer hebbe . . . gevange opde Obbe, daer

vier Casteele staen. De Tartaren so seggen vele lieden is beter volck dan

de Moscovijten ende opreghter maer hate de Moscoviters, en men acht

gheen meerder viande ons volck vinden sal dan de Moscoviters,die jaloers

sijn. Hier is een boeckske in Engels van doctor Fletcher vande Moscovit-

sche republicque, het is hier al opgecoght byde Cooplieden om datter wat

in stont tege de Moscovyts, die de cooplieden vreesden i). lek sal een make

te crijghe. Vande ander boecke can ick hier gheen vinden, dan also ick

genoteert hebbe, staender wel 6 van de principaelste in Ja : Babt'" Ramu-

sius boeck, int tweede volume, die hier niet te vinden sijn, dan de Weduwe

van Capteyn Carlile verwaght haer mans saliger boecke wt Irlant die sal

die vercoope, maer ick aghte UE sal die beter coop become tot Cole 2) bij

Arnol Milius ofte te Franckfort, sijn 3 volume coste ontrent 9 croon tot

Parijs. Dit is al ick UE wiste hier op te schryve, ick sal met eerste convoy

ofte latere schepe nu meede dat schrift senden, hebbe besproke so het ver-

loren werde, sal anderwerf copie hebbe wt syn cladden, sal oock tgelt hier

opneme, mits aireede verschoten.

Wy hoore dat Raleygh met 6 ofte 8 schepe is tzeyle gegaen. Dudley heeft

i) Giles Fletcher: "Of the Russe Common Wealth orManner of Government by the

Russe Emperour (commonly called the Emperour of Moskouia) with the manner and Fas-

hions of the People of the country. London, 1591." Het boekje werd een tijdlang verboden,

omdat het toespelingen bevatte op Cecil Lord Burghley, den Minister.

2) Keulen.



208

een prys ingesonden ^oo vate groot, geladen met wyne, oliën, coordagie
20 vate quicksilvers en dergelyck met veel gemaeckte cleederen, vare{n)dè
nade Havana. Draeck heeft noch wel 2 maenden werck met reeden .)
Nomsh .s te have syn volck soude na Want trecken. somen seyt daer
eenighe wille rebellere opgehitst vande Spaensche. wtSpaegnegeen tydin-
ghe wt Nederland noch Vranckrijck oock geen berichthe.

Hiermede etc.

EMANUEL [VAN METEREN].

I) Uitgezeild a8 Augustus 1595 van Plymouth.



IV.

SCHRIJVEN VAN EMANUEL VAN METEREN (TE LONDEN)

AAN DEN TRESORIER VAN ZEELAND JACOB VALCKE i).

-^ Februarij 1595 in London.

Eerweerdighe wyse discrete Heere, over 8 dage schreeff ickUElest avi-

seerende tghene ick met Mr. R. Haccluyt gedaen hadde, en hoe hy hier

geweest was en ghebesoigneert om te makc de extracte vande authuere

schrijvende over de passaigie vant noortooste waerin sult hebbe al wat die

authuere daer van schrijve en wat noch wt ecnige noticien van die daer

ontrent gewoont hebbe te vergadere is, also de man my 20 marck eyscht

het werck siende docht my wel betaelt te wese daerom he noch als maer

10 £ sterling getelt en wat anders wtgelegt met belofte nochtans so het

UEd. en UE intentie voorderlijck is te volle op te betale, dies heeft my

noch gegeve een discours van Candish voyaijgie rontomme de weerelt van-

de cylanden, diepten, capen, sanden, winden etc. met de longitude en la-

titude vande plaetse dat den naviganten hebbens weert is, dit moet ick hier

doen afcopiere en so het noch niet gedaen is, conde niet mistastende. Heeft

mij noch belooft een historiael discours van dese Candish syn reyse, wat

hy hier en daer aen lant bedreef, dit souden wy samen al voor ons geit heb-

ben, hopende UE sal aenstaen, dese man heeft moeijte gedaen en daer-

omme hier te peerde gecomen.God geve wat nuts bybrengemagh,hy heeft

daer groote opinie van maer acht deerste Jaer tontdecke der riviere Obbe

wercks genoch gheve sal, en daernae moghe doorvaere, seyt oock datmen

de Tartaren traktabelder vinden sal dan de Moscovite die malcander hate,

en datmen hem voor de Moscovite meest sal moete waghte want die ja-

loers sijn over dese reyse. Ontrent de rieviere Obb woone smalle Heere,

die niet gheheel onder de Moscovijt subiect. Wy en conne niet hoore hier

te lande yemant derwaertz toe traght want dese Hacclet soude dat bove

andere alderbeste wete.

Tot betalinge van dit geit hebbe ick 14 £ sterling van . egnier van Cool-

gie opghenome, waervore hem my cedulle gegeve hebbe biddende hem die

x) Zie Recueil Commerce, Algemeen Rijksarchief, folio 68.



goet te doene, Van boecken, ick sal sien eenig van Dr Fletcher i) te cryge

en hebbe daerom gheschreve aen eene vrient, de 3 voluraina Ramusij sijn

hier niet presentelijck te become dan versta tot Cole by Arnoldus Milius

ofte Birckmann te coope syn Uwe E sal my door Coome laten wete hoe

het u aen staet en soude mij lieff syn hier mede de voyaijgie moghte geholpe

worden. Ick soude hope, God de reysevoordere soude, alsmensochte daer-

in niet dan de eere Godts om die Lande aen kennisse v. d. ware religie te

brengen en dan eerlycke handelinghe en weijringhe sonder te wille de

mensche in serviteijt brenge, dit voornemen can niet dan Gode behaghe.

Hier arm eert Draeck noch maer slappelyck 2) , . . . .

Hiermede Eerweerdighe discrete en my goetgunstighe Heer wil ick U
Ed. den almogende God bevele, biddende te verleene wat salich is en te

dirigere dese voyagie vant noortooste tot sijns naems eere, dat ick jonck

en ledigh ware, soude selve sulcke reyse wel wille aennemen dan nu soude

ick liever in mijn vaderlant int Brabant leven hier seer moede sijnde, bid-

dende UE so daer eenighe oorsaecke middele ofte wege voorquamen God

onsen crygh segenende dese soude te wille op my dencke ofter ergens

eenighe staet officie ofte dergelycke moghte voorcome, daerinne eerlyck

de rest ofte byleve [?] moghte van crijge soude my resolvere mijn kinderen

hier stellende terstont over te trecke en UEeerelijck en dienstbaer te wese.

Wt Londen 24 Febr. 1595.

UE Dienstwillighe D

EMANUEL VAN METEREN.

i) Zie vorigen brief.

2) Volgen locale bijzonderheden.



ORDONNANTIE i) ende Articul-Brief by Syne Excell. als Ad-

mirael-Generael der Geünieerde Nederlandtsche Provinciën ge-

maeckt ende gearresteert, waer na alle 'tScheepsVolck,soo wel Of-

ficie-Luyden als Bootsgesellen ende Passagiers, in dienst van den

Lande aengenomen ende toegelaten op 't Schip genaemt — by de

gecommitteerde Raden van de Admiraliteyt tot— residerende, toe-

gerust, hen in haren dienst ende reyse by Noorden Ruslandt, Mos-

covien en Tariariën na het Koninghrijck van China en Japan ge-

destineert, sullen hebben te reguleren.

1. In den eersten sal 't voorsz. Scheeps-Volck Godt Almachtigh in

alle haren handel en wandel voor oogen hebben ende syn H. Woort (als

't verkondight ende voorgelesen wordt) met aendacht aenhooren.

2. Item niemandt van 't voorsz. Scheeps-Volck sal de name des

Heeren synes Godts te vergeefs gebruycken, of lichtvaerdigh sweeren,

op poene van aen de Mast gebrist of geleerst te worden, en een dub-

bele stuyver te verbeuren voor de armen.

3. Ende sal 't Scheeps-Volck den Opper-Stierman als Capiteyn

ende door sijn absentie, sieckte of andersints, — , als Schipper in alles

wes hy uyt onsen name gebieden sal, sonder wederseggen obedieren

ende volkomenlyck gehoorsamen, ende salgeduyrendedese voorgeno-

men reyse t' allen Plaetsen, ende op sulcken oorten goedtwilligh en

sonder knorren bereydt laten vinden te varen als den voorsz. Opper-

Stierman hem sal ordonneren ende gebieden volgende de Instructie

hem bij ons gegeven, op poene van als Rebellen aen den Lijve gestraft

te worden, of andersints naer eysch ende gelegentheyt der saecke.

4. Den Provoost sal hem in syn Officie behoorlyck dragen en quy-

ten ten eynde het inhoudt van desen onsen Articul-Briefmach onder-

houden ende achtervolght worden na behooren.

5. Ende opdat met goede ordre voor 't voorsz. Scheepsvolck recht

en Justitie geadministreert mach worden, sal d'opper en onder Stier-

i) Gepubliceerd door H. Herman in „Marineblad" XXVIII, 1914. p. 49 vlg., naar H. S.

Rijks-Archief. De artikelbrief wijkt slechts weinig af van dien welke opgemaakt is voor De

Houtmans vloot, zie DeJonge „Opkomst", 1, p. 205 vlg.
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man, Commis ende Officie-Luyden hebben de judicature van alle sae-

cken die gheduyrende dese voorgenomen Reyse sullen mogen voor-

vallen, volgende dese Ordonnantie ende Articul-Brief.

6. Ende tot vorderinghe van der Justitie sal by den Opper-Stierman

t'allen tyde (des noodt zynde) de Banck gespannen worden, den welken,

midtsgaders den Onder-Stierman, Commis ende Officie-Luyden, eerste-

lyck hen wel rechtelyck sullen informeren op de ghelegentheyt van de

voorgevallen saecken, ende na rype deliberatie sententieren, soo syluy-

den in recht, reden ende goede conscientie in conformité van desen

onsen Articul-Brief bevinden sullen te behooren.

7. Ende sal de voorsz. Sententie by den Provoost datelyck ge-exe-

cuteert worden, en soo yemandt bevonden worde hem hier teghens in

eenigher manieren t'opposeren, of rebel te stellen, sal verbeuren alle

syn maent geldt, ende daer en boven ghestraft worden naer ghelegent-

heyt der saecken.

8. Item soo wie den Provoost in *t executeeren van syn Officie eenigh

hinder of letsel doet, ende des versocht zijnde, niet alle hulp ende by-

stant bewijst, sal als een rebel ende wederspannigh tegen ons, ende als

een muytmaecker gestraft worden.

9. Item wie hem op dese reyse besteedt ende geit ontfangen heeft,

ende daer na uyt den dienst scheyt, of wegh loopt, sonder afschey t van

den Opper- of Onder-Stierman, ende oock sonder Paspoort, sal sonder

eenige genade met de Galge gestraft worden.

10

.

Item niemandt en zal hem onderwinden , op dese voorgenomen

reyse met de Boot of Roey-Jacht vanScheeps-boort te varen,om eenigh

Landt of Schepen te bekennen, of oock om eenige andere oorsaecken,

dan met expres consent ende bevel van den Opper-Stierman en Com-

mis, op poene van aen den Lyve gestraft te worden.

11. Ende sal niemandt van't Scheeps-Volck in eenige Haven of op

de Ree leggen sonder expres bevel ende verlof van den Opper- of On-

der-Stierman, of van den Commis, op Lyf-straffe; ins gelycx en sal

niemandt aen Landt mogen vernachten, of oock in andere Schepen,

dan met het voorsz. consent, op arbitrale correctie.

12. Item wie eenige muyterije sticht binnen Scheeps-boort, sal aen

Lyf en Leven gestraft worden, na gelegentheyt der saecken.

13. Item niemandt sal mogen den anderen injurieren, schelden of

ongelycken met woorden of wercken, ende indien yemandt sulcxdede
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of aenseyde, ende hem niet overtiiyghde nochte bewysen en konde met

waerachtige Getuygen, sal als dan de selve gestraft worden achtervolgen-

de d'injurie daer mede hy den anderen gescholden heeft, het zy met de

Koorde of Roede, of anders, gelyckerwys als dan by den Opper-Stierman

ende Scheeps-Raedt na gelegentheyt der saecken bevonden sal worden.

14. Item wie den anderen slaet met een Vuyst of platte Handt, of holt,

sal in den Yser geslaghen worden, ende daer sitten te Water en te Brood

soo lange als den Opper-Stierman met den Scheeps-raedt goedt duncken

sal, ende ook na gelegentheyt gestraft worden, en daer en boven betalen

den Provoost syn sluytgelt, is 't een Officie-Man 12 stuyvers, ende is 't een

Bootsman 6 stuyvers.

15. Ende sal niemandt de Gevangenen in de Ysers sittende, eenige

assistentie mogen doen, of eenige Kost of Dranck ofandere dinghen hand-

reycken of toesteecken, op de verbeurte selfs in de Ysers gestelt te worden

8 dagen lanck te Water en te Broodt.

16. Item wie syn Mes treckt binnen Scheeps-boordt, op een ander, en-

de nochtans niemandt en wondt, sal in de Ysers geslagen worden, en voor

d'eerste met driemael van de Ree geworpen te worden, en voor de tweede

reyse onder de Kiel door getogen te worden.

17. Ende wie den anderen quetst of wondt binnen Scheeps-boordt, of

oock aen Landt, geduyrendedese voorgenomen reyse, sal sonder genade in

de Ysers geslagen worden, ende daer na met een Opsteecker door syn

Handt aen de Mast gestelt, ende daer soo langh staen dat hy syn Handt selfs

aftreckt i), ende daer benevens syn Maendtgelden verbeuren, t'appliceren

d'eene helft voor den Armen, ende d'ander helft voor de gemeene saecke.

18. Item wie den anderen van levenden Lyve ter dood brenght binnen

Scheeps-boordt, sal sonder vertreck de Levende met de Doode Rugge aen

Rugge gebonden, ende op staende voet in Zee geworpen worden.

19. Item wie binnen Scheeps-boordt den anderen ontsteelt eenigh

Goedt waerdigh zijnde 5 grooten Vlaems, sal 't selve voor d'eerste reyse

viervout dubbelt weder geven, ende betalen, ende soo hy bevonden wordt

sulcx meer te doen, sal met de Koorde aen Lyfende Leven gestraft worden,

of andersints na gelegentheyt der saecken.

20. Item den Bottelier, Cock of andere, wie die syn, en sullen geen

Victuaille, Kost of dranck, of yets anders tot het voorsz. Schip behorende,

i) Wij weten thans dat deze executie met een pennemesje geschiedde, dat niet door de

AandmanT door het vel tusschen de uitgespreide vingers vyrerd gestoken.

Linschoten XV. 3
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daer uyt mogen dragen, verkoopen, mangelen of andersints vervremden,

op poene van de Galge.

21. Item niemandt sal hem vervorderen jegens den Bottelier of Cock

te mis doen met woorden of wercken, insgelycx sal niemandt na de mael-

tydt Spys of Dranck eysschen, of in de Bottelerie, Coocken, Combuys of

Broodt-Kamer komen, sonder consent ende oorlof, op verbeurte in de

Ysers geslagen, ende te Water ende te Broodt gestelt te worden ; ende soo

verre yemandt den voorsz. Bottelier of Cock misdoet met slaen of stoten,

sal de selve als dan by den Opper-Stierman en Scheeps-Raedt gestraft wor-

den na gelegentheyt der saecken.

22. Item wie eenige Kost, Dranck over Boordt werpt of giet, sal aen

den Lyve gestraft worden tot discretie van den Scheeps-Raedt ; ende soo

verre die niet eetbaer of drinckbaer is, soo sal hy gehouden wesen 't selve

te thoonen aen den Opper-Stierman, en den Scheeps-Raedt, die als dan

daer op reguard sullen nemen na behooren.

23. Item soo wie soo veel Drancks binnen Scheepsboort stort dat

hy met de Handt of Voet niet bedecken kan, sal voor de mast geset en

gebrist worden.

24. Ende sal 't Scheeps-volck geduyrende dese voyage hen conten-

teren ende tevreden moeten wesen met de ordre die den Opper-Stierman

met den Scheeps Raedt in 't schaffen van Spijs en Dranck na de gelegent-

heyt des tyds sullen noodigh bevinden, ende sal alle 't Scheeps-volck daer-

mede hen moeten tevreden houden, op de verbeurte van alle hare verloo-

pen Maendgelden.

25. Item wie syn Wacht daer hy gestelt is, soo by dage als by nachte,

als 't behoort niet waer en neemt, of yemandt aen Boordt laet komen son-

der kennisse ende consent van den Opper-Stierman en Scheeps-Raedt

;

of oock wie op de Schaerwake i) komt buyten syn Wachte, ende op de

Wachte komt na bestelder Wachte, daer hy niet bescheiden is, buyten con-

sent van de Bevelsluyden, of wie op de Wacht slapendebevonden wort, sal

by den Opper-Stierman ende de Scheeps-Raedt gestraft worden na de ver-

diensten ende gelegentheyt der saecken.

27. Item niemandt sal hem vervorderen de Artillerye met den aen-

kleve van dien, dan alleenlyck d'Officieren van de Amunitien van Oor-

logh, namentlyck den Constabel en de Bosschieters, elcks na syn Officie,

en sal niemandt in de Kruyt-Kamer, dan die het bevoolen is, mogen gaen

x) Wacht „bij beurten"
;
gewoon : wacht. Zie Verdam Mnl. Wdbk.
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sonder consent; insgelijcx sal niemandt hem onderwinden 't Geschut af te

schieten, dan alleen de voorsz. Officiers, op Lyfstraffe, ten ware by consent

en wille van den Opper-Stierman.

28. Item niemandt sal hem vervorderen eenige Roers of Musquetten

los te schieten binnen Scheeps-boordt of in vreemde Landen, dan door

bevel van den Opper-Stierman, op poene van gekielt te worden, of ander-

sints na gelegentheyt der saecken gecorrigeert te worden.

29. Item en sal de Constabel ofBusschieters, of andere, wie hy zy, geen

Pulver of Bus-Kruyt, of andere Munitien van Oorlogh, 't zij veel of luttel,

mogen verstrecken nochte buyten Scheeps- Boordt dragen of doen dragen

in Vlessen, Hoornen, Maten of tonnen of anders, op poene van de Galge,

ende als een openbaren Dief gestraft te worden.

30. De Constabels en Busschieters sullen gehouden zijn quartieren te

maken gelijck de Bootsgesellen, en voorts Cordeel Schoten ende Smijten i)

waer te nemen en regeren,op poene van gestraft te worden na gelegentheyt

van saecken.

31. Item niemandt sal vermogen in syn Koy te hebben eenigh Hoy of

Stroo, dan in de Bultsack, ende niemandt sal eenige Koye of Slaepplaets

mogen innemen, dan met consent van den Opper-Stierman, en ofyemandt

eenige sonder consent van den Opper-Stierman hadde ingenomen, sal de-

selve ruymen tot vermaninge van den Opper-Stierman op poene van voor

de Mast gebrist te worden.

32. Item alle officie-luyden ende Bootsgesellen sullen gehouden wesen

het Geweer daer een yder op geset is, schoon en|klaer te houden, item oock

alle Scheeps-Gereetschappen, opdat men in tydt des noodts alle dingen

veerdigh mach vinden ; bovendien sal niemand eenige Instrumenten mo-

gen verleggen, verwerpen, of versteecken, dienende voor de Timmerluy-

den, Stierluyden, Chirurgyns, Busschieters of Cocks, op poene van gebrist

te worden voor de Mast.

33. Item wie bevonden wort eenige Kisten, Vaten, Koffers of Packen

opgeslagen te hebben, sonder consent ende bevel van den Opper-Stierman

of Commis, sal als een openbaren Dief aen Lyf en Goed gestraft worden,

ende syn Maendtgelden verbeure tot profijte als voren.

i) Lees
: kordeel, schoten en smijten, Kordeel staat hier in de oorspronkelijke beteeke-

nis van „Cordel" het oudfransch verkleinwoord van corde. De smijten zijn de halzen der

onderzeilen. Dus is met kordeel, schoten en smijten bedoeld: het loopend touwwerk, zoowel

het lichte als het zware.



2l6

34. Item niemandt sal vermogen andere Kisten ofTonnen in de Sche-

pen te brengen, dan die nodigh ende bequaem zyn om syn Gereedschap

ende Klederen in te leggen, uytgesondert Instrumenten, dienstigh op de

reyse.

35. Ende of 't gebeurde dat yemand van de Opper ofOnderstierluyden

quamen te overlyden voor ende aleer de voorgenomen reyse volbrach t

ware, sal in sulcken gevalle alsoodanigh ander Opper of Onder-Stierman

in syn plaets gestelt worden, als by den Scheeps-Raedt ende gemeeneOffi-

cie-Luyden daertoe gekozen ende gecommitteert sal worden, met gelycke

last ende authoriteyt als de overleden Opper en Onder-Stierman gehadt

heeft, blyvende den Eed vast ende onverbreeckelyck tot dat de voorgeno-

men reyse met Godes hulpe volbracht sal wesen.

36. Item of de Schepen quamen vanden anderen te verstroyen, 't zij

doorTempeest of grooteMist, of andersints quamen te pericliteren, ofoock

een van deselve quame yet te ontbreecken, 't zij Volck, Proviande, Anc-

kers, Touwen of yet anders, daer mede 't selve Schip mocht behouden

worden, sullen alle mogelycke neerstigheyt doen om wederom by den an-

deren te komen, ende malkanderen bysetten ende helpen met alles dat

eenighsints doenlyck ende mogelyck wesen sal ; insgelycx malkanderen

tegens alle vyanden assisteren en bystaen, alles op Lyfstraf en verbeurte

van de Maentgelden, t' appliceren als vooren.

37. Item alsoo het dobbelen en spelen veel questien, kyvagien en on-

rust, ja dickwils ongeluck is causerende ende medebrengende sal daero-

mme niemandt binnen Scheepsboordt eenige Dobbelstenen, Caert-spelen

of andere Instrumenten daer toe dienende, mogen gebruycken, sonder

consent van den Opper-Stierman ende den Scheeps-Raedt, op poene van

gebrist ende geleerst te worden.

38. Item sullen oock alle Bootsgesellen gehouden wesen alle Maen-

dagen een Loegenaer te maecken i), of gestraft worden na gelegentheyt

der saecken die daer oorsaeck van is.

39. Ende op dat door de stanck geen sieckten en ontsteecken, sullen

de Quartieren 's morgens de Schepen reynigen en wassen buyten en binnen,

ende niemandt sal mogen syn gevough doen noch wateren binnen den

Schepe, dan ter plaetse die daer toe geordonneert zijn, oock sal niemandt

syn Klederen nat gemaeckt hebbende, deselve, sonder die eerst uyt te

[) Het woord loegenaer kan ik niet verklaren.
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trappen ende wel te drogen, in 't Schip mogen werpen, op poene van ge-

brist of andersints na gelegentheyt der saecken gestraft te worden.

40. Ende indien op de voorsz. reyse by den Opper-Stierman en Scheeps-

Raedt bevonden soude mogen worden noch eenige Articulen nodigh die-

nende tot welvaert ende vorderinge van dese voyage, sullen deselve met

gemeen advis mogen stellen ende ordonneren, ende deselve Articulen aen-

genomen ende onderhouden worden, gelyckerwys dese jeghenwoordigeby

ons gemaeckt, gearresteert en besloten.

41. Voorts sal een yegelyck gebonden wesen syn officie wel ende ge-

trouwelyck te bedienen, ende daerbenevens alle dese voorsz. Articulen te

onderhouden ende helpen doen onderhouden, tot conservatie van de ge-

rechtigheden ende welvaren van den Lande, tot dienst van de gemene

saecke, ende tot vorderinge van dese voorsz. reyse, alles op poene en

breucke hier vooren verhaelt.

42. Eyndelyck sal een yegelyck, van wat staet of qualiteyt hy soude

mogen wesen, die in dienst van den Lande op 't voorsz. Schip aengenomen

of ontslagen is, beloven ende sweeren de Heeren Generale Staten der Ver-

eenighdeNederlandtsche Provinciën gehouw ende getrouw te wesen, ende

syn Excell. als Admirael Generael der selver Provinciën in alles volkome-

lyck t* obedieren ende te gehoorsamen, ende sijn commandementen ende

bevelen getrouwelyck sonder eenigh wederseggen naer te komen, ende

dese voorsz. Articulen in haerluyder forme, ende na inhoudt der selver t'

achtervolgen en t' onderhouden, ende helpen doen achtervolgen ende on-

derhouden, als naer behooren. i)

Aldus gedaen, besloten ende gearresteert by syn Excell. in den Hage

deni3 Juny 1595.

1) Onder het atdrukken, merkte ik nog op dat deze artikelen reeds in 1857 gepubliceerd

zijn door Van der Chijs, aldaar p. 167. Zie literatuuropgave.
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Instructie ') voor Brant Ysbrantss 2) van Enckhuysen, waernae

hy als Opperstierman van het schip genoempt de Hoope, hem zal

hebben te reguleren, omme die reyse benoorden Ruslant, Musco-

vien, Tartarien, naer het Coninckryck van China ende Japan ton-

derzoucken ende te vinden, beneflfens die andere schepen en iach-

ten, daertoe gedestineert.

1. Inden iersten sal die voerss. Brant Ysbrantss. Opperstierman opt

schip genoempt de Hoope, het volcommen commandement hebben ende

goede ordre houden ouer spys ende dranck, deselue ten meesten oirboir

gebruyckende, ende daerbeneffens goede discipline houden ouer alle het

scheepsvolck, achtervolgende den artyckelbrieff, daerop gemaeckt.

2. Ende sal die voerss. Brant Ysbrantss. met tvoerss. schip ende

scheepsvolck den 2460 Juny3) hem gereet vinden int Maersdiep4),om van

daer mette twee andere groote schepen ende drye jachten 5), totte voerss.

voyage gedestineert, die voergenomen reyse te vorderen, zoe haest als

doenlyck ende mogelyck zal wezen.

3. Ende zal Cornelis Corneliss. van Enkhuysen 6) ouer deze schepen

i) Het stuk bevindt zich in 't Provinciaal Archief te Utrecht ; het werd vroeger gepubli-

ceerd in „Kronijk Hist. Gen. te Utrecht" jaarg. XXI p. 293 vlg. en naar ik onder het afdruk-

ken bemerkte, reeds bij Van der Chijs, p. 160 vlg. Zie literatuuropgave. Bij ontstentenis van

de reisinstructie verleend aan den Admiraal ofSuperintendent, kan deze instructie voor den

Vice-Admiraal voortreffelijk dienen om er de bedoeling der reis uit te leeren kennen, vooral

na vergelijking met de hierop volgende instructie aan Hendrik Hartman.

2) De Vice-Admiraal der vloot, tevens Schipper van de pinas „de Hoop'" van Enkhui-

zen, alwaar Jan Huyghen van Linschoten als Commies aan boord was.

3) Oorspronkelijk was de zeildag véél eerder bedoeld. Natuurlijk ! Maar de uitrusting

had tegenspoed ondervonden.

4) Reede Texel.

5) Toch namen in 't geheel zeven schepen en jachten aan de expeditie deel. Vermoede-

lijk kreeg Brant Ysbrantsz eene instructie tevens geldende voor het Enkhuizerjacht de Mcr-

curius. Dit zou het verschil verklaren.

6) De Admiraal of Superintendent, tevens Schipper van het Zeeuwsche Schip Griffioen,

alwaar Francois de la Dale als commies en Christoflfel Splindler als tolk aanboord waren.
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ende jachten hebben de superintendentie int geene dat tot voorderinge

van dese voerss. voyage oft reyse zal strecken, ende oock in alle occuren-

tien, alse van noode wezen sal, vermogen deur een opgesteken teycken

tjnsinueren ende aen boort doen commen vuyt elck schip ende jachte den

Opperstierman ofte de ghene, die den Opper-Stierman in zyne plaetse zal

zenden, hem de nauigatie best verstaende, ende zal Cornelis Corneliss. de

voergevallen zaecken voerdragen ende sullen alsdan daerop aduiseren en-

de resolueren, zoe syluyden, tot voorderinge vande reyse ende dienste van-

de gemeene zaecke, beuinden zuilen te vereysschen; ende zal Cornelis

Corneliss. als Superjntendent de stemmen collecteren ende wat byde

meeste stemmen goetgevonden wordt, zal achtervolght ende naegecom-

men wordden, waervan oock pertinente notitie gehouden sal wordden by

Cornelis Corneliss. ende anderen die tgelieuen zal.

4. Ende oft gebeurde dat geduerende dese voerss. reyse den Superjn-

tendent quamc te ouerlyden, sal byde vyff resterende Opperstierluyden

in zulcken gevalle een ander van de Opperstierluyden, daertoe best ge-

qualificeert, met gemeen aduys ende by meeste stemmen, in zyne plaetse

gecoren,gestelt ende gecommitteert wordden, die gelycke last ende auct-

horiteyt zal hebben, als den ouerleden Superjntendent gehadt heeft.

5. Ende zullen die voerss. drye schepen ende jachten hem byden an-

deren houden, ende oft gebeurde, dwelck Godt verhoede, dat dese schepen

ende jachten deur storm ofte onweder, ofte oock door lanckdurige mist ofte

ysganck,ofte anderssints, van den anderen dwaelden, ofte eenich ongeluck

ouerquame, zulcx dat zy niet weder byden anderen en conden commen,

dat in zulcken gevalle een jeder vande andere schepen ende jachten euen-

wel haere voerss. reyse sal voorderen, sonder dat deen deur dandere inde

voerss. voyage geempescheert ofte verhindert zal mogen wordden. Wel-

verstaende dat die voerss. schepen ende jachten aende westzyde vande

Straet van Nassau in manieren voerss. vande anderen versteken zynde,

gehouden zullen wezen malcanderen acht dagen inde Straet van Nassau

te verwachten, ende daerna, de wint goet hebbende, zullen haere reyse

mogen voorderen, mits stellende aldaer aende Cruyshouck ende Afifgodts-

houck een teycken, waeraen dander achtergebleuen schepen ofte jachten

sullen connen weeten datse gepasseert zyn. Ende zullen tot dien eynde

opten Cruyshoeck ende Affgodtshoeck een sparre stellen ende daeraen

hangen een blieken doosken daerinne besloten zal wezen een brieff, in-

houdende dat dander schepen gepasseert zyn, met aenteyckeninge van-
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den dach datze in de voerss. Straet gearriueert zyn ende den dach datze

van daer tseyl gegaen zyn. Van gelycken wordt verstaen, dat de achter-

gebleuen schepen aende oostzyde vande Straet van Nassau zullen verwacht

worddenden tytvan vyffthien dagen opte ree offvoorde hauen van Quinaay.

6. Ende gepasseert zynde de Straet van Nassau, zullen by alle moge-

lycke ende doenlycke middelen aerbeyden om te winnen de Caep van

Tabyn, ende de gelegentheyt des tyts hebbende, wel letten off daerom-

trent oock eenige bequame hauenen ofte reede zoude mogen wezen om

schepen te bergen voer storm ende ysganck. Ende zal die voerss. Brant

Ysbrantss. zynen cours nemen Oost Noort Oost offNoort Oost ten Oosten

aen opte Noortcaep van Tartarien, ofte anderssints de voerss. Cape besey-

len, als hy zal bevinden dienlyck ende doenlick te wezen. Ende met Godts

hulpe de caep van Tabyn gepasseert zynde, zal die voorss. Stierman die

reyse voorderen, tot dat hy zyn cours suytwaerts aen zal nemen ende zey-

len eerst nae Quinsay, ende by alle middelen aerbeyden omme aldaer te

mogen hauenen ende verstaen, off men aldaer zoude mogen trafickeren

vuyt deze landen, ende wat coopmanschappen aldaer aengenaem zyn en-

de voer retour herwaerts zullen wezen te becommen. Ende by zoe verre

hy Quinsay niet en conde becommen nochte aldaer negotieren, zal hy

voorts zuytwaerts aen zeylen, ende, achtervolgende deselue custe ende

costerende de landen van China, sal alle neersticheyt doen omme eenige

bequame plaetsen, hauenen ofte reeden aldaer te vinden, dienende prin-

cipal. tot commoditeyt vande traffique ende coophandel ende tot verze-

kertheyt vande schepen. Ende off het gebeurde dat de schepen het pro-

montorium Tabyn nyet en conde passeren, tzy deur ysganck, ofte anders-

sints dat de zee derwaerts streckende nyet nauigabel bevonden mochte

wordden, sal alsdan zyn wyterste beste gedaen hebbende om te passeren,

hem wederom na deze landen begeuen zonder ander hauenen tusschen de

Vaygats ofte Straet van Nassau ende het promontorium Tabyn te zoecken,

ten waere den tyt zulcx verliep, dat hem niet mogel. en zoude wezen die

voerss. Vaygas ofte Straet van Nassau voer de aenstaende vorst te repas-

seren. In wekken gevalle hy opte voerss. zee de bequaemste ende sekerste

hauenen zal besoucken, die tot zyne verrekeringe ende tot voorderinge

van de trafycke dienstclicxst wezen zal, stellende altyt goede ordre dattet

schip ende goeden in goede verzekeringe voer alle swaericheyden mogen

bewaert blyven, jegens den tyt dat hy zal connen wederkeeren, als hy

mettejerste gelegentheyt gehouden zal wezen te doen.
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7- Voor de hauen van Quinsay gearriueert zynde, zullen die schepen

ende jachten op de ree aen tancker houden leggen ende zorge dragen dat

ze niet verrast en wordden, ende es noodich beuonden, dat dOpper- ende

dOnderstierluyden gestadelyck scheep zullen blyuen,endebesorgendatter

scherpe wacht by dage ende by nachte gehouden worde, dat oock alle

tscheepsvolck sal tscheep blyven ende goede wachte houden achtervol-

gende den artyckelbrieff. Ende zal niemant aen lant moeten gaen, dan de

principaele Commisen, Jan Huygen ende Franchois de la Dale, mr. Chris-

toffel Spindler Slauon, als tolck, de Commisen vande coopluyden, de pas-

sagiers ende degeene die tot dienste vande principale Commisen i) zullen

staen, ende zullen mette roeyiacht aen lant gebracht worden, ende zal die

Slauon eerst aen lant gebracht wordden ommc alle gelegentheyt te verne-

men ende dezaecke wat te prepareren, ende daernae zullen de principaele

Commisen 2), geaccompaigneert naer behooren, ende oock met eenige

passagiers aen lant commen ende jegens de Gouuerneurs ofte andere Of-

ficiers aldaer, naer voergaende eerbiedinghe, verclaren doorzaecke vande

compste in die landen, met aenbiedinghe van alle vruntschap ende onder-

linge aliantie ende handelinge van commercien etc. Ende van het scheeps-

volck en zal nyemant aen lant mogen gaen tenzy eerst kennelyck zy, dat-

men aldaer vry mach commen, ende alsdan nyet meer als vier, vyff ofte

sess ten hoochsten, tot discretie vanden Opperstierman, stellende ordre

dat zy hem modestelicken ende eerlicken te lande dragen.

8. Ende zullen de voerss. scheepen int heenuaren ende wederkeren,

zoe te water als te lande, nyemant mogen beschadigen, alwarent schoon

openbare vyanden, maer eerst aengetast ofte aengevochten zynde, zullen

haer manlyck verweren ende alsdan haer beste doen.

9. Die voerss. Stierman zal mede aendoen die noortcust van Japan en-

de onderzoecken d^ gelegentheyt vande eylanden daeromtrent gelegen,

mitsgaders wat bequame hauenen ende reeden daer zouden moghen wezen,

ten fyne als vooren ; ende zal voorts inquireren vande staet, qualiteyt ende

jegenwoordige gelegentheyt vanden lande van Japan; oock letten off hy

met een ofte twee vande jachten ofte schepen eenige naestgelegen hauenen

i) De commieien en ondercommiezen.

2) De oppercommiezen hadden afzonderlijke instructies van de Generaliteit, geheel in

den geest van hetgeen in deze alinea volgt. Die instructies zijn te vinden bij Jan Huyghen's

relaas van de tweede reis p. 140 (ed. 1914).
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van America i) zoe tytelyck zal connen besoecken, dat deur tzelue besoeck

haer wedercompste iegens den bestemden tyt niet en zal wordden belet

;

ende dit alles ingevalle zy bevinden daertoe tyts genoech te hebben, zon-

der haere ladinge ende wedercompste tytelick te retarderen.

1 0. Ende zal die voerss. Brant Ysbrantss scherpelyck letten opte forme,

gesteltenisse ende gelegentheyt van alle deze landen, ende eernstelick

peylen de hoochte vande Noortcaep van Tartarien ende voorts van alle

die voerss. landen, mitsgaders ondersoecken mettet dieploot die gestelte-

nisse vande diepten ende gronden, oock lettende opte vlacken ende steyl-

ten vande stranden aldaer, met alle voirdere circumstantien daertoe die-

nende.

11. Sal die voerss. Brant Ysbrantss. onder anderen besunder letten,

wat eylanden op dese voerss. vaert gelegen zyn, ende waer, ende wel dis-

tinctelyck aenteyckenen haere scituatie ende de hoochte vandien, de

commoditeyten van hauenen ende reeden derzeluer, omme die schepen

van incommoditeyten, ongemack ende periculen tebevryden,endeby wat

volck deselue bewoont worden, ende voerts daervan alle voerdere kennisse

nemen, zulcx als hy noodich ende dienstich zal beuinden.

12. Van gelycken zal den voerss. Brant Ysbrantss acht nemen opte

stroomen ende getyen van deze geheele passagie, zoe by Westen als by

Oosten de Straet van Nassau, wel distinctelyck aenteyckenen op wat

plaetse ebbe ende vloet gaet, ende hoe hooch dattet daerop vloet, ende hoe

lange de ebbe ende vloet op alle dese plaetsen gaet, ende bouendien on-

derzoecken de natuere ofte qualiteyt vande wateren aldaer, te weeten off

deselue sout, ofte soet, ofte brack zyn 2), van gelycken hoe de winden ver-

anderen, ende zal van alles pertinente notitie houden.

13. Alle tgene voorss. is met Godts hulpe volbracht ende van alles

pertinente notitie gehouden ende alle aenteyckeninge schriftelyck gedaen

zynde, ende de voerss. rycken, hauenen ende steden successiuelyck als

bouen besocht hebbend, sal hem begeuen opte wedercompste zoe tytelyck,

dat hy in lulio, Augusto, ofte Septembri 1596 de Straet van Nassau weder

zal mogen repasseren ; insgelycken wel scherpel. lettende opte streckinge

ende gedaente van alle de landen ende de hoochte derzeluer, mitsgaders

de diepten ende gronden, ende van gelycken de droochten, dippen, zan-

den ende riffen, met alle tgene daer aen is dependerende.

x) Sic I Groote plannen dus.

2) Naar uit Jan Huyghen's relaas blijkt, geschiedden zulke waar////»»/»^^// op den smaak!
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14. Ende zullen oock int wederkeeren twee van de voorss. drie jachten,

die mette meeste aduysen vande voerss. Opperstierluyden vande voerss.

schepen ende jachten daertoe vercoren ende verwillicht sullen wordden,

haere reyse nemen by noorden om Noua Sembla, om t ondersoecken, ofte

die passagie by noorden om Noua Sembla vry ende navigabel is, als by

veele gesustineert wordt. Ende zullen tot dien eynde deselue jachten haere

reyse herwaarts aen zoe veel te vroeger ende eerder mogen voorderen, als

de Opperstierluyden vande voerss. schepen ende jachten met gemeen ad-

uys zullen goet ende raetsaem vinden ende lotte voerss. passagie meest

dienelyck, om oock namaels, by faulte vande passagie, by noorden bouen

om Noua Sembla weder te mogen keren, ende alsdan haeren cours nemen

nade Straet van Nassau, ende zoe voorts herwaerts aencommen. Ende zoe

de reyse by noorden bouen om Noua Sembla wel succedeert ende geluckt,

sullende heeren Staten Generael met aduys van zyn Excie het volck vande

voerss. twee jachten zoe eerlyck recompenseren, datse redene zullen heb-

ben dezelue hoochelyck te bedancken.

15. Voorts zal die voerss. Brant Ysbrantss. ende van gelycken zyn

Onderstierman ofte Schipper, pertinent journael houden van alle de cour-

sen geduerende dese voyage, beginnende vande Noortcaap aff, ter tijt dat

de schepen aldaer wederom deur Godts genade gecommen sullen wezen.

Ende zal tallen tyden ende plaetssen, des doenlyck zynde, de hoochte aff-

meten geduerende dese voerss. reyse als voerss. is, ende daervan goede

notitie houden, ende voorts van alles een pertinente verbael maecken naer

behooren, omme den heeren Staten ouergeleuert te wordden.

16. Ende ten eynde een yegel. veroorsaeckt zal wezen zyn vuytersle

debuoir te doen, sal de voerss. Brant Ysbrantss vooraf van zyne belooffde

penninghen betaelt wordden, ende de zaecke wel geluckende ende de

reyse deur Godts hulpe volbracht ende wederom hier te lande gecommen

zynde, sal de voerss. Brant Ysbrantss. noch daerenbouen eerlicken gere-

compenseert wordden, mitsgaders zyn scheepsvolck, nade neersticheyt die

een jegelyck int volbrengen vant ghene voerss. is gedaenendegemeriteert

zal hebben.

17. Ende zal die voerss. Brant Ysbrantss. van de reyse wederom ge-

commen zynde. hem vervoegen met zyn schip ende scheepsvolck ter

plaetsse daer hy toegerust is, ende hem terstont addresserenaende gecom-

mitteerde Raden vande Admiraliteyt tot Enkhuyzen residerende, die hem

zullen verclaeren waernae hy hem zal hebben te reguleren, houdende
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middelertyt zyn volck in scheepsboort, zonder te vooren om eenige oor-

zaecken iemant van henl. aen lant off oock van lant aen boorts te laten

commen.

Aldus gedaen, beslooten ende gearresteert inde vergaderinge vande

heeren Generael Staten vande Vereenichde Nederlanden, in sGrauenhage

den lódenjuny 1595.
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Instructie I) voor Hendrick Hartman, Schipper ofte Opperstier-

man van een jachte, toegerust by het collegie vande Admiraliteyt

tot Rotterdam, totte voyage deur de Vaygats ofte Straet van Nassau.

Sult U in de voerss. reyse houden byde andere schepen ende jachten,

ende de reyse voorderen volgende d'instructie ende last, den anderen op-

perstierluyden gegeuen, daervar» copie U beneffens gegeuen wordt, welcke

instructie ghy oock naercommen sult, zoe veel U aengaet.

Sult zeylen mette voerss. schepen tot voerby de cape van Tartarien, en-

de twee dagen dezelue gepasseert endeU cours suydelyck gegaen hebbend,

sult U verloff by gescrifte nemen van den superintendent dezer vloote en-

de U in deligentie weder deur de Vaygats ofte Strate van Nassau transpor-

teren nae dese landen, ter plaetsse daer ghy toegerust ende wytgeseylt zyt,

U adresserende aende heeren vander Admiraliteyt aldaer, ende voerts

volgen, in regardt van U volck scheep te houden ende nyet aen lant te

laten gaen ofte anderen tscheep te laten commen, de voerss. jnstructie.

Maer indien de tyt soe verre verloopen zoude wezen als ghy de cape van

Tartarien gepasseert sult wezen, dat U niet mogelyck en zoude wezen de

Strate van Nassau tytlyck voer dezen jaere aen aenstaende vorst te repas-

seeren, sult in zulcken gevalle blyuen byde andere schepen ende jachten,

die U van alle behoeften zullen voersien, ende voorts U reguleren nade

voerss. jnstructie, den anderen Opperstierluyden gegeuen.

Aldus gedaen ende gearresteert ter vergaderinge van de heeren Staten

Generael vande Vereenichde Nederlanden, in sGrauenhage, den ló^en

Juny XVc vyff ende tnegentich.

i) Bron, als de hier voorafgaande Instructie voor Brant IJsbrantsz en van der Chijs p.

167 vlg. Zie literatuuropgave.



VII.

MONSTERROLLE van het scheepsvolck dienende op de nieu-

we groote pinasse genaemt dye Hoope gedestineert te vaeren duer

dye Vaygats naede Coninckrycken van China ende Japan, daer

opper stuyerman op is Brant Ysbrantsz van Enchuysen, gemonstert

den XlXen Jynij XVc vijff en tnegentich i).

Brant Ysbrantsz 2)^ opper stuyerman ter maent .... 120 gld.

Claes Cornelisz, onderstuyerman ter maent 90

Jan Huijgen, commijs ter maent 120

Dyerck Willemsz, chirurgijn ter maent 22

Jacob Jansz, botellier ter maent 33

Cornelis Jacobsz, koek ter maent 31

Coert Gerritsz, hoochbootsman ter maent 31

Jacob Harmensz, syn maet ter maent 17

Pieter Claesz, schimman 3) ter maent 25 10 st.

Joriaen Aggesz, sijn maet ter maent 13 10

Cornelis Jansz, timmerman ter maent 30

Reyner Garbrantsz, ondertimmerman ter maent . ... 26 10

Gerrit Annesz Cranchooft, profoost ter maent 26

Carsten van Lubeck, constapel ter maent 18 10

Willem Aren tsz, busschicter ter maent 16

Joriaen Heyndricxz, busschieter ter maent 16

Gerrit Barentsz, busschieter ter maent 15

Cornelis Gerritsz, busschieter ter maent 13

Benedictus Crynsz, bootsman ter maent 12

Pieter Reynersz van Harlingen, bootsman ter maent . . 12

Pauwels Jansz vuyt de Eyder, bootsman ter maent ...12
Claes Hansen van Lubeck, bootsman ter maent ....11

1) Uit Rijks-Archief „Staten-Generaal" 4702 (lias loopende Juli-December 1595) bij

stukken van Juli 1595. De mededeeling van dit stuk dank ik aan den Heer J. W. IJzerman.

2) De leider der beide Ènkhuizensche schepen.

3) Schieman, d. i. naar deze monsterrol voldoende uitwijst, een onderofficier tusschen

den hoogbootsman en diens maat in.
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Philips Maertensz, bootsman ter maent logld.

Pieter Jansz, bootsman ter maent lo

Olphert Cornelisz, bootsman ter maent lo

Antonio Portugees, bootsman ter maent lo

Heyndrick Jansz, bootsman ter maent lo

Pieter Claesz van Antwerpen, bootsman ter maent . . . lo

Eryck Pietersz van Meyburch, bootsman ter maent ... 9

Joost Jansz. bootsman ter maent 9

Jeltgen Pietersz, bootsman ter maent 8

Sybele Luijtsen, bootsman ter maent 8

Heyndrick Heyndricxsz, bootsman ter maent 8

Thuenis Harmensz, putger ter maent 8

Pieter Fransz, kocxknecht ter maent 6

Barent Jansz cojuijtwachter ter maent 4



VIII.

MONSTERROLLE van het scheepsvolck, dienende op het

bootgen, genaemt Mercurius, gedestineert te vaeren düer dye Vay-

gats, naede conincrycken van China ende Japan daer opperstuyer-

man op is Thomas Claesz van Enchuysen gemonstert den XlXen

Junij XVc vijffen tnegentich i).

Thomas Claesz 2)^ opper stuyerman ter maent 8ogld.

Duijnker Harcke 3), halffvvaeck 4) ter maent 50

IJsbrant IJsbrantsz hoochbootsman ter maent 19

Pieter Pietersz, schimman 5) ter maent 17

Jan van Swol, constapel ter maent i6g. lost.

Jan Cornelisz, busschieter ter maent 15

Jan Jacobsz, koek ter maent 13

Thys Dyercxsz de Gilde, timmerman ter maent 20

Wyngart Hansz, bootsman ter maent 11

Joriaen Tonisz, bootsman ter maent 10

Jan Albertsz, bootsman ter maent 10

Claes Stael van Vüer, bootsman ter maent 10

Dyerck Jacobsz, bootsman ter maent 10

Jan Jansz van Embden, bootsman ter maent 9g. lost.

Mycheyl Tonisz van Duysburch, putger ter maent .... 5

i) Uit Rijks-Archief „Staten-Generaal" 4702 (lias loopende Juli-December 1595) bij

stukken van Julij 1595. Met Bijlage VII medegedeeld door den Heer J. W. IJzerman.

2) De stukken betrekkelijk deze reis (zie Jan Huyghen's Reire bij Noorden om) bewijzen

dat niet Thomas Claesz, maar wel Thomas Willemsz als gezaghebber de reis meemaakte.

3) Zie Duyncker //ar^^j j/rti«/ op de aan Dirk van Os opgedragen kaart van Jan Huy-

ghen (in „Reize bij Noorden om" tegenover p. 120).

4) Een zeldzaam voorkomende uitdrukking voor „tweeden stuurman". Een derde stuur-

man heette „derdewaak".

5) Lees : schieman. Op dit kleine scheepje was hij de rechterhand van den hoogbootsman.



IX.

UiT: Hakluytüs Posthumus or Purchas HisPilgrimes 111.iii.518 vlg.

I thought good to adde hither for Barents or Barentsons sake, certaine

Notes which I have found (the 011e Translated, ') the other Written 2) by

him) amoDgst Master Hakluyts Paper.

This was Written by William Barentson in a

loose Paper, which was lentmee^) by the Re-

verend Peter Plantius in Amsterdam, March

the seven and twentieth, 1609.

The foure and twentieth of August, Stilo novo 1595. wee spake withthe inteiiigen-

Samoieds, and asked them how the Land and Sea did lye to the East of saxxïoyeds

Way-gates. They sayd after five dayesjourney going North-east, wee should '595-

come to a great Sea,^oing South-east. This Sea to the East of Way-gats,

they sayd was called Marmoria, 4) that is to say, A calme Sea. 5) And they

of Ward-house have told us the same. I asked them, if at any time of the

yeere it was frozen over? The sayd it was. And that sometimes theypassed

it with Sleds. And the first of September 1595. Stilo novo, the Russes of

the Lodie or Barke affirmed the same ; saying, that the Sea is sometimes so Barkes go-

Frozen, that the Lodies, or Barkes going sometimes to Gielhsidi from Pechora to

Pechora, are forced there to Winter : which Gielhsidi was wonne from the wintedag

Tartars, three yeeres past. Gkishide

For the Ebbe and Flood there I can finde none ; but with the Winde so 'T®
V'!"'

the Tartars.

runneth the streame. The third of September, Stilo novo, the winde was No^e^bbenor

South-west, and then I found the water higher, then with the winde at

North or North-east. Mine opinion is grounded on Experience, That ifthere

bee a passage, it is small : or else the Sea could not rise with a Southerly

1) „A treatise of Iver Boty etc." Zie volgende bladzijde.

2) De verhandeling die hier volgt.

3) Namelijk Henry Hudson. Verg. hierna A Treatise of Iver Boty etc.

4) Bij De Veer (zie 23 Aug.) Mermare. Verg. ook De Veer 28 t/m 31 Aug. 1595.

5) De opvatting van Barents is duidelijk op zijn eigen kaart : „Somer zee".

Linschoten XV. 4
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Winde. And for the better proofe to know if there were a Flood and Ebbe,

September the ninth of September, i) Stilo novo, I went on shoare on the South end
^*

of the States Hand, where the Grosse standeth, and layd a Stone on the

brinke of the Water, to prove whether there were a Tide, and went round

about the Hand to shoote at a Hare, and returning, I found the Stone as I

left it, and the Water neither higher nor lower ; which prooveth as afore,

that there is no Flood nor Ebbe.

CHAP. VI.

A Treatise of Iver Boty a Gronlander, translated

out of the Norsh Language into High Dutch,

in the yeere 1 560. And after out ofHigh Dutch,

into Low Dutch, byWilUam Barentson ofAm-
sterdam, who was chiefe Pilot aforesaid. The

same Copie in High Dutch, is in the hands of

Jodocus Hondius, which I have seene. And

this was translated out of Low Dutch, by Mas-

ter WilHam Stère, Marchant, in the yeere 1608.

for the use of me Henrie Hudson. WilHam

Barentsons Booke is in the hands of Master

Peter Plantius, who lent the same unto me.

Deze verhandeling die slechts Groenland raakt, behoeft niet te worden

overgenomen. Slechts het opschrift, waaruit blijkt waar sommige papieren

van Barents zich bevonden, heeft hier ter plaatse waarde. (De Treatise of

Iver Boty is, met het oog op de origineelen daarvan, grondig behandeld in

Grönlands Historiske Mindesmaercker, I p. 248).

i) Verm. een schrijffout voor sSeptember. Jan Huyghen maakt op dien dag van sneeuw-

hazen melding (zie een paar regels verder hierna) en op 9 Sept. had men ernstiger arbeid bij

de hand.



liEtreftfiing pööentie op be berbe ui§

I. Bezoldigingen. Uitrusting der schepen. Schafting.

II. Resolutie van Amsterdam, uitlovende 25000 Gld. belooning

op het vinden van den doortocht naar China en Indië.

III. Resolutie van de Staten Generaal, eveneens uitlovende

25000 Gld.

IV. Extract journaal van Willem Barents, boekstavende de ont-

dekking van Beren-Eiland en van Spitsbergen (in fransche

vertaling).

V. Verklaring van Jan Cornelisz Rijp, boekstavende de ontdek-

king van Beren-Eiland en van Spitsbergen (in fransche

vertaling).

VI. Verklaring van Theunisz Claesz omtrent idem (in fransche

vertaling).

VII. Verklaring van Arent Martensz omtrent idem (in fransche

vertaling).





I.

BEZOLDIGINGEN. UITRUSTING DER SCHEPEN. SCHAFTING.

Wat de bezoldigingen betreft geven de hiervoren, onder de andere bij-

lagen afgedrukte staten reeds een nauwkeurig denkbeeld van de soldijen

uitgekeerd in 1594 aanboord van het Zeeuwsche schip de „Zwaan", in

1595 aanboord van de Enkhuizer schepen „Mercurius" en „Hoop". De

Amsterdamsche bezoldingingen in 1596 zullen zeker niet lager zijn ge-

weest, immers de deelnemers aan de expeditie genoten een „heerlijk sala-

rium". Nadere gegevens heb ik niet kunnen vinden. Wil men zich een juist

denkbeeld vormen van wat de bezoldigingen van 1594 en 1595, voor zoo-

ver ons bekend, beteekenden, dan vergelijke men ze met de gegevens voor-

komende in de studie „Zestiende-eeuwsche vrachtvaarten, door Dr. H. E.

van Gelder", opgenomen in het Tijdschrift „Oud-Holland", XXXIV, 19 16,

3de aflevering. Men vindt daar, voor een gewonen Delftschen vrachtvaar-

der opgegeven :

schipper en stuurman 50 Gld. per maand

timmerman 30 »» » »

kok 26
5> > »

hoogbootsman 25 »> » »»

kok 20 n » »

konstabel 18
}J 1» »

bootsgezellen (matrozen^ 8a 5 n » »

jongens 3 Gld. en 9 st. per maand.

Bijlage XV voorkomende in „Reizen van Jan Huyghen van Linschoten

naar het Noorden enz.", uitgave der Linschoten- Vereeniging Dl. VIII

(1914) geeft met de thans gegeven bijlage I (1594) een uitmuntend over-

zicht van de uitrusting van een schip uit die jaren, alsook van de medege-

nomen victualiën. Daarop behoeft dus niet nader te worden terug geko-

men. Meer gegevens staan ook niet tot mijne beschikking. Slechts loont

het de moeite om eens na te gaan wat men aan victualiën en dranken had

meegenomen en daarnevens te stellen wat men, omstreeks 1880, aanboord
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van het poolscheepje Willem Barents meenam. In groote trekken heeft

men het navolgende.

I. De schepen aan het einde der zestiende eeuw
hadden wèl:

I. Beschuit en hard brood, 2 gezouten vleesch en spek, 3 gerookt spek

en hammen, 4 boter en kaas, 5 olie en azijn, 6 mosterd en zout, 7 gerookte

visch en stokvisch, 8 gort, erwten en boonen, 9 bieren, wijn en brandewijn,

10 meel (vermoedelijk niet in aanmerkelijke hoeveelheid).

Daar hield het bij op !

II. Gelet op de equivalenten, als cognac en whis-

ky voor brandewijn en als vleesch in blikken tegen

andere vleesch soorten, had men omstreeks 1880
méér:

A. I rijst, 2 diverse gedroogde groenten, 3 volksspijs in blikken, 4 soe-

pen, 5 saucen, 6 macaroni, 7 vermicelli, 8 zuurkool.

B. peper, koffie, thee, chocolade, suiker, gecondenseerde melk, stroop,

tabak en sigaren, eierpoeder, vleeschextract, bessensap, krenten, pruimen,

ingelegd zuur, koek, jams, augurken, limoensap.

C. petroleum en spiritus.

Vooral lijst B spreekt ! Zij doet zien hoe men den winter 1596/97 heeft

moeten doormaken zonder het minste wat zweemt naar onze „genotmid-

delen" als koffie, thee, chocolade, tabak enz. enz. Het moet, voor onze ver-

beelding, wel de zwartste misère zijn geweest in die hut I



II.

RESOLUTIE 1) der Amsterdamsche vroedschap „nopende de

toerustinge van twee schepen omme by Noorden Noua Zembla te

zeylen".

Vergaderinghe gehouden den XXVen Marty XVcXCVI.

Ter voorsseide vergaderinghe hebben Burgermeesteren den heeren

XXXVI Raden voorgedragen, dat op de leste daghvaert vanden Heeren

Staten van Hollandt ende Westvrieslandt voorgeslagen zynde, ten eynde

eenige nyeuwe toerustinghe van schepen van slandsweghemoch te werden

gedaen, omme nochmaels t' ondersoucken by Noorden Noua Zembla te

zeylen etc. t' selffde (hoe wel meest alle de Steden daer toe eerst waren

jnclinerende) ten lesten is affgeslagen ende Geresolueert, soe verre enighe

Steden ofte Coopluyden int particulier, ten eynde voorsseid eenighe sche-

pen souden begeren toe te maecken ende wt te zenden, dat den selffden

(Indien zy de voorsseide vaert quamen te vinden) voor een premium van

slandts wege toegevought zal worden, de somme van XX ofte XXVm gul-

dens, Ende want bysunder deze Stad (als principaelyck Inde coophandel

ende nauigatie bestaende) ende oick t' gemeene landt ende dTngesetenen

vandien in neringe, coophandelinge ende ryckdomme, grootelicx souden

kommen te floreren, by soe verre de voorsseide vaert (daer toe goede hope

wordt gegeven) mochte werden geuonden 2), Soe is by den Heeren Burger-

meesteren ende XXXVI Raden goet geuonden ende Geresolueert, dat van

stads wege twee schepen, te weeten een tusschen de L ende LX en 't ander

van omtrent XXX lasten, ten minsten coste (diemen verstaet dat bouen de

Xllni guldens nyet sullen bedragen) datelyck zullen werden toegemaect,

ende als vooren gebruyct, Ende ten eynde 't selffde te beter mach worden

geuordert ende geeffectueert Sullen d'Heeren Burgermeesteren daer toe

mogen gebruycken eenige persoonen, die (volgende dTnstructie ende d'or-

dre hem te gheuen) zullen verzorgen, alle 't gundt tot wtrustinge vande

voornoemde schepen van noode wezen zal.

i) Uit het Amsterdamsch archief. Gepubliceerd bij Muller „Noordsche Compagnie"

p. 362.

3) De Resolutie werd 13 April door de St. Gen. overgenomen. Zie vlg. bijlage.



III.

RESOLUTIE der Staten Generaal van 13 April 1596 inzake het

vinden van den Noordoostelijken doortocht.

Die gedeputeerde van de Heeren Staten van Hollant verclaren dat heure

principalen geadviseerd hebbende op de hervattinge van het voyage naer

China ende Japan benoorden om, deselve voyage affgeslagen hebben, ten

aansien van de groote costen, die nu twee jaren achter den anderen, om de

reyse te versoecken te vergeeffs aangewent zijn, maar dat Haere E. goet-

gevonde ende geconsenteerd hebben, midts tgevolgh van de andere pro-

vinciën, bij zoeverre datter cenige coopluyden aventuriers bij compagnie

offte anderssins de voerscreven reyse op heure costen ende risique, zonder

de schepen ende 't geld van den lande, zouden begeren te verzeucken, dat

men dezelve aventuriers de reyse gevonden ende gedaen hebbende, daar-

van brengende goet endegelooffelijckbescheyt tot haerluyder weder corap-

ste zal vereeren mette sommevan vijffentwintich duysentgulden eens. Item

daarenboven accorderen den vrydom voor twee jaren van convoyen der

goederen die zy uit deze landen naer China ofte Japan zullen transporte-

ren, ende noch vrydom over den tyt van acht jaren van de goederen die zy

ut China ofte Japan in deze landen zullen brengen.

Waerop geadviseert wesende, hebben die gedeputeerde van danderen

provinciën hen daermede geconformeert, die van Seelant opt welbehagen

van heure principalen, maer die van Utrecht hebben verclaert nyet con-

senteren in de vereeringe van XXVmL. 1).

1) In of omstreeks 1883 heeft Nordenskiöld zich, na zijn volbrachte reize rondom Azië

met de Vega (onder Zweedsche vlag), tot de Nederlandsche regeering gewend met verzoek

om uitkeering van de bewuste 25 000 Gld. Zonder succes.

Zie ook Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap Dl VII, 1883, M p. 59, 130.



IV.

EXTRACT uit het Journaal van WILLEM BARENTS, betref-

fende de ontdekking van Beren-Eiland en Spitsbergen. »)

Le 18. de May, stile neuve, nous sommons partis de Texel, 2) & arrive-

rent Ie 22. contre Fayril 3) & pres des Orcanesses. 4
)

Le 5 de luing, summons venus en la glacé, laquelle a nostreadvisestoit

venu de Groenland, car nous faissions compte d'estre environ 25, lieues au

dehors dudict Groenland, l'eau estoit verdet, brun de couleur, jetterent le

l5l sonde sans trouver fond, la glacé s'estendoit au long de la Mer, Sudest &
Norouest, & estoit du tout en pieces, ou escosses.

Le lendemain faysoyent nostre route Nordest & Norest quard du nort 5)

9. lieues, arriverent contre une grande glacé, par laquelle ne pouvoyent

passer, ne trouverent nul fond a 120. brasses, a nostre advis estoyent 55.

Keues de l'Isle Luffoet vers Nord-ouest, & du Cap de Nord 1 10. ou 115.

lieues.

Tournoyent alors vers l'Est & arriverent le 10. de luing a ITsle des

Ours, 6) a la hauteur de 74. degrécs 35. min. 7 & faisant voile de la Norest,

arriverent en la glacé, auquel jecterons ancre, & fumes contraints de re-

tourner soubs l'Isle, De ITsle des Ours summons departis,&faisoyent Oest

noroest pensant trouver vers le nord meilleur passage, car ceux de l'autre

Navire, vouloyent tousiours tirer vers l'oest, & j'avoy desir d'estre plus vers

l'Est, avons couru jusques au soir Oest noroest 16. lieues, la nuict jusques

au matin Noroest 1 5 lieues.

Le. 14. Avance jusques au soir Nord quar d'oest 22. lieues. Lorsle temps

i) Uit: Hessel Gerritsz „Histoire du pays nomme Spitsberghe" p. 4—9. (Exemplaar

Kon. Bibl.) Uitg. 1614.

2) Volgens De Veer vertrok men uit het Vlie (p. i6v.).

3) Fair Island, tusschen de Orkney en StcUand I».

4) De Oreaden of Orkney I».

5) In 't Fransch beduidt hier „quart" niet kwart, maar a;^/ streek N E q N. is dus niet

N.0. 1/4 N. maar wel N.0. t. N.

6) Volgens De Veer had men het reeds op 8 Juni gezien.

7) De Beerenbcrg (thans M*. Misery) ligt volgens de Adm. kaart op 74° 25' N.Br.
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devienst clair, & nous trouvions pres de la glacé, & nous sembloit veoir

terre vers Ie Nord, mais nous n'en estions pas asseuré. i)

Le 15. Nous tournions ven du vent, sondions sans trouver fond a 150

brasses, routoyant jusques au midy, Sudest & Sudest quart d'est 5. lieues,

ayant la hauteur de 78^^ degrés.

Alors nous allions vent arriere, vers l'Est, 7 lieues.

Et apres jusques au soir Nornordest, 5 lieues. Passions une grande Ba-

laine morte, sur lequel y avoit plusieurs meauves.

Le 16. Il faisoit brun, le vent Oest passans jusques a midy, Nornord Est

21 lieues, arrivans en la glacé, & nous nous retirans passans au loingd'icelle

Nordest 5 lieues.

Et derechef hors de la glacé Sudest 6. lieues.

lusques a ce que nous venions derechef avec la route de S.S. Oest en la [6]

glacé 4. lieues, lequel estoit du matin.

I.e 1 7. Il faisoit calme iusques au midi, alors, trouvamus la hauteur de

80. degrées & 10. minutes, nous louvions, car avoyons vent au vent, pour

sortir hors de la glacé, estoyons passé Si, ou 6 lieues, ayans vent Oest jus-

ques au soir, ayant le fond de 90. brasses. Passants outre encore un quar-

tier avec vent Sudest, allions Sud Siroest 4. lieues Alors vismes terre &

allions encore Oest Siroest, la terre s'estendoit Oestquar de Nüroest,&Est

quart de Sudest, 2) bien 8. ou 9. lieues, la terre estoyt haute & tout couvert

de neige, & du pointe du Norouest, s'estendoit ceste terre iusques a un

autre pointe.

Le i8. Siroest quart d'Oest, 6. lieues, & la nous trouvions la hauteur de

80. degrées.

Allions contre vent au long de la terre, avec vent Oest & Noroest. Ius-

ques au midi, le 20. Lors estoit le cap d'ouest de la terre, de nous environ

Sud suroest 5. lieües. Passions outre Sud suroest & Siroest quar de su 5.

lieues, & arrivames joinct a une ance large, laquelle s'estendoit en la terre

versie Sud: 3) & encore une Bayedevantlaquelleyavoitunlsle, 4) laquelle

Baye s'estendoit bien avant vers le Su.

i) Het kan geen land geweest zijn. Volgens het gegist bestek (berekend met mijlen van

6,3 K.M.) was men op 76° 5' N.Br. en 9" 30' O.L., alwaar zoomin in het magnetische als in

het rechtwijzende Noorden eenig land is.

2) Van W. t. N. tot O. t. Z., dus (bij variatie N. 16° W.) ongeveer W.O.

3) Verm. Mauritius baai (en Fairhaven) die thans op de Adm. kaart niet voorkomen,

maar welker gezamenlijke ingang thans „North Gat" heet.

4) Op de Adm. kaart Foulbay.
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Retournasmes alors de la terre, ^ passions oultre jusques au soir. No-

rouest quart du Nort 2. lieues, & arrivames derechef en la glacé, parquoy

nous falloit tourner vers Ie Su.

Le 21 II faisoit grand vent c\: naigeoil forl du Siroest, & nous cou-

rions au vent jusques au soir, mouillons l'ancre proche de la terre pres de

nostre Compagnon, M justement devant l'entrée du Canal, a 18. brasses,

fond de sablon. Au pointe d'Est de rembouchure y avoit une Roche, la-

(juelle estoit fendue par desus, fort bien aconnoistre 2). Il y avoit encoreun

petit Isle OU Rocher, environ le tiers d'une lieue dudit bout d'Est. Au pointe

(7I d'Ouest y avoit ausi un Rocher bien proche.

Le 22. Prenions de Lest de 7 Chalupes plain de callions, d'autant que

nostre Navire estoit peulestée. Et vient un grand Ours naiger pres du Na-

vire, lequel poursuivions avec 3. Chalupes, & fut tué, sa peau avoit longeur

des 12. pieds, nous entrames ce jour la avec la Chalupe en l'entre, pour

cercher meilleur port, ce qu'estoit necessaire, & trouvames en dedans, la

terre du tout separée & rompue, & aucuns Isles, ou il avoit bon ancrage en

plusieurs endroits.

Le 23. Cerchames nostre vray Meridional, par le Cercle Astronomique,

& trouvions avant midy, n. & apres midy, 16 degrées,declinaison, que le

Compas, OU 1' anguille tournoyt vers le Noroest. tellement que le Cercle

n'estoit pas correct 3). Nous sortions hors la Baye, pour rechercher jusques

ou la coste se pouvoit estendre, car il faisoit fort clair, ne pouvions aper-

cevoirle bout de la terre, laquelle s'estendoit Sud quart du Siroest 7. lieues, 4)

lusques a un bout haut & montueus, lequel se descouvrit, comme s'il estoit

une Isle Prenions de minuict l'hauteur du Soleil, de 13 degrées, tellement

que nous estions a la hauteur du Pole de 79. degrées 34. min. 5).

i) N.l. Jan Cornelisz Rijp.

2) Dus: het vaarwater beO. het eilandje Vogelsang ; aan de eene zijde is de ingang ge-

markeerd door C. Barren, aan de andere zijde door een gespleten rots, thans Cloven Cliff

genaamd.

3) Beide waarnemingen hadden natuurlijk dezelfde uitkomst moeten doen vinden. Zie

p. 13 van de „Histoire du pays nomme Spitsberghe".

4) Richting Z. t. W. magn. dus zoowat Zuid rechtwijzend. Afstand ongeveer 24 zeemijlen

(klein). Men zag dus het hooge land in de richting van Prince Charles Foreland.

5) Juister als volgt

:

h = 13°

k = 4' {-)

r = 4'(-)

ware0h = 12* 52'

Nd. = 23° 26'

90° — b = 10° 34'

N.Br, = 79° 26'
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Le 24. Avant midy, faisoit il calme avions Ie vent Siroest, la terre (au

long duquel prenions nostre route) estoit la plus part rompue, bien hault,

& non autre que Monts & montaignes agues, parquoy l'appellions Spits-

bergen.

Nous navigeames environ Siroest & Siroest quart de Su 7. lieues, & lors

nous estions environ 10. ou 1 2. lieues, du lieu ou nous avions fondée la pre-

miere fois l'ancre, plus vers l'Est.

Nous destournames du soir derechefde la terre, le bout du Noroest : estoit

Nordest de nous, & partions de la terre oest, & oest, quart du noroest, 8

lieues.

lusques a la fin du premier quartier.

Destournasmes vers le Est, & allions Sudest & quart du Sud 8. lieues, jus- [8]

quesle 25 a midy.

Apres arrivames pres de la terre, & seiglants vent arriere Nornordest, 2.

lieues.

Et le mouillerons arriere un pointe a 1 8 brasses, i) fond de sablon, & nous

sembloit qu'il y avoit flus, & reflus, car nous trouvions en 12. heures de

temps, un courant du Siroest, & un autre du Nordest, si lort que le boyns

de nos ancres, se casseans dessoubs leauë 2).

CesteBaye, en laquelle nous estions, 3) entroit bien auec uneanceen de-

dans, au costé du Su y avoit une pointe basse, arriere laquelle on peut na-

viger, entrant pres le coste du Nort, & y poser 4) arriere la pointe, ayans

abry de touts vents. Nous gens y trouvoyent des dents de Morses ou vaches

de Mer, parquoy la ditte Baye fut appellée Baye des dents. Nous y trou-

vions aussi beaucoup de fumé des Cherfs, & aucune laine comme du Bre-

bis. lustement au Sude la pointe y avoit une petiteance comme un port 5)

Le 26. Nous vient le vent Nort, faisions voile, & navigames S. quart de

Siroest 10 lieues. Au midy arrivames entre la pointe montueuse & la terre

ferme, pensent que le bout montueux fust Une Isle, 6) Navigeans en de-

i) Versta: „ende wy setten het (ankerden) achter een hoek, in 18 vademen".

2) Versta: „de stroom waszookrachtig dat de boeien van onze ankers onderstroomden".

3) Cross bay met King's bay op 79° N.Br,

4) Zetten (ankeren).

5) Blomstrands Harbour in King's bay.

6) Men stuurde de Foreland Sound in, tusschen Prince Charles Foreland en den vasten

wal van Spitsbergen. Barents noemde den Sound „Keerwijk". Verg. zijne kaart (Ed.Claesr.

1598) en de Getuigenis van Theunisz. Claesz.
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dans, Su quart de Siroest & Su: & estantquelque espace au dedans du bout,

trouvions profondeur de 12. & 10. brasses, bon fond de sablon, &estant

entre deux lieues, il y avoit profondeur de 50. brasses, Ie fond pierreux, & la

terre estoit toute couverte de neige, entrions environ 5. lieues, entre Ie bout,

& coste de la terre firme, & trouvions alors que Ie bout, lequel nous pensa-

mes estre un Isle, estoit attachée avec un banq de sable a la terre, car nous

trouvions profondeur de 5. brasses, Il y avoit de la glacé su la bassé, de

sorte qu'il nous falloit retourner en arriere.

Ce bout, lequel nous pensions estre Une Isle, gist au 79. degré 5. min.

[9] latitude, nous l'appellions la pointe des Oiseaux, i) pourcequ'ily avoit tant

d'Oiseaux dessus & a l'environ.

Le 27. Faysoit il calme, de sorte que nous demeurions flottans sans pou-

voir avancer entre la pointe des Oisseaux & la terre.

Le 28. Passames autour d'icelle, Navigeants alors Su Siroest 6. lieues, le

tout au long de la terre, laquelle estoit fort montueuse & agu, avecq un

beau rivage. Navigans tout Sud & S. quart de Siroest 6. lieues, & apres S:

quart de Sudest 3. lieues.

Trouvions au midy la hauteur de 78} degres : & estions alors pres de la

glacé. Navigeans un peu vers la Mer, pour venir hors la glacé, & passames

ainsi au long de la glacé, & pres de la terre Sudest quart du Sud, 7. lieues.

Et nous estions alors joinct a une grande Baye, laquelle s'estendoit au

dedans vers l'Est Nordest,& estoit a deux costes terre haute& montueuse 2).

Navigeames avecq vent propre du Nord Nordest, jusques au soirtout au

long de la terre Su Sudest, & Su quart d'Est, 5. lieues.

Alors j avoit encore une grande Baye, 3) en la quelle y avoit beaucoup

de glacé pres de la terre, nous prenions nostre route un peu Oest Siroest,

pour estre hors de la glacé, & cheminames en avant Sud quart de Sudest,

4. lieues.

Vinsmes en la glacé, parquoy allames Siroest 3. lieues.

Le 29. Poursuivismes d'un vent Nord : le cours Sudest, quart du Sud &
Su Sudest, 5. lieues.

1) Fair Foreland of nog wel : Vogelhoek.

2) De Ice Fiord. Barents noemde de Fiord „Grooten Inwijck"; Verg. »ijne kaart (Ed.

Claesz. 1598) en getuigenis van Theunis Claesz.

3) Bell Sound. Barents noemde de Sond „Inwijck" ; verg. zyne kaart (Ed. Claesz. 1598)

en getuigenis van Theunis Claesz.
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Le tout au long de la terre jusques au midy Sud, 4 lieues.

Et trouvames au midy la hauteur de 76. degres : 50 min i).

Navigeans en avant S : & S. Sud est sans trouver terre, jusques a ce que

vismes l'Isle des Ours, le premier de luillet.

i) Op de breedte van Hom Sound.



V.

Getuigenis van Jan Corn. Rijp. zelf, ') omtrent de

ontdekking van Spitsbergen.

Nous Escoutette Bourgmaistres, Eschevins et Conseil de la ville de Delft

Faysons foy que pardevant nous est comparu et establi Jean Cornelisz.

Reip aagé d'environ 43 ans 2) se trouvant de present icy en ville, Lequel a

L'instance de Lambrecht van Tvveeënhuysen, Jacques Niquet et Gilles

Dodeur et consorts tous marchands d'Amsterdam, lequel a dit et declaré,

par serment solemnel a luy deferé et prins de luy, que Tan i596furent

esquippez pour la ville d'Amsterdam et envoyez au Nord deux navires

d'un desquels estoit Mre iceluy Deposant, Et veindrent iceux navires a

certaine Isle laquelle ils nommerent (è, cause qu' ils y avoyent prins un ours)

Ie Beren Eylandt ou Isle aux Ours, Allans de la jusques en certain pays

sous la hauteur de huictante degrez et quelques minutes ou ils furent quel-

ques jours en plusieurs endroicts a terre et allèrent querir du lest 3) qu'ils

menèrent a bord firent et laisserent aussi la quelques signes et donnerent

a ce pays Ie nom de Spitsberguen a cause des grandes et hautes poinctes

qu'il y a en iceluy et navigeans delalelongdelacostepourtrouverquelque

passage pour Chine pour ou ils estoyentdestinez retournerentfinalement a

la dite Isle aux Ours. Mais voyant qu'ils trouvoyent partout glacé resolurent

avec Willem Barentsz. te Jacob Heemskercke, Maistre et pilote respecti-

vement de l'autre navire que chacun d'iceux prendroit un chemin a part

au meilleur service de leurs Maistres. Et estans a terre planterent un pal 4)

en signe ou advertissement a ceux qui y pourroient venir après eux, qu'ils y

avoyent esté avec billets denotans Ie cours qu'ils avoyent prins et que si l'un

manquoit en son dessein qu'il eust asuivre l'autre. Etprist ainsi iceluy depo-

1 ) Dit stuk werd voor de eerste maal gepubliceerd door Mr. deJonge in „Opkomst Ned.

Gezag'' Dl. I, p. 24.

2) Hij was dus geboren in 1570.

3) Verg. Barents (vorige bijlage) op 22 Juni en De Veer op 21 Juni.

4) Pieu aiguisé par un bout. Le suppHce dn pal. Voyez: Empaler (Dict. de 1'Acad.) Dus

een herkenningsteeken.
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sant son cours en amont a tour d'iceluy pays pensant de traverser, i) ce qui

luy faillist et revinst au lieu ou ils avoyent esté premierement et vindrent

de la au 79. degré et quelques minutes estant auprès d'une plage ou baye

grande 2) ou ils tirerent quelques coups de canon et mirent a terreunsigne

OU Marque 3) tel escript qu'ils avoyent conclu par ensemble. Mais voyant

qu'il n'y avoit nulle apparence de traverser 4) suyvoient lesdt Willem Ba-

rentsz. pour Nova Zembla 5) ou lesdts Willem Barentsz. et Heemskerck

furent tellement circuits de la glacé, que ne pouvant passer plus avant

retournèrent de la en leurs maysons. Aussi vray Dieu Ie Tout Puissant

luy puisse estre en ayde. Et d'autant qu'on esttenudedonnertesmoignage

de vérité specialement en estant requis comme nous sommes maintenant,

nousEscoutette, Bourgmaistres, Eschevins et conseils susdts avons impri-

mé cy dessus Ie seau de la dite ville, fait et passé Ie 3me de Decembre Tan

1613, etoit signéj. Grauweghen 161 3; avec h dit seel, de la dite villede

Delft imprimé en eire verde; de costè sur l'espace au bas estoit escript : La

presente copie est trouvée accorder avec l'original, quod attestor. Estoit

signé, Ruttens Notaire.

i) Namelijk : „hij stelde zich voor dat hem fjelukken zoude door het ijs te dringen en zoo

den weg naar China te vinden.

2) De „Groote Inwijck" van de kaart van Barents (Ed. Claese. 1598) ?

3) Verg. Getuigenis van Theunis Claesz.

4) Namelijk : geen gelegenheid om door het ijs te dringen.

5) Hij sloeg dus den weg naar Nova Zembla in. Uit Aelbert Haeyen's mededeeliag en

Theunis Claesz.' „Beschrijving" blijkt dat hij nog eerst de Noordkaap in 't zicht liep.
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GETUIGENIS VAN THEUNISZ CLAESZ i).

TRADUIT DE FLAMAN EN FRANgOIS.

Nou Escoutette Bourgmaistres Eschevins et conseil de la ville de Leij-

den Compté d'Hollande Faisons foij et attestons a tous par cestes Que ce

jourd'huij dabte des presentes par devant André Jasparssen de Vesanevelt

et Mr Jean Goes Eschevins esticy establi et comparu Anthoine Classen

Herman, Capitaine de Navire, habitant de ceste Ville aagéd'environtrente

huit ans, juridiquement adjourné par vn Sergeant porte verge de ceste

dite ville pour rendre tesmoignage de verite a l'instance et requeste de

Lambert van Tweenhuijsen Jaques Niquet et Consorts Lequel par conse-

quent a dit et attesté per serment solemnel a luij deferé et prins de luy es-

tre veritable Que Tan mille cinq eens nonante six estans esquippez pour la

Ville d'Amsterdam deux navires pour s'en aller au Nord chascun du port

de cinquante Lests dont estoijent Maistres de l'un Jean Cornelissen Reip

et de Tautre Willem Barentsz., iceluy Deposant auroit navigé sur ledit na-

vire de Jean Cornelissen Reip avec lequel ils estoijent sortisdu Flie Et que

Ie dixiesme jour de luin de la mesme année veindrent a une petite Isle si-

tuée a soixante cinq milles Nordouest du CapSeptentrional 2) ou environ

:

OU ils Allerent a terre avec Ie Batteau et prenans la hauteur de l'orient

trouverent estre a septante cinq degrez moins seize minutes 3) suyvant

quoy ils prindrent leur cours nord-nordwest de ladite Isle jusques a la hau-

teur de huictante degrez : ou ils trouverent la terre quils nomment Terre

neufve 4) et aussi Spits-berguen et Gronlande 5) Item une plage ou Baye

quils nommerent Ie grand Inwijcq 6) trouverent aussi plus haut a septante

i) Dit stuk werd voor de eerste maal gepubliceerd door Mr. S. Muller Fz. in „Noordsche

Compagnie p. 363", naar een afschrift op het Rijks Archief, thans Supplement Staten Gene-

raal Portef. 62 III.

2) Noordkaap.

3) 74° 44'. Barents (zie Bijlage IV) geeft op 74° 35'. Volgens de Adm. kaart ligt de

Beerenberg op 74° 25' N.Br.

4) „Het nieuwe Land". Zie Barents' kaart (Ed. Claesz. 1598).

5) Juist: het nieuwe land, 0/Spitsbergen ofook Groenland.

6) Grooten Inwijck (Ice Fiord). Verg. Barents' kaart (Ed. Claesz. 1598).

Linschoten XV. - 5
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neuf degrez un coing quils nommerent Vogel-hoeck i) quest a dire Ie Coing

aux Oyseaux aupres duquel ij a une Riviere sur laquelleils navigerent bien

une lieue ou deux pensant de traverser mais a cause de la Glacé furent con-

traints de retourner Araison de quoy ils nommerent icelle Riviere Queer-

weicq 2) Ayans bien plus haut a 80 degrez trouvé plusieurs Isles rorapues

oü ils furent k Terre et aussi a la terre ferme oü ils allerent querir beaucoup

de volaille et d'oeufs et y tuerent ou prindrent un Ours blanc 3) et allerent

querir du lest de terre 4) oü ils Trouverent aussi des dens de Baleines 5)

Ramansavec leBateau dans les Golphes ou destours sans pouvoir recogn-

oistre qu'il y eust esté quelques Gens Et pourtant trouverent ils en quel-

ques lieux sur quelques Valons de grand monceaux de Pierres entassées.

Dans quelques uns desquels ils mirent un Bois ou Pal 6) en signe pour

ceux qui en apres y pourroijent venir pour voir qu'il ij avoist esté des Gens

Ne declarant autre Chose a dit Aussi vray DieuleToutpuissantpuisseestre

en Ayde a iceluij Comparant En Tesmoing de quoy Nous avons fait impri-

mer cy dessous Nostre seau aux causes du quel nous vsons maintenant Et

fait corroborer la presente par la signature de Nostre Greffier Ce 2^ de

Decembre l'an mil six cents trente 7) estoit signé J. van Banchen avec Ie

seau de ladite Ville imprimé aupres en Cire verde.

i) Fair Foreland (nog heden Vogelhoek genoemd).

2) Keerwijk {Foreland Sound) tusschen Pr. Charles Foreland en Spitsbergen. Verg. Ba-

rents Journaal (Bijlage V) op 26 Juni en Barents' kaart (Ed. Claesz. 1598).

3) 22juni.

4) 22 Juni.

5) Walrustanden (25 Juni) verg. Extract Journaal Barents.

6) Verg. getuigenis van Jan Corn. Rijp.

7) Lees : „treize".
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f

GETUIGENIS VAN ARENT MARTENSZ i).

TRADUIT DE FLAMAN EN FRANgOIS.

Nous Bourgmaistres et Regens de la ville d'Amsterdam faijsons foij A

tous quil appartient et certifions pour la verité que pardevant nous est

comparu Arent Martenssen d'Anvers aagé d'environ 40 ans habitant de

ceste ville juridiquement adjourné pour rendre tesmoignage de verite a

rinstance de Lambert van Tweenhuijsen Jacques Nicquet et Consorts,

Lequel a declaré deposé et affirmé par serment solemnel estre veritable

Qu'en Tan 1596 sesquipperent pour ceste ville d'Amsterdam deux navires

dont estoyent Mrs de l'un Jean Cornelissen Reip et de l'autre Willem Ba-

ren tsz. qui s'envoijerent au nord Ayant iceluij tesmoing navigé avec ledit

navire de Jean Simonssen Reip pour Pilote estans venus Ie Xe de Juillet 2)

a certaine petite Isle laquelle (a cause qu'ils ij avoijent pris un Ours) ils

nommerent Beeren Eylant qu'est a dire Lisle aux Ours et passans outre

jusques a la Terre ferme qui est a 1' hauteur de huictante degrez et onze

minutes 3) furent la quelques Jours en beaucoup d'endroicts du Paysouils

prirent et tuerent plusieurs Bestes et Volailleetallerentaussiquerir^Terre

une partie de Lest qu'ils mirent en leur navire 4) Auquel Pays ils donnerent

alors Ie nom de Spitsberguen ores nommé par les Anglois Gronlande

Declare en outre qu'il fust conclu et ordonné par Ie Conseil du Navire

qu'on mist tant audit Spitsberguen qu'autres Lieux et Endroits a terre

quelque Pieux en signe que nos Gens avoijent esté en ces paijs et quartiers

Aussi vray Dieu Ie Tout puissant puisse estre en Ayde a iceluy Attestant

En Tesmoing de quoy Ie seau aux causes de ceste Ville est imprimé sur

l'Espace Ie 25 Novembre de 1630. s) Estoit signé I. de Haen avec Ie seau

de ceste dite Ville imprimé en Cire verde au bas sur Ie space.

1) Dit stuk werd voor de eerste maal gepubliceerd door Mr. S. Muller Fz. in „Noordsche

Compagnie" p. 362, naar een afschrift op het Rijks Archief, thans Supplement Staten Gene-

raal Portefeuille 62 III.

2) Moet zijn 10 Juni, zie De Veer en Barents (Bijl. IV).

3) j uist het getal dat door De Veer op 19 Juni wordt opgegeven.

4) Dit geschiedde den 22 Juni. Zie Extract-Journaal Barents (Bijlage IV).

5) Lees:i6i3.
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I. De in het „Behouden Huys" teruggevonden voorwerpen.

II. Staat van de magnetische variaties, waargenomen in 1 594, '95,

*g6 en '97.





DE IN HET „BEHOUDEN HUYS" TERUG GEVONDEN
VOORWERPEN.

De wijze waarop de voorwerpen, welke tot de uitrusting van Barents' en

Heemskercks bodem (in 1 5 96) behoorden en die thans in het Rijks Museum

te Amsterdam zijn ten toon gesteld, werden terug gevonden, is uitvoerig

vermeld door den Adjunct-Rijks Archivaris Jhr. Mr. J. K. J. De Jonge,

in een tweetal brochures welke den titel Nova-Zembla dragen en in de

jaren 1873 ^^^ 1877 (1876) verschenen (zie de Lijst van geraadpleegde wer-

ken). De bijzonderheden komen op het navolgende neer.

De Noorsche walvischjager Kapitein EUing Carlsen ankerde den 7den

September 187 1 met zijn vaartuig de „Solid" nabij de IJshaven. Den gden

weder onder zeil gegaan, ontdekte hij een ingestort huis, staande op den

wal. Bij onderzoek bleek het huis 16 ellen lang te zijn geweest, 10 ellen

breed en vervaardigd te zijn van 1V2 duims vuren planken, die 14 a 16

duim breed waren geweest en, zoover men zien kon, vroeger aan elkaar ge-

spijkerd waren i). In de ruïnen van het huis was dat wat men het eerst zag

:

twee koperen kookketels, een koevoet of breekijzer, een geweerloop, een

slaguurwerk, eene klok, een kist waarin verschillende vijlen en andere ge-

reedschappen, een partij prenten en ook eene fluit, ook nog eenige gekleur-

de lappen. Er waren ook twee ledige kisten (slechts met ijs gevuld) en een

kookbrandvoet welke gediend had als haardstede.

Den i2den September werd nogmaals een onderzoek ingesteld. Men

vond : kandelaars, tinnen kroezen, een degen, een strijdbijl, twee boeken,

verschillende hoeken, instrumenten en een vrij verteerde ijzeren kist.

Den i4den September vond men nog: voorwerpen als trommelstokken,

een degen en spietsen (?),, Het geheel maakte op Carlsen den indruk dat het

volk op oorlogsmanier was uitgerust. Lijken werden zoomin in het huis als

in den omtrek aangetroffen. Vijf stuks scheepskisten stonden nog in het

huis die (naar Carlsen in zijn journaal aanteekent) ook gediend konden

hebben als kooien.

i) Zie de schets voorkomende in mijne Inleiding.
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Carlsen liet een steenen baak oprichten nabij het huis, waarin hij een

relaas van zijn bezoek deponeerde.

In Hammerfest teruggekeerd gafCarlsen ruchtbaarheid aan zijne vondst.

Een toevallig aldaar aanwezig Engelsch tourist, de Heer Ellis C. Eister

Kay (Longham House, Winborn, Dorset, Engeland) kocht hem den i4den

November 1871 bij onderhandsche overeenkomst alle voorwerpen vol-

gens inventaris af, met het gewaarmerkt afschrift van Carlsen's scheeps-

journaal en een gelegaliseerd afschrift van het in het ter plaatse opgerichte

baken, gedeponeerde relaas, benevens de aanboord van de Solid vervaar-

digde verbeterde kaart.

Nadat het feit in Nederland was bekend geworden, wist de Regeering

zich langs diplomatieken weg met den Heer EISTER KAY te verstaan.

De Heer KAY had de edelmoedigheid de gansche door hem aangekochte

verzameling niets uitgezonderd aan onze Regeering af te staan,

voor denzelfden prijs dien hij aan Carlsen had uitbetaald.

Zoo was een gedeelte der relieken naar Nederland teruggekeerd. Een

tweede verzameling stond spoedig te volgen.

Toen de Luitenant ter Zee der 2de Klasse L. R. KOOLEMANS BEY-

NEN aanboord van het Stoomschip „Pandora",in iSyójOpnieuween tocht

naar het noorden zou medemaken, geraakte hij in kennis met den Heer Chs.

GARDINER, een sportlievend Engelschman. De Heer Gardiner lag met

zijn jacht de „Glow-Worm" ter reede van Cowes, gereed tot het onderne-

men van een tocht naar de IJszeekusten, om aldaar pelsdieren en vogels

te gaan jagen, toen tegelijkertijd de Pandora daar lag. Beynen wekte Gar-

diner op tot een bezoek aan de IJshaven, met zooveel succes, dat deze

laatste zijn oorspronkelijk plan opgaf en de reis naar Nova Zembla onder-

nam. Tromsö aandoende, nam Gardiner thans zijn voorganger Elling Carl-

sen als ijsloods mede ; den 29 Juli was hij ter bestemder plaatse. Bij nader

onderzoek in loco trof Gardiner nog tal van voorwerpen aan welke in 1871

door Carlsen waren voorbijgezien. Na terugkeer in Engeland bood de Heer

Gardiner zijne gansche verzameling van 112 nummers, met de grootst

denkbare liberaliteit aan Nederland ten geschenke.

Het belangrijkste stuk van de gansche collectie is het „cedelken*', door

Barents geschreven, door hem en Heemskerck onderteekend, waarvan De
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Veer op 13 Juni gewag maakt, dat, in een kruithoorn (geen musket-

maat) verborgen, werd aangetroffen. Het is hierna op oorspronkelijke

grootte gereproduceerd !)• I^e tekst, voor zoover leesbaar, luidt

:

Alsoe (wy) van (Borgemeest)rn van Am(ster)dam waren (?)

ghcsonden An 1(59) .... om by (N)oerden naer

de landen van Chijna te var(en) soe est d(at)

wij naer groete moeyte ende geen (cleenen) perijckel . .

.

gheconien sijn om de West van Nov(a)(Zembla) meenende

noch alsoe bij de cost van Tartrie(n) ig .... es te

seylen naer voerschreven landen la . . . ntlijck

ghecommen op dese plaet(s) op den de 26

Augus boven gen waer ons

den ende ns soe (?)

dapperlick gecom ine ijs . .

.

besetten . . . ende wij desen noe(t)

gedwongen sijn geweest een h(uy)s (te) bouwen om
ons lijff de wynter over daeri(nn)e (te) salveren indien

tmoegelijck waer van coude (?) int huys ghe-

woent van den — 12 — October anno — 1596 —
den heelen wynter over totten — 13 ....

.

des naestvolgenden jaers anno — 97 —
groete coude. Syn denselfden 13 (Jun)y

doen ons schip noch al vast in (t'ijs) besloeten

lach met ons schuyt ende boet van hier ge(zeilt)

om weder thuys te moegen coemen, Onse Godt

wil ons behouen reyse verleenen, ende ons met

gesontheyt in ons vaderlant brengen, Amen.

NOTA, dezen hoeck daer wij waren

laeg .... op den 76 graed d

breeden

veerlijk ....

Nova zen . . . b , a ... suydel

wint ende west op.

Wyl. em barents

Ja . . . Heemskerck i).

i) Het kan onder den loupe worden bestudeerd.

2) Aldus de officieel vastgestelde lezing. Men vergelijke echter de zéér oordeelkundige

hier en daar wat aangevulde lezing, van Mr. S. Muller (Eigen Haard, 1877):

„Alzoe wy van Borgemeestern van Amsterdam wt//ghesonden syn Anno 1596 om by

Noerden naer // de landen van China te varen, soe est dat // wy naer groete moeyte ende

geen cleenen peryckel //ghecomen syn om de West van Nova Zembla, meenende // noch al-

soe by de cost van Tartrien langs te // seylen naer voerschreven landen ende syn eyntlyck //

ghecomen op dese plaetse op den 26 // Augusti des jaers bovengenoemt, alwaer ons //schip,

naedat wy ons soe // dapperlick geruert hadden, eyntelick int ys // besette. Des wy overmits

desen noet // gedwongen syn geweest een huys te bouwen om // ons lyfif de wynter over

daerinne te salveren, indien // tmoegelyck waer van coude. Int huys ghe//woent van den 12
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De overige teruggevonden relieken zijn in de navolgende lijsten geïn-

ventariseerd, met verwijzing naar de nummers waaronder zij in de meer-

vermelde brochures voorkomen. (I : brochure 1873, II : brochure 1877, de

arabische cijfers duiden de nummers aan. Afmetingen enz. zijn bij DeJonge

iets gedetailleerder opgegeven).

October anno 1596 //den heelen wynter over totten i3juny// des naestvolgendenjaers anno

97 in//groetecoude. Syn denselfden i3juny //doen ons schip noch al vast int ys besloeten//

lach met ons schuyt ende boet van hier gezeylt // om weder thuys te moegen coemen. Onse

Godt //wil ons behouen reise verleenen, ende ons met // gesontheyt in ons vaderlant bren-

gen. Amen. // Nota. Desen hoeck daer wy waren // lach op den 76 graed . ... II breeden ....

onge//veerlijk ....// Nova Zembla suydelyck // wint ende west ... op.

Wylhem Barents.

Jacob Hecmskerck.



) ^^

i^'iil

l

-i»e^_il^'w

ê^^r%^f|^i

L.





255

A. GESCHRIFTEN, VLAG, INSTRUMENTEN EN BOEKEN IN

VERBAND MET DE BESTEMMING DER REIS. «)

„Cedelken" onderteekend Wil.em Barents Qw/a , . . Heemskerck, ge-

vonden in eene musketmaat (II, i).

Schrijfboekje, oorspronkelijk in 4°, bevattende in handschrift een frag-

ment van een journaal gehouden op de reis van 1594 (II, 2).

Fragmenten van de Amsterdamsche vlag (II, i6).

Fragment van den stok van een graadboog, toebehoord hebbende aan

Claesz Andriesz Goutijk, die op de thuisreis overleed (II, 17).

Een houten winkelhaak, met drie in elkander liggende cirkelsegmenten

tusschen de basis en de opstaande zijde— kennelijk het instrument bedoeld

door De Veer waarmede op ig Februari {en volgende dagen) de zonshoogte

bepaald werd {X^ 45).

Een lengtewijzer systeem Plancius, vervaardigd van koper. Zie (I, 46).

Verg. mijne inleiding.

Een geleed armpje behoorende bij de voorvlakte van een astrolabium

catholicum (I, 43), verg. mijne inleiding.

Een houten peilbord met wijzer (I, 44).

Een koperen passer voor de kaart (II, 18), een teekenpasser (II, 19).

Een fragment van een leeskaartboek voor de Oostersche (Oostzee) en

Noorsche vaart (II, 11).

Een fragment van eene kaart van Egeland in kopergravure. Op een

zeevaartkundig attribuut leest men Jodocus Hondius, fecit.

Anno 1590 (II, 13); interessant omdat Hondius toen nog in Engeland

werkte.

Fragmenten van kaartnetten ; planispheren in stereografische projectie

(II, 12).

Een ex. van „De zeevaert ofte conste van ter zee te varen van den ex-

„cellenten pilote Mr. Peeter de Medina, Spaignaert enz., met noch een

i) De Romeinsche cijfers achter de benamingen -der voorwerpen verwijzen naar

:

I, de brochure van Jhr. Mr. J, K. J. de Jonge „Nova Zembla", Tweede druk, 1873 ; ver-

meldende de voorwerpen verzameld door Carlsen, 9—14 September 1871.

II, de brochure van Jhr. Mr. J. K.J. de Jonge „Nova Zembla", 1877, vermeldende de voor-

werpen verzameld door Gardiner, 29 Juli— i Augs. 1876.

De Arabische cijfers komen met de nummering in de genoemde brochures overeen. De

afmetingen, gewichten enz. van de voorwerpen zijn daar iets meer gedetailleerd opgegeven

dan hier.
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„ander nieuwe onderwysinghe op de principaelste puncten der navigatie

„van Michel Coignet. T'Hantwerpen by Hendrick Hendricksen op onser

„Vrouwen kerkhof in de Lelie, anno 1580, met Co. Ma. gratie en privile-

„gie" (I, 77).

Een ex. van „D'Historie ofte beschrijvinghe van het Groote Rijck van

„China, eerst in Spaensch beschreven door Mr. Jan Gonzales van Men-

„doza, monnik van d'oordevan St. Augustijn ende nu uyt het Italiaensch

„nieuws in Nederlandsche tale overgebracht (door Corn. Taerasz) ghe-

„druckt by Jacob de M. .. boeckdrucker derStadt Alcmaer, voor Cornelis

„Claezs., boeckverkooper woonende op 't Noord vergulden bijbel

„tot Hoorn A^ " (I, 78).

Nota. Verm. slechts een andere titeluitgave van een in 1595 bij

Corn. Claesz te Amsterdam verschenen uitgave van Mendoza.

B. BEHOEFTEN VOOR DEN SCHIPPER EN DEN ZEILMAKER.

Een kluwen ongeteerde lijn (II, 80).

Een tros schiemansgaren (II, 81).

Twee einden piktouw (II, 82).

Een schinkel met beide schinkelhaken (II, 85) en een losse schinkelhaak

(II, 86).

Drie eenschijfs blokken, waarvan twee met schijf (II, 88).

Drie lichte ijzeren roeidollen en een vierde defect (II, 89).

Een kleine dubbele of vorkharpoen (II, 91).

Een zware harpoen met weerhaken en ring (II, 92).

Een ijzeren punt van een vaarstok met ijzeren band (II, 93).

Een handlood van 2,48 K.G. (II, 87).

Een ijzeren naairing (II, 79).

Een rolletje geteerd presenningband (II, 84).

Een kluwen zeilgaren (II, 83).

Vier priemen met heften, waarvan een met fraai gesneden handvat

(II, 49).

C. TIMMERMANSBEHOEFTEN.

Een ijzeren bijl met fragment van den steel (II, 52).

Een ijzeren voorhamer of moker (I, 13); twee kleine ijzeren hamers (II,

50) en een bijl- of hamersteel (II, 51).
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Drie avegaars in verschillende grootten (I, 14 & 15, II, 42).

Twee houten boor-omslagen (II, 43).

Een handboor en 2 boorijzers (I, 20).

Een kalefaathamer met steel en ijzeren band (II, 41).

Drie kalefaatijzers (I, 19, II, 40).

Een ijzeren nijptang (II, 44).

Een groote platte beitel (1, 17).

Twee steekbeiteltjes (II, 47).

Driegudsen (I, 16).

Een dissel (I, 18) en nog een dissel (II, 45).

Een ijzeren spanzaag zonder zaagblad (II, 46).

Een steel van een trekzaag (II, 51).

Een blokschaaf (II, 39).

Acht schaafbeitels (II, 38).

Twee boutdrevels (II, 48).

Zeven diverse ijzeren vijlen (I, ai).

Een ijzeren koevoet (I, 9).

Een ijzeren spaak (1, 12).

Een timmermanspasser (II, 19) en nog twee dito's (I, 23).

Een houten passer (II, 20).

Een timmermans-vetbakje (II, 6^).

Een ronde slijpsteen van 0,34 M. raiddellijn (I, 6) en een slijpsteentje

tot het aanzetten van gereedschap (I, 22).

D. KOKS- EN BOTTELIERS-BEHOEFTEN.

Een ijzeren kooktoestel op vier pooten (I, i).

(Als in de afbeelding van het Behouden Huys midden op den vloer

geteekend staat).

Een ijzeren treeft (met twee pooten) (II, 54).

Een ronde koperen ketel met hengsel (I, 2). Nog een dito (I, 3).

(Gevonden door Carlsen op het eerstgenoemd ijzeren kooktoestel).

Een verroeste vuurtang (II, 55).

Fragment van een koperen opscheplepel (I, 5).

Een koperen schuimspaan (II, 56) en de zeef van een dito spaan (I, 10).

Een scheepsklok om de „glazen" aan te luiden, en derg. doeleinden

(I, 39).
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(Deze klok of „bel" wordt door mij tot de koksartikelen gerekend

;

vanouds was het de kok die met het onderhoud, d.i. het oppoetsen, van

dit instrument was belast. De Jonge vergist zich waar hij denkt dat dit

voorwerp tot het uurwerk heeft behoord).

Een koperen kraan (I, 25) en nog twee koperen kranen (II, 74).

Een houten hevel voor bier- of azijnvaten (I, 26).

Een houten trechter tot vullen van watervaten (II, 61).

Drie koperen beslagranden van onbekende bestemming, wellicht van

eenig siervat (I, 4).

Twee tinnen borden of schotels (I, 11 en II, 95, dit laatste fragment).

Een houten bord of schijf (I, 27).

Zeven tinnen lepels of fragmenten daarvan (I, 31 ; II, 57).

Vijf tafelmessen of fragmenten daarvan (II, 58).

Een Hollandsch aarden kruikje, waarin nog eenig vet. Zie plaat 2 1.(1, 28).

Een tinnen bierkan met deksel en handvat, het onderste gedeelte van

een dito bierkan en twee defecte deksels van tinnen flapkannen (I, 29, 30

;

n, 65).

Fragment van den bodem van een looden kruik (II, 64).

Twee houten mokken of drinknappen (II, 59).

Zes monumentale tinnen zoutvaten (of fragmenten daarvan) welke ieder

uit vier geledingen hebben bestaan (I, 65, 66, 67).

Een stop van een tinnen flesch. (I, 73).

Een doorschijnend stuk hoorn, vermoedelijk van een lantaarn (II, 76).

Een pak smeerkaarsen, 18 stuks van 9 in één pond ; ongetwijfeld de

oudste kaarsen ter wereld ; zij konden veertig jaren geleden nog licht ver-

spreiden (II, 53).

E. VOOR DEN SCHEEPSHEELMEESTER.

Drie koperen schaaltjes tot het afwegen van geneesmiddelen (I, 41).

F. VERSCHILLEND WAPENTUIG.

De greep van een degen (I, 47). Een degen met greep als voren (I, 48).

De punt van een degen (I, 49). Vier ijzeren speerpunten op verschillende

wijzen geschonden (I, 50 & 51 ; II, 27 & 28). Een hellebaard (II, 29) en de

punt van een hellebaard (I, 52).

De loop van een zwaar musket of lontroer (I, 53) ; de loop van een lich-
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ter roer (I, 54) ; twee loopen als voren (I, 55 & 56) ; twee fragmenten van

geweersloten met haan en vuursteen (I, 57 & II, 30).

Een houten patroonvorm met stamper (?) (II, 37).

Fragment van den koperen kruithoorn (II, 32), waarin het „cedelken"

werd gevonden.

Vieren twintigkoperen musketmaten, sommigen nog metieder overtrok-

ken, eenigen nog met kruit gevuld (I, 58 & II, 33).

Vier ganzenloopers (II, 36).

Een ijzeren kanonskogel, nog vier ijzeren kanonskogels van verschillen-

de zwaarten (I, 59 & II, 35).

Een stel van twee kettingkogels aaneengehouden door een ketting van

zes schalmen, lang 14 cM. (II, 34).

Een trommelstok, lang 42 cM. (II, 94).

G. ARTIKELEN VERMOEDELIJK BESTEMD VOOR DEN
RUILHANDEL, GESCHENKEN, enz.

Een groot aantal prenten, afdrukken van kopergravures (I, 75).

Fragmenten van prenten, voorstellende geestelijke en wereldlijke klee-

derdrachten. (II, 10).

Vier medaillons in tin afgegoten. (I, 68, 69 & 70).

Een versierd tinnen lampet (I, 60) en een fragment van een dito (I, 61).

Zes tinnen kandelaars op voetstukken en fragmenten daarvan (I, 62 en

II, 66).

Vijf tinnen kandelaars of fragmenten daarvan van ander model dan de

vorigen (I, 63).

Dertien tinnen kandelaars of fragmenten daarvan van een derde model

(I, 64).

H. STICHTELIJKE EN ANDERE LECTUUR.

Een fragment van een godsdienstig, zedekundig en gedeeltelijk ook dog-

matisch leesboek in de Fransche taal (II, 7) en een Nederlandsch-Fransch

woordenboek (II, 6).

Fragment van een Nederlandsch godsdienstig dagboek (II, 8). „Episte-

len ende Euangelien van den gheheelen Jare".

Een schutblad uit een Latijnsch gebedenboek, vermoedelijk van het

einde der 15de eeuw (II, 14).

Een gedrukt liedeboek door „Tonis HarmanszvanWarvershoer*(II,5).

Eenige bladen uit een almanak voor 1596 (II, 9).
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I. DIVERSEN.

Een ijzeren raderuurwerk (I, 37).

De gewichten behoorende bij het vorig nummer (I, 38 & II, 104).

Een (Amsterdamsche?) ellemaat, de ellemaat lang 0,68 M. (II, 25).

Twee ex. binnenwerk van een slot met gedeelte van een sleutel (I, 32

&33).

Drie hangsloten, zoogenaamde kogelsloten (I, 35 & II, 72).

Fragment van een slot op een bakskist of iets van dien aard (II, 70).

Een driehoekig hangslot (II, 71).

Drie sleutels (II, 73).

Een fragment van een ijzeren kist met deksel (I, 7 en 8).

Twee houten deksels (II, óo).

Twee verfschulpjes waarvan één nog met roode verf (II, 69).

Een koperen buis (II, 90).

Een borstel met het haar grootendeels bewaard (II, 96) ; twee ijzeren

hengsels met lissen van eene kist (II, 97) ; een ijzeren deurgreep tevens

klopper (II, 98) ; een ijzeren zwaluwstaart (II, 99) ; een ijzeren platte haak

(II, 100); een ijzeren overval en ring met veerkram (II, loi); twee lange

ijzeren kastscharnieren (II, 102); een ijzeren slotplaat vermoedelijk bij

vorig nummer behoorende (II, 103); een rond houten doosje (II, 107);

twee houten gedraaide kokertjes (II, 109); Het journaal van Carlsen (19

Mei— 4 November 187 1) met kaart (I, 79 & 80).

J. PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN.

Een zakmes met hoornen heft (I, 24); een gesneden heft van een mesje,

Noorsch of Russisch werk (II, 108); het heft van een mes en een ander

voorwerp van gesneden hout, vermoedelijk ook Noorsch of Russisch werk

(I, 74).

Tien koperen wambuisknoopen (I, 73, II, 105).

Twee met zijden vlechtwerk overtrokken wambuisknoopen (II, 106).

Twee knoopen van zwart glas of git (II, 106).

Een linkerschoen (II, 78); een paar schoenen (II, 77); twee schoenen (I,

36) (het schoenwerk schijnt aan een jongen te hebben behoord).

Een stuk Russisch leder, vermoedelijk de vorm voor een voorschoen

(II, 75).

Een dobbelsteentje (?) zonder oogen (II, 68).
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Een houten handkrukje of stokje voor een zieke (Willem Barents?)

(II, 26).

Een klep van een boek, met haak (II, 24).

Het cachet van den op de thuisreis overleden Claes Andriesz Goutijk

(II, 23).

Twee ganzenveeren schrijfpennen (II, 22).

Een looden inktkoker zonder deksel (II, 21).

Een ex. „Die cronycke van HoUant, Zeelant ende Vrieslant totdenjare

15 17" etc. I) tot Delft bij Aelbert Hendricxz, etc. anno 1585, (I, 76).

Twee Holl. oortjes van 1576 of 1578; twee HoU. oortjes van na 1581

;

een portugeesch vijfreisstuk geslagen onder D. Sebastiao (II, 15).

Een dwarsfluit van beukenhout (I, 42).

Een fragment van een notitieboekje (II, 4).

Fragmenten van een niet nader te bepalen handschrift (II, 3).

K. VOORWERPEN WELKE NIET NADER TE DEFINIEEREN

ZIJN.

Een ijzeren hamertje (I, 40); twee houten ringen (II, 62); drie koperen

fragmenten (I, 7 1) ; twee houden stoppen, wellicht korvijnagels (I, 72) ; een

houten bal (II, 67); een houten haakje (II, iio); vijf fragmenten van

houten voorwerpen (II, 1 1 1) ; twee fragmenten van ijzeren en looden voor-

werpen II, 112).

L. Voorwerpen welke den 17 Augustus 1875 door

Kapitein Gundersen aan de IJshaven gevonden

zijn, maar niet voor Nederland zijn aangekocht. 2)

1 dreg met vier armen, waarvan er drie opzettelijk schijnen te zijn afge-

broken.

2 kaarten, op linnen geplakt, op eene ervan is nog te lezen : „Germania

inferior".

I Nederlandsche vertaling in handschrift van Pet en Jackman's reize

naar de Karische Poort (1580) naar Hakluyt.

i) Dit boek kan wel eigendom van Gerrit de Veer zijn geweest. Het is eene editie van de

door zijn vader Ellert bewerkte Cronycke, die echter den naam van den auteur nog niet

draagt. Zie „De Amsterdamsche Boekdrukkers" III p. 240 en 269.

2) Zie Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap Dl. II, p. 77. Verg. Beynen 's uitgave

van Beke's „Three Voyages" p. Ixii. In het archief van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Ge-

Linschoten XV. 6
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M. VOORWERP IN PARTICULIER BEZIT.

Een kistje vervaardigd van hout afkomstig van de hut, vermoedelijk

een deel van de beschieting van het schip ; vervaardigd op last van den

Heer Chs. Gardiner en door dezen geschonken aan den Luitenant ter Zee

L. R. Koolemans Beynen. Thans eigendom van den Heer G. J. W. Koole-

mans Beynen te 's Gravenhage.

N. Voorwerp verband houdende met de tweedereis

(1595).

I Tand van een narwal (of van een walrus ?) met de inscriptie : Wonder-

lickeHoornvis 21 Augustij Boven Caep de Tabin Stroom Obij Ugolita Be-

coomen 29 Septembris 1595 met 't Scip x\msteldam aen Texel aenge-

bracht," Zie catalogus Frederik Muller „Geographie, Voyages" 19 10 Nr.

3641 (Behoorlijk door een Amerikaan gekocht).

nootschap bevindt zich een schrijven van onzen Consul te Hammerfest (dd. 27 Nov. 1875)

aan den Secretaris, waarin bovengenoemde voorwerpen een weinig uitvoeriger zijn omschre-

ven. De Rijks-Archivaris Mr. J. K.J. de Jonge vertrouwde de vondst niet geheel (schrijven

van 31 Januari 1876 in hetzelfde archief). De Rijks-adviseurs voor de monumenten van ge-

schiedenis en kunst, achtten de geschiedkundige waarde van het handschrift zéér gering en

buiten verhouding tot den gevraagden prijs (schrijven dier adviseurs aan Secretaris van het

Genootschap, van i Februari 1876 N°. 57), In 1882 bevonden het handschrift en de kaarten

zich bij den Heer Finckenhagen te Hammerfest; die er 2000 kronen voor vroeg. Zie „Verslag

van den vijfden tocht van de Willem Barents" p. 116.
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II.

STAAT VAN DE MAGNETISCHE VARIATIES, WAARGENOMEN
1111594,1595,1596, 1597.

Datum. Bedrag. Plaats. Bron. Bemerkingen.

S—7—1594 N 23° W.

23—7—1594 « 28" „
i

20—8—1595 « 33° . 1

!

12—8— 1594 I

3—7-1594

4—7—1594

1—1 1594

21—7-1596

31-7—1596

25—7—1594

15—12—1596

8—2—1597

II—6—1596

23—6—1596

zelfde datum

« 23"

„ 28»

« 28°

« 34°

« 26°

« 17°

« 28°

« 28"

n
23"

Noordkusi Rusland en Straat Waygatsck

bij Kolguev

Str. Waygatsch

idem

Nova-Zembla.

A. Westkust.

7i°N.Br.Z.ingang (Kostin

Schar).

73 „ (bij K. Langenes).

idem.

76 „ (bij Willems Eil.)

Linschoten

idem

De Veer

idem

76

76

11

76

76

„ (bij Kruis Eil.)

„ (bij Kruis Eil.)

„ (beN. K. Troost)

\. Oostkust.

„ de IJshaven

„ de IJshaven

idem

idem

idem

Beeren-Eiland en Spitsbergen.

N 13° w. !

1

» x6° «

„ iiaió^W.

74" N.Br. (BeerenEil.)

80° „ (W.kust Spitsb.)

zelfde plek

idem
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BIBLIOGRAPHIE VAN DE „DRIE
SEYLAGIEN".

De Beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt

ghehoort behoort tot de uitgaven van CORNELIS Claeszoon, den

grootsten i6« eeuwschen drukker en uitgever te Amsterdam. Zijne

werkzaamheid begint omstreeks 1580, maar eerst eenige jaren later

neemt zij een geheel eigen karakter aan. In de door E. W. Moes op-

gestelde lijst van zijne uitgaven {De Amsterdamsche boekdrukkers

en uitgevers in de 16^ eeuw II blz. 197 en v.) ziet men vooral van 1 588

af de zeevaart op den voorgrond komen. Reeds van Waghenaers
Spieghel der Zeevaert in 1585 in de Plantijnsche drukkerij te Leiden

gedrukt, was Cornelis Claesz. mede-uitgever; sedert liet hij dit

hoofdwerk tal van malen met tekst in verschillende talen verschij-

nen, gaf daarna ook andere zeekaartboeken in toenemend aantal in

het licht, schafte zich in verbinding met*Ds. PETRUS Plancius een

stel Spaansche zeekaarten voor de geheele wereld aan, en liet daar-

naar nieuwe kaarten graveeren, door PLANCIUS ontworpen, door de

Van Doetecums uitgevoerd; vervolgens nam hij de uitgaaf op zich

van het Itinerario van LiNSCHOTEN, ook weer met een stel zeekaar-

ten voor de vaart naar Oost en West. Tusschen deze groote uitgaven

in verschijnen verschillende zeevaarthandboeken in Nederlandsche

bewerking, en merkwaardige beschrijvingen van verre landen. De

knappe graveurs worden ook aan het werk gezet om kleine land-

kaartjes van alle landen der wereld te graveeren, waardoor de vroe-

gere kleine atlasjes naar Ortelius ver overtroffen worden. En als

de Nederlandsche ontdekkingsreizigers thuis komen, begint de serie

reisverhalen, waarvan die van LODEWIJKSZ. (HOUTMAN'S reis) en

van Gerrit de Veer de eerste en meest beroemde zijn. Tegelijk

verschijnen kaarten, waarop de resultaten der reizen aanschouwe-

lijk worden voorgesteld. En de reizen zelve verschijnen in verschil-

lende talen, en telkens in nieuwe drukken, en naast de Hollandsche
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komen enkele vreemde reisverhalen in Nederlandsche vertaling.

Deze drukke werkzaamheid eindigt met den dood van CORNELIS

Claesz. in 1609; dan zijn er intusschen andere ondernemende uit-

gevers gekomen die in dezelfde richting werken, maar op andere

wijze. De uitgaaf van de reisverhalen is overgegaan op MiCHlEL

COLIJN en JACOB Lenaertsz. Meyn, die inde jaren 161 7— 1619 de

geheele reeks nog eens op nieuw in het licht geven. Het schijnt ech-

ter wel, dat toen de liefhebberij van het publiek voor deze lectuur

verminderd was, want daarmede houden deze uitgaven op. Eerst in

1646 heeft ISAAC COMMELIN de geheele collectie in nieuwe, vaak

gewijzigde en verkorte bewerking, in zijn Begin ende voortgangh

vande Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Com-

pagnie op nieuw onder het publiek gebracht.

De eigenlijke bibliographie van DE Veer's reisverhaal mag zich

dus beperken tot de uitgaven van CORNELIS Claesz. en COLiJN, en

de gelijktijdige uitgaven in andere landen. Deze worden hierachter

uitvoerig beschreven, naar de uitgevers gegroepeerd. Allereerst

volgt hier een kort overzicht in tijdorde.

1598. Nederlandsche uitgaaf van Cornelis Claesz.

„ Latijnsche „ „ „ „

„ Fransche „ „ „ „

„ Duitsche uitgaaf van Levinus Hulsius.

1599. Tweede Nederl. uitgaaf van Cornelis Claesz.

„ Fransche uitgaaf van Guill. Chaudière.

„ Italiaansche uitgaaf van Giov. Batt. Ciotti.

„ Duitsche uitgaaf van Gebr. de Bry.

1600. Tweede Fransche uitgaaf van Corn. Claesz.

1601. Latijnsche uitgaaf van Gebr. de Bry.

1602. Tweede Duitsche uitgaaf van Lev. Hulsius.

1605. Derde Nederlandsche uitgaaf van Corn. Claesz.

1606. Herdruk van de Italiaansche uitg. in de verzameling Ramusio.

1609. Derde Fransche uitgaaf van Corn. Claesz.

„ Engelsche uitgaaf.

i6i2. Derde Duitsche uitgaaf van Lev. Hulsius.

161 7/19. Nederlandsche uitgaaf van Mich. Colijn.

De meeste dezer uitgaven zijn reeds beschreven en besproken door

P. A. Tiele in zijn Mémoire bibliographique sur lesjoiirnanx des

navigateurs néerlandais] de Amsterdamsche uitgaven tot 1600 ook

door E. W. Moes in De Amsterdamsche boekdrtikkers en uitgei^ers in

de 16^ eeuw, dl. II.
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De uitgaven van Cornelis Claesz.

VVaerachtighe Beschryvinghe // Van drie seylagien / ter werelt noyt soo

vreemt ghe- // hoort / drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche

ende Zeelandtsche schepen by // noorden Noorweghen / Mosco via ende Tar*

taria / na de Coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vandeop-//

doeninghe vande Weygats Nova Sembla, en van 't landt op de 80. gradë
/

dat men acht Groenlandt te zijn / daer noyt mensch gheweest is / ende //

vande felle verscheurende Beyren ende ander Zee-monsters ende ondrach-

lijcke koude / eïl hoe op de laetste reyse tschip int ys beset is / ende tvolck

// op 76. graden op Nova Sembla een huys ghetimmert / ende 10. maen-

den haer aldaer onthouden hebben / ende daer nae meer als 350. mylen

met //open cleyne schuyten over ende langs der Zee ghevaren. Alles met

seer grooten perijckel / moyten / ende ongeloofelijcke swaricheyt. Ge-

daen // deur Gerrit de Veer van Amstelredam.
//

[plaat] // Ghedruckt t' Am-
stelredam, by Cornelis Claesz, op 't water, int Shrijf-boeck, A°' 1598.

3 + 92 bladen, 4° oblong, Gothische letter.

Titel I blad ; opdracht 2 bladen ; tekst met 5 kaarten en 26 platen, 23 quaterns van 4 bla-

den elk, gesign, A—Z. Van deze 92 bladen zijn de 6i bladen waarop de tekst gedrukt is,

genummerd — herhaaldelijk foutief. De bladen met de kaarten en platen zijn daarbij niet

meegeteld ; deze hebben, met uitzondering van de grootere kaart III, elk een bovenschrift

in boekdruk, en zijn aan de keerzijde blank gelaten.

De titel heeft een in koper gegraveerde plaat, ii cM. hoog, 22 cM. breed, in acht afdee-

lingen, die kleine voorstellingen geven, min of meer overeenkomende met eenige van de

platen in het boek; vier grootere middelvakken geven weer : het gevecht met een beer op de

tweede reis (pi. 5), het schip door het ijs omhoog geheven (3e reis, 28 Aug. 1596 ;
pi. 10), het

Behouden huis (pi. 15), de booten tusschen de ijsschotsen (pi. 23) ; in vier kleinere vakken

aan weerszijden zijn afgebeeld een NAVARCHVS HOLLANDVS (ongeveer als op pi. 17)

en een SAMIVTA (als op pi. 4), en de twee booten op de terugvaart in 1597 (als op pi. 24).

De opdracht aan de Generale Staten, de Raden van Staten, de Provinciale Staten van

Holland en Zeeland, Prins Maurits, en de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit, is geda-

teerd: „Wt Amstelredam ende naestlesten dagh van April, des jaers 1598 ", en onderteekend:

Gerrit de Veer.

De tekst bestaat uit een inleiding (bl. 1—2), de beschrijving van de eerste Voyage 1594

(bl. 2—8) met eene kaart (I) en 3 platen (i—3), de tweede Navigatie 1595 (bl. 9— 15) met

eene kaart (II) en 2 platen (4, 5), de derde Seylagie 1596—1597 (bl. 16— 61) met 3 kaarten

(III— V) en 21 platen (6— 26). Hij is gedrukt in Gothische letter met enkele houtsnee-initi-

alen, en met datum-opgaven en andere aanwijzingen betreffende den inhoud op den kant.

De eigennamen zijn met Latijnsche letter gedrukt ; eveneens drie langere tekstgedeelten
;

op bl. 18 (21 Junij 1596) over het nieuw ontdekte land op 80° N.B. „dat wy achten Groen-

landt te zijn" (Spitsbergen) ; op bl. 34 en 35 over het wederzien van de zon op 24 en 27 Janu-

ari 1597 ; op bl. 45 verso de copie van het stuk door alle tochtgenooten onderteekend bij

het vertrek van Nova Zembla op 13 Junij 1597.

Kaart I (bl. A4), kopergravure, hoog 14I/2 cM., breed 22 cM., beeldt een deel van de Ijs-

zee af, met de kusten van Lappia, Nova Zembla, Waygats en Tartaria, in de zoogenaamde

projectie van Postel (de meridianen straalsgewijze naar de Pool gericht). In den linkerbo-

venhoek een karton van Loms Bay met C. de Plantius^ waarin een kleiner karton met af-

beelding van vier Lommen ofte Noordtsche Papegayen. Rechts onderaan : Baptista a Doete-

chum sculp. Het bovenschrift in boekdruk luidt : Dese Caerte bewijst de seylagie van Kil-
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duyn tottet Eylandt van Oraengien, soo verde Willem Barentszoon de eerste reyse gheseylt

heeft tot zijn wederkeer (blz. 8 van deze uitg.)

Kaart II (bl. D4), 14 X 21V2CM. : Straat Nassau, met de vloot van 1595. Bovenschrift

:

Dese Caerte wijst aen de opdoeninghe, gheleghentheyt ende strecken van Weygats, anders

ghenaemt de Strate van Nassou • (blz. 32)

Kaart III (bl. S3), 18 X 24V2 cM. beeldt geheel Nova Zembla af met de ijsbezetting en

met het Behouden huys ; en een groot deel van de kust van Rusland en Tartarije. Het is eene

z.g. platte paskaart met twee windrozen. Rechts onderaan een maatstaf ; Duijtsche mijlen

JS in een graedt. Links bovenaan in omlijsting : Caerte van Nova Zembla, de Weygats, . .

.

Door Gerrit de Veer beschreve?i. Baptista h Doetechum sculp. a° ijg8 .... (blz. 138)

Kaart IV (bl. Y4), 14 X 21 cM, : de kust van Lapland van Kegor tot Swetenos, met 8

afbeeldingen van Russen en Lappen. In de zee compaslijnen met 2 windrozen. Bovenschrift:

Afbeeldinghe hoe dat wy nae lange omswerven aen de westzyde vande witte Zee quamen,

daar wy een Russche Lodgie vonden (blz. 168)

Kaart V (bl. Z 2), 14V2 X 20V2 ^^' '• Kilduyn en Cola op grootere schaal ; in de zee een

windroos, aan de kust verscheiden booten, op het land enkele groote figuren. Bovenschrift:

Afteyckeninghe van Kilduijn, ende hoe dat wy by drie Russen quamen (blz. 170)

De platen, kopergravures, 14 of 14V2 cM. hoog, 21 of 22 cM. breed, hebben bovenschrif-

ten van 2 tot 6 regels in boekdruk.

1 (Bi) Afbeeldinghe van Willems Eylandt, Cruijs Eylandt ende Berenfort . (blz. 10)

2 (Cl) Af beeldinghe vande Wal-russchen, Zee-monsters also ghenaemt . . (blz, 18)

3 (C3) Hoe dat de vier schepen wederom ontrent de Weygats by malcanderen quamen,

Willem Barentsz, met zijn schip ende lacht van benoorden (blz. 20)

4 (E2) Caerte vande Samiuten ende haer Coninck, , (blz. 32)

5 (E4) Afbeeldinghe vande deerlijcke moordt, deur een wreeden,. . . Beyr, , . . (blz. 36)

6 (F4) Af beeldinghe van een wonderlijcken Hemel, ghesien den 4 Junij anno 1596. aen

elcke zyde vander Sonne scheen oock een Son, (blz. 46)

7 (G2) Af beeldinghe van een wonderlijck ghevechl die wy hadden teghens een wreeden,

feilen Beyr, , (blz. 50)

8 (H3) Af beeldinghe hoe dat wy ontrent de Eylanden van Orangien int ys beset wer-

den, ende in groot perijckel quamen (blz. 60)

9 (Ji) Af beeldinghe hoe dat wy ontrent de yshaven int ys beset werden.., . (blz, 64)

10 (J3) Beteijckeninghe hoe dat wy nae langhe moyelijck om swerven int ys vast raeck-

ten, dat soo gheweldich opt schip quam aen schuyven (blz. 68)

11 (Ki) Af beeldinghe van drie Beyren die ontrent het schip quamen (blz. 7c)

12 (K3) Afteijckeninghe hoe dat wy ghenootsaeckt waren een huys te timmeren..,, (blz. 74)

13 (Li) Afteijckeninghe hoe datse begonnen het huijs te maecken (blz, 76)

14 (L31 Af beeldinghe hoe dat wy inde seelen stonden, om de leste sleede met goetuytet

schip nae 't huys te brengen, ende datter drie Beyren (blz, 78)

15 ('^S) Hoe dat wy om de groote coude te vermyden steencolen aen leyden, ende de

schoorsteen ende de deuren dicht toe stopten (blz, 80)

16 (O2) Af beeldinghe van een wreeden Beyr die seer stout tottet huijs aenquam, ende

dicht voor de deur gheschoten werde (blz. 86)

17 (Qi) Afbeeldinge hoe dat wy gereetschap begonden te maecken om de schuijtvaerdich

te maecken om na huijs te varen, (blz, 106)

18 (Q3) Beschryvinghe ende afteijckeninghe hoe dat wy teghent open water ons Bock ghe-

reet maeckten (blz. 128)

19 (Ri) Beschryvinghe ende af beeldinghe hoe dat wy met grooten arbeyt den wech overt

ys slecht maeckten (blz. 130)

20 (R3) Af beeldinghe ende beschryvinghe hoe dat wy de schuyten int water sleepten, en-

de diversche sleden met goet uytet schip daer in brachten (blz. 130)

21 (Si) Afbeeldinghe ende beteijckeninghe hoe dat deur de dryvende aenpersinghe vant

ys, beyde de schuyten by naest in stucken ghedreven waren, ... , (blz, 136)
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22 (T2) Af beeldinghe hoe dat \vy deur grooten noodt vant dryvende ys alle tgoet uyt ons

schuyten opt ys brachten, (blz. 142)

23 (T4) Afteijckeninghe ende bewijs hoe dat wy vant ys geschoven werden,... (blz. 146)

24 (V3) Af beeldinghe hoe dat wy de schuyten aende oostzyde vant Cruijs Eylandt weder-

om te water brachten blz, 150)

25 (Xi) Af beeldinghe hoe dat wy nae langh verdrietigh omswerven by twee Russche

Lodgien quamen, daer volck in waren, (blz, 154)

26 (Y2) Af beeldinge hoe dat wy aen een Russche Lodgien quamen, als wy meenden dat

wy al over de witte Zee waren (blz. 164)

Exemplaren in de Univ.-bibl. te Amsterdam ; het Ned.-hist. Scheepvaartmuseum te Am-
sterdam ; de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage. Voorts in de Univ.-bibl. te Göttingen, het Britsch

Museum te Londen en de Public library te New York,

Waerachtighe Beschrijvinghe // Van drie seylagien / ter werelt noyt soo

vreemt ghe-//hoort/— Ghedruckt t' Amstelredam, by Cornelis Claesz, op

't Water, int Schrijf-boeck, A»- 1599.

3 4- 92 bladen, 4° oblong, Gothische letter.

Titel, opdracht, tekst, kaarten en platen, signatuur en pagineering geheel als in de eerste

uitgaaf, die blad voor blad gevolgd is. De verschillen in spelling en indeeling der regels zijn

onbeduidend. In de pagineering zijn ook hier enkele fouten, gedeeltelijk dezelfde van vroe-

ger. De platen zijn al merkbaar gesleten.

Exemplaren in de Koninklijke Bibliotheek te 'sGravenhage (collectie Bogaers), en in de

verzameling A. Mensing te Amsterdam.

Waerachtighe Beschryvinghe // Van drie seylagien / ter werelt noyt soo

vreemt ghe-//hoort/ Ghedruckt t' Amstelredam, by Cornelis Claesz., op

't Water, int Schrijf-boeck, Anno 1605.

3 + 92 bladen, 4° oblong, Gothische letter.

Titel, opdracht, tekst, kaarten en platen, signatuur en pagineering ook hier geheel overeen-

komende met de beide vorige uitgaven. Alleen zijn de beide passages op bl. i8enbl.34—35
hier niet door den druk onderscheiden, maar ook met Gothische letter gedrukt ; en de platen

zijn door slijtage en latere bewerking zeer slecht geworden.

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

Diarivm Navticvm, // seu // Vera Descriptio // Trium Navigationum ad-

mirandarum, & nun-//quam auditarum, tribus continuis annis factarum, a

Hollandicis & Zelandicis navibus, // ad Septentrionem, supra Norvagiam,

Moscoviam & Tartariam, versus Catthay & Sina- /'/rum regna: tum ut

detecta fuerint VVeygatz fretum, Nova Zembla, & Regio sub 80.
// gradu

sita, quam Groenladiam esse censent, quam nullus unquam adijt : Deinde

de feris // & trucibus vrsis, alijsque monstris marinis, & intolerabili frigore

quod pertulerunt.
//
Quemadmodum praeterea in postrema Navigatione

navis in glacie fuerit concreta, & // ipsi nautae in Nova Zembla sub 76.

gradu sita, domum fabricarint, atque in ea perio. // mensiumspatiumhabi-

tarint, & tandem, relicta navi in glacie, plura quam 380. millia- // ria per

mare in apertis parvis lintribus navigarint, cum summispericulis,immensis

la- // boribus, & incredibilibus difficultatibus. // Auctore Gerardo de Vera
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Amstelrodamense. //
[plaat] // Amstelrodami // Ex Officina Cornelij Ni-

colaij, Typographi ad symbolum Diarij, ad aquara. // Anno M.D.XCVIII.

43 genummerde bladen en i blank, ii quaterns van 4 bladen elk, gesign. A—L, groot f°.,

Latijnsche letter.

Titel met dezelfde plaat als in de Nederlandsche uitgaaf; de keerzijde blank. Opdracht

„Illustri viro loanni Vincentio Pinello C. C. A.", bl. 2: 2 bladzijden.

Tekst, bl. 3 recto tot 43 recto (de eerste reis, 1594, 3—8, de tweede, 1595, 9—13 recto, de

derde, 1596— 15971 13 verso—43). De kaarten en platen zijn tusschen den tekst gedrukt, met

de bovenschriften in cursiefdruk; de groote kaart III, dwars geplaatst, beslaat de geheele

bladzijde 33 verso, de kaarten I, II, IV en V staan op bl. 4 verso, 10 verso, 41 recto, 42 recto.

De drie in de Nederlandsche uitgaaf met afwijkende letter gedrukte passages zijn hier cur-

sief (bl. 15 recto, 25, 31 verso).

Op de laatste bladzijde een jaarvers op den terugkeer in 1597 :

NaVe geLV ClnCta Boreae VI In LIttore ZelMbLae,

NaVCLerVs bataVVs LIntre sVos repetlt.

Daaronder eene meedeeling over de beteekenis van het woord mijl, dat een uurgaans aan-

wijst, en overeenkomt met 4 a 5 Italiaansche mijlen.

Voorts een opgaaf van drukfouten.

In de opdracht die gedateerd is Lugduni apud Batavos nonis lulij M.D.XCVIII (7 Juli

1598), herinnert C[arolusJ C[lusius] A[trebatensis] den Italiaanschen geleerde aan wien hij

zijne vertaling opdraagt, er aan, dat hij hem kort te voren (in April) de reisbeschrijving van

de eerste reis van de Hollanders naar Java heeft toegezonden, weidt daarna uit over de

groote beteekenis van deze noordelijke reizen, en wijst op de moeielijkheid van een juiste

vertaUng van de zeevaart-uitdrukkingen in deze reisjournalen.

Exemplaren in de Universiteitsbibliotheken te Amsterdam, Leiden en Groningen, en in

de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage ; voorts in de Kon. Bibliotheken te Brussel en

te München, in de Bibliotheek te Wernigerode, het Britsch Museum te Londen en de Pu-

blic library te New-York.

Vraye Description // de trois voyages // de mer tres admirables, // faicts

en trois ans, a chacvn an vn,
//
par les navires d'Hollande et Zelande, // av

Nord par derriere Norvvege, Moscovie et Tartarie, // vers les Royaumes de

China & Catay: ensemble les decouvremens du VVaygat,Nova//Sembla,&

du pays situé souz la hauteur de 80. degrez ; lequel on presume estre Groen-

// lande, on oncques personne n'a esté. Plus des Ours cruels & ravissans, &
autres mon- // stres marins : & la froidure insupportable. D'avantage com-

ment a la derniere fois la // navire fut arrestee par la glacé, & les matelots

ont basti vne maison sur Ie pays de Nova // Sembla, situé souz la hauteur

de 76 degrez, ou ils ont demouré l'espace de dix mois: &//commentilsont

en petittes barques passé la mer, bien 350. lieues d'eaue ; non sans peril,
//

a grand travail, & difficultez incroyables. // Par Girard Ie Ver.
// [Plaat]

//

Irnprimé a Amstelredam par Cornille Nicolas, //surreaue,auliyreaécrire.

Anno M.D.XCVIII.

44 genummerde bladen, 11 quaterns van 4 bladen, gesign. A—L groot f., Latijnsche

letter.

Titel met dezelfde plaat als in de Nederlandsche uitgaaf ; de keerzijde blank.

Tekst, 86 bladzijden, bl. 2—44. (De eerste reis, 1594, bl. 2 verso—7; de tweede, 1595, bl.

8—12; de derde, 1596— 1597, bl. 13—44). De kaarten en platen, dezelfde als in de Neder-
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landsche uitgaaf, zijn tusschen den tekst gedrukt met de bovenschriften in cursiefdruk ; de

kaarten op bl. 3 verso, 10 recto, 35 recto (geheele bladzijde), 42 verso, 43 verso. Met afwij-

kende (cursieve) letter zijn verder slechts 2 passages gedrukt, de wederverschijning van de

zon op 24 en 27 Januari 1597 bl. 25—26) en de tekst van het stuk vóór het vertrek opgesteld

op i3juni(bl, 32—33).

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam ; voorts in het Britsch Museum
te Londen en in de Public library te New-York.

Vraye Description ƒ/ de trois voyages // de mer tres admirables, // faicts

en trois ans, a chacvn an vn, par les // navires d'Hollande et Zelande, av

Nord par der- // riere Norwege, et Tartarie, ....

Imprimé a Amstelredam par Cornille Nicolas, sur l'eaue, au livre, a
//

écrire. Anno M.VI'C.

De titel verschilt van dien van de vorige uitgaaf alleen door de indeeling der regels, toe-

valHge afwijkingen in de spelling, en het ontbreken van het woord Moscovie in den zesden

regel. Het boek is ook verder niets dan een herdruk ; formaat en omvang zijn dezelfde; de

kaarten en platen, de drukletter, alles komt blad voor blad overeen.

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

Vraye description // de trois voyages // de mer tres admirables, // faits en

trois ans, a chacvn an vn, // par les navires d'Hollande et Zelande, // av

Nord par derriere Norwege, Moscovie, et Tartarie, //

Imprimé a Amsterdam, chez Cornille Nicolas, Marchand Libraire, // de-

meurant sur Teauë, au Livre a escrire. L'An 1609.

De titel komt weer, behoudens indeeling en spelling, geheel met dien van de beide vorige

uitgaven overeen. Ook formaat en omvang, verdeeling en druk van den tekst, en plaatsing

van de kaarten en platen. De platen zijn hier alweer sterker versleten dan in de 3e Neder-

landsche uitgaaf.

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

De uitgaven van Levinus Hulsius.

Warhafftige Relation. // Der dreyen newen vner- // horten / seltzamen

Schiffart/so die Hol- // landischen vnd Seelandischen Schiff gegen Mit-

ternacht/// drey Jar nach einander / als Anno 1594. i595- vnd 1596. ver-

richt. // Wie sie Nortvvegen, Lappiam, Biarmiam, vnd Russiam, oder Mos-

// coviam (vorhabens ins Königreich Cathay vnd China // zukommen) vmb-

segelt haben.

Als auch wie sie das Fretum Nassoviae, VVaygats, No- // vam Semblam,

vnd das Land vnter dem 80. Gradu latitud, so man ver- // meint das Groen-

land sey / gefunden : vnd was für gefahr / wegen der // erschröcklichen

Bern / Meerwunder / vnd dem Eysz / sie auszgestanden.

Erstlich in Niderlandischer sprach beschrieben / durch Gerhart de Ver,

so selb- // sten die letzten zwo Reysen hat helffen verrichten / jetzt aber ins

Hochteutsch // gebracht / Durch // Levinum Hulsium, II [plaat] // Nori-

bergae, Impensis L. Hulsij, Anno M.D.XCVIII.
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Aan het slot : Gedruckt zu Nürnberg / durch Chri- // stoff Lochner / In

verlegung //Levini Hulsij, Anno // 1598.

21 vel in 4°, een zonder signatuur, verder A— V, 84 bladen met 33 ingevoegde platen.

Titel I blad, opdracht en voorrede van L. Hulsius 7 bladen, voorrede van Gerardus de

Veer 2 bladen. Tekst van de eerste reis 7 bladen met pagineering i— 13 eneene niet genum-

merde blanco keerzijde; van de 2e reis 15 bladen, gepag. 14—43 > van de 3e reis 52 bladen,

gepag. 44— 146 met blanco keerzijde.

De titel heeft eene kleine gravure in 3 afdeelingen in den geest van het titelblad van de

Nederlandsche uitgaaf: in het midden twee prentjes van den HoUandschen titel gecombi-

neerd : het schip door het ijs omhoog geheven en het gevecht met den beer ; beide omgekeerd

naar het voorbeeld, links en rechts de HoUandsche schipper (eenigszins gewijzigd) en de

Samojeed, met bovenschriften: HOLLANDVS en SAMIVTA.
De opdracht van 2 bladzijden aan Veit Ulrich Marschalck von Ebnet, zu FrenszdorfF, etc.

is versierd met een gegraveerd wapen, en is gedateerd en onderteekend : Noribergae ex

Museoio, 10 Augusti, Anno 1598. E. G. vnd E, altzeit Dienstwilliger Levinus Hulsius.

De voorrede van Hulsius, gericht „An den KnnstUebenden leser", handelt op 12 bladzij-

den over de groote ontdekkingsreizen, vooral uitvoerig over die naar het Noordwesten en

Noordoosten. Bij de vermelding van de reis van Martin Forbischer is eene groote houtsnee-

afbeelding gegeven : Figur desz Wilden Manns vnd Weibs so in Engelland gebracht.

De voorrede van Gerardus de Veer (4 bladzijden) geeft ongeveer weer wat in de HoUand-

sche uitgaaf in de opdracht en in de voorrede staat, en heeft de dateering van de opdracht:

penult. Aprilis Anno 1598.

De tekst is door Tiele ten onrechte beschreven als een „abrégé" van den HoUandschen

tekst, en of we de platen, waar ze meer geven dan die van den Amsterdamschen uitgever, als

ei^en bedenksels van den Duitschen graveur mogen beschouwen, is minstens twijfelachtig.

Reeds de dateeringen 29 April en 10 Augustus 1598 maken het bedenkelijk, zoo maar aan

te nemen dat de Duitsche uitgever een exemplaar van de HoUandsche uitgaafgebruikt kan

hebben. Het is veeleer aan te nemen, dat vertaler en graveur gewerkt hebben naar een

handschrift, dat in de Amsterdamsche uitgaaf niet onveranderd is afgedrukt, en naar schets-

teekeningen die bij de uitwerking voor de eene en voor de andere uitgaaf hier en daar ge-

wijzigd, vaak anders gecombineerd zijn.

De eerste reis, in de Nederlandsche uitgaaf 13V2 bladzijde, vult in de Duitsche slechts

13 kleinere bladzijden. De Duitsche tekst is geene letterlijke vertaling; hij komt zakelijk in

't algemeen wel met den HoUandschen overeen, maar is niet onbelangrijk ingekort, en daar-

entegen weer voorzien met hier en daar eene ingevoegde A^o^a voor de lezers.

De tweede reis is niet ingekort, maar uitvoeriger beschreven. In plaats van de 14 blad-

zijden van de HoUandsche uitgaaf zijn er hier 30. Er zijn kleinere en grootere stukken die in

de Nederlandsche uitgaaf ontbreken, en toch stellig niet door den Duitschen uitgever ver-

zonnen kunnen zijn. Deze moet gewerkt hebben naar een handschrifttekst, die voor de Ne-

derlandsche uitgaaf is bekort. Zoo wordt, om eenige kleinigheden te noemen, op 5 Juli

vermeld, dat zij Engeland zien; op 22 Juli, dat zij Noorwegen zien en zich verbazen dat daar

versche sneeuw gevallen is ; een paar maal vindt men afstandsopgaven die in den Neder-

landschen tekst ontbreken ; op 7 Aug. wordt eene ontmoeting met 5 Fransche schepen ver-

meld, op 13 Aug. vernemen we dat de meevarende schepen zich zuidwaarts naar de Witte

Zee wenden, op 4 Sept. hooren zij twee preeken, op 7 Sept. na teraardebestelling van twee

door beren verscheurde mannen een toespraak van den admiraal en een gedachtenispreek

naar ps. 51. De Nederlandsche tekst heeft in al zulke gevallen, klaarblijkelijk om te bekor-

ten, bijzonderheden weggelaten. Om dezelfde reden zal ook de opgaaf van de samenstelling

en de uitrusting van de vloot weggelaten zijn, die in de Duitsche uitgaaf meer dan eene

geheele bladzijde beslaat (p. 16— 18) ; deze passage is niet aan eene mededeeling van Lin-

schoten ontleend, die wel iets dergelijks geeft, maar met zakelijke afwijkingen.

Belangrijker zijn echter eenige mededeelingen bij Hulsius die in de Nederlandsche uitgaaf
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misschien om goede redenen zijn weggelaten, berichten over ernstige oneenigheden en

daardoor ontstane zware schade, ongehoorzaamheid en muiterij en zware straffen. Reeds

op 4 Augustus had eene aanvaring tusschen twee van de schepen plaats, op 6 Augustus

eene veel ernstigere, ook weer van het vice-admiraalschip met dat van Willem Barents
;

het verhaal bij Hulsius geeft duidelijk de schuld aan het eerstgenoemde schip, en plaatst

naast de beschrijving de kantteekeningen; Hass bringt schaden ; 2 Schiffgreulich auff ein-

ander ; Gross gefahr ; 4 Person ertruncken^ Einer vvunderbarlich erhalten ; Schiffkommen
von einander sehr geschedigt (p. 20, 21). Daarbij is eene plaat, waarop dat alles duidelijk is

afgebeeld. Dat dit niet door den uitgever verzonnen is, spreekt al van zelf, maar blijkt ook

uit de vermelding in het latere reisverhaal van Linschoten ; dat het niet aan hem ontleend

is, blijkt daaruit, dat hij juist de schuld aan de andere partij geeft.

Op 20 Aug. vindt eene expeditie, die op Vaygats het land ingezonden is, een aantal slee-

den met huiden enz., waarvan de eigenaars gevlucht zijn. Voor zulk een geval was uitdruk-

kelijk op zware straf voorgeschreven, niets weg te nemen. Twee mannen hadden het toch

gedaan, en zijn toen gekielhaald, en de eene die er levend afkwam is daarna het land in ge-

stuurd, (p. 24—25). Deze strafoefening is weer op eene prent, die tegelijk een kaartje is,

duidelijk afgebeeld. De Nederlandsche uitgaaf vermeldt noch het misdrijf, noch de straf, en

geeft ook de prent niet ; Linschoten vermeldt zelfs uitdrukkelijk dat er niets van de sleeden

is weggenomen.

Op 26 Augustus wordt verhaald van twee walvisschen die bij Traanbaai aan het strand

lagen, wat een ondraaglijke stank gaf en ziekte en sterfte veroorzaakte en de levensmiddelen

stinkend maakte (p. 30) ; op een van de prenten ziet men daar ook een walvisch afgebeeld.

Op 8 Sept. was er een oproer tegen den admiraal, dat snel onderdrukt werd, en waarvoor

5 belhamels op Stateneiland werden opgehangen. Op een van de platen ziet men dan ook

op dat eiland een galg met 5 lichamen afgebeeld.

In al deze gevallen kan men ten minste de vraag stellen of misschien de Amsterdamsche

uitgever in dit reisverhaal feiten die minder geschikt schenen voor het publiek, opzettelijk

heeft weggelaten. Hulsius geeft dus voor deze tweede reis (1595) een vollediger reisbeschrij-

ving dan de gedrukte tekst van De Veer ; ook op Linschoten's uitvoerigere verhaal geeft hij

nog eene belangrijke aanvulling. Daar hij deze bijzonderheden niet anders kan vernomen

hebben dan uit ongedrukte schriftelijke of mondelinge mededeelingen, mag men ook voor

de platen, waarop die feiten zijn afgebeeld, niet zonder meer aan fantasie denken ; ook deze

kunnen ontleend zijn aan schetsen die in de Hollandsche uitgaaf niet in plaat zijn ge-

bracht.

De derde reis komt bij Hulsius veel meer overeen met den Nederlandschen gedrukten

tekst; zijne 103 bladzijden bevatten in hoofdzaakhetzelfdealsde92bladzijden vanDe Veer;

kleine uitlatingen zijn ook hier aan Ie wijzen. Slechts ééne langere passage ontbreekt bij Hul-

sius, de opgaaf van koersen en streckingen op fol. 47—48 van De Veer. Van de prenten geeft

één iets nieuws : het gezicht in de hut.

De platen en kaarten zijn veel kleiner dan die van de Nederlandsche uitgaaf, ong. 10V2 bij

14V2 cM., en hebben geen bijschriften.

a. bij bladz. i (ex. in de Kon. Bibl. te Berlijn) : kaartje naar kaart I en III.

3. „ „ 3: compas met de namen der windstreken in het Duitsch naar het Hollandsche

stelsel, en daarbinnen de oudere Latijnsche en Italiaansche namen.

c. bij bladz. 6: gevecht met een beer bij Willemseiland, = pi. i (Holl. uitg.) omgekeerd,

rf. „ „ 9 : walrussen, = pi. 2, omgekeerd.

^. „ „ 21: de botsing van twee der schepen op de tweede reis— niet inde Nederl. uitg.

/. „ „ 25 : strafoefening (kielhalen), met een afbeelding van Nova-Zembla — niet in

de Nederl. uitg,

g. bij bladz. 27 : afbeelding van Straat Nassau, als kaart II, met bijvoeging van ontmoetin-

gen met Samojeden op Nova-Zembla (Vaygats) en op het vaste land, met den walvisch

bij Traeji baij, de galg op Stenden hissel (Staten Eiland), en Eiti Reussisch Schiffx\SiZT pi. 26.

h. bij bladz. 33: Samojeden, = pi. 4, omgekeerd.
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i. bij bladz. 35 : afgodendienst, walvischvangst, traankokerij en rendierslee van de Samo-
jeden, naar de beschrijving in het verhaal van de tweede reis.

j. bij bladz. 39: gevecht met een wreeden beer, = pi. 5, omgekeerd.

^. „ „ 46 ; de „vvonderlijcke hemel", op de derde reis, = pi. 6, omgekeerd.

/. „ n 4^ • gevecht met een beer bij beren-eiland, := pi. 7, omgekeerd, met bijvoeging

van de landing op het eiland, en op den achtergrond het bezoek aan het Landt onderden

So Grad. (Spitsbergen),

w.bij bladz. 51: kaartje van het noordelijk halfrond op zeer kleine schaal, naar de voor-

stelling van Mercator, met vier groote landen om den Noordpool,

«.bij bladz. 58: het schip bij de „Eylanden van Orangien", als pi. 8, met bijvoeging van

een voorgrond : de kust van Nova-Zembla met mannen en beren.

o. bij bladz. 60 : het schip en de mannen in gevaar „omtrent de yshaven", als pi. 9 ; op den

achtergrond het schip door 't ijs opgeheven als op de volgende prent.

p. bij bladz. 62: het schip door 't ijs opgeheven, = pi. 10, omgekeerd, met toevoegingen

(drijfhout enz.).

q. bij bladz. 65; gevecht met drie beren, als pi. 11, omgekeerd met toevoegingen naar pi. 12.

r. „ „ 67 : aanvoer van timmerhout, en bouw van het huis ; als op pi. 12 en 13, beide

omgekeerd en gecombineerd.

s. bij bladz. 72 : berenaanval bij het schip, =r pi. 14, omgekeerd; op den achtergrond het

huis, als pi. 15 omgekeerd.

/. bij bladz. 73 : het huis van binnen gezien — niet in de Nederl. uitgaaf.

«. „ „ Tj\ het huis met de vossevallen, =: pi. 15, omgekeerd.

«/. „ „ 90: een beer bij het huis gedood, en geslacht, als pi. 16, omgekeerd, met wijzi-

gingen en toevoegingen,

w. bij bladz. 101 :het gereedmaken van de schuit, als op pi. 17, omgekeerd, met toevoe-

gingen.

:ï-. bij bladz. 103: het gereedmaken van de bock, als op pi. 18, omgekeerd, met toevoegingen,

ï/.bij bladz. 106 : het banen van een weg voor de schuiten, als pi. 19, omgekeerd en gewij-

zigd.

z. bij bladz. 107: het inladen in de schuiten, = pi. 20, omgekeerd.

aa, „ „ 113: de booten en de zieken aan land gebracht, ongeveer als pi. 21, omgekeerd.

bb. ^ „ 115 : de booten op 't ijs, door beren aangevallen, = pi. 22, omgekeerd.

cc. „ „ 120: de booten in gevaar tusschen het ijs, als op pi. 23, met toevoegingen.

dd. ^ „ 123 : de booten op zee, = pi. 24, omgekeerd.

ee. „ „ 125: ontmoeting met Russen, ongeveer als pi. 25.

ff. -n „ 134 : ontmoeting met een Russisch schip op zee, = pi. 26, omgekeerd.

gg. „ „ 140 : kaart van Lapland met Kildün en Cola, kaart IV en V gecombineerd.

Op blz. 3 staat eene Nota met bovenschrift Besihe diese Figur. Daarin wordt behalve naar

het bijgevoegde compas (pi. 2) nog naar eene figuur verwezen die de waarneming moet ver-

duidelijken. In de mij bekende exemplaren vind ik deze figuur niet.

Exemplaar zonder de platen in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht ; compleet in de

Koninklijke Bibliotheek te Berlijn.

Dritte Theil
/ // Warhafftige Relation // Der dreyen newen vn- // erhörten /

seltzamë SchifFart/ so die Hol-// landischen vnd Seelandischen Schiff gegen

Mitter- // nacht / drey jar nacheinander / als Aïïo 1594. 1595. vnd 1596.

ver- // richt. Wie sie Nordvvegen, Lappiam, Biarmiam, vnd Russiam oder

Moscoviam // (vorhabens in Königreich Cathay vnd China zu kommen) //

vmbgesegelt haben.

Auch wie sie das Fretü Nassoviae, . .

.

Auss der Niderlandischen Sprach ins Hochteusch
//
gebracht / Durch //
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Levinvm Hvlsium. // Secunda editio.
// [plaat] // Nürnberg. // Impensis

Levini Hulsii. M. DCII.

i6 vel in 4°, sign. A—Q : 64 bladen met 33 (of 32 ?) ingeroegde platen.

Titel I blad, opdrricht en voorrede van L. Hulsius 8 bladen.

Tekst 55 bladen, slordig gepagineerd : 1" reis 12 bladzijden (i— 12), 2" reis 25 bladz.

(13—37), 3« reis 73 bladz. (38—121, waarbij 47 en 80—89 zijn overgeslagen).

De titel verschilt van dien van de i^ uitgaaf door de vooropgeplaatste aanduiding van

het boek als 3» deel van de collectie-Hulsius, door de weglating van den auteursnaam met

de daarbij gegeven mededeeling, de opgnaf Secufida editio en het jaartal 1602. De titelplaat

is die van de i» uitgaaf.

De opdracht aan denzelfden „Junckhern" en met hetzelfde gegraveerde wapen versierd

is nieuw : „In Franckfurt den i. Augusti 1602. E. G. vnd E. Dienstwilliger Leuinus Hulsius,"

Ze geeft als reden van den herdruk den snellen verkoop, maar ook de mededeeling dat de

uitgever vernomen heeft dat er plannen bestaan om de vaart bij noorden om opnieuw te

beproeven : „dieweil (wie ich vernommen) diese SchifFart vmb Septentrionem nach Chinam
vnd laponiam zu fahren, wider möchte angehen, welche den HoUandern vieleicht besser

möchte glücken, weil sie erfahren, was sie gehindert, vn dass sie itzt, mit den Moscouiten

und Tartarn zu Landt, freundschafft suchen, auff dass ihre Schiffe, da es von nöhten jrgens

gewisse anlandung vnnd Schiffhaven haben mochten. Also das wir in kurtzer zeit etwas

newes darvon horen werden,"

De voorrede van L. Hulsius aan den lezer met de plaat van den wilden man is onveran-

derd opgenomen, maar de voorrede van Gerrit de Veer is weggelaten.

De tekst is belangrijk ingekort, waardoor het boek bij grooteren druk kleiner van omvang
is geworden. De inkorting is zonder bepaald plan, zelfs slordig gedaan. Toch zijn enkele

uitlatingen opmerkenswaard, nl, die van den diefstal en de bestraffing der schuldigen, en

die van de plotselinge sterfgevallen door de stinkende walvisschen. Van belang is een toe-

voeging in het begin, waar van de compaswaarneming van Willem Barentsz op 3 Juli 1594

sprake is. Daar gaf de eerste uitgaafeene uitvoerige tioia over de richting van de compas-

naald naar den magnetischen pool. Nu komt de uitgever daarop terug(blz.3), en deelt mede
dat hij nader „in Holland ausz der gehugelten Meers Carten dieser Reise" ervaren heeft dat

de afwijking west is in plaats van oost, waardoor de geheele theorie van de magnetische

pool van Mercator en anderen omvergeworpen is, In verband hiermee zijn twee andere

nota's over den magnetischen pool(blz. 51/52 en bladz. 56) weggelaten.

De kwestie over het te vroeg terug komen van de zon in Januari 1597 is onverkort gelaten,

en Gerardi de Veer, Meijiuttg met grootere letter gedrukt (blz. 67— 70). Even zoo de af-

scheidsbrief van 18 Juni 1597, door allen onderteekend (blz. 95). Weggelaten is aan het

slot het lijstje van de teruggekeerden, en het colophon.

De platen zijn dezelfde van de eerste uitgaaf. Alleen plaat /", die in de mij bekende exem-

plaren van latere drukken niet voorkomt, is wellicht weggelaten met den tekst die op de

strafoefening betrekking heeft.

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

Dritter Theil
/ // Warhafftiger Relation // Der dreyen newen vner-

//

horten / seltzamen Schifffahrt / Tertia editio.

Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / bey Erasmo Kempffern
/ // In Ver-

legung Leuini Hulsij Wittibe. // lm Jahr 16 12.

14 vel in 4°, sign. A—O, 56 bladen met 33 (of 32 ?) ingevoegde platen.

Titel I blad, opdracht en voorrede van L. Hulsius 7 bladen, tekst 48 bladen, gepag. 1-95,

de laatste bladz. blank : i^" reis blz. i— 10, 2«' reis blz. 11—31, 3^ reis blz, 32—95.

Linschoten XV. 7
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De geheele uitgaaf komt, behoudens spellingverschillen met die van 1602 overeen ; ook

de platen zijn dezelfde.

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

De Fransehe uitgaafvan Guill. Chaudière.

Trois // navigations // admirables // faictes par les // Hollandois & Zelan-

dois // au Septentrion : // Lesquelles ont descouuert la mer Vueygats, la

nouuelle // Zemble & Ie pais qui est dessous Ie huictatiesme degré, // que

1*011 estime estre Groenlandie, oü iamais personne //
parauant n'auoit

abordé : plusieurs cruels Ours & au- // tres Monstres marins ; auec grands

dangers & incroya- // bles difficultez : // Vtiles & fort necessaires, a tous

Pilotes, Nautöniers & // autres gens de Marine ; & descrites // par Gerard
DE Vera, l'vn des Nauigans de la ville // d'Amstelrodam. // [vignetje] // A
Paris, ƒ/ Chez Guillavme Chavdiere, rue // sainct lacques, a l'enseigne du

temps, // & de l'Homme Sauuage. // M.D.XCIX.

4 + 368 bladzijden (foutief genummerd 1—366), 8°
; sign. A—Z.

Titel I blad
;
pl'imprimeur au lecteur" i blad ; tekst op blz. 1—366 (i* reis 1594 blz. i—

53; 2' reis 54—98; s*" reis 98—366), vertaald naar den Latijnschen van Clusius, zonder

diens opdracht en zonder platen ; als versiering enkele kleine houtsnee-vignetten en initia-

len. Aan het slot het „advertissement" over de beteekenis van het woord mijl, en het Latijn-

sche jaarvers.

Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

De Italiaansche uitgaaf,

Tre // navigationi // fatte dagli Olandesi, // e Zelandesi // al Settentrione

nella Norvegia, Moscovia, e Tartaria //' verso il Catai, e Regno de' Sini,

doue scopersero il Mare // di Veygatz, La Nvova Zembla,// Et vn Paese nell'

Ottantesimo grado creduto la // Groenlandia.

Con vna descrittione di tvtti // gli accidenti occorsi di giorno in giorno

a' Nauiganti, // Et in particolare di alcuni combattiraenti con Orsi Marini,

e deir eccessiuo // freddo di queipaesi; essendo nell' ultiraa Nauigatione

restata la Naue nel // ghiaccio, onde li Marinari passorono infinite difflcolta,

per lo // spatio di diece mesi, e furono forzati alla fine di passare con li //

Batelli trecento miglia di Mare pericolosissimo.

Descritte in Latino da Gerardo di Vera, e Nuouamente da Giouan

Giunio // ParisioTradotte nella lingualtaliana. // Con Priuilegio, & licentia

de' Superiori. // [plaat]. In Venetia, Appresso Gio. Battista Ciotti. 1599.

4 + 80 bln. 4°, 21 vel, gesign. a, A

—

V.

Titel I blad ; opdracht 5 bladz. ; compas-gravure i bladz. ; tekst met daarin geplaatste

prenten, 79 aan de voorzijde genummerde bladen en een blanco blad.

Op den titel een gefantaseerd prentje waarop een land als Nvova Zembla aangeduid en een

groot aantal schepen, met een sierlijk omlijst vignetje met inschrift AVRORA. De opdracht,

van den uitgever Gioan Battista Ciotti aan Gasparo Catanei te Padova is geheel persoonlijk

van inhoud. Het compasprentje wijst de 8 hoofdstreken van het compas aan met Italiaan-

sche namen, en al de 32 streken met de nieuwe benamingen naar het Hollandsche systeem.
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De tekst is geheel een letterlijke Italiaansche vertaling van den Latijnschen tekst van Clu-

sius; Parte prima (inleiding en eerste reis) blad i— 12; 2" reis bl. 13—22
; y reis bl. 23—79.

De prenten zijn bijna alle gecopieerd naar die van Hulsius, iets kleiner. Een enkele komt

niet met Hulsius, maar met de Amsterdamsche prent overeen, een andermaal schijnt het dat

de copiist de beide voorbeelden gebruikt heeft. Bij het copieeren is de voorstelling weder

omgekeerd, zoodat zij in de meeste gevallen den juisten stand heeft teruggekregen. Bij de

kaarten is de juiste teekening behouden, behalve bij het kaartje van Cola, dat naar het Am-

sterdamsche voorbeeld omgekeerd is, terwijl de ligging op het aan Hulsius ontleende ge-

combineerde kaartje juist gehouden is.

In 't geheel zijn er, ongerekend het compas, 31 platen, als volgt geplaatst

:

blad 4 recto: kaartje naar Hulsius a ; met het bijschrift van kaart I van de Amsterdamsche

uitg.

blad 5 verso : walrussen, naar d, omgekeerd ; met het bijschrift behoorende bij de volgende

prent.

„ 8 verso : gevecht met den beer bij Willemseiland, naar c, omgekeerd ; met bijschrift,

behoorende bij de voorgaande prent.

„ II verso : botsing van de schepen, naar e, omgekeerd ; met bijschrift behoorende bij de

ontmoeting van de schepen op de eerste reis, pi. 3 van de Hollandsche uitgaaf.

„ 17 recto : straat Nassau, naar ^.

„ 18 recto : Samojeden, naar k, omgekeerd.

„ 20 recto : gevecht met een wreeden beer, naar/, omgekeerd.

„ 24 recto : de „wonderlijcke hemel", naar k, omgekeerd.

„ 25 verso : gevecht met een beer bij Beren-eiland, naar /, omgekeerd.

„ 30 verso : het schip bij de eil. v. Orangien, naar «, omgekeerd.

„ 31 verso: het schip bij ijshaven, naar o, omgekeerd.

„ 32 verso : het schip door 't ijs opgeheven, nasLT p, omgekeerd.

„ 34 verso: gevecht met 3 beren, naar </, omgekeerd.

„ 36 recto : aanvoer van hout en bouw van het huis, naar r, omgekeerd.

„ 38 recto: het huis van binnen gezien, naar t, omgekeerd ; met bijschrift behoorende bij

den bouw van het huis (plaat 13 van de Amsterdamsche uitg.).

„ 39 recto: berenaanval bij het schip, naar s, omgekeerd.

„ 41 recto: het huis met de vossevallen, naar «, omgekeerd.

„ 48 recto : een beer bij het huis gedood, enz. naar v, omgekeerd.

„ 54 recto : het gereed maken van de schuit, naar w, omgekeerd.

„ 55 recto : het gereed maken van de bock, naar x, omgekeerd.

„ 56 verso ; het banen van een weg voor de schuiten, naar ij, omgekeerd.

„ 58 verso : het inladen in de schuiten, naar s, omgekeerd.

„ 60 recto : de booten aan land gebracht, naar aa, omgekeerd.

„ 61 verso : het kaartje van blad 4 recto nog eens ; met het bijschrift van kaart III.

„ 64 recto: de plaat van blad 30 verso nog eens; met het bijschrift van plaat 22 van de

Amsterdamsche uitg.

„ 65 verso : de booten in gevaar tusschen 't ijs, anders dan bij Hulsius cc ; veeleer omge-

keerd naar pi. 23 van de Amsterdamsche uitgaaf.

„ 68 recto : de strafoefening van pi./; met het bijschrift van pi. 24 van de Amsterdamsche

uitgaaf.

„ 69 verso : ontmoeting met Russen, deels naar pi. ee (Hulsius), deels naar pi. 25 (Amst,

uitg.).

„ 72 verso : ontmoeting met een Russisch .schip, naar pl.^, omgekeerd.

„ 75 recto : kaart van Lapland, met Cola, naar pi. ^^ van Hulsius.

„ 77 recto: „ „ Cola en Kilduyn, naar kaart V van de Amsterdamsche uitg., om-

gekeerd.

Exemplaren in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam en in de Koninklijke Bibliotheek

te 's Gravenhage.
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Deze Italiaansche vertaling van het reisverhaal van De Veer is opgenomen in de nieuwe

uitgaaf van de verzameling reizen van Gio. Batt. Ramusio: „Delle navigationi et viaggi

raccolte da M. Gio. Battista Ramusio, vol. III. In Venegia MDCVI, appresso i Giunti", fol.

398 verso—430 recto. De tekst is onveranderd nagedrukt, zonder de platen. De bijschriften

bij de prenten zijn echter mee opgenomen als opschriften van hoofdstukken, en een voorin

het deel geplaatste index geeft fol. 36 in 4 kolommen een overzicht van deze toevallig ont-

stane hoofdstukken.

De uitgaven van Gebr. de Bry.

Drey Schiffahrten der Hollander nach obermeldten Indien durch das

Mittnachtigsche oder Eissmeer darinnenviel vnerhörte Ebentewer. Sarapt

Vielen schonen künstlichen figurn vnd Landtafeln in Kupffer gestochen vnd

an Tag geben durch Jo. Theodor vnd Jo. Israël de Bry, Gebrüder. Gedruckt

zu Franckfurt am Mayn durch Mattheum Becker. M.D.XCIX. folio.

Derde stuk van het derde deel der verzameling reizen naar Oost-Indië -).

Een exemplaar van dezen Duitschen tekst stond niet tot mijne beschikking. Den titel ont-

leende ik aan de inleiding van Ch. T. Beke (uitg. Hakluyt-Society 1853), blz. cxxxii. De

tekst wordt door hem aangeduid als een ,,abridgement", en de platen zijn ter illustratie van

zijn Engelsche uitgaaf gereproduceerd. Den inhoud en de platen leeren we kennen uit de

Latijnsche uitgaaf, waarvan de beschrijving hier volgt. Bij de platen mogen we ons wel-

licht ook Duitsche bijschriften denken, overeenkomend met de Latijnsche.

Van de Duitsche uitgaaf verschenen herdrukken in 1628 en 1629 (zie Beke, t. a. p.),

Tertia pars // Indiae Orientalis : // Qua continentur // 1. Secunda pars

nauigationum a loanne Hvgone Lint- // schotano Hollando in Orientem

susceptarum . .

.

II. Nauigatio Hollandorum in insulas Orientales,Iavan & Svmatram : . .

.

III. Tres nauigationes Hollandorum in modo dictam Indiam per Sep-

ten- // trionalem seu glacialem Oceanum, vbi mira quaedam & stupenda de- //

narrantur.// Fideli stvdio et opera de Germa-//nico in Latinum translata,

& bono ordine // disposita a // Bilibaldo Strobaeo Silesio. // Adiectae sunt

hvic operi mvltae eaeque ac- // curatissimae tabulae seu mappae chorogra-

phicae, cum iconibus alijs quoque elegantissi- // mis, exacta industria in aes

incisa per loan. Theodor. & loan. // Israël, de Bry fratres : quorum sumpti-

bus quoque // hoc opus editum est. // lUvstrissimo principi, ac dn. domino

Fride- // rico IV. Comiti Palatino adRhenum,S. Imp. Archidap. // & Elect.

&c. nuncupata. // Francofvrti excudebat Matthaeus Beckerus. // Anno

M. DCI.

6 + 170 bladzijden, met kaarten en platen, waarvan eenige ongenummerd, en eene reeks

van 58 genummerde bladen met eigen titel Icones.... Francof., excudebat Matthaeus Becker.

Anno 1601; en een blad tekst tot besluit.

De reizen naar het Noorden worden beschreven op blz. 129— 170; daarbij behoort een

groote kaart, van de Ico7ies n" XXXVI—LVIII (= 1—23), en het laatste blad.

Op blz. 129 opschrift: „Tertia pars navigationes tres . . . describens". Dan de „Praefatio

i) Vroegere bibliografen, ook P. A. Tiele, duiden deze verzameling gewoonlijk aan als

de Petits voyages, eene geheel willekeurige en onjuiste benaming.
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Gerardi de Veer Amstelredami" (blz. 129— 132). Op blz. 132 het opschrift herhaald; dan het

verhaal van de i" reis (132—135), de 2" reis (135— 143), de 3" reis (144— 170).

De tekst is niet, zooals Camus en Tiele aangeven, gewijzigd naar den Latijnschen tekst

van Clusius, maar is zeker vertaald naar den Duitschen tekst, die zeer verkort getrokken was

uit de eerste uitgaaf van Hulsius.

De groote kaart is een copie naar de kaart van Willem Barentsz. van 1 598 ; de titel en vele

namen in de kaart zijn in het Duitsch vertaald.

De 23 platen geven de meeste van de prenten (i, 2, 4, 5, 7 gecombineerd met 6, 9, 10,

II, 12, 14, 15 gecomb. met 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26) en 3 van de kaarten (II, IV, V)

van de Nederlandsche uitgaaf weer, de prenten steeds omgekeerd, de kaarten recht gehou-

den. Op de keerzijde van pi. 23 (kaart V) is de grootere kaart van Gerrit de Veer (III) weer-

gegeven. De prenten vertoonen soms kleine verschillen van die van de Nederlandsche uit-

gaven, en hebben toevoegingen die gedeeltelijk met die op de veel meer afwijkende prenten

van Hulsius overeenkomen. Plaat XLVII (12) beeldt het inwendige van het „behouden huis"

af, overeenkomend met de prent bij Hulsius, maar omgekeerd.

De platen hebben alle een kort bovenschrift met de dubbele nummering, maar een veel

langer onderschrift, waarin eene eenigszins breedere beschrijving gegeven wordt van het

voorgestelde, een stukje van het reisverhaal, niet aan den tekst ontleend, maar vrij verteld,

en wel door een der deelnemers aan de reis, in den eersten persoon, zoodat de vraag opkomt,

ofer niet een Hollandsche uitgaaf van de prenten— met inbegrip van het kijkje in het huis —
bestaan kan hebben, met zulk een korteren Latijnschen tekst. Op deze wijze zijn de platen

van Linschoten's Itinerario afzonderlijk verschenen, o. d. t. Icones et habitus Indorum oe

Lusitanorum per Indiam viventium. Zie Tiele, Mémoire, p. 103.

Het slotblad geeft een kort bijschrift bij de kaart op de keerzijde van pi. 23, en de tabel

van de afgelegde route op de terugreis. Daaronder nog eens het colophon: Francofurti im-

primebat Matthaeus Becker sumptibus loan. Theodor. et loan. Israël, de Bry fratrum. An-

no M.DCI.

Een herdruk van deze uitgaaf verscheen in 1629, weer als dl. III 3 van India Oriefitalis.

Exemplaren in de Universiteitsbibliotheken te Amsterdam, Leiden en Utrecht en de

Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage.

Dc Engelsche uitgaaf.

The// true and perfect De- // scription of three Voy- // ages, so strange

and woonderfull, that the like hath neuer been // heard of before : // Done
and performed three yeares, one after the other, by the ships of// Holland

and Zeland^ on the North sides of Norway, Muscouia, and // Tariaria^

towards the Kingdomes of Caihaia & China ; shewing // the discouerie of

the Straights of Weigates^ Noua Zembla, // and the Countrie lying vnder

80. degrees ; which is // thought to be Greenland\ where neuer any man
had // bin before : with the cruell Beares, and other /Ai Monsters of the Sea,

and the vnsup- // portable and extreame cold // that is found to be in //

those places. // And how that in the last Voyage, the Shippe was so inclosed

by the // Ice, that it was left there, whereby the man were forced to build

a // house in the cold and desart Countrie oi Noua Zeitibla, wherin // they

continued 10. monthes togeather, and neuer saw nor // heard of any man,

in most great cold and extreame // miserie ; and how after that, to saue

their liues, they// were constrained to sayle aboue 350. Duch-// miles,

which is aboue 1000. miles English // in litle open Boates, along and ouer

the // maine Seas, in most great daunger, // and with extreame labour, vn- //
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speakable troubles, and // great hunger. // Imprinted at London for T.

Pauier II 1609.

Van deze uitgaafheb ik geen exemplaar gezien. Den titel en den inhoud kennen we door

de uitgaaf van Ch. T. Beke (Hakluyt-society 1853).

Op den titel volgt een opdracht van den vertaler William Phillip aan Sir Thomas

Smith Knight, Governour of the Muscovy Company etc. De opdracht van Gerrit de Veer

is niet opgenomen ; maar verder is de Nederlandsche tekst volledig en trouw in het Engelsch

vertaald — behoudens tal van kleine vertaalfoutjes en misverstanden, met enkele korte in-

houdsopgaven op den kant, maar zonder de platen.

Verkort is deze vertaling door Samuel Purchas opgenomen in de verzameling Hakluy-

ius Posthumus or Purchas his Pilgrimes (III iii 473—518), herdrukt in 1906 (p. 34—161).

De uitgaaf van Michiel Colijn.

Oost-Indische ende Vvest-Indische voyagien / // Namelijck / // De waer-

achtighe beschrijvinge vande drie seylagien / drie Jaren achtermal- // kan-

deren deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche Schepen / by noorden //

Noorweghen, Moscovien ende Tartarien nae de Coninckrijcken van //

Catthay ende China ghedaen. //

Tot Amsterdam, // By Michiel Colijn, Boeck-verkooper / op 't Water / in

't Huys-boeck / aen de Kooren-marckt. 16 19.

Aan het einde (bl. 80 verso) Ghedruckt tot Enchuysen, // By Jacob

Lenaertsz. Meyn / Boeckvercooper op de Nieuwe straet // int vergulden

schrijf-boeck. Anno 161 7.

4 + 80 bladen, 4° oblong, Gothische letter.

Titel I blad
;
gegraveerde titel : Jovrnalen vande Reysen op Oostindie, 1 blad, Voorreden

I blad, opdracht aan de Admiraliteyt, gedateerd van 28 Febr. 1619, en onderteekend Mi-

chiel Colijn. I blad. Dit voorwerk behoort bij den geheelen bundel reisbeschrijvingen door

Colijn uitgegeven, waarvan die van Gerrit de Veer de eerste is. Dit werk zelf vult 20 quaterns,

gesigneerd A

—

V.

De bladzijden zijn in twee kolommen gedrukt; de 5 kaarten en 26 platen nemen telkens

met hun bovenschrift de voorzijde van een blad in, op de rugzijde loopt de tekst door. Kaar-

tenen platen komen overeen met die van de vorige uitgaven maar zijn nieuw gegraveerd op

iets kleiner formaat, deels naar die van de Nederlandsche uitgaven, deels naar de Duitsche

van De Bry. Vaak is de voorstelling omgekeerd, wat vooral hinderlijk is bij plaat 3 (bl. 10)

pi. 24 (bl. 68) en kaart V (bl. 78) waar de afbeelding van het land dientengevolge verkeerd

is. Op kaart II (bl. 15) herkent men het Duitsche voorbeeld in opschriften als Goizen Eek en

Zanck Eek voor Afgooden hoeek en Tzuisthoeck. Op pi. 7 is, alweer naar het Duitsche voor-

beeld, het luchtverschijnsel van pi. 6 boven Beren-eiland afgebeeld.

In sommige exemplaren is de Opdracht gericht aan de Staten van Groningen en Omme-
landen of aan de Gecommitteerden der Ommelanden, en onderteekend : Marten Heubel-

dingh. De inhoud van de opdracht toont echter dat zij in werkelijkheid gericht was tot de

Admiraliteit van Amsterdam. Geheel ten onrechte spreekt dus Tiele {Mémoire bibliographi-

que, blz. 6— 8), van de „collection de Marten Heubeldinck". Michiel Colijn te Amsterdam

en Jacob Lenaertsz. Meyn te Enkhuizen waren de eigenlijke uitgevers, Heubeldinck nam
een zeker aantal exemplaren voor zijne rekening, en liet de opdracht daarin varieeren om
van verschillende coUegies vereeringen te verkrijgen.

Exemplaren in de Universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Leiden.



LITERATUUR OVER DE NOORDELIJKE REIZEN
VAN 1594— 1597.

In de hier volgende literatuur-opgaaf zijn opgenomen de Neder-

landsche uitgaven die met de voorbereiding der reizen verband hou-

den, — kaarten, zeevaarthandleidingen, landbeschrijvingen enz. —

,

de uitgaven die berichten over de reizen zelve geven, de latere die

handelen over de reisverhalen en de onderwerpen die zich daaraan

vastknoopen, geschiedboeken, kaarten en atlassen waarin de resul-

taten der reizen zijn opgenomen, de latere uitgaven van de reisver-

halen, ook de verkorte en omgewerkte, en eindelijk de moderne

werken, zoowel meer populaire verhalen in dicht en in proza, als de

wetenschappelijke uitgaven en studie's. Volledigheid is hier natuur-

lijk niet beoogd; en bepaaldelijk zijn eenvoudige herdrukken vaak

zeer kort vermeld of geheel voorbijgegaan. Het exemplaar bij de

samenstelling der lijst gebruikt, is voor ieder werk vermeld ; van

meer exemplaren is slechts gewag gemaakt, als ik ze toevallig kende.

1583.

Vniversae Europae maritimae eiusque nauigationis descriptie. Generale

Paschaerte van Europa, soe verre die Zeecusten ende Nauigatien strecken-

de zijn, gepractizeert Doer Lucas Iansz. Wagenaer van Enchuusen. Met

Privilegie tot 10 laren. Ioannes a Doetecum F. 1583.

Kopergravure, hoog 55% cm. breed 39 cm.

Deze zeekaart is de eerste waarop de geheele Noorweegsche en Laplandsche kust met

inbegrip van de Noordkaap en vandaar oostwaarts tot voorbij Kola, is afgebeeld. Zij is in

1584 opgenomen in de Spieghelder zeevaardt, eerste deel, gedrukt bij Chr. Plantijn te Lei-

den, voor Lucas Jansz. Waghenaer, die er een lojarig privilegie voor had verkregen
;

CORNELis Claesz. te Amsterdam was medeuitgever. Deze laatste heeft daarna de geheele

uitgaaf van het vaak herdrukte werk overgenomen, en in 1589 een Duitsche, waarschijnlijk

ook een Spaansche uitgaaf doen verschijnen, in 1590 een Fransche, in 1591 een Latijnsche.

Van de Generale Paskaart wordt nog eene afzonderlijke uitgaaf met het Jaartal 1589

vermeld.

(Univ. b. Amst. Zie De Amsterdamsehe boekdr, IV p. 396 v. ; Bibl. Belg,

W47.)
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1588.

De Zeevaert ende onderwijsinge der gantscher Oostersche endeWestersche
zee-vaerwater, door den vermaerden Piloot ende leermeester der Stuerluy-

den Adriaen Gerritsz. van Haerlem, . . . Tot Amstelredam, Ghedruckt

by CoRNELis Claesz. opt Water int Schrijfboeck. Anno M.D.LXXXVIII.

54 bladen, met landverkenningen en schetskaartjes in houtsnee, P.

De maker van dit boek was omstreeks 1580 overleden ; de uitgaaf van zijn nagelaten werk

is bezorgd door Jan van Zuyren, oud-burgemeester van Haarlem, meteen privilegie voor

8 jaren, verleend aan de weduwe van Adriaen Gerritsz, Het is het oudste leeskaartboek,

waarin de vaart om Noorwegen beschreven wordt. De breedte van de Noordkaap wordt

opgegeven op 71° 30'. Op fol. 12 staan de „Courssen om wt het Vlie after Noorwegen nae

Moscovien te seylen". Deze opgaven voeren tot in de Witte Zee.

In 1594 moet van De Zeevaert een nieuwe, verbeterde druk verschenen zijn, waarvan

echter geene exemplaren bekend zijn.

(Rijks-archief te 's Grav. Zie Het Boek 1913P. 113 v.; 1915P. 213V.)

1589.

De Zee-vaert oft Conste van ter Zee te varen, van den Excellenten Pilote

Meester Peeter de Medina Spaignaert Wt den Spaensche ende Fran-

goysche in onse Nederduytsche tale overgheset, ende met Annotatien ver-

ciert, by M. Merten Everaert Brug. Met noch een ander nieuwe onder-

wijsinghe, op de principaelste puncten der Navigatien, van Michiel Coig-

NET. T' Amstelredam, By Cornelis Claesz. opt Water, int Schrijf-boeck,

by die oude Brugghe. M.D.LXXXIX. 88 + 22 bladen, 4°.

Deze zeevaarthandleiding, reeds vroeger te Antwerpen verschenen, werd ook te Amster-

dam nog weer herdrukt in 1592 en 1598. Op blad 52—55 staat de declinatie-tabel naar

ouden stijl.

(De uitg. 1589 in de Univ. b. te Gent, de beide latere in die te Amst.,

enz. ZÏQBibliotheca Belgica ; De Amsterdamsehe boekdr. II p. 69, 89, 158.)

1589.

Ephemerides Iosephi Scalae Siculi Noetini Art. & Med. Doe. Ad annos

duodecim, incipientes ab anno Domini 1589. Vna cum Introductionibus

Ephemeridum Excel. D. Iosephi Moletii Mathematici, ab eodem Iosepho

Scala ad usum suarum restitutis. Venetiis, apud Iuntas. MDLXXXIX.
8 + 280 bln. 4^

Dit werk werd op Nova Zembla door Willem Barentsz. en zijn tochtgenooten geraad-

pleegd bij waarnemingen van den stand der hemellichamen. Zie op blz. 34 verso vande Be-

schryvi7ighe (blz. 100 van deze uitgaaf).

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

c. 1590.

Graetboecxken naden Nieuwen Stijl. Waer in datmen tot allen tijden

vinden mach de hoochde ende leechde der sonnen, oft in wat graet de sonne
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alle dagen gaet : dit op de calculatie vanden nieuwen Almanach . . . Tot

Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water int Schrijfboeck. 40 bladz. 8°.

Dit boekje zal wel verschenen zijn omstr. 1590, toen Cornelis Claesz. rich met groote

energie er op toelegde, al wat de zeevaart dienen kon, in 't licht te geven.

(In de verzameling J.W.Six te 's Grav. Zie Tijdschr. v. boeken bibl. wezen

VIII 257.)

c. 1590.

[Graed bouck Oude Stijl. Door C. D.]

Van dit boekje door Adr. Veen in zijn Napasser vermeld, zijn tot dusver geene exempla-

ren gevonden. Het moet omstreeks 1590 gesteld worden, evenals al de door Veen gebruik-

te zeevaartboeken. De maker is wellicht Cornelis Doedesz. van Edam,van wiens hand we

een fraaie zeekaart kennen.

(Zie De Amsterd. Boekdr. III 200.)

1592.

Universae Europae maritime eiusque navigationis descriptio. Generale

Pascaerte van Europa, soo verre die Zeecusten ende navigatien streckende

syn, gepractiseert duer Lucas Ianss. Wagenaer, van Enchuysen. Met

previlegie, tot 10 Jaren. Ende nu op nieus, in allen plaetsen gecorigeert,

ende verbetert, ende op nieus gemaeckt, anno 1592. Baptista a Doete-

CUM fecit.

Kopergravure, hoog 56, breed 42 cm.

Deze verbeterde paskaart van Wagenaer is opgenomen in sommige exemplaren van het

Latijnsche Speculum van 1591, en in de latere uitgaven. Zij brengt voor de Noord-oostelijke

vaart eene belangrijke uitbreiding ; de geheele Witte Zee, oostwaarts de kust tot Waygats,

en in het Noordoosten de zuidwestkust van Nova Zembla met KosHntsars fiu., door Oliv.

Brunel in 1584 bereikt, is mede in teekening gebracht.

(Univ. b. Amst. enz. Zie De Amsterdamsche Boekdr. IV p. 404 v. —
Het Boek 1915P. 215V.)

1592.

Thresoor Der Zeevaert. Inhoudende de geheele Nauigatie ende Schip-

vaert vandeOostersche,Noordtsche,Westersche ende Middellantsche zee,

met alle de Zeecaerten daer toe dienende . . . Mitsgaders de streckinghe

van Ruslandt, ende in de Witte-Zee tot Ombay in Laplant . . . Alles be-

schreven door den Ervaren Piloot ende Stuerman Lucas Iansz. Waghe-

naer, residerende inde vermaerde Coop ende Zee-stadt van Enchuysen.

Ghedruckt tot Leyden by FRANgois van Raphelengien, voor Lucas Iansz.

Waghenaer. Anno CIO.IO.XLII.

LXI 4-3-1-206 bladz., 4° oblong.

Deze nieuwe zee-atlas van Waghenaer, in kleiner formaat dan de Spieghel, fijner van be-

werking, en met een veel uitvoerigeren en zorgvuldigeren tekst, bevat vele nieuwe gegevens

over de noordelijke vaart. Allereerst een korte maar volledige opgaaf van koersen en af-
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standen, beginnende bij Candalex in de Witte Zee, en zich uitstrekkende tot Waigats, de

mond van de Oby, en Costintsarch op Nova Zembla. Dan een zeer belangrijk bericht over

de vroegere reis van Olivier Brunel naar Nova Zembla (1584). Voorts eene reeks land-

verkenningen van de Noorsche kust tot Wardhuys, en eene fraaie paskaart van de kust van

Corelia en Russia.

Het Thresoor is, evenals de Spiegel, voor rekening van Waghenaer te Leiden gedrukt,

maar later overgegaan aan den Amsterdaraschen uitgever Cornelis CLAESZ.,die nog ver-

scheidene uitgaven bezorgde (1596, 1598, 1602, 1606).

(Kon. Bibl. te 's Grav. en Stedel. bibl. te Haarlem, enz. Zie Bibliotheca

Belgica W 61—65 ; l'Honoré Naber in Reizen vanJan H. v. Linsckoten

naar het Noorden 1914, p. LVIII, en de reproductie van de kaart in hetz.

werk; Het Boek 191 5, 214.)

1592.

Nova et exacta terrarum orbis tabula geographica ac hydrographica. Jo-

HANNES A DoTECOM una cum filio Baptista a Dotecom fecerunt. Joh.

Bapt. Vrient Antw. ded. a° 1592.

Groote gegraveerde kaart in 12 — met titel en lijst 18— bladen, tezamen

106 (146) X 214 (233) cm.

Deze groote wereldkaart van Petrus Plancius, uitgeg. door Cornelis Claesz. te Am-

sterdam, is uitvoerig beschreven door F. C. Wieder, die het eenige bekende exemplaar te

Valencia gezien heeft. De projectie van de kaart, met evenwijdig loopende meridianen,

maakt eene duidelijke afbeelding van de pooUauden onmogelijk ; daarom zijn deze door

Plancius, evenals vroeger door Mercator, in de benedenhoeken nog eens in cirkelpro-

ectie met de resp. polen als middelpunt afgebeeld. Bovendien is onderaan in het midden

een afzonderlijk kaartje van Scandinavië gegeven. Om de Noordpool zijn opgenomen de vier

groote eilanden van Mercator, met de „rupes nigra et altissima", maar Nova Zembla is

van het pool-eiland, waarvan het geacht werd een deel uit te maken, afgescheiden. Er zijn

acht namen op aangegeven, vrijwel overeenkomende met die op de hiervóór beschreven

paskaart van Waghenaer. Oostelijk is, ook als bij Mercator, tusschen Azië en America

een doorvaart, straat Anian, aangegeven. De vaart benoorden om naar Cathai en China is

dus naar deze voorsteUing mogelijk, zoowel langs de kust van het vasteland, als noordelijk

van Nova Zembla.

Bij de kaart behoort een beschrijvende tekst in 16 kolommen, waarvan we eene Engelsche

vertaling bezitten in het hierna vermelde werk van Blundevill.

Tegelijk met de wereldkaart was in 1592 ook reeds „een Asiatische chaerte" door Plan-

cius aan de Staten-Generaal gedediceert en gepresenteert. Voor deze kaarten kreeg de uit-

gever Cornelis Claesz. een octrooi voor 12 jaren. Van de kaart van Azië is echter geen

exemplaar bewaard ; wel eene latere dergelijke kaart in 8 bladen ; zie hierna.

(Exemplaar te Valencia. Zie F. C. Wieder, Nederlandscke kist. geogr.

docum, ift Spanjei^(^—i']6', De Amsterdamseke boekdr, IV. p. 406—41 1.)

1594.

A plaine and full description of Petrus Plancius his uni versall Mappe,

serving both for sea and land, and by him lately put forth in the yeere of

our Lord 1592. In which Mappe are set downe many more places, as well

of both the Indies as of Afrique, together with their true longitudes and
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latitudes, then are to be found either in Mercator his Mappe, or in any

other moderne Mappe whatsoever: and this Mappe doth shewwhatriches,

power, or commodities, as what kinds of beasts both wild and tame, what

plants, fruits, or mines any Region hath, and what kinds of marchandizes

do come from every Region. Also the divers qualities and manners of the

people, and to whom they are subject. Also who be the most mightie and

greatest Princes of the world : A Mappe meet to adorne the house of any

Gentleman or Marchant that delighteth in Geographie : and herewith this

Booke is also meete to be bought, for that it plainely expoundeth every thing

contained in the said Mappe. Written in our mother tongue by M. Blun-

DEViLL. Anno Dornini 1594. Imprinted at London by John. Windet.

Dit stuk, 36 bladz. in 4°, is opgenomen in Mr. Blundeville his exercises, in 1594 ver-

schenen en meermalen herdrukt.

(Latere uitgaven in 't bezit van den heer A. Mensing, en in de Univ.

bibl. te Amst. Zie F. C. Wieder, Nederl. historisch-geogr. documenten in

Spanje, blz. 170 en v.)

1594.

Orbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus auctore Petro

Plancio 1594. loANNES A DuETECUM iunior fecit.

Kopergravure 41 X 5^ c"^«

Wereldkaart in twee halfronden, opgenomen in een deel van de oplaag van het Itinerario

van Jan Huyghen van Linschoten in 1596. De kaart moet echter, blijkens eene histori-

sche bespreking van Aelbert Haeyen (1600) in Een corte onderrichtinge belanghende dit

kunst van der Zeevaert, in 1594 verschenen zijn met een er onder gedrukten tekst, waarin het

bestaan van een open poolzee, en van de mogelijkheid van een vaart langs dien weg naar

China en Indië werd betoogd. Dit betoog zou niet door Plancius zelf zijn gesteld, en het

was nog voor het uitvaren van „die laatste schepen (om al die Noorden om China tesoecken)"

door Haeyen in een boecxken bestreden.

De voorstelling van de Noordpoollanden in het oostelijke halfrond toont in goed bewaar-

de exemplaren van de kaart duidelijk eene omwerking. Aanvankelijk was Nova-Zembla af-

gebeeld naar de oude opvatting als een stuk van een der vier groote poollanden; later is de

plaat afgeslepen en nu bestaat het land uit twee door een straat gescheiden eilanden, zoodat

de oostelijke doorvaart ook benoorden Nova-Zembla zou kunnen geschieden. De kans om
langs dezen weg Cathai en China te bereiken is op deze kaart zeer gunstig voorgesteld,

doordat Kaap Tabin veel zuidelijker geteekend is, dan op de kaarten van Mercator en op

een oudere kaart van Plancius zelf.

(Univ. b. te Amst., en elders. Zie De Amsterdamsehe boekdr. IV 412 v.

Het Boek 1915, 321 v.)

1594.

Europam ab Asia et Africa segregantMaremediterraneum, . . . Baptista

A DOETECHUM fccit.

Kopergravure, 39% X 55% cm.
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Land- en zeekaart van Europa, zonder eigenlijken titel, maar met eenc korte beschrijving

van het werelddeel, op een in eene omlijsting geplakt stukje papier gedrukt. De kaart be-

hoort tot de reeks zee- en landkaarten door Petrus Plancius ontworpen en door Corn.

Claesz. uitgegeven. De teekening van de noordelijke kusten reikt verder oostwaarts dan op

de paskaarten van Waghenaer. NovaZembla wordt in tweeërlei teekening gegeven. Op de

kaart zelf is het, overeenkomstig met de voorstelling bij Mercator, het zuidelijke uiteinde

van een der vier NoordpooUanden ; een van de stroomen die het water van den Oceaan pool-

waarts zouden voeren is op de kaart aangegeven, overigens vinden we de acht namen van

de groote wereldkaart terug. Op een bijkaartje is Nova Zembla afgebeeld als twee door een

straat gescheiden eilanden, en westelijk er van liggen ó". Hufio Willoughhes land en Macsi-

nof Ila?ids met een aantal kleine eilanden. Een gedrukt en opgeplakt bijschrift deelt mede,

dat in Juli van het loopende jaar 1594 schepen door de Staten uitgerust, van Texel zijn uit-

gevaren om Nova Zembla nader te onderzoeken.

Deze kaart-uitgaaf brengt dus een gelijktijdige gedrukte meedeeling van de nieuw onder-

nomen noordelijke vaart.

(Univ. b. te Amst. en Geogr. Inst. te Utr. Zie De Amsterdamsche boekdr,

IV 415 V.)

1595-

De Historie ofte Beschrijuinge van het groote Rijck van China. Eerst

in Spaensch beschreiien door M. Ian Gonzales van Mendoza, . . . ende

nv wt het Italiaensch nieus in Nederlandtsche tale ghebracht. Tot Am-
stelredam, Ghedruckt voor Cornelis Claesz. Boeckvercooper woonen-

de opt Water int Schrijfboeck. Anno 1595.

200 blz., kl. 30.

Dit boekje in 1585 in het Spaansch uitgegeven, in het volgende jaar in het Italiaansch, is

in het Nederlandsch vertaald door Cornklis Taemsz. van Hoorn, en door hem opgedragen

aan de Gedeputeerde Raden ter Admiraliteit in Holland en Westvriesland. Er bestaat een

andere druk van gelijken inhoud, maar met de opgaaf : gedr. bij Jacob de Meester, boeck-

drucker der stadt Alckmaer, voor Cornelis Claesz. boeckverkooper, woonende op 't

Noordt in den vergulden Bijbel tot Hoorn.

De uitgaaf, juist in het jaar waarin de tweede expeditie uitvoer, hangt samen met de ver-

wachting, nu inderdaad China te bereiken en daar handelsbetrekkingen aan te knoopen; in

de opdracht zegt de vertaler dat het hem heeft „ghedocht dat soodanighe Historie voor al-

len onsen Lantsluyden wel behoorde mede ghedeylt te werden, als die altoos verder trach-

tende, sullen (hoop ick) met de hulpe Gods, door uwe E. ghetrouwe beleydinghe, ons eer

lange selts mondelinge rapport daer van doen, waer toe sullen mogelijc door 't yepenwoor-

dichverhael, te meerder ghemoet ende gherecht werden." De vertaler was een vriend

vanJan Huygen van Linschoten, de uitgever die dit boekje op twee plaatsen tegelijk in

het licht gaf, was de gestadige medewerker van Petrus Plancius. Een exemplaar van het

boekje ging mee op de derde reis en is in 1871 door Kapitein Carlsen in het verlatenhuis op

Nova Zembla teruggevonden.

(Univ. bibliotheek te Amst., en elders. Zie De Amsterdamsche boekdr,

lip. III— 114.)

1595-

Reys-gheschrift vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten, in-

houdende de zeevaert, soo van Portugael naer Oost-Indien, als van Oost-
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Indien weder naer Portugael; . . . Alles . . . by een vergadert . . . ende

overgheset, door Ian Huyghen van Linschoten. t' Amstelredam. By

CoRNELis Claesz. op 't Water, in 't Schrijf-boeck, by de oude Brugghe.

Anno M.D.XCV.

147 bladzijden, fo.

Dit boek is als tweede deel toegevoegd aan Linschoten's Itinerario, verschenen in 1596.

Het beschrijft de zeevaart naar Indië en China, Africa en America. Op de reizen naar het

noorden hebben alleen betrekking zes gedichten, op blz. 5— 12, na de opdracht. Het zijn

lofdichten op den eersten tocht naar het noorden, in 1594 — van 2 tochten wordt er nergens

melding gemaakt — en ze geven kiachtig uiting aan de verwachting van Linschoten dat

door straat Vaygats de weg naar Catay en China gevonden is. Hier en daar spreekt ook

duidelijk de door hem verkondigde meening, dat de drang van Plancius om een noordelij-

keren wegin te slaan, verkeerd was. Een Latijnsch gedicht in 9 disticha, onderteekend Sapere

aude, is waarschijnlijk van den Hoornschen geneeskundige Pieter Hogerbeets, (1542

—

1599), een korter gedicht in dezelfde maat is onderteekend D. H. B. — misschien Dirk Ho-

gerbeets, burgemeester van Hoorn, oom van Pieter en vader van den bekenden Rombout.

Drie Nederlandsche sonetten volgen, waarvan twee blijkens de zinspreuk Schaemt u niet te

betereti weer van Pieter Hogerbeets zijn, het derde van H. Compostel. Van meer be-

teekenis is de volgende Ode van Cornelis Taemsz. die zes geheele bladzijden vult, waarin

de tocht in Virgiliaanschen trant wordt verhaald ; opmerkelijk is het optreden van Discor-

dia, de „nydighe Tweedracht" die de gedaante aanneemt van „een Cosmographist", kenne-

lijk Plancius ; misschien heeft hier de uitgever nog wel verzachting aangebracht, want

later (1601) voor de uitgaaf van Linschoten's Voyagievaftby noorden om \\ndtnyiG de.

lezing „een waen cosmographist". Ook de schets van het „haperigh ghekijf" van de zeelie-

den over den te volgen koers, waarnaar de „Twisthoek" zijn naam heeft gekregen, geeft

eene niet onwezenlijke aanvulling op de later verschenen reisverhalen.

(Univ. b. te Amst. en Utr. en Kon. Bibl. te 's-Grav. ZieTiELE, Mémoire

p. 84; De Amsterd. boekdrukkers 11 y>. 11 ^\ Werken, uitg. door de Lin-

schoten-vereeniging II.)

1596.

Hydrographica Septentrionalis Norvegiae partis descriptio in qua quo-

modo tutonavigare, vel etiam anchoras figere, Brevia item et syrtes evitare

liceat, demonstratur : Portus etiam Wardhuys et Kylduyn dictus, topogra-

phice designantur, a Guil. Barentsono. Beschrijvinghe der Zeecusten vant

Nordelicxste deel van Norweghen, beghinnende van de Maelstroom, tot

an de Nortcaep, tot de mont van de witte Zee, . . . oock mede de havens

Warhuys ende Kildyn boven int groote ghestelt. Petrus Kaerius fecit

anno 1596.

Gegraveerde kaart, 33 X 51 cm.

Deze kaart behoort tot de aanvullingen, door Willem Barentsz. op het werk van Wa-
GHENAER gemaakt. Zij is het eerst opgenomen in De7i NieuwenSpieghelder Zeevaert, Amster-

dam by CoRN. Claesz. 1596, herdrukt in 1597, met Franschen tekst uitgegeven in 1600, en

daarna weer in Den groten dobbelden nieuwen Spiegel der Zeevaert. Het werk is de vrucht

van de eerste vaart van Willem Barents naar het Noorden (1594) ; de eilanden Sr. Hugo

Willoughbes land en Matsino/ylandt, bovenaan in de Poolzee geteekend, wijzen op mede-

werking van Petrus Plancius ; de beide kartons van Warhuys en Kildyn zijn zeker door

Barents naar eigen aanschouwing in kaart gebracht. Op het land een aantal voorstellingen
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van het leven der Lappen, aan Olaus Magnus ontleend. Bij de kaart is een tekst van 6 groot

f° bladzijden met een groot aantal landverkenningen in houtsnede.

(Univ. b. te Amst. en te Breslau. Zie Biblioiheca Belgica W 74 en W60.
Het Boek 19 15 blz. 378 met sterk verkleinde afbeelding van de kaart.)

1596.

Historia, oder Eigentliche und warhaffte Beschreibung aller Kriegs-

handel unnd Gedenckwürdigen Geschichten, so sich in Niderteutschland,

auch beygelegenen und andern örtern . . . zugetragen haben unter der

Regierung Keysers Caroli des V. unnd Philippi II. Königs in Hispanien,

biss auff diese jetzige gegenwertige zeit. Getruckt im Jar 1596. Cumgratia

et Privilegio, 674 bladz. fo. Met portr.

Deze eerste uitgaaf van Van Meteren's historie, zonder voorkennis van den schrijver

verschenen, vermeldt geheel aan het einde (bladz. 669—670) de pogingen om langs den

noordoostelijken weg naar China en Indië te komen, beschrijft kort den tocht van 1594 be-

noorden Nova Zembla endoor straat Waigats, en de uitrusting van „vil schone SchifF" in

het volgende jaar. Daarmede hebben deze reizen hunne plaats in de Vaderlandsche ge-

schiedboeken gekregen: de Appendix op de kroniek van Ellert de Veer geeft (blz. 1 16/1 17)

ditzelfde verhaal (1597); de Nederlandsche uitgaaf van Van Meteren (Delft, Vennecool

1599) breidt het uit, en voegt de beschrijving van de twee latere reizen er aan toe (fol. 359/

360 en 390), met verwijzing naar „die selvighe navigatie gedruct tot Amsterdam by COR-

NELis Claessen." De uitgaaf van 1614 heeft er later nog eene mededeeling over de vaart

van HUDSON bijgevoegd, die daarna in Begin ende Voortgang \% opgenomen.

(Univ. bibliotheek te Amsterdam.)

1597.

Ephemerides novae et exactae Martini Everarti Brugensis. Ab anno

Incarnationis Domini 1590 ad annum 16 10. Ex novis tabulis Belgicis

authoris supputatae. Lugduni Batavorum, Anno M.D.XCVII. 4 + 468

bl. 4^

Het was deze „Dr. Martinus Everardus Bruggensis, ervarings-daghtafel- schrijver tot

Leyden" die aan Gerrit de Veer een brief schreef om „reeckenschap" te vragen van het

bericht in zijn reisverhaal over het te vroeg verschijnen van de zon op 24 Januari 1597.

(Univ. b. te Leiden. Zie Biblioiheca Belgica E 44.)

1597.

Tractaet ofte Handelinge van het gebruijck der Hemelscher ende

Aertscher Globe. Gheaccomraodeert naer die Bollen, die eerst ghesneden

zijn in Enghelandt door lo. Hondium, Anno 1693 [lees 1593], ende nu

gants door den selven vernieut, ... In 't Latijn beschreven door Robertum

HuES, Mathematicum, nu in Nederduijtsch overgheset, ende met diveersche

nieuwe verclaringhe endefigueren vermeerdert ende verciert. Uoorl. Hon-

dium. t' Amstelredam. Ghedruckt by Cornelis Claesz. Boeckvercooper,

woonende optWater int Schrijf-boeck, by de Oude Brugghe. A°.M. D.XCVII.

8 + 68 blz. 4°.
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op bladz. 50 en v. wordt gehandeld over „de afwijckinghe der naelden, van de plaetse des

waren Meridiaens, 't welckmen ghemeenelijck noemt de variatie van den Compasse".

(Univ. b. te Amsterdam en Utrecht, enz. Zie: flakluyi Society n°. 79;

De Amsierdamsche boekdr, II 144.)

Ï597.

Een Tractaet, seer'dienstelijck voor alle Zee-varende Luyden, door het

t'samen spreken van twee Piloten : Veel dinghen dienstelijck den Piloten

gheopenbaert, bysonderdie seerbegheerlijcke conste om te schieten Oost

ende West, ende d'opservatie van dien. t'Amsterdam: Voor Laurens

Jacobsz. Boeckvercooper, woonende op 't Water by de oude Brugghe, in

den vergulden Bybel. Anno 1597. — 10 bl. 40.

Dit tractaat dient als toelichtende tekst bij de paskaart door Mathijs Sijverts Lakeman
in 1594 uitgegeven. De inkleeding is merkwaardig met 'toog op de voorstelling van den

noordelijken zeeweg naar het Oosten. Mathias Sofridus rust zijn schip toe met een stel

molenwieken en met wielen, zoodat het als het ijs de vaart belet, door den wind over het ijs

kan worden voortbewogen. Zoo passeert hij „die Strate van Nassauwen", 't „Staten Eylandt",

de „Reviere Oby", den „Cape Tabin", waarna hij door een enge straat in „een groote wijdde"

komt. Hij vindt een berg van magneetsteen, dien hij voor den „Poles Magnetes" houdt, volgt

dan zuidwaarts een rivier en komt zoo in een overigens afgesloten zee waar hij „den Godt

Neptunus met sijn waghen" tegenkomt die een walrus najaagt. De god ontvangt hen in zijn

kasteel, en daar heeft het gesprek plaats van Mathias en zijn piloot Pamanus met „Her-

toogh Fantanus den Piloet van Neptuno". Deze onderricht hen over 't gebruik van de pas-

kaart „met den drie beenden passer." Als zij genoeg „scienci" hebben opgedaan maken ze

langs denzelfden weg de terugreis naar Enchuysen.

(Univers. bibliotheek te Amsterdam.)

1597/98.

Caert-thresoor, Inhoudende de tafelen des gantsche Werelts Landen,

met beschryvinghen verlicht, tot lust vanden Leser, nu alles van nieus met

groote costen ende arbeyt toegereet. Tot Middelburch, by Barent Lan-

GENES, ende men vintse te coop by Cornelis Claesz.

Atlas in 2 deelen, 16 + 462 en 200 bladzijden, klein 8° oblong.

Dit fraaie en dikwijls herdrukte atlasje behoort tot de uitgaven van Cornelis Claesz.

De eerste uitgaaf heeft geen jaartal op den titel, maar de opdracht van den Middelburg-

schen medeuitgever Bernardt Langenes aan de Staten van Zeeland is gedateerd van 20

Mey 1598.

Diegene van de door Jod. Hondius en Petrus Kaerius gegraveerde kaartjes waarop

de noordelijke kusten afgebeeld zijn, toonen reeds de resultaten van de inzichten van Petrus

Plancius en de onderzoekingen van Willem Barents. Op de beide wereldkaarten en op

die van Europa zijn de 4 pool-eilanden van Mercator niet meer afgebeeld, en Nova Zembla

heeft al vrij duidelijk de door Barents gevonden gedaante gekregen. Die van Noorweghen

(Noordwest-Europa) en Noordt Caep (geheel Scandinavië) hebben eene goed geteekende

noordkust ; de eerste geeft ook Nova Zembla en S. Hugo Willoughbes lajidsizn. Aan het ein-

de van het 2e deel is toegevoegd een kaartje van Waygats, eigenlijk van de Strate van Nas-

sau, aan de opnamen van de jongste expedities ontleend, met de vloot van 1595 in de Stz//e

Zee (Kara zee) zeilende. Een tekst van 2V2 bladzijde geeft mededeelingen over het zoeken
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van een noordelijken weg naar Indië, over de daartoe ondernomen Engelsche expedities in

westelijke en oostelijke richting, vermeldt ook Olivier Brunel, en beschrijft kort de tochten

van 1594 en 1595, en het uitvaren van de beide schepen in 1596, waarvan het eene thuis ge-

komen is. „Dat teghen het Oost gheseylt is, onder het beleydt van Willem Barentsz. is

noch niet wedercomen."

Het boekje moet dus reeds in 1597, vóór de terugkomst van de tochtgenooten van Ba-

rents gereed gekomen zijn.

(Univ. bibl. te Amst. Zie De Amsterdamsehe boekdr, II p. 154.)

1597/98.

De wonderlijcke Historie vande Noorders che Landen beschreven door

den Hoogh-gheleerden ende eerweerdigen Heere Olaus de Groote, Eerts-

bisschop van Vpsalen, ende Overste vande Coninckrijcken van Sweden

ende Gotlandt . . . Hier zijn noch by gevoecht seker Caertkens met haer

Beschryvinghe, tot verstant van dese materie dienende. Oock after aen by

ghevoecht verscheyden warachtige Nauigatien tegent Noorden, ghedaen

by onsen tijt, als op Nova Sembla, Groenlant ende door de strate van Nas-

souwen, anders Weygats ghenoemt, wel vremt om lesen. Ghedruckt tot

Amsterdam by Cornelis Claesz. opt Water int Schrijf-boeck.

16 + 302 -|- 14 bladen, met gegrav. kaartjes en houtsneeprentjes, 8°.

Ook met de uitgaaf van dit vertaalde boekje kon Cornelis Claesz. op belangstellende

lezers lekenen in die jaren van de reizen naar het Noorden. Met het oog daarop zijn van be-

lang de beide in den titel genoemde toevoegsels : voorin drie kaartjes uit het Caeri-Thresoor

met twaalf bladzijden beschrijvenden tekst, waarin ook even sprake is van de „hope van den

Noorderschen deurganck naer China of Cathay ; achterin op 28 bladzijden eene beschrijving

van de Engelsche en Nederlandsche tochten naar het Noorden.

In het door mij geraadpleegde exemplaar hebben we deze beschrijving in gewijzigde le-

zing. De laatste 12 bladen van het boekje zijn nieuw gedrukt om nog het geheele verhaal van

de derde reis te kunnen opnemen ; en daartoe is het uitvoerige journaal van de vroegere

Engelsche reizen (Stephen Berrowe 1556) plotseling afgebroken, en zijn deze voorgangers

met weinige woorden afgedaan. Het boekje moet dus in elk geval vóór de thuiskomst van

Heemskerk en de zijnen, „wtgaende october" 1597 gedrukt zijn; in den gewijzigden vorm

is het voltooid na dien datum, maar vóór de uitgaaf van Gerrit de Veer's Seylagien,

dus nog in 1597 of in het begin van 1598.

(Univ.bibl. te Amst. Zie De Amsterdamsche boekdr. II p. 132.)

1598.

Deliniatio cartae trium navigationum per Batavos, ad Septentrionalem

plagam, Norvegiae, Moscoviae, et novae Semblae, et per fretum Weygatis

Nassovicum dictum, ac juxta Groenlandiam sub altitudine 80 graduum

nee non adiacentium partium Tartariae, promontorii Tabin, freti Anian

atque regionis Bargi et partis Americae versus orientem, Authore Wil-

HELMO Bernardo Amstelredamo expeditissimo pilota. — Beschrijvinghe

vande drie seijlagien . . . door Willem Barents van Amstelredam de ver-

maerde Piloot. Auctore Wilhelmo Bernardo. Cornelius Nicolai excu-

debat. Baptista a Doetechum schulp, a^ 1598.

Kopergravure, 41 ^ X 56% cm.
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In deze fraaie kaart met de Noordpool als middelpunt, na den dood van Barknts en den

terugkeer van zijne reisgenooten verschenen, tegelijk met het reisverhaal, heeft „de vermaer-

de piloot" het resultaat van zijne onderzoekingstochten in teekening gebracht. In plaats van

de fabelachtige pool-eilanden van Mercator, nog in 1594 door Plancius, zij het met voor-

behoud, overgenomen, geeft hij een open poolzee te zien met het Nieuwe land (Spitsbergen),

en Nova Zemblu met uitvoerig geteekende west- en noordkust, en „Het behouden huis".

Eene reproductie van de kaart is aan deze uitgaaf toegevoegd.

(Univ. b. Amst. Zie De Amsterdamsehe boekdr. IV p. 443—445. — Hei

Boek 1915 p. 379—382.)

1598.

Cort onderwiis vande Conste der Seevaert beschreven deur den Licen-

ciaet RoDRiGO Zamorano, opper-Cosmographe ende Pilote van de Co-

nincklijcke Maiesteyt van Spanien : . . . Overgeset uut den Spaenschen in

ons Nederlantsche sprake: Deur Martin Everart. B. Tot Amstelre-

dam, By Cornelis Claesz. Boeckdrucker opt water int Schrijfboeck.

M.D.XCVIII. 48 bladen. 4O.

Op blad 15—22 de declinatietafel naar nieuwen stijl.

(Univ. b. te Amst. en Leiden. Zie De Amsterdamsehe boekdr, II p. 159.)

1599-

Navigatie ac itinerarium Iohannis Hugonis Linscotani in orientalem

sive Lusitanorum Indiam . . . Nunc vero Latine reddita, . . . Hagae-Comitis

Ex officina Alberti Henrici. Impensis Authoris & Cornelii Nicolai,

prostantque apud Aegidium Elsevirium. Anno 1599.— Descriptio totius

Guineae tractus . . . Accedit noviter historia navigationum Batavorum in

septentrionales oras, Polique Arctici tractus, cum Freti Vaygats detectione

summa fide relata. Hagae-Comitis Ex officina Alberti Henrici. Anno

1599-

8 -f- 124-1-48 bladz. fo, met platen en kaarten.

Aan deze, overigens eenigszins verkorte, Latijnsche uitgaafvan Linschoten's Hinerario

is, zooals de titel van het tweede stuk aangeeft, eene korte beschrijving van de drie noorde-

lijke reizen toegevoegd (p. 17—25 van het 2^ stuk), en daarbij de hiervóór beschreven kaart

van Willem Barents 1598.

(Univ. b. te Amst. en Kon. Bibl. te 's-Grav. Zie Tiele, Mcmoire biblio-

graphique p. 91—93. — De Amsterdamsche boekdr. II p. 173— 175.)

1599/1600.

Thresor de chartes, contenant les tableaux de tous les pays du monde,

enrichi de belles descriptions,&nouvellement mis en lumiere. [A laHaye,

de 1'Imprimerie d' Albert Henry, pour Corneille Nicolas.]

Atlas in 2 deelen, 16 -j- 472 en 208 bladzijden, klein 8° oblong.

Deze Fransche uitgaaf van het Caert-thresoor bevat dezelfde kaarten als de eerste Neder-

landsche, maar op vele kaartjes is in de omlijsting aan den kant een schaal van de breedte-

Linschoten XV. 8
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graden bijgegraveerd, wat ook in de Nederlandsche drukken met het jaartal 1599 reeds ge-

schied is. De vertaling is van I. de la Haye die de welwillendheid van den lezer inroept

voor zijn „coup d'essay", en het boekje opdraagt aan den Graaf van Egmond, prins van

Gavre, Steenhuyse etc. In den tekst bij het kaartje van Waygais is eene kleine wijziging ge-

komen. De terugkomst van het schip van Barents en diens dood wordt meegedeeld en dan

volgt deze vermelding: „Les descriptions de ces voyages sont descrites en des Hvres apart,

Ie Lecteur curieux les pourra voir." We moeten de uitgave van het boekje dus na die van De
Veer's reisverhaal zetten, en na de Nederlandsche drukken met jaartal 1599, die deze ver-

melding nog niet hebben.

(Univ. b. te Amst. Zie Het Boek 1913 p. 180.)

1599-

De Const der Zee-vaerdt, begrypende seer nootwendighe saecken voor

allerhande Zee-vaerders, als Schippers, Stuerlieden, Piloten, Boots-volck

ende Coop-lieden. Van nieus door den Authoor oversien ende verbetert,

midsgaders een bequaem Hydrographical discours, om door 5. verschey-

den wegen na Cathaia ende China te seylen ; Beschreven door den ervare-

nen Willem Bourne, Enghelsman. t' Amstelredam, by Cornelis Claesz.

op *t Water, in \ Schrijf-boeck. An. 1599.

4+56bl.4°.

Vertaling van „A Regiment of the Sea", in 1573 te Londen verschenen en dikwijls her-

drukt. Van de Nederlandsche vertaling gaf Cornelis Claesz. een nieuwen druk in 1609.

Het „discours" begint op bl. 50 verso, en heeft (in de uitg. 1609) dit opschrift

:

„Eenen Hidrophicalen overloop ofte verhael, om te verthoonen de passagie nae Cathaya

op vijf manieren van weghen, daer van twee weghen bekent zijn, ende de drie andere ghe-

supposeert, daer in ghy de distantie tot Cathaya weten mooght, als oock op wat streken en-

de winden op den Compas ghy seylen sult om 'tselve te becomen, als mede de reste van 't

Oost- Indien."

Dit discours is later opgenomen in Begin ende Voortgangh (1646), achter het Verhael van

de tweede Schipvaerd onderJacob van Neck p. 41—49 ; en in de „Eerste Schipvaert ....

door de Waygats" bij Jan Jansz. (1648).

(Britsch Mus. te Londen. De herdruk van 1609 in de Univ. b. te Amst.

Zie De Amsterdamsehe Boekdr, II p. 179. — Tiele Mémoire p. 115, 165.)

1599-

De Havenvinding. Tot Leyden, in de druckerye van Plantiin, by Chris-

TOFFEL VAN Ravelenghien, Gesworen drucker der Vniversiteyt tot Ley-

den. CIO.ID.IC. Met Priuilegie.

28 blz. 40

Dit werkje is, zooals men mei grond aanneemt, door Simon Stevin geschreven in op*

dracht van Prins Maurits, en is feitelijk een verslag van de denkbeelden van Petrus Plan-

Cius en Reynier Pietersz. over het bepalen van de lengte op zee, door waarneming van de

miswijzing van het compas. Bepaaldelijk was aan de zeevaarders op de tochten naar het

noorden opgedragen zulke waarnemingen te doen en later de resultaten mede te deelen.

(Kon. Bibl. te *s Grav. Zie Bibl. Belg, S \1Z\DeAmsterda7t1sche Boekdr.

III p. 48-50.)
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i6oo.

Een corte onderrichtinge, belanghende die kunst vander Zeevaert, waer

in ghehandelt wordt, hoemen die selfde sullen moghen verbeteren, ende

oock met een wederleyt die abuysen die daghelicks door onbequame Leer-

meesters om Havens te vinden, wassen ende toenemen. Allen die ter Zee

handelen tot een ghetrouwe waerschouwinghe, door Aelbert Hendricksz.

anders Aelbert Haeven. t'Amstelredam,By Herman deBuck, inde Mol-

steegh, voor Aelbert Hendricksz. anders Haeyen, A^ 1600.

6 4- 64 bladz. 40.

In dit strijdschrift van den stuurman en kaartenmaker Aelbkrt Haeyen tegen AeHaven-

vinding en in 't algemeen tegen Petrus Plancius en andere onbevaren leermeesters is ook

(o. a. p. 17) sprake van de waarnemingen van Willem Barents op zijn noordelijke reizen

en van andere zeevaarders.

(Kon. Bibl. te 's Grav. Zie De Amsterdatnsche boekdr. Hl p. 39, 50, 1 14.)

1600.

Petri Bertii Tabularum geographicarum contractarum libri quatuor,

cum luculentis singularum tabularum explicationibus. Amstelaedami,

apud Cornelium Nicolai, Anno 1600. Veneunt autem Arnhemii apud

Joannem Johannis.

4 + 646 p. met 173 kaartjes, 48 p., klein 8° oblong.

In deze Latijnsche uitgaaf, die ik alleen in den a**" en 3^" druk {1602, 1606) heb kunnen

raadplegen, is het Caert-thresoor een wezenlijk wetenschappelijk werk geworden, doordat

een kundig geograaf den tekst heeft geschreven. Op twee plaatsen spreekt Bertius van de

tochten naar het noorden. Bij het kaartje van de regiones septentrionales — in de 3« vitg. dat

van Nortcaep — is eene uitvoerige descriptio hyperboreorum gevoegd, waarin gehandeld

wordt over de mogelijkheid om langs dien weg Cathai te bereiken, met aanhaling van Pau-

lus Jovius en Julius Caesar Scaliger, en met eene mededeeling over de reizen van

1594— 1597. Bij het kaartje van Vaygats, geheel achteraan geplaatst, geeft de tekst een korte

beschrijving van de drie seylagiën in haar geheel.

Deze mededeelingen zijn later (1609) overgenomen in den nieuwen Nederlandschen tekst

van jAC. ViVERius, o. d. t. Handboek of Cori begrijp der caerten.

(Bibl. Nat. te Parijs; latere dr. in de Kon. bibl. te 's Grav. en de Univ. b.

te Amst. Zie Petit, Bibliographische lijst der werken van de Leidsche

hoogleeraren^ p. 145. Denucé, Oud-Nederl. kaartinakers II p. 144 )

1601.

Voyagie, ofte Schip-vaert, van Ian Huyghen van Linschoten, van by

Noorden om langes Noorwegen deNoortcaep,Laplant, Vinlant, Ruslandt,

de Witte Zee, de Custen van Candenoes, Swetenoes, Pitzora, &c. door de

Strate ofte Engte van Nassau tot voorby de Revier Oby. Waer inne seer

distinctelicken verhaels-ghewijse beschreven ende aenghewesen wordt,

alle t' ghene dat hem op de selve reyse van dach tot dach bejeghent en

voorghecomen is. Met de afbeeldtsels van alle de Custen, Hoecken, Lan-



296

den, Opdoeningen, Streckinghen, Coursen, Mijlen, ende d'ander mercke-

licke dingen meer : Gelijc als hy 't alles selfs sichtelicken ende waerachte-

licken nae 't leven uytgeworpen ende gheannoteert heeft, &c. Anno 1594

ende 1595. Ghedruct tot Franeker, By Gerard Ketel. Aan het slot : Ghe-

druct tot Franeker, by Gerard Ketel, Voor Jan Huyghen vanLinscho-

TEN, resideerende binnen Enchuysen. Anno 1601.

8 -|- 38 bladen, P, met gegraveerd titelblad, en 15 groote platen.

De titelplaat vormt eene omlijsting, waarbinnen de eigenlijke titel gedrukt is. In de omlijs-

ting Samojeden met boog en pijlen gewapend, visschen, een ijsbeer en een walrus, en onder

den titel een kaartje van het Fretum Nassovicum, met het zuiden naar boven. Een opdracht

van 3 bladzijden, gericht aan de Staten Generaal en de Gecommitteerde Raden ter Admira-

liteyt, is gedateerd i Jan. 1601. Daarop volgt de Ode van CoRN. Taemsz. van Hoorn, getiteld

Vaygats, ofte. DeSiraet van Nassau, Aen .... mijn Heeren de Staten van Hollandt ende West-

Vrieslandt (5 bladz.), reeds in 1595 in het Reys-geschrift gedrukt, nu herdrukt met kleine

wijzigingen, waaronder de reeds vermelde lezing „waen cosmographist", waar sprake is van

Petrus Plancius, en met invoeging van 12 regels, waarin de nieuw gegeven geografische

namen, Straet van Nassau, Eylandt der Heeren Staten, enz. worden opgesomd. Hierop vol-

gen zes sonnetten, waarvan drie reeds in 1595 gedrukte, en drie nieuwe van CoRN. Taemsz.,

H. I. COMPOSTEL, en een, onderteekend Praestat dum Heet, een Latijnsch gedicht met het-

zelfde onderschrift, en twee Nederlandsche lofdichten, van Jacobus Viverius en E. VoR-

STIUS.

Bij de eerste reis (1594) zijn 14 platen gevoegd, ong. 27^/2 cm. hoog, 34^2 cm. breed, die een

volledig stel landverkenningen geven van de Noordkaap af, enkele uitvoerige afbeeldingen

en een uitslaande kaart van straat Vaygats met de kusten oostelijk en westelijk daarvan. Dan
volgt een kaart van de geheele route van de beide reizen. Ziehier het overzicht, met de blad-

zijden waar de prenten in de uitgaaf van de Linschoten-Vereenigi7ig (1914) zijn geplaatst

:

1. Waerachtighe opdoeninghe ende vertooninghe vant lant ofte eylant

de Noort caep uitg. 1914 blz. 36

2. (fol. 4) Noort-caep, ende Noort-k)ai — Wardhuys — Kegor . . . „ „ „ 38

3. (fol. 4) van Kegor... tot Kilduyn, met afb. van Kilduyn „ nu 4°

4. (fol. 5) Reede ende 't gehuchte van 't eylant Kilduyn „ n n 42

5. (fol. 6) Kilduyn — Tiribirij „ „ „ 44

6. (fol. 8) Candenoes — Swetenos — Toxar „ ah 56

7. (fol. 9) Toxar — Pitsora, en 't Eylant Vaygats „ n » 64

8. (fol. Il) west zyde vande straet Nassau „ n n 7^

9. (fol. 13) de Straet... van weder zyden n n ji 84

10. (fol. 14) Oostzyde vande Straet — eylant van Maelson „ r n 88

11. (fol. 16) Staten eylant met dat byleggende lant „ „ „ 96

12. (fol. 20) eylanden van Orangien ende Mauritius „ „ n "S
13. (fol. 20) uitslaande kaart, 27V2 X 54 cm., van Toxar tot voorby de re-

viereOby „ „ «120
14. (fol. 22) 't eyland van Wardhuys, enz „ „ n 128

15. (fol. 24) kaart, 30 X 35 cm van HoUant af tot voorby de Revier

Oby, met afbeeldingen van Samojeden, afgoden en rendierslee . . „ „ „ 136

(UniV b. te Amst. Zie Tiele, Mémoire p. 1 90, Uitgeg. door S. P. THonoré
Naber, 's Grav. Mart. Nijhoif 19 14, als n^, VIII van de Werken der Z/«-

schotefi Vereenigifig.)

c. i6or.

Asiae tabula nova multis in locis tam ex terrestri peregrinatione quara
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recentiori navigatione ab exploratissimis naucleris emendata et multo

quam antea exactior edita. Gegraveerde kaart in 8 bladen, elk 53 cm.

hoog en 37 cm. breed, te zamen 106 bij 148 cm.

Deze kaart, die we tot de door Plancius ontworpen en door de van Doetecums gegra-

veerde kaarten mogen rekenen geeft de resultaten van de laatste zeereizen, met name van

de reis van VAN Neck en van Warwijck. Daar de oudste gedateerde uitgaaf van het

journaal van deze reis het jaartal i6oi heeft, zal de kaart in dat jaar of spoedig daarna ver-

schenen zijn. Op deze kaart is Nova Zembla geteekend naar de beschrijving van Barents

met het Behouden huis. Bij de afbeelding van het huis staat het bijschrift : Forma domus et

habitationis illius quam Guiljelmus Barentsonus cum suis ad hyemandum construxerant

1596. Westelijker Matsinof Islands en Sr. Hugo Willoughbes land, die door Barents zelf

al weer van de kaart waren weggelaten.

(Een ex. in het bezit van Jhr. J.W. Six te 's Grav. Z\q De Amsterdamsehe
doekdr. IV p. 411.)

1603.

Aardglobe, bekend als de MoLYNEUX-globe, gegraveerd door Jodocus

HoNDius 1592, bijgewerkt met de nieuwe ontdekkingen tot 1603. Globe

van 2 voet 2 inches middellijn, met de bijbehoorendehemelglobe bewaard

in de Middle Temple library te Londen.

Op deze herziene glohe is cene inscripüe aa.ngebva.chi : „Addiiw?istn the norihpaHs to

1603. Daaronder zijn de ontdekkingen van Willem Barents aangegeven, met Het behou-

den huis. Westelijker Sir Hugo Willoghbi hts land. Na HONDIUS bracht ook VAN Langren

de noodig geworden vernieuwingen op zijne globes.

(Zie Clem. R. Markham in de uitgaaf Tractatus de globis eteorum usu^

by RoBERT HuES, van de Hakluyt Society, n^. 79. — Wieder, De globe van

Van Langren Ao 1612 in Tijdschr, Aardr. Gen. 19 15.)

1604.

Ad Vitellionem paralipomena, quibus Astronomiae pars optica traditur;

authore Ioanne Keplero S. C. M.is Mathematico. Francofurti, apud

Claudium Marnium & Haeredes Ioannis Aubrii. Anno M.DCIV. Cum
Priuilegio S. C. Maiestatis. 16 -^- 468 bladz. 4°.

In het 4e hoofdstuk „De Refractionum mensura" wordt uitvoerig gehandeld (blz. 138

—

143) over de waarneming der Hollanders in het hooge Noorden: „De observatione HoUan-

dorum in alto Septentrione".

(Univ. bibliotheek te Amsterdam.)

1605.

[Nieuw graetbouck nae den ouden styl uyt de aldercorrecste observatien

van den vermaerden astronomo Tycho Brahe, gecalculeert ende gestelt

op ten meridaen deser Nederlanden, enz. te Amst. bij Willem Jansz.

Blauw 1605.]

Voor de uitgaaf van dit boekje werd op 19 Maart 1605 octrooi gegeven aan Willem

Jansz. Een exemplaar is tot dusver nog niet gevonden. In den in 1608 verschenen zee-

atlas. Het Licht der Zeevaert, werd een declinatietabel gegeven naar den Nieuwen Stijl.
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(Zie Baudkt, Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu blz. 154

;

Tijdschr. v. boek- en bibL-wezen VI 134.)

1605.

Nova universi terrarum orbis mappa, ex optimis quibusque geographicis

hydrographicisque tabulis summa industria accuratissime delineata, duo-

bus planispheriis grapliice depicta a Guliel Janssonio Alcmar.

Groote gegraveerde kaart in 18 bladen, tezamen 134 -f- 244 cm.

Deze groote wereldkaart in 2 halfronden is naar het eenige bekende exemplaar in de ver-

zameling van The Hispanic Society of America, in facsimile uitgegeven in 1914, met eene

toelichtende studie door Edward LutherStevenson.
De kaart geeft de resultaten weer van de noordelijke reizen

;

't „Nieuland", „Beeren

Eylandt", en „Nova Zemla" zijn afgebeeld met al de Nederlandsche namen, en met een uit-

voerige Latijnsche beschrijving van de tochten. Zij geeft ook nog de eilanden S, Hugo Wil-

loubes lant en Matsin.

(De Univ. bibl. te Amst. bezit de facs.-uitgaaf en het boek van St.:

Willem Janszoon Blaeu 1571— 1638, a sketch of his life and workwith

an especial reference to his large world map of 1605 . . . by Edw. L. Ste-

venson. New York 19 14.)

1606.

Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula auct.

Gul. Janssonio. 1606. Ja. van den Ende sculpsit.

Wereldkaart van Willem Jansz. [Blaeu] op een enkel blad, in omlijsting met voorstel-

ling van de planeten, de elementen, de jaargetijden en de wereldwonderen. De poollanden

zijn ook hier geteekend naar de Hollandsche ontdekkingen, met tusschen het Nieulandt

(Spitsbergen) en Nova Zemla nog S. Hugo Willoubes landtn Maisin. Nova Zemla heeft de ge-

heele kustbeschrij ving van Barents, ook Hei behouden huys^ en nog dit bijschrift: Nova Zemla

anno 1596 a Gulielmo Barentsono Amstelodamensi detecta est nomine illustrissimorum

Foederatarum Belgii Provinciarum Ordinum. De magnetische pool is niet meer aangegeven.

De kaart is met wijziging van den naam (Guiljelmo Blaeuw) en weglating van het jaar-

tal later in den Atlas van Blaeu opgenomen. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht naar

aanleiding van nieuwe ontdekkingen, maar de teekening der Noordpoollanden is zoo ge-

bleven.

(Univ. b. te Amst. Zie Stevenson, Willem Jansz. Blaeu, New York 19 14

p. 52, met sterk verkleinde afbeelding.)

1606.

Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographicae meditationes de fa-

brica mundi et fabricati figura. Jam tandem ad finem perductus quam plu-

rimis aeneis tabulis Hispaniae, Africae, Asiae et Americae auctus ac illus-

tratus a Iudoco Hondio. Quibus etiam additae, praeter Mercatoris, dilu-

cidae et accuratae omnium tabularum descriptiones novae studio et opera

Pet. Montani. Excusum in aedibus Iudoci Hondii Amsterodami 1606.

— In sommige ex. : Excusum impensis Cornelii Nicolai Amsterodami

ï6o6. In andere 't adres van lo. Ianssonius te Arnhem.
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XVI -f- 354 -|- 36 bladz. met 144 kaarten, fo.

In deze en alle volgende uitgaven van den grooten MERCATOK-altas door Joü. Hündius
is op de kaart van den Folus Arcticus met de vier pooUanden eene wijziging gebracht in

overeenstemming met de ontdekkingen van 1594—1597. Het naar Europa gekeerde pool-

land is kleiner gemaakt en de nieuw gevonden kusten van Spitsbergen (t Nieuwlant) en

Nova Zembla zijn op hun plaats bijgegraveerd. Verkleind vindt men dezelfde voorstelling

in den Atlas Minor van 1607 en later.

De tekst van Petrus Montanus geeft eerst MkrcatoR's mededeelingen over de oude

teekening, maar verwijst deze voorstelling vervolgens naar het gebied der fabelen, met mee-

deeling van de resultaten der Hollandsche zeevaarders op de tochten van 1594 tot 1597.

(Over de verschillende exemplaren zie Averdunk en Müller-Rein-

HARD, Gerhard Mercator y p. 94. Zie ook Tjele, Nederl. bibliographiev.

land- en volkenk, p. 166, 167 ; Ret Boek 1915 p. 382—384.)

1608.

Eerste stuck der wisconstige ghedachtenissen van t Weereltschrift (Cos-

mographia), inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft den Door-

luchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere, Maurits, Prince van

Oraengien, Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe. Tot Leyden,

Inde druckerye van Jan Bouwensz. Int laer CIDIOCVIII. P.

Het 5e bouck des Eertclootschrifts „van de Havenvinding" staat op blz. 163— 175.

Geheel aan het einde, in den „Anhang van der Dwaelders onbekende roersels" behandelt

de schrijver „de ervaring gheschiet op de vermaerde seylage van Willkm Barentsen
metten sijnen in Nova Zembla" (blz. 355).

(Univ. bibl. te Amsterdam, Leiden, Utrecht, Luik, en elders. Zie BibL

Belg. S 140.)

1608.

Het Licht der Zee-vaert, daerinne claerlijck beschreven ende afghe-

beeldet werden alle de Custen ende Havenen . . . Wt de alderbeste Zee-

beschrijvers ghes:hriften (als Lucas Jansz. Waghenaer ende meer ande-

re) eensdeels vergadert .... door Willem Ians zoon. Tot Amsterdam.

Ghedruckt bij Willem Janszoon, wonende op 't water by de oude brugghe,

inde vergulde Zonne-wijser. Anno 1608. Met privileejie voor zeven jaren.

8-(-52 + i22-|-i34 bladz. met 41 kaarten. P. oblong.

In dezen eersten zee-atlas van Willem Jansz. Blaeu zijn de noordelijke kusten tot

Nova Zembla opgenomen in de geregeld doorloopende beschrijving van het Oosterwater.

Deze kustbeschrijving is gegeven op de volgende kaarten :

33 Pascaarte vant Noordersche deel van Noorwegen van Drenten aflf tot om de Noort-

caep toe, . .

.

34 ... de gheleghentheijt der Zeecusten die tusschen de Noortcaep ende de mondt vande

witte zee zijn gheleghen. (Hierop kartons van Kildijn, Kegro ende Laus, en Warhuijs).

35 ... de Riviere van Kola. (Kartons van Swetenoes en Lombascho).

36 Pascaarte vande witte zee. — Afbeeldinghe vande Riviere van Archangel.

Het oostelijkste punt op de kaarten (34) is C. Swelgenoes met het eiland Colgoij. De tekst

heeft nog twee hoofdstukjes zonder kaart en zonder landverkenningen : De gheleghentheyt
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•an de custen van Ruslandt tusschen C. de Candenoes ende Nova Zembia ; en : De ghele-

i^hentheyt van Waygats ende Nova Zembia. Het verste punt dat genoemd wordt zijn „de

Eylanden vanOrangien,het noordelij cste van Nova Zembia, die gheleghen zijn opde hoochte

van Tj. graden ende een half."

Over „het vinden der lengde" en de theorieën op de „Naeldwysinge" gegrond, uit de uit-

gever zich in de mededeeling aan den Lezer.

(Univ. b. te Amst. Zie Tijdschr. v. boek- e?i bibliotheekwezen 1908 p.

119— 137.)

1610.

Mitternachtige Schiffarth, von den Herrn Staden inn Niderlanden vor

XV Jaren vergebenlich fürgenommen, wie dieselbige anzustellen, dass man
daselbst herumb in Oriënt und Chinam kommen moge, . . . Gestellt durch

Helisaeum Röslin . . . Getruckt zu Oppenheim durch HieronymumGal-
LART, in Verlegung Joh. Theod. de Bry. Anno 1610. 16 + 156 blz. 8°.

Met een gegraveerde kaart.

De schrijver heeft zorgvuldig het reisverhaal van de Veer (uitg. HuLSius 1598) bestu-

deerd, daarbij het Theatrum Ortelii en de kaart van Willem Jansz. van 1606. Hij komt

tot de conclusie, dat een noordelijkere cours moet genomen worden om de noord-oostelijke

doorvaart te vinden ; het kaartje maakt zijne meening duidelijk. Het betoog is uitvoerig

behandeld en de kaart afgebeeld, in „De reis van Jan Cornelisz. May naar de Ijszee en

de Amerikaansche kust 1611—1612" uitgeg. door S. Muller Fzn. 1909 {Linschoten-

Verun. n°. i).

(Kon. Bibl. te 's Gravenhage.)

1611.

Rerum et urbis Amstelodamensium historia . . . Auctore Joh. Isacio

PoNTANO. Amsterodami, sub Cane vigilanti excudit Iudocus Hondius. An.

D. 1611.

8 + 292 -j- 6 + 41 bladz. P.

Cap. XIX—XXVI van het tweede boek handelen over de groote zeevaartondememingen

van 1 594 en volgende jaren. Na eene inleiding (cap. XIX) worden de reizen naar het noorden

verhaald (cap. XX—XXII) op blz. 128— 144. Drie prentjes naar die van Linschoten's

reisbeschrijving en acht naar die van De Veer nagegraveerd illustreeren dit hoofdstuk. Er

bij gevoegd is een uitslaande kaart naar de groote in 1598 uitgegeven kaart van Barents,

waarop de apocryphe Willoughbes en Matsyn eilanden zijn bijgeteekend, en de ijsgrens in

1608 door HuDSON gevonden. Weggelaten is de magnetische poolrots, en bij straat Anian

en kaapTabin is door inscripties gewezen op de onzekerheid van de teekening. Aan het slot

van het reisverhaal is eene gegraveerde voorstelling van de ontvangst der teruggekeerde

zeelieden in het Prinsenhof tusschen den tekst gedrukt ; de opengelaten ruimte was wat te

klein, zoodat het bovendeel van de prent niet mee kon afgedrukt worden. Dan volgt eene

weerlegging van de bezwaren tegen het zoeken naar de noordelijke doorvaart (cap. XXIII).

Op bladz. 231/232 de dood van Heemskerk met afbeelding van het grafmonument.

De Nederlandsche uitgaaf, Historische Bcschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-siadt

Amsterdam^ 1614, geeft dit alles evenzoo ; alleen is de prent van de ontvangst nu geheel

afgedrukt.
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(Univ. b. te Amst., Leiden, Utr., en Kon. Bibl. te'sGrav.ZieTiELE, J/^-

moire bibliographique p. 1 1 1, Het Boek 191 5 p. 384.)

1612.

Beschryvinghe vander Samoyeden Landt in Tartarien. Nieulijcks onder

't ghebiedt der Moscoviten gebracht. Wt de Russche tale overgheset, An-

no 1609. Met een verhael vande opsoeckingh ende ontdeckinge van de

nieuwe deurgang ofte straet int Noordwesten na de Rijcken van China en-

de Cathay. Ende Een Memoriael gepresenteert aenden Coningh van Spaen-

gien, belanghende de ontdeckinghe ende gheleghentheyt van 't Land ghe-

naemt Australia Incognita. t* Amsterdam, by Hessel Gerritsz. Boeck-

vercooper, opt Water, inde Pascaert, Anno 161 2.

20 bladen 4O en 3 kaarten met 4 tekstkolommen op de rugzijde.

Zoowel in de inleiding van Hessel Gerritsz. als in de beschrijving van der Samojeden

land door Is. Massa is sprake van de onderzoekingstochten der Hollanders naar het Noord-

oosten. Een van de kaarten geeft de westelijke reisroute van Hudson, de tweede beeldt de

Russische noordkust af, door Is. Massa naar een Russisch voorbeeld geteekend, en op de

rugzijde wordt weer over de onderzoekingen in die richting en de meeningen van Plancius,

Barents en Linschoten gehandeld. De derde is eene wereldkaart in 2 halfronden. Een

plaat beeldt de Samojeden af met hun afgoden. Deze stukken zijn door Hessel Gerritsz.

in 1612 en 1613 in 't Latijn vertaald en meermalen herdrukt met telkens veranderde titels,

in andere volgorde, en met belangrijke wijzigingen en toevoegingen.

Het geheele boekje is in 1878 in facs. uitgegeven door Fred. Muller & Co.

(Zie G. M. AsHER, Henry Hudso7i the navigator ^ London 1860, p,

XLIII—XLIX, 267— 270. TiELE, Mémoire 1867 p. 179— 190. The aretic

North-east a?id West passage. Fr. Muller & Co. 1878.)

Deze geheele bundel is in 't Duitsch en in 't Latijn vertaald door Goth. Arthus van

Dantzig, en opgenomen in de verzamelingen van de Bry (io« deel van de oostelijke reizen

1613) en HuLSiUS (12^ Schiffart, 1614). Daarbij copieën van de kaarten van Linschoten

(Voyagie 1601, pi. 15, het bovengedeelte, en 3 kleinere kaarten), Hessel Gerritsz. (de

reisroute van Hudson), en Is. Massa (ook naar Hessel Gerritsz.), en de prent van de

Samojeden en hun afgoden.

(Zie A. G. Camus, Mémoire sur la coll, des grands etpet. voyages p. 253

—258. TiELE, Mémoire p. 188, 189.)

1613.
/

Descriptio ac delineatioGeographica detectionis freti, sive, Transitus ad

Occasum supra terras Americanas, in Chinam atque laponem ducturi Re-

cens investigati ab M. Henrico Hudsono Anglo. Item, Exegesis Regi His-

paniae facta, super tractu recens detecto, in quinta Orbis parte, cui nomen

Australis incognita. Gum descriptione Terrarum Samoiedarum,&Tingoe-

siorum, in Tartaria ad Ortum Freti Waygats sitarum, nuperque sceptro

Moscovitarum adscitarum. Amsterodami, Ex Officina Hesselii Gerardi.

Anno 16 13. 52 bladz. 4^, met kaarten.
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Deze volledigste Latijnsche uitgaaf van de collectie van Hessel Gerritsz. bevat, be-

halve 't geen de Hollandsche uitg. heeft, een kaart van Spitsbergen en Nova Zembla, eene

beschrijving van de reis van May, een stuk over de ontdekking van Spitsbergen, een hout-

sneeprent van een walvisch, een fraaie gravure van twee walrussen, een toevoegsel van

Hessel Gerritsz. over den strijd met de Engelschen betreffende Spitsbergen en een stuk

van Plancius over de ontdekking van Spitsbergen door Heemskerck, Barents en de : ; ijp.

De Latijnsche tekst met Engelsche vertaling is in 1878 uitgegeven door Fred. Muller
&Co.

(AsHER 1. c. p. 268, 269; TiELE, Méni. p. 183, 184; Jhc arcHc North-

east and Westpassage. Amst. Fred. Muller & Co. 1878.)

1613.

Histoire du pays nomraé Spitsberghe. Monstrant comment qu'il est trou-

vée, son naturel & ses animauls, avecques La triste racompte des maux,

que noz Pecheurs, tant Basques que Flamens, ont eu a souffrir des Anglois,

en 1'esté passée. TAn de grace, 16 13. Escrit par H. G. A. Et en apres une

Protestation contre les Angloys, & annullation de touts leurs frivoles argu-

mens, parquoy ils pensent avoir droict, pour se faire Maistre tout seul, du-

dict Pays. En Amsterdam, a 1'ensiegne du Carte nautique M. DC. XIII. 30

blz. 40. Met twee uitslaande platen.

De schrijver, tevens uitgever, Hessel Gerritsz. van Assum verhaalt als inleiding hoe de

voorstelling van de pooUanden by Mercator onjuist is gebleken door de ontdekking vanJan
CoRNELis de Rijp, Heemskerck en Barents, laat dan (blz. 4—9) een uittreksel uit het

eigenhandige journaal van Willem Barents volgen, loopende, na vermelding van de

uitreis op 18 Mei, van 5 tot 29 Juni (1596). Er blijkt ook uit, dat de naam Spitsbergen al

dadelijk door de ontdekkers aan het land is gegeven. Verder verhaalt de schrijver het mee-

ningsverschil en de scheiding van de beide schepen, en zegt iets over de verdere reis van de

Rijp
;
geeft dan een overzicht van de latere reizen er heen, door Hudson, Willem van

MuYEN en anderen. Daarop volgt de uitvoerige beschrijving van het land en van de dieren

die er op en om leven, en het verhaal van de twisten tusschen de Engelschen en de Hollan-

ders en anderen in 1613, en de weerlegging van de pretenties der Engelschen door Petrus

Plancius. Een schip in houtsnee staat op de keerzijde van den titel, een walvisch op blz. 18.

Een gegraveerde kaart van de Ijszee tusschen Noorwegen, Spitsbergen en Nova Zembla,

gedeeltelijk naar John Daniel, en eene fraai gegraveerde afbeelding van twee walrussen

zijn als uitslaande platen aan het boekje toegevoegd.

Het boekje is in Engelsche vertaling, van de hand van Basil H. Soulsby, uitgegeven

met inleiding door W. Martin Conway voor de //öyè/ay/ 5<?aV/y (M;ör>èi 2* ser. 11). Daar

wordt ook de titel gegeven van een anderen druk van hetzelfde jaar.

(Kon. Bibl. te 's Gravenhage: Pfl. Knuttel 2053. Een ex. met eenigszins

gewijzigden titel in de coU. Ant. Mensing te Amst.)

1613.

Septentrio Novantiquus, oder Die newe Nort-Welt. Das ist : Gründliche

und warhaffte Beschreibung aller der Mitternachtigen und Nortwerts ge-

legenen Landen und Insulen, . . . Zuvor in Teutscher Sprach nie aussgan-

gen, sondern an jetzo erst alles aus vielen unterschiedenen Schrifften . .

.
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verdeutschet . . . durch Hieronymum Megiserum. Leipzig, in verlegung

Henning Grossen des Jüngern. Anno 1613.24+512 bladz. kl. 8^.

Cap. L—LVI (blz, 367—444) handelen over de noord-oostelijke vaart en over de Samo-

jeden enz. Als bronnen zijn de Veer (uitg. Hulsius) en Hessel Gerritsz. gebruikt. Een

prentje aan den laatstgenoemde ontleend en een poolkaartje dienen tot illustratie.

(Univ. bibliotheek te Leiden.)

[614.

Institutiones Astronomicae & geographicae, Fondamentale ende gron-

delijcke onderwysinge van de Sterrekonst, . . . Beschreven door D. Adria-

NUM Metium Alcmariensem, Mathescos Professorem in de Universiteyt

van Vrieslandt. Ghedruct totFraneker, by Thomas Lamberts Salwarda,

voor Willem Jansz. tot Amsterdam in de Sonnewyser. i6 14. Met privilegie

voor ses jaren. 12-I-224-I-110 bladz. 4°.

In „het derde boeck van de ronde globen" handelt de schrijver (blz. 126) van de refractien

der sterren, en haalt daarbij als exempel ende bewijs de waarneming aan van „onse Hol-

lantse stuerluyden, die op het Eylant Nova Sembla haer verwinterden".

(Univ. bibliotheek te Amsterdam.)^

1616.

P. Bertii Tabularum geographicarum contractarum libri septem. In

quibus tabulae omnes gradibus distinctae, descriptionesaccuratae,caetera

supra priores editiones politiora auctioraque . . . Amsterodami, sumptibus

et typis aeneis Iudoci Hondii. Anno 16 16, 16 + 840 blz. 8° oblong.

Deze vernieuwde en vermeerderde uitgaaf van het atlasje van Bektius maakt van de Ter-

rae septeiitrionahs een afzonderlijk werelddeel. Het eerste kaartje, de pooUanden in cirkel-

projectie, is verkleind naar de gewijzigde MERCATOR-voorstelling ; in den tekst wordt nu

ook hier eerst de MERCATOR-beschrijving weergegeven, om ze dan te weerleggen. Daarop

volgen kaartjes van Spitsbergen, Groenland, IJsland, Nova Zembla en Straat Vaigats,

waarvan het eerste en de laatste twee de resultaten van de Hollandsche reizen van 1594

—

1597 weergeven. Ook de uitvoerige tekst geeft van deze reizen bericht.

(Univ. b. te Amst. Zie TiELE, Nederl. bibliographie van land- en volken-

kunde p. 25. Petit, Bibliographische lijst der werken van de Leidsche hoog-

leeraren p. 145. Denucé, Oud-Nederlandsche kaartniakers II p. 144. Het

^^<f/èi9i5p. 383—384.)

1623.

Zeespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe in de Konst der zee-

vaert, En Beschryvinghe der See'n en kusten van de Oostersche, Noordsche,

en Westersche schipvaert. Wt ondervindinghen van veel ervaren Zeevaer-

ders vergadert, en t' samen ghestelt door Willem Jansz. Blaeuw. Tot Am-
sterdam, Ghedruckt by Willem Jansz. Blaeuw, inde vergulde Sonnewy-

ser. 1623. Met privilegie voor thien jaren. P.
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In dezen nieuwen zeeatlas van W. J. Blaeu wordt de noordelijke Ijszee uitvoerig in twee

afzonderlijke boeken behandeld : Des tweeden Deels Vijfde Boeck . , . inhoudende De

Beschryvinghe der Seekusten van Noorweghen. Van der Neus tot de Noordkaep, en van

't nieu ghevonden Landt Spitsberge. Hierin de volgende kaarten :

41. Pascaarte vande Westcuste van Noorwegen en Spitsberge. (Westelijk en Zuidelijk

reikt de kaart tot IJsland en Schotland, zoodat ze omvat Hitlant, Fero en lan Mayen Eylant).

42. De Zeecusten van Noorwegen tusschen Der Neus en Schuteness.

43. Het Liet van Bergen. . . in twee stucken.

44. ... van Olde tot Stemmeshest.

45. Het Liet van Dronten.

46. De Custen van Noorweghen tusschen Dronten en Tromsondt

.

47. ... van Tromsondt om de Noord Caap tot Noordkijn.

48. lan Mayen Eylandt. — 't Nieuw gevonden lant Spitsberge.

Seste Boeck . . . Seekusten van Laplandt en Russen, en der gheheeler witte Zee van de

Noordkap Oostwaert tot Nova Zembla.

49. Pascaart van de Cust van Laplandt en Russen tusschen de Noordcaap en Nova

Zembla.

50. De Zeecusten van Noorwegen van de Noordkijn tot Wardhuijs.

51. De Custe van Laplandt tusschen Wardhuijs en Kildijn.

51 Vl'- De Rivier van Kola en het Eijlandt Kildijn.

52. De Custe van Laplandt tusschen Kilduijn en de seven eijlanden.

53. ... tusschen de 7. Eijlanden en Swetenoes.

54. Pascaarte van de Mont van de Witte Zee.

55. De Zeecusten van Laplandt tusschen 't Cruijs Eijlandt en Warsiga en van Rusland

tot verbij de Riviere van Archangel. — De Riviere Dwina vande mont af tot de Stadt Ar-

changel toe.

56. 't Westersche deel vande Witte Zee.

De tekst reikt nog verder, tot Nova Zembla en Waygats.

Deze beschrijving van de noordelijke landen en kusten is in de volgende uitgaven onver-

anderd overgenomen. Ook nog in De 6^röc?/^Z<f^-.<-/?V^^/, bij Joan Blaeu 1658, in groot-

folio formaat met ongevouwen kaarten.

(Univ. b. te Amst. Zie Tiele, Nederl. bibliogr, v. laiid- en volkenk. p. 33.)

1624.

Voyasie ofte Schip-vaert van Jan Huyghen van Linschoten, van by

Noorden om. . . T' Amsterdam By Jan EvertszenCloppenburg A^ 1624.

4 -j- 76 bladz. met 15 pi. P.

Onveranderde herdruk van de uitgaaf van 1601, met dezelfde titelgravure en platen. Er

blijkt uit, dat de belangstelling in de Poolzee-vaarten in 1624 levendig was.

(Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Zie Tiele, Mémoire p. 192.)

1625,

PüRCHAS his Pilgrimes. In five bookes. The first, containing Peregrina-

tions and discoveries in the remotest North and East parts ofAsia ; . . . The
third, voyages and discoveries of the North parts of the world, by land and

sea, in Asia, Europe; the Polare regions, and in the North-west of Ameri-

ca .. . The third part. London 1625. f^.

Boek III van het 3^ deel (bladz. 413—668) behandelt eerst Rusland, daarna „Greenland"

(d. i. Spitsbergen), waarbij de HoUandsche reizen al genoemd worden, hoewel de eerste ont-
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dekking aan Willoughby wordt toegeschreven ; en vervolgens (473—518) de reizen van

Barents naar den Engelschen tekst van de Veek's journaal door Phillip., Hieraan zijn

toegevoegd twee stukken naar handschriften van Willem Barents, een kort bericht ont-

leend aan het reisverhaal van 1595, en een opstel van den Groenlander Iver Boty. Daarop

volgen vertalingen naar Hessel Gerrits, van der Sannojeden land enz.

(Universiteits-bibl. te Leiden en Kon. Bibl. te 's Grav.)

1625.

Het tweede deel der Memorien, ofte Cort verhael der Gedenck-weer-

dighste soo kerckelijcke als wereltlijckeGheschiedenissen van Neder-land,

etc. Beschreven door Gulielmum Baudartium Deynsanum. t' Zutphen,

Ghedruckt by Andries Janssen, Boeck-verkooper. AnnoM.DC.XXV.P.
Op blz. 84—86 van het 14^ boek wordt naar aanleiding van den dood van Ds. Petrus

PlanciüS op 15 Mei 1622 eene korte levensbeschrijving van hem gegeven, met een l.atijnsch

en twee Nederlandsche graf-gedichten.

(Universiteits-bibl. te Amsterdam.)

1635- .

Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus ; in quo tabulae et descrip-

tiones omnium regionum, ed. a Guiljel. et Ioanne Blaeu. Amsterdami,

apud Guiljelmum et Joh. Blaeu, Anno CIOIOCXXXV. 2 vol. gr. fol.

Hierin, behalve de reeds vermelde gewijzigde wereldkaart van 1606, een kort verslag van

de reizen van Barents en Linschoten in het hoofdstuk „de navigationibus tum veterum

tum recentiorum" (bl, B2).

(Univ. b. te Amst. De uitgaaf met Nederland schen tekst van hetzelfde

jaar is in de Athenaeum-bibl. te Deventer. Zie Tiele, Ned. bibliogr. v. land-

en volkenk. blz. 34.)

1646.

Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlanlsche Geoctroy-

eerde Oost-Indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by

de Inwoonderen der selver Provinciën derwaerts gedaen. Alles Nevens de

beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen,

Rheeden, ... in twee Delen verdeelt :Waer van 't eerste begrijpt, Veerthien

Voyagien, den meeren-deelen voor desennoyt in 't licht geweest. Gedruckt

in den Jaere 1646. 4° obl. Met platen.

De bewerker Isaac Commelin, en de uitgever Jan Jansz. worden niet genoemd. We
kennen hunne namen uit de Beschryvinge van Amsterdam van Casp. Commelin.

Het eerste deel, met gegraveerden en gedrukten titel, bestaat behalve het voorwerk —
Inleydinge — en de registers, uit 11 stukken, elk met eigen pagineering. Als n^ i geeft de

0rdere2iZXi : De Voyagien ghedaennaer Nova Zembla, Deze beslaan 71 bladzijden:

Pag. 1. Kort verhael van d'eerste Schip-vaerd . . . uyt het lournael van Gerrit de Veer.

Pag, 5. Kort verhael van de tweede Schip vaert . .

.

Pag. II. Kort verhael van de derde, ende aller-wonderbaerlijcxste . . . Seylagie . .

.

P^g- 54' Dese ende alle voorgaende ondersoeckingen noch niet geluckt zijnde, soo heb-



3o6

ben de Bewinthebbers van de O.I.Comp. in 't laetste van Meert 1609, weder uytgesonden...

den . . . Piloot Herry Hutson . ,

.

Pag. 55. Wyders om de landen Noordewaerts meer bekent te maken . . . beschrijvinghe

van de landen Siberia, Samojeda ende Tingoesa . .

.

Pag. 68. Eyndelijcke ook het Discours van den Hoogh-gheleerde Joh. Is. Pontanus . .

.

Het verhaal van de 3e reis heeft (p. 13— 16) als Inwerp eene beschrijving van Spitsbergen,

naar HesselGerritsz., Hiüoire dupays riommé Spitsberghe 1613. De mededeeling over de

reis van HUDSON in 1609 is ontleend aan van Metkren's Historie 1614. De twee opstellen

over „de landen noordewaerts" (p. 55—67) van Isaac Massa en het betoog van Pontanus

zijn ontleend aan Hessel Gerritsz.

De platen en kaarten zijn die van de uitgaaf van Michiel Colijn 1617. Bijgevoegd is

eene kaart van Spitsbergen : deliniaiio Spitsbergiae.

Het verhaal is, zooals de opschriften zeggen, „getogen uit het Journael van Gerrit de

Veer". Het is geen nieuwe uitgaaf daarvan. De beschrijving is gesteld in den derden

persoon : sy, niet wy ; niet Gerrit de Veer, maar de uitgever van Begin ende Voortgang

doet het verhaal.

(Univ. bibl. te Amst., Utr., Gron., en Kon. Bibl. te 's Grav. Zie Tiele,

Mémoire p. 9—15, 112— 113. T. beschrijft van Begin ende Voortgang ook

uitgaven van 1644 en 1645 5 over deze reizen geven ze alle hetzelfde.)

1648.

Verhael van de eerste schip-vaert der Hollandische ende Zeeusche sche-

pen, door 't Way.gat, by Noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien

om, na de Coninckrijcken Cathay ende China. Met drie schepen, uyt Texel

gezeylt in den lare 1594. Hier achter is by-ghevoeght de beschrijvinghe

van de landen Siberia, Samoyeda, ende Tingoesa. Seer vreemt en vermaac-

kelijck om lesen. T' Amsterdam, voor Ioost Hartgers, Boeck-verkooper

in de Gasthuys-steegh, in de Boeck-winckel, bezijden het Stadt-huys. 1648.

57 blz. 4O. Met een uitslaande plaat.

Eerste stuk van : „Oost-Indische Voyagien door dien Begin en Voortgangh van de Ver-

eenighde Oost-Indische Compagnie ... 't Amst. voor Joost Hartgers . . . 1648."

Nadruk naar „Begin ende Voortgang", grootendeels letterlijk, maar hier en daar met

belangrijke inkorting. Weggelaten is de schets van den strijd over het terugkomen van de

zon (p. 27), en op de volgende bladen is ook uit het verhaal van de gebeurtenissen veel over-

geslagen ; van 30 Juni springt de naverteller over op „20 dito" d.i. Juli. Verder ontbreekt

de opgaaf van de „Streckinghe". Wel afgedrukt zijn de bijgevoegde aan van Mktkren en

Hessel Gerritsz. ontleende stukken.

De plaat geeft in 6 vakken copiefin naar prenten van Gerrit de Veer, uitsluitend ont-

moetingen met beren en walrussen. Tiele vermeldt een herdruk van 1650, met deze zes

prentjes afzonderlijk in den tekst.

(Univ. bibl. te Amsterdam en Leiden. ZieTiELF.,i^/<^w^/>^p. 1 13— 1 14.)

1648.

Eerste Schip-vaert der Hollanderen nae de Oost-Indien door de Way-

gats,By-Noorden Noorweghen, Moscovien ende Tartarien : Zijnde verrijckt

met een beschryvinge veeier aengrensende landen, noyt in eenige voorige

Drucken bekent: Ende met schoone copere plaaten verciert. T' Amsterdam,

By Jan Jansz. Anno 1648. 4 -|- 92 blz. 4°, met platen.
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Op de keerzijde van den titel deelt de drucker mede dat hij wegens den nadruk van zijn

voyagien [Bei^i7i ende voortj^afigh) door Joost Hartgers de „eerste verbeterde ende ver-

meerderde voyagie op nieuws aenden dagh" geeft. Daarop volgt een aenwijsinghe voor in-

voeging van de platen ; het hier beschreven exemplaar heeft echter slechts 2 van de opge-

noemde 8 prenten en kaarten, en zes andere, alle ontleend aan Pontanus, Hist. Beschr. v.

Amsterdam ; van de platen is aan de kanten een stuk afgesneden.

De uitgaaf is inderdaad vermeerderd; op blz. i een uitvoeriger aanhef, op blz. 2 als „In-

werp" eene „Beschryvinghe van Lapland", op bladz, 7 (2» reis) weer een inwerp: „Beschry-

vinge van Noorwegen", op blz. 9: „Beschr. van Petzora", op blz. 14(3" reis) „Beschr. v.

Groenlandt". De beschouwingen over de te vroege terugkomst van de zon zijn hier compleet

;

ook de andere door Hartgers uitgelaten stukken, zijn hier opgenomen. Bladz. 39 geeft weer

als „inwerp" eene „Beschryvinge van Nova Sembla". Op blz. 54 staat de opgaaf van de

„Streckinghe" en daarop volgt (55—65) een zeer uitvoerige „inwerp" over 't Moscovische

Rijck. Achter het reisverhaal volgen weer het bericht over de reis van Hudson in 1609, de

beschrijving van de landen Siberia enz. met het verhaal van de wegen en rivieren oost-

waarts en het discours van PONTANUs. Daarachter isnog gevoegd het discours van de vijf

wegen naar Cathay, van Boürne (zie onder 1599).

(Univ. bibl. te Amst. Zie Tiele, Mémoire blz. 114.)

1649.

Toonneel der aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is, Beschryving van alle

landen; nu nieulycx uytgegeven door Wilhfxm en Johannem Blaeu.

Amsterdami, apud Johannem Guiljelmi f. Blaeu. Anno CIDI3C

XLVIIII[—LV] 6 vol. gr. fol.

Hierin de wereldkaart als in de uitg. 1635, ook het hoofdstuk over „Oude en nieuwe schip-

vaert" met de beschrijving van de reizen van 1594—1597. Nieuw bijgekomen is (dl. I, 4) een

kaart van de Regiones subpolo artico naar die van Barents, maar weer bijgewerkt naar de

nieuwste ontdekkingen. De tekst in 4 kolommen maakt uitvoerig van de ontdekkingen van

Barents en Jan Cornelisz melding.

(Univ. bibl. te Amsterdam. Zie Tielf, Ned. bibl. v, land- en v. blz. 35.)

1650—52.

De groote lichtende ofte Vijerighe Colom.... t' Amstelredam, By Iacob

Aertsz. Colom, Boeckverkooper op 't Water, in de Vyerighe Colom, An-

no 1652, gr. fo.

Op den titel eere gravure, 32I/2 X 28 cM. ; een predikant — kennelijk Petrus Plancius

— op den kansel staande en aan een aantal toehoorders les gevende in zeevaartkunde.

De behandeling van de kusten van het noorden verschilt niet wezenlijk van die in de

oudere atlassen van Blaku. De ondertitel van dit gedeelte heeft het jaartal 1651, op de

Nieuw verbeterde pascaart, van IJsland en Schotland tot Spitsbergen en Nova Zembla rei-

kende, staat : By Iacob Colom A° 1650.

(Univ. bibl. te Amsterdam. Zie Tiflk, Ned. bibliogr.v. land- en volkenk.

p. 63, waar een uitgaaf van 1 661— 1663 beschreven wordt.)

1657.

HuGONis Grotii Annales et historiae de rebus Belgicis. Amstelaedami,

ex Typogr. Joannis Blaeu. 1657. f^.



3o8

De drie noordelijke reizen worden verhaald op blz. 233—239, 269—273. In de Fransche

uitgaaf 1662 staat dezelfde beschrijving op blz. 282—288, 325—330.

(Univ. bibl. te Amsterdam.)

1657— 1658.

Novus Atlas — Nieuwen Atlas, ofte Werelt-beschrijvinge, vertoonende

de voornaemste Rijcken, ende Landen des gheheelen Aerdt-bodems. Ver-

meerdert met veele schoone Landt-kaerten. Nieuwelijks uytgegeven. 't

Eerste deel. Amstelodami apud Ioannfm Ianssonium anno 1658.

ld., Het vyfde deel des Grooten Atlas, vervattende de Water-weereldt,

ofte Een naerstige Beschrijving van alle Zeen des gantschen Aerdt-bodems

:

ontdeckt door de heedendaegsche Schip-vaert. Amstelodami, apud Ioan-

NEM Ianssonium. 1657.

In dezen voUedigen grooten wereldatlas in lo deelen (1657 — 1662) heeft JoannesJanso-

Nius zijn mededinger Blaeu ingehaald. Zijn vroegere atlassen gaven over de noordelijke

landen niets, dat Blaeu niet al eerder had. Nu geeft hij naast de volledige landkaarten ook

de „waterwereld".

Deel I geeft een wereldkaart in twee halfronden met opdracht van Hknr.Hondius 1641,

een hoofdstuk „Oude en Nieuwe schipvaert" en een kaart van de „Landen onder de Noord-

pool".

Deel V, de zee-atlas handelt in Het Tiende Capittel ^^^2^0. wonderlijcke en schier ongeloo-

felijcke dingen, die bij onseren Voor-ouderen en onsere tijden door de Schip-vaert zijn ver-

richt gheworden", waarin kort van de noordelijke reizen verhaald wordt. De eerste kaart is

nog eens die van de pooUanden met een tekst in 4 kolommen. Voorts rijn er drie detailkaar-

ten „De Zee-custen in Finmarken, Lapland, Rusland, Nova Zembla en Spitsbergen", Nova

Zemla, VVaygats „Fretum Nassovicum" enz., en „Jan Mayen Eylandt". In den zeer uitvoeri-

gen tekst is herhaaldelijk sprake van de reizen, waarvan de resultaten hier in kaart zijn

gebracht.

(Univ. b. te Amst. Zie Tiele, Ned. Bibl. v. lafid- en v. blz. 122.)

1663.

Twee Journalen van twee verscheyde Voyagien, gedaen door Jan Huy-

GEN VAN LiNSCHOOïEN, van by Noorden om, . . . t' Amsterdam, Gedruckt

by Gillis Joosten Saeghman in de Nieuwe Straet, ordinaris Drucker van

de Journalen ter zee, ende Reysen te Lande. 40 bladz. 4°, met titelgrav. en

houtsneden.

Kort uittreksel uit Linschotkn's journaal, met prentjes in den tekst, meest naar die van

Gerrit de Vekr's journaal.

(Univ. b. te Amst. Zie Tiele, Mémoire blz. 192.)

Verhael van de vier eerste schip-vaerden der Hollandtsche en Zeeuw-

sche Schepen naer Nova Zembla,.... Den laetsten druck van nieuws over-

sien, en met schoone figueren verbetert, t'Amsterdam, gedruckt by Gillis

JoosTKN Saeghman, Boeckdrucker en Boeck-verkooper, in de Nieuwe

straet, Anno 1663. 52 bladz. 4°, met houtsn. in den tekst.

Het reisverhaal van DE Veer, in hoofdzaak zooals het door Hartgers (1648) gegeven

was, ook zonder de beschouwingen over het te vroeg verschijnen van de zon, maar verderop
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niet zoo verminkt. Op blz. 51 en 52 het yowrw^z^/z/a» Hkrry HuTSON.^ifrfü*?» »« i/^>/ya;v

ibog. De houtsneden zijn deels naar de platen van dk Vkkr's journaal, deels naar Hessel

Gkrritsz. en andere reiswerken.

(Univ. b. te Amsterdam en Groningen. Zie Tiele, Mémoire, blz. 115.)

1662— 1665.

Atlas Major, sive Cosmographia Blaviana. Amst. J. Blaeu 1662. 11 dln.

gr.P.

J. Blaeus Grooten atlas, oft Wereltbeschryving, in welcke 't aerdryck,

de zee en hemel, wort vertoont en beschreven. Amst. J. Blaeu. 1664

—

1665. 9 dln. gr. P.

Van dit groot opgezette werk is feitelijk alleen het eerste gedeelte, ^^f/*^-

kloois-beschrijving, of Geographia Blaviana gereed gekomen. Hier volgt

de titel van het eerste deel daarvan, in de Nederlandsche uitgaaf.

Eerste deel des aerdkloots-beschryving, inhoudende de afbeeldingen en

beschryvingen der landen op het aerdryck : Uytgegeven t' Amsterdam, By

JOAN Blaev MDCLXIIII.
Eerste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de landen onder

de Noordpool, en de noorderdeelen van Europa. Uytgegeven t' Araster-

dam, By JoAN Blaev. MDCLXIIII.

Hierin : Wereldkaart in twee halfronden „Auctore Ioanne Blaev" met tekst ; hoofdstuk

„Oude en nieuwe schipvaert ; kaart „Regiones sub polo arctico" met tekst ; Groenlandt
;Jan

Mayen eyland, kaart met tekst in 6 kol. ; Spitsbergen, met 6 kol. tekst ; Nova Zemla met 26

kolommen tekst waarin een uitvoerig verhaal van de reizen van 1594— 1597, met twee platen

:

Walrussen door Hessel Gerritsz. en de schepen met het luchtverschijnsel, naar de prent

in het werk van Gerrit deVeer. Ingevoegd is een briefvan Robbert Robbertsz. le Canü
aanWiLLEMjANSZ. Blaeu, van isSept. 1627, over het te vroeg verschijnen van de zon vol-

gens het verhaal van Gerrit de Veer. Vervolgens „Weygats en de straet Nassou, met de

scheepstochten der Hollanders naer des2 plaetsen", 36 kol. tekst met kaarten van de straat,

van Staten eiland, van het eiland Mauritius, en het kruis met inscripties, alles aan de reis-

verhalen van de Veer en Linschoten ontleend. Daarna Yslandt.

(Univ. b. te Amsterdam. Zie Tiele, Ned, bibl. v, land- en v. blz. 35.)

1674.

Tweede deel van enige Oefeningen, 't welk is in Geographia ofte Aert-

kloots-beskrijvinge, waer in dat gehandelt wort: ten eersten, over het vroeg

vertonen der Sonne op Nova Sembla int laer 1597. Ten tweden, enige aen-

merkingen op de Raise benoorden om na Oost-India. Ten derden, van

Abel Tasmans ontdekking na het onbekende Suid-lant. Ten vierden, van

de Letterspelling, dat is hoe men de Letteren uitspreken en spellen sal. By

een gestelt door Dirck Rembrantz van Nierop. Liefhebber der Mathe-

matise Konsten. t' Amsterdam, By Abel Symonsz. vander Sïorck,

Boeckverkooper op 't Water, by de Nieuwe Brugh, in de Delfse Bybel,i674.

68 blz. 40.

Linschoten XV. , 9
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Dit boekje sluit aan bij Eenige oefeningen van denzelfden auteur, in 1669 verschenen. De
schrijver begint ditmaal met de meedeeling aan den lezer (blz. 3), dat men voor de quaestie

van het vroeg vertonen der sonne op Nova Sembla den eersten druk van het Journael moet

inzien, of hetgene dat bij Jan Jansz. t' Amsterdam [1648, in 4°] gedrukt is, niet de andere

die veel bijzonderheden hebben uitgelaten. Op blz. 5— 8 is de brief van Robbert Robbertse

Lekanu {sic) aan Willem Jansz [Blaeu] afgedrukt. Daarop geeft Dirck Rembrantsz.

een uitvoerig antwoord (blz. 9—17). lit.\iweede deeH^Xz. 18—55) handelt, zooals trouwens de

titel aangeeft, over „de raise benoorden om na de Koninkrijken van Sina ende Japon".

(Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.)

1675.

Vorstellungen des Norden, oder Bericht von einigen Nordlandern, und

absonderlich von dem so genandten Grünlande, aus Schreibern, welche

zu unterschiedenen Zeiten gelebet, auffguterFreundebegehrenzusammen

gezogen und dargereichet, auch endlich umb ferner zu betrachten, zu andern

und zu mehren aus D. Capel P. P. Bibliothec aussgefertiget. Hamburg, In

Verlegung Joh. Naumanns und Georg Wolffen, Buchhandeler. lm Jahr

Christi 1675. 4 4-212 blz. 4^^.

Het eerste deel (blz. i—152) handelt na een paar inleidende hoofdstukken over de

Noordpool en de pogingen om daarheen te komen, aan een latere Mercator- uitgaaf ont-

leend, bijna geheel over de Hollandsche reizen, naar Begi7i ende Voortgang. We vinden

dus Gerrit de Veer geheel naverteld en bovendien alles wat Hessel Gerritsz over de

noordelijke landen had bijeengebracht, met inbegrip van de beschrijvingen van Massa en

het betoog van Pontanus. Het 2" deel handelt bijna geheel over Groenland.

(Universiteitsbibliotheek te Leiden.)

1676—1683.

Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden. Door [Lambert] V[an]

D[en] B[os]. Met pi. t' Amsteldam, by Jan ten Hoorn en Jan Bouman,

Boekverkoopers in Compagnie. Anno 16S3. 4°. 792 blz.

In 1676 hadden de uitgevers in 2 deelen de levens van buitenlandsche en vanNederland-

sche zeehelden in 't licht gegeven. De uitgaaf van 1683 geeft alleen de Nederlanders, maar

nu veel uitvoeriger.

Op bladz. 43—63 de „tochten vanJohan Huyghen van Linschoten, en tocht door de

Vaygats" waarbij eene kaart van Nova Zembla met 3 plaatjes aan weerszijden ; op bladz.

293—305 „Leven en Daden van Jacob van Heemskerck" met portret.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1702.

Recueil des voyages qui ont servi a l'établissement et aux progrès de la

Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces Unies des

Païs-bas. A Amsterdam, aux dépens d'EsTiENNE Roger, marchand libraire,

chez qui l'on trouve un assortiment général de toute sorte de musique.

1702— 1707. 7 tomes. 12°.

Deze Fransche bewerking van Begin ende fö^r/^a;/^ begint evenals het origineel, na de
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inleiding, met de noordelijke reizen, incl. die van Hudson, gevolgd door de beschrijving van

Samojedenland, en het betoog van Pontanus (torn. 1 blz. i— 196).

(Univ. bibl. te Amst. en Kon. Bibl. te 's Grav.)

1705.

Navigantium atque itinerantium Bibliotheca: or, a compleat collection

of Voyages and Travels: consisting of above four Hundred of the most

authentiek writers; beginning with Hackluyt, Purchass etc. in English;

By John Harris. In two volumes. London 1705. gr. fo.

Op blz. 550—564 van het i^ deel is het reisverhaal van Gerrit de Veer opgenomen,

naar Purchas, met „the following Notes" van Willem Barents aan het slot. Daarbij een

groote poolkaart „by H. MoLL Geographer", naar Willem Barents, met latere toevoe-

gingen. Spitsbergen is in dubbele teekening afgebeeld.

(Universiteitsbibliotheek te Leiden.)

1724.

Oud en Nieuw Oost-Indien, .... door FRANgois Valentyn. In vijf

deelen. Dordrecht, Amsterdam 1724. f°.

De Noordelijke tochten worden kort verteld op blz. 168— 171 van het i« deel; daarbij

wordt de dood van Heemskerk voor Gibraltar verhaald, en iets over de reis van Hudson
in 1609 meegedeeld.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1732.

Recueil de voyages au Nord, contenant divers Mémoires tres utiles au

commerce et a la navigation. Tomé troisième. Nouvelle édition, corrigée

et mise en meilleur ordre. A Amsterdam chez Jean-Frédéric Bernard.

M.DCC.XXXII. 472 blz. kl. 80. Met platen.

Het grootste gedeelte van dit deeltje (blz. i—304) wordt ingenomen door eene Fransche

vertaling, weinig ingekort, van Linschoten's journaal van de eerste twee noordelijke rei-

zen. Hierbij 4 platen, waarvan 3 naar Linschoten : de kaart van de noordelijke kusten (uitg.

1914 p. 120) ; het gezicht op Kilduyn ; een rendierslee en een Russische lodding; afgoden en

Samojeden.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1745 en v.

Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les rela-

tions de voyages par mer et par terre. 25 tomes. 's Grav. Pt. de Hondt.

1745 en volg. jaren. 4°.

Over deze Nederlandsche uitgaaf in hetFransch, waarvan mij alleen de latere herziene

druk onder de oogen gekomen is, geeft Tiele eene niet volkomen duidelijke mededeeling.

De uitgever volgt niet geheel de Fransche uitgaaf van Prévost, maar geeft meer, deels naar

de Engelsche collectie van Green, deels naar andere bronnen. De bewerking in het Neder-

landsch, die hij in 1747 en vervolgens uitgaf, heeft weer sommige reizen, bepaaldelijk die in

de Noordelijke Ijszee, niet. Deze staan in de latere Fransche uitgaaf, Amst. bij E. v. Har-

REVELTen D. J. Changuion, in Tomé XXII (1777) op blz. 115— 155. Eerst komen de reizen
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van Frobisher en Davis, dan die van Nay en Barents. In een noot op blz. 1 16 het betoog

van PONTANUS. Drie kaarten: straat Waigatz, Nova Zembla en Spitsbergen.

De Duitsche uitgaaf Algemeine Historie der Reisen Leipz. 1747—74 heeft deze reizen in

deel 17 op blz. 105—143.

(De latere uitg. in de Univ. b. te Amst. en in de Kon. Bibl. te 's Grav.

Zie TiELE, NederL bibl. v. land- en v. blz. 25 en v.)

1753.

Vindinge der lengtens van den gehelen aardbodem, of het lang gezogte

Oost en West uitgevonden. Waar in de Miswyzinge ten klaarste worden aan-

getoond ; zeer dienstig voor alle liefhebbers der Wiskunde, en vooral voor

alle Zeevarende lieden. Met print en cyfertal verbeeld en beschreven door

Arnoldus Maasdorp, liefhebber der mathematische konsten op de Kaap

de goede Hoop. Te Amst., by Jac. Loveringh. 1753. 36 blz. 8°. Met pi.

De vraag naar het verband tusschen geografische lengte en miswijzing, vroeger door

Plancius.Stevin en anderen behandeld, en ook door Willem Barents aan waarnemin-

gen getoetst, wordt hier weer behandeld.

(Universiteitsbibliotheek te Leiden.)

1768.

Geschichte der Schififahrten und Versuche welche zur Entdeckung des

Nordöstlichen Weges nach Japan und China von verschiedenen Nationen

unternommen worden. Zum Behufe der Erdbeschreibung und Naturge-

schichte dieser Gegenden entworfen von Joh. Chr. Adelung, Herzoglich

Sachsischem Rath. Halle bey Joh. Just. Gebauer 1768. 740 blz. 4°. Met

kaarten en pi.

Dit uitvoerige werk behandelt de noordoostelijke vaart in 6 boeken, waarvan het eerste

aan de ontdekkingen vóór de 16" eeuw is gewijd. Het 2<^ behandelt de Engelsche, het 3» de

HoUandsche reizen, het 4"^ de walvischvangst bij Spitsbergen, het 5^ de ontdekkingen van

Japan uit,het6« die van Rusland. De behandeling van de HoUandsche reizen (p. 99—268) is

heel volledig; voor de beide eerste volgt de schrijver èn Linschoten èn De Veer, de 3* geeft

hij naar Begin ende Voortgang^ „vermuthlich von Gerrit de Veer". Aan het slot handelen

3 bladzijden over latere pogingen. Eenige bijgevoegde kaarten zijn deels indirect naar Ba-

rents geschetst, deels aan Linschoten ontleend.

(Universiteitsbibliotheek te Leiden.)

1774.

Levensbeschryving van eenige voornaarae meest Nederlandsche man-

nen en vrouwen, i^ deel. Amst.-Harlingen 1774. 8°.

Hierin (blz. 87—93) ^^t Leven van Jacob van Heemskerk.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1784.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest

afgelegene gewesten des aardkloots. Met pi. ie deel. Amst.-Harl. 1784. 8°.
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Op de Inleiding (bladz. i —28) volgt het verhaal van de 3 tochten naar het Noorden {29—

114) en zeer kort, de tocht van Hudson in 1609. Daarbij twee platen (nieuwe gravures)

„ontmoeting met een beer" en „verblijf op Nova Zembla".

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1784.

Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden. Von Joh.

Reinh. Fokster. Frankfurt a. d. Oder 1784. 8°. 596 blz.

Hoofdstuk II van het 3' gedeelte (nieuwere reizen) verhaalt de Hollandsche reizen ; die van

1594 en volgende jaren staan op bladz. 472—484. Daarbij een kaart .-„Neue undverbesserte

Carte der um den Nordpol gelegenen Lander."

Van dit werk verschenen vertalingen in 't Engelsch (1786) en 't Fransch.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

i784— 1786.

De Walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe betrekkelijk.

Met pi. 4 deelen. Amst.-Harlingen 1784— 1786. 4O.

Hoofdst. IV van het 2" deel handelt „Van Nova Zembla en de overwintering van Jacob
Heemskerk en Willem Barentsz. aldaar in den jaare 1596 (blz, 37— 60), hoofdst. V
„Van het Beeren Eiland, door de Hollanders ontdekt, in den jaare 1596 (blz. 61). Bij hoofdst.

V een prent en een kaart, vrij naar de Veer.

Het werk werd in 1792 uitgegeven met een nieuwen titel : Nieuwe beschrijving der wal-

visvaiigst en haringvisscherij. Met kaarten en pi. door D. de Jong, H. Kobel en M. Sa-

lieth. In de eerste uitg. werden de beide laatsten alleen genoemd als auteurs van de groote

plaat bij de haringvisscherij in dl. IV.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1786.

Reisbeschryvingen voor de jeugd, door J. H. Campe. Eerste deel. Uit

het Hoogduitsch vertaald. Amst. by de wed. J. Doll 1786. kl. 8^. 272 blz.

Dit werk van Campe is zeer populair geweest. Het eerste deel van de Nederlandsche uit-

gaaf behelst de reis van Heemskerk en Barents (1596/97), de lotgevallen van vier Rus-

sische matrozen op Spitsbergen (1743), ^^ de reis van Vasco de Gama. De beide eerste

stukken verschenen nog in 1838 als „leesboek voor de scholen" o. d. t. „Tafereelen uit het

Noorden", 2* druk.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1822.

Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de

jaren 1596 en 1597. Uoor H. Tollens C.Z. aan wien de uitgeloofde eere-

penning is toegekend. — In : Werken der Hollandsche Maaisch. van

fraaije kunsten en weienschappeny 5e deel. Te Leijden, bij D. du Mortier

en zoon 1822, bladz. 205— 238. 8^.

Nog in hetzelfde jaar 1822 verscheenhet gedicht afzonderlijk bij DU Mortier en zoon, 4 + 34

bladz. kl.S". Sedert werd het tal van malen herdrukt. In 1843 verscheen bij G. T. N. Suringar

te Leeuwarden eene „prachtuitgave" met houtsneden van Henry Brown naar teekeningen
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van J. H. J. VAN dèn Bergh. In 1912 kwam de 14e afzonderlijke uitgaafin het licht. Van

de vertalingen mogen eenige hier vermelding vinden. Eene Fransche van AUG. Clava-

REAU, verscheen in 3e editie in 1839 te Maestricht en Parijs in folio, met eene historische

inleiding naar Van Kampen, en met steendrukplaten. Een Duitsche vertaling door F. M.

DuTTENHOFER, met 50 houtsneden en „erklarendem Anhang" door P. W, QuACK, voor de

jeugd bestemd, werd in 1850 te Stuttgart en Leiden uitgegeven. De prenten in deze uitgaven

zijn waardeloos; de voorstellingen verschillen van de oorspronkelijke afbeeldingen even

sterk, als de schildering van den dichter afwijkt van het historische reisverhaal. Zonder

prenten verscheen een nieuwe Duitsche vertaling van Alb. Haeger in 1871 te Amsterdam

bij Gebr. Binger. Eene anonyme slechte Engelsche vertaling moet verschenen zijn in 1860;

eene dichterlijke Engelsche vertaling wordt hierna (1884) vermeld.

(De Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage heeft — in de coll. Bo-

GAERS — het oorspronkelijke handschrift van Tollens, in een prachtband

vereenigd met al de stukken op de prijsvraag der Holl. Maatsch. betrek-

king hebbende; waaronder de beoordeelingen van de jury in orig. en in

afschrift, en een overzicht van al de vóór den druk door den dichter aan-

gebrachte wijzigingen en toevoegingen, voornamelijk naar aanleiding van

eene bespreking in het blaadje „De oude van den Binnen-Amstel".

De meeste genoemde uitgaven zijn o. a. in de Univ. b. te Amsterdam.)

1824.

Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heems-

kerk en P. Psz. Hein. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinde-

ren, door G. Engelberts Gerrits. Met pi. en portr. Amst. 1824. 8°.

250 bladz.

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.)

1825.

Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders, door

G. MoLL. Amst., bij Joh. van der Hey en z. 1825. 8°. XII -\- 224 blz.

De schrijver, hoogleeraar te Utrecht, bespreekt, na Linschoten en de gebroeders Hout-
man in het 4= hoofdstuk Petrus Plancius (blz. 45—58), in het vijfde de Ontdekkingen en

reizen der Nederlanders naar het Noorden (blz. 59—103).

(Univ. bibliotheek te Amsterdam.)

1825.

Appendix to Gapt. Parry's Journal of a second voyage for the discovery

of a north-west passage from the Atlantic to the Pacific, performed in H.

M.'s ships Fury and Hecla in the years 1821—22— 23. Publ. by authority

of the Lords Commissioners of the Admiralty. London 1825. 4°.

Het a» gedeelte, „ontheatmosphericalrefractionby the Rev.GKORGE Fisher'' geeft resul-

taten van waarnemingen over refractieverschijnsels in de poolstreken.

(Univ.-b. te Leiden. — Teyler's Museum te Haarlem.)
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1831.

Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, ofverhaal van de togten,

ontdekkingen,.... door N. G. van Kampen. Eerste deel. Te Haarlem, bij de

erven Fr. Bohn. 1831. 8°. 460 blz.

De noordelijke reizen van 1594— 1597 worden behandeld op blz. 45—61.

(Universiteits-bibliotheek te Amsterdam.)

1835.

Viermalige Reise durch das nördliche Eismeer auf der Brigg Nowaja

Semlja in den Jahren 1821 bis i824ausgeführt vom Kapitain-Lieutenant

Friedrich Litke. Aus dem Russischen übers. von A. Erman. Mit einer

Karte. Berlin 1835. S°. 361 blz.

In een uitvoerig eerste Kapitel (blz. i—94) wordt de geschiedenis der Poolzee-reizen tot

i8ao verhaald. Het verhaal van de 3 Hollandsche reizen loopt van blz. 17 tot 42. Over de

te vroege terugkomst van de zon wordt gehandeld op blz. 39—42, over het cartografische

resultaat van Barents' onderzoekingen op blz. 85—86. De schrijver kent het reisverhaal van

De Veer, naar 't schijnt, alleen uit een latere HuLSius-uitgaaf, uit Blaeu's Grooien Atlas en

de verzameling van Adelung {1768).

(Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.) i)

1836.

Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter

zee ; van de vroegste tijden af tot op heden, door W. Coolev. Uit het Eng.

met aant. v. d. Vertaler. 4 dln. Haarl. Erven Fr. Bohn 1835--38. 8°.

In het ia« hoofdst. van het 2* deel (blz. 299—309) wordt de geschiedenis der Hollandsche

reizen naar het Noorden verhaald ; dit gedeelte „waar aan onze Natie op verre na geen rcgt

werd gedaan, moest geheel omgewerkt of liever, op nieuw bewerkt worden.''

1849.

Geschiedenis van de togten en ontdekkingen der Nederlanders, in

Azien, Africa, America en Australië, van het laatst der i6e eeuw tot op

onzen tijd. Een leesboek voor de jeugd, door P. Weeda. Met pi. Dordrecht

1849.kl.80.

Op blz. I—19 wordt van de drie noordelijke reizen een kort maar volledig verhaal gegeven.

1853.

True description of three voyages by the North-east towards Cathay

and China, undertaken by the Dutch in the years 1594, 1595, and 1596.

By Gerrit de Veer. Publ. at Amsterdam in the year 1598, and in 1609

translated into English by William Phillip. Ed. by Ch. T. Beke. London:

printed for the Hakluyt Society MDCCCLIII. 8°.

i) Verdere aanwijzing van exemplaren schijnt onnoodig. Bijna al de nog volgende wer-

ken lijn in de Univ.-bibl. te Amst., en natuurlijk ook in andere bibliotheken.
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Deze uitgaaf van de niet zeer nauwkeurige oude Engelsche vertaling van de Veer's reis-

verhaal door Phillip is geillustreerd met reproducties van de platen van DE Bry. De be-

werker plaatste eene uitvoerige studie (CXL bladzijden) als inleiding voor de uitgaaf. Daarbij

de kaart van Is. Massa aan Gerrit Hesselsz. ontleend, en twee kaartjes van de reis-

routes door AUG. Petermann. Dat van de laatste reis is ook gevoegd bij eenemededeeling

van Petermann in het Journal of the Royal Geogr. Soc. XXIII, bij blz. 130.— In ^e Appen-

dix o. a. de twee stukken van Barents door Purchas bewaard, in Engelsche vertaling.

1856.

Geschiedenis der stichting van de Vereenigde O. I. Compagnie... door

J. A. VAN DER Chys. Lcydcn, P. Engels. 1856. 170 blz. 8^.

De schrijver behandelt achtereenvolgens den toestand vóór 1594; den tocht van dat jaar

(bladz. 16—26) ; de reis van Houtman; „den Noordschen togt in 1595" (blz. 38—47), en de

gevolgen daarvan (blz. 48— 51). Over den derden tocht slechts een enkel woord. Als Bij-

lage I instructies en artikelbrief van 1595, getrokken uit de Resolutiën van Holland. In 1857

verscheen van dit boekje een -z' druk.

1857.

Voyageurs anciens et modernes, ou Choix des relations de voyages... par

Éd. Charton. Tomé IV, voyageurs modernes, 16^,1 7e et iS^siècles. Paris

1857. 80

In dit 4" en laatste deel wordt, na de reizen van Cartier en Drake, de 3^ reis van Ba-

rents uitvoerig beschreven (blz. 116— 183). Nagenoeg het geheele reisverhaal van De Veer
wordt letterlijk weergegeven. Ter illustratie zijn 20 van de oorspronkelijke platen en 3 van

de kaarten getrouw in houtsnee nagevolgd ; verder zijn bijgevoegd een kaartje naar Peter-

mann, en 3 afbeeldingen van vogels, vos en ijsbeer. Op blz. 183 een „bibliographie".

1860.

Henry Hudson the Navigator. The original documents in which his

career is recorded, collected, partly translated, and annotated, with an in-

troduction by G. M. Asher. London, printed for the Hakluyt Society

M.DCCC.LX. 80.

Dit standaardwerk over Hudson is van groote waarde voor de geschiedenis der noordelijke

reizen in 't algemeen. Van de HoUandsche reizen van 1594—1597 is sprake in de Introduc-

tion p. CXXXIV—CXLI. Onder de uitgegeven teksten zijn verscheidene stukken van Hessel

Gerritsz. met zijn kaart, en de twee fragmenten van de hand van Barents door PuRCHAS

bewaard. Er bij gegeven is de poolkaart van Willem Barents naar Pontan us.

l86o/6l.

Het Boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam, door J. H.

VAN Lennep. ie deel. Te Haarlem, bij J. J. Weeveringh [i86o;6i]. 4O.

206 bladz.

Dit eerste deel geeft de reis van Bontekoe, de ^Nederiandsche Xoordpoolreiren met

Willem BARKNTSZ.",en eenige kleinere stukken. De Xoordpoolreizen (blz. 93—174) zijn ge-

geven naar Begin ende voortgang, maar in moderne spelling en redactie. In den tekst eenige

houtsneden, die niet naar de oude prenten gemaakt zijn. Het kaartje van Gerrit dk Veer
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is in steendruk gereproduceerd in rooden tint, met de moderne omtrek-teekening van Nova

Zembia in zwart er door heen. De reeks werd in 1465 op nieuw verspreid o. d. t. Op de zee.

1862.

De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595— 1610).

Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief,

üitgeg. en bew. door J. K. J. de Jonge, ie deel. 's Grav., Amst. 1862. 8°.

In het Eerste hoofdstuk § i behandelt de Jonge de tochten naar de Witte Zee en het

Noorden (blz. 9—32). Op blz. 84—90 wordt over de „havenvinding"-theorieën van Plan*

cius en Reynier Pietkrsz. gehandeld.

1867.

Mémoire Bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais

réimprimés dans les colleclions de de Bry et de Hulsius, et dans les col-

lections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollan-

daise.s des journaux de navigateurs étrangers. Réd. par P. A. Tiele. Am-
sterdam Fred. Muller 1867. 8°.

De journalen van de reizen van 1594—1597 naar het noorden worden beschreven op

blz. 103— 116 en 190—195. Over de oude verzamelingen van reizen handelt het eerste

hoofdstuk, blz. 1—20.

1872.

Nova Zembia. De voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na

hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten en in 1871 door Kapi-

tein Carlsen teruggevonden, beschreven en toegelicht. [Door J. K. J. dk

Jonge]. Uitgeg. op last van Z. Exc. den Min. v. Buitenl. Zaken. 'sGraven-

hage, Mart. Nijhoff 1872. 8°. 36 blz.

Hierin het verslag van Kapitein Carlsen, een overzicht van het verblijfder Hollanders op

Nova Zembia, en van al wat omtrent latere tochten daarheen bekend was, en de beschrijving

der voorwerpen. Voorts eene afbeelding van een groep van eenige voorwerpen, het inwen-

dige van het Behouden huis naar HuLSius, en een kaart van Noordel. Nova Zembia door

Kap. Carlsen, vergeleken met de kaart van Gerrit de Veer.

1873.

Overwintering op Nova Zembia door Heemskerck, Bareni sz. en togt-

genooten in de jaren 1596— 1597. Getrokken uit het journaal van Gerrit

de Veer en toegelicht in verband met de bevindingen van Kapitein Carl-

sen bij zijn bezoek in 1871 van de oude overwinteringsplaats. Met afb.

*s Gravenhage, W. P. van Stockum 1873. 8°. 44 blz. met 4 pi.

Op bladz. 16—19 eene interessante reconstructie van het huis, waarbij eene afbeelding

op plaat 3. De andere platen geven kleine schetsen van de prenten van het reisverhaal, naar

een latere uitgaaf, dus omgekeerd, een kaartje naar de Veer, en een paar instrumenten.
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1874.

Geschiedenis der Noordsche Compagnie, door S. Muller Fz. Uitgeg.

door het Prov. Utr. Gen. v. Kunsten en Wetenschappen. Utrecht 1874. 8°.

In hoofdstuk I (p. 21— 67) „de Nederlanders in de Ijszee (1565— 1613)" wordt eene samen-

hangende geschiedenis van deNederlandsche reizen gegeven; die van de jaren 1594— 1597

worden behandeld op p. 34—47. Als bijlagen I—VII (p. 355— 367): de instructie voor Wil-

lem Barents 1594, een brief over de reis van 1594, pointen geproponeert opte navigatie

benoorden om, Instructie voor Linschoten en de la Dale (1595), Resolutie v. d. Amster-

damsche vroedschap (1596), twee getuigenissen van reisgenooten van Jan Cornelisz. Rijp,

en het extract uit het journaal van Barents, door Hessel Gerritsz bewaard.

1874.

De Ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw. Vrij bew. naar Vivien

DE SAiNT-MARTiN,door P. A.TiELE. Leiden, S. C. v. Doesburgh 1874. 8^.

Het negende hoofdstuk behandelt de ontdekkingen in het Noorden ; over de reizen

van 1594— 1597 zie blz. 161— 169.

1875/76.

De astronomische waarnemingen van Barendsz. op Nova Zembla in de

Fransche Academie van Wetenschappen, door J. J. van Kerkwijk. — In

:

De Nederlandsehe Spectator 1876, blz. 43, 44.

Mededeeling van Baills in de Comptes-rendus . . . de VAcad. des sciences LXXXI n» 33

(6 Dec. 1875).

1876.

The Dutch in the Arctic seas. By Sam. Rich. van Campln, in 2 vol. with

ill. maps & appendix. Vol. I A Dutch Arctic expedition and route. London,

Trübner & Co. 1876. XXXVIII + 264 blz. 8°. — Met kaart.

Dit eerste deel handelt over het moderne poolonderzoek. De kaart geeft aan, welke routes

aan eene nieuwe Nederlandsche poolexpeditie de beste kans zouden geven. Het a« deel zou

de geschiedenis van de Nederlandsche noordpooltochten brengen, naar LiNSCHOTBN en de

Veer en naar Mullers Noord»che Compagnie.

1876.

The three voyages of William Barents to the Arctic regions (1594,

1595 and 1596) by Gerritde Veer. First ed. edited byCh.T.BEKE 1853.

Second ed. with an Introduction by Lieut. Koolemans Beynen. London:

printed for the Hakluyt Society MDCCCLXXVI. 80.

Koolemans Beynkn heeft in een uitvoerige nieuwe inleiding de geheelc geschiedenis

van het Noordpoolonderzoek behandeld, grootendeels naar Muller's Noordsche Compag-

nie, en ook den tocht van Kapt. Carlsen en de resultaten daarvan naar het verslag van de

Jonge. Hierbij 4 prenten met afbeeldingen van de gevonden voorwerpen. Weggelaten zijn

de beide moderne schetskaartjes, en het laatste stuk van de Appendix^ het stuk van den

Groenlander IVER Boty, door Willem Barents vertaald. Een ^^öj/jc;-/))/ geeft verslag van

de reis van den heer Gardiner. Hierbij behoort eene reproductie van de poolkaart van

Barents, 1598. Zie onder 1877—79.
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1876/77.

Nova Zembla. Verslag over de voorwerpen door de Nederlandsche zee-

vaarders na hunne overwintering, op Nowaja-Semlja bij hun vertrek in

1597 achtergelaten en in 1876 door Ch. Gardiner aldaar teruggevonden.

[Door J. K. J. DK Jongk]. Uitgeg. op last van Z. Exc. den Min. van Marine,

's Gravenhage, Mart. Nijhoff 1877 (in sommige ex. 1876). 8"^. 24 blz.

met lithogr. afbeelding van het „cedelken" in het huis achtergelaten op

13 Juni 1597.

Eene Engelsche vertaling van Sam. RiCH. van Campen verscheen in hetzelfde jaar bij

Trübner & Co. te Londen.

1877.

De eerste reizen der Nederlanders naar de Noordpool. Door S. Mul-

ler Fz. — In Eigen Haard 1877, blz. 98— 102, 107— iii. P.

Historische schets van de Nederlandsche noordpoolzeetochten, en van de terugvinding

van het „behouden huis" door kapt. Carlsen ; met afbeeldingen van de gevonden voorwer-

pen en van het huis. Een studie over de Nederlandsche noordpoolreizcn na Barbnts volgt

blz. 132—136.

1877^1879.

Het doopregister van Spitsbergen volgens reisjournalen en kaarten, door

F. DE Bas. Met 7 kaarten.

Nog eens Spitsbergen, door P. A. Tiele, ged. Nov. 1877. Met naschrift

van F. DE Bas, Dec. 1877.

De kaart van Barendts, door Fred. Muller, ged. 8 Mei 1878. Met re-

productie.

In: Tijdschr, v. h. Aardr. Gen. 3e dl. 1879. blz. 1—30, 136—138, 271

;

kaarten 1—7 en 19.

De Bas behandelt de namen op Spitsbergen naar de oudste reisverhalen, waaronder het

journaal van Barents de eerste plaats inneemt, en de oudste kaarten, waarvan er eenige

gereproduceerd zijn: n°. i, de kaart van Barknts naar de latere bewerking van Hondius,

die we door Pontanus kennen (161 1) ; n°. 2 die van Hessel Gerritsz. (1612).

Tiele handelt over de verkeerde voorstelling, dat Jan Cornelisz. Rijp Spitsbergen

omgezeild zou zijn, en over de uitgaaf van de kaart van Barents.

Fred. Muller heldert een misverstand op, en geeft (n". 19) eene reproductie van de oor-

spronkelijke uitgaaf van de kaart van Barents (1598).

1878.

The Arctic North-east and West Passage. Detectio freti Hudsoni, or

Hessel Gerritsz's collection of tracts.... Reprod. withthemaps,inphoto-

lithography in Dutch and Latin after the editions of 1612 and 16 13. With

a new Engl. translation by Fr. J. Millard, and an essay by S. Muller Fz,

Amsterdam Fr. Muller & Co. 1878. 8°.

Zie voor de hier gereproduceerde boekjes hiervóór op 1612 en 1613.
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1878— 1886.

Verslagen van den ieri[_yen] tocht met de Willem Barenis naar en in

de Ijszee in den zomer van i878[— 1884]. op, 8°.

De verslagen van den i"" en 2''" tocht zijn uitgegeven door het Aardrljksk. Gen. ^\s Bij-

blad n°. 5 en 6; de volgende door het Comité voor de Yszeevaart., resp. de Vereen. Wi/Iem

Darcftis in 8° bij H. D. Tjeenk Willink te Haarlem, 1881— 1885. Afzonderlijk verschenen

de Meteorologische waarnemingen, uitgeg. door het Meteorol. Insi. ; en een Atlas daaruit

samengesteld in f°, Utrecht 1886.

1879.

CoRNELis CoRNELisz., WiLLEM Barends en hunne togtgenooten. Naar

authentieke stukken, door J. Broekema.— In: Arehief, m\.geg. door het

Zeeuwseh Genootseh. der Wetenschappen. 4e deel, Middelburg 1879, blz.

145— 170.

Voordracht over de tweede Ijszee-tocht, naar het journaal van Francois de la Dalle
in het provinciale Archief v. Zeeland. Daarbij belangrijke aaiiteekeningeft, waarin eenige

stukken voor 't eerst uitgegeven, die in 1914 bij Linschoten's reisverhaal opnieuw zijn af-

gedrukt; en eene kaart van Waygats, ontleend aan het Caert-thresoor.

1880.

Jules Verne, Het Boek der reizen en ontdekkingen. Vrij bew. door G.

J. DozY. Met houtgrav. Rott. Uitg.-raaatsch. „Elsevier". 4 dln. 1881—83.

gr. 80. — Dl. II : Naar Indië.

Het 5« hoofdstuk „De noordoostelijke doorvaart" beschrijft deEngelsche reizen van WlL-

loughby(iS53), BuRROUGH (1556), Pet en Jackman {1580), en van de Nederlandsche aller-

eerst die van Brunel (1584), dan die van Nay en Barents c.s. (blz. 105— 117), waarbij een

kaart naar Pontanus, en 3 prenten naar de uitgaaf van Beke.

1882.

Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. Mit einem histori-

schen Rückblick auf frühere Reisen langs der Nordküste der Alten Welt.

von Ad. Er. Freih. von Nordenskiöld. Deutsche Ausg. Erster Bd. Mit

Portr. Abb. u. Karten. Leipzig 1882. 2P.

The voyage of the Vega round Asia. Transl. by Leslie.

De vaart der Vega om Azië en Europa. Bew. door C. M. Kan.

Van de Nederlandsche reizen is sprake in hoofdst. i, 5 en 6 van het i« deel. Daarbij ver-

scheidene reproducties naar Linschoten, de Veer en Hesskl Gerritsz en portretten van

Linschoten en Heemskerk. Zie inde Nederl. uitgaaf, die onvoltooid gebleven is, blz. 60,

212—233, 273—274.

1883.

Het portret van Willem Barentsen, door A. D. de Vries Az. — In

:

Oud-Holland 1883, blz. 112— 118.
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1884.

The Hollanders in Nova Zembla [1596— 1597]. An arctic poera trans-

lated from the Dutch of Hendrik Tollens by Dan. van Pelt, with a

preface and an historical introduction by Sam. Rich. van Campen. New
York, London, G. P. Putnam's sons, 1884. 18 -f 120 blz. 8°.

Deze Engelsche uitgaaf van het gedicht van Tollens verdient afzonderlijk vermelding

ook als historiewerk. De inleiding (blz. i— 52) geeft een overzicht van de noordelijke reizen.

Ook de terugvinding van de hut wordt in de noten beschreven.

1887.

Abrahami Ortelii (geographi Antverpiensis)et virorumeruditorumad

eundem... Epistulae. (1524— 1628). Ed. Joannes Henricus Hessels,

Cantabrigiae, typis Academiae, sumptibus Ecclesiae Londino-Batavae

1887. — Ecclesiae Lofid.-Bat. Archivum, torn. I. 4O.

Hierin (n°. 285 en 298) twee brieven van Bern. Paludanus d.d. 22 Maart en 25 Dec.

1596, waarin sprake is van Ijszeeonderzoekingen, de terugkomst van het schip van Rijp en

de meening van Linschoten over den te volgen weg.

1887.

Calvinisten in Holland, door W. Geesink. Rotterdam J. H.Dunk, 1887.

80. 292 blz.

Het tweede hoofdstuk (blz. 52—144) is gewijd aan Petrus Plancius.

1897.

De overwintering der Hollanders op Nova-Zembla in de jaren 1596 en

1597. Uit verschillende bekende en minder bekende geschriften bijeenge-

bracht. Overgedr. uit het Bijblad van de Oprechte Haarlemsche Courant,

1897. 118 blz. smal 8^, met kaart.

Verhaal van de 3^ reis, naar Gerrit de Veer, met eene kaart van Nova Zembla, nieuwe

teekening, maar met de Hollandsche namen en het Behouden huis.

1901— 1904.

Amsterdam in de zeventiende eeuw, door A. Bredius, H.Brugmans,...

Tweede deel, Handel en nijverheid, Huiselijk en maatschappelijk leven,

Godsdienstig leven, 's Grav., W. P. van Stockum & zoon 1901—1904.

Op bladz, 19—21 onder Handelen Nijverheid wordt van de noordelijke reizen melding

gemaakt, met afbeelding van twee prenten van de Veer's reisverhaal ; op bladz. 18 een

portret van Plancius, op blz. 23 een portret van Linschoten. Op bladz. 66 en 67 zijn twee

platen uit Linschoten's journaal, de groote kaart, en de afbeelding van Kilduyn, gerepro-

duceerd, op bladz. 216 de zeevaartkundige les uit de Vyerighe Colom (zie hiervóór op 1650

— 1652). Op bladz. 25 van het hoofdstuk over de gereformeerde kerk is een titelblaadje met

een karikatuur van Peter Plancius in facsimile gegeven.
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1907.

Jacob van Heemskerck, door Joh. C. Breen. — In : Tijdschrift v. ge-

schiedefiisj land- en volkeftkunde^ 22e jaarg., 1907, blz. 161— 183.

1907— 1915.

De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de i6e eeuw, door E.

W. Moes. Voortgezet door C. P. Burger Jr. Amsterdam, 's Gravenhage

1900— 1915. 4dln. 8°.

De ló'-eeuwsche reisjournalen, en tal van andere op de reizen en de geographie betrek-

king hebbende uitgaven van Cornelis Claesz. zijn beschreven door E. W. Moes in het

2» deel (1907), de kaarten in het 4^ deel (1915) bladz. 394—445, door C. P. Burger }r. In

het 3« deel wordt op blz. 108 en v. de quaestie van het te vroeg terugkomen van de zon op

24 Jan. 1597 behandeld. Dit gedeelte verscheen ook afzonderlijk o. d. t. Amsterd. reken-

meesters en zeevaartkundigen in de 16^ eeuw, door C. P. Burger Jr. (1908).

1909.

De reis van Jan Cornelisz May naar de Ijszee en de Amerikaansche

kust 161 1— 16 12. Verzameling van bescheiden uitgeg. door S. Muller Fz.

Met 2 kaarten, 's Grav. Mart. Nijhoff 1909. 8°. {Linschoten- Vereen. I).

In deze eerste uitgaaf van de Linschoten-Vereeniging heeft Muller eene wetenschappe-

lijke studie geleverd, die niet alleen voor de latere poolreizen van groot belang is. En in zijne

inleiding, en in de stukken zelf blijkt altijd weer de groote beteekenis van die eerste reizen

van Barents en Linschoten. Zie het register op deze namen.

1912.

Cornelis Heemskerck. Aanteekeningen van
J. W. IJzerman. — In:

Tijdschrift v. h. Aardrijksk. Gen. 2^ ser. XXIX (1912) blz. 737— 743.

De aanteekeningen geven inlichting over de familiebetrekkingen vanJacob Heemskerk.

1912.

Van oude voyagien. Op weg naar Indië. Door M. G. de Boer. Amster-

dam H. Meulenhoff, 191 2. 80 obl. 4 -|- 120 blz.

De schrijver vertelt achtereenvolgens de reis van Linschoten naar Indië, de overwinte-

ring op Nova Zembla, en de eerste en tweede Nederlandsche ,,schipvaert naar Indië". Bij

het 2* hoofdstuk zijn gereproduceerd : portretten van Heemskerck en Barentsz., 12 platen

van het oorspronkelijke reisverhaal van de Veer en het gezicht in de hut naar de Bry.

1912.

Onze mannen ter zee, in dicht en beeld, verzameld door D. F. Scheur-

leer, ie deel 1572— 1654. 's Grav. Mart. Nijhoff 1912. gr. 4°.

Hierin : blz. 18 en v. : portret van Linschoten met een aantal gedichten ;
blz. 32 en volg.

:

gedichten op den slag bij Gibraltar, portret van Heemskerk, af b. van zijn grafmonument

en verschillende grafschriften enz.; blz. 58 en v. : portr, van Plancius met gedicht.
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1912.

A history of geographical discovery in the ly^h and i8th ccnturies, by

Edw. Heawood. Cambridge, Univ. press. 191 2. 8°,

Ch. I behandelt „the arctic regions, 1550— 1625"
; de HoUandsche reizen worden verteld

op blz. 20—27; daarbij een prentje naar Hulsius, en een kaartje naar Hondius (i6ii).

1913-

Fahrten und Forschungen der Hollander in den Polargebieten. Althol-

landische Berichte zur Geographie u.s.w. Uebers. von P. Cronheim. Mit

Vorw. von H. Blink. Leipzig Otto Wigand 19 13. 8°.

Vertaling van Z?<! Walvischvangst ijZ^— 1786. Op blz. loi— 113 het verhaal van het

verblijf op Nova Zembla, met kaartreproductie.

I914.

Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden (1594—

1595), uitgeg. door S. P. l'Honoré Naber. Met kaarten en pi. 's Graven-

hage, Mart. Nijhoff 19 14. 8^. {Werken tiitgeg. door de Lifischote?i-

Vereen. VIII).

Behalve den tekst van Linschoten's journalen naar dien van 1601, met toelichtende aan-

merking.-n, heeft deze uitgaaf eene belangrijke inleidende studie over de geschiedenis van

de reizen, en als bijlagen eene reeks meerendeels te voren niet gepubliceerde stukken.

1915-

Nederlandsche Historisch-geographische documenten in Spanje. Uit-

komsten van twee maanden onderzoek door F. C. Wieder. Met een In-

leiding tot de studie der oud-Nederlandsche cartographie. Uitgeg. door

het Kon. Nederl. Aardrijksk. Gen. te Amsterdam. Boekh. en drukk. voor-

heen E. J. Brill. Leiden 191 5. 8^.

Voor de periode der Nederlandsche ontdekkingsreizen is vooral van belang hoofdst. VI

over de wereldkaart van Plancius en hoofdstuk XII over de geschiedenis der oude Neder-

landsche cartographie.

1915-

De Noordpoolstreken op onze i6e eeuwsche kaarten. Door C. P. Bur-

ger Jr. — In Het Boek 1915, blz. 209 en v.

Over de teekening der pooUanden bij Waghenaer e. a., bij Mercator, bij Plancius en

Willem Barents.

1915-

The north-west and north-east passages 1576— 1611. Ed. by Ph. F.

Alexander. Cambridge, Univ. press 1915. 8^. 20 + 212 blz.

Met dit boekje wordt een serie Cambridge /raz^^/^Jöö^r begonnen. Na eene inleiding en

een chronologisch overzicht volgt een verhaal van de reizen van Frobisher, Da vis, Hud-
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SON, en Willem Barents, Van den laatste wordt de 3e reis verteld naar de Veer, met

portretvanBABENTS, en prentjes, verkleind naar die van de Bry (blz. 115—201).

1916.

Het gebruik van het Astrolabium Catholicum, door Ernst Crone. 14

blz. met plaat. 8*^. — In De Zee^ Maart 191 6.

Een instrumentdeel, in de hut op Nova Zembla teruggevonden, wordt hier beschreven,

verklaard en afgebeeld.

1916.

Mijn eerste onderzoek in Duitschland naar oud Nederlandsche kaarten,

en een belangrijke vondst in Engeland, door F. C. Wieder. — In „Tijd-

schrift V. h. Kon. Ned. Aardrijksk. Gen. 2e ser. XXXIII, 191 6, afl. 4, blz.

540—568.

In het hoofdstuk „Uit den wordingstijd der Hollandsche cartographie" (blz. 541—553)

vindt men o.a. over de cartographische werkzaamheid van Petrus Plancius vele nieuwe

gegevens.

1916.

The Golden book of the Dutch navigators. By Hendrik Willem van

LooN.IU. withyoreprod. of old prints. New York, the Century Co. 1916.8°.

Chapter I handelt over Jan Huyghen van Linschoten, ook over de eerste twee noor-

delijke vaarten (blz. 36—38); ch. II „The northeast passage" beschrijft uitvoerig den derden

tocht (blz. 43— 84). In den tekst 11 prenten en eene kaart naar de Veer, en het gezicht in

de hut ; een en ander naar de Boer's Oude Voyagien (1912).
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Venetië, 91, 100, loi.

Verius (Kaap de), d-ti'

Verne (J.), 320.

Verre Eiland, 51.

VeRTEUGERINGHE, 76, LXXIII.

Vesanevelt (A. J. de), 245.

Vgolita, 35.

Viercandt eylandt, 51.

ViLLEROY (Minister), lxxi.

ViLLICHT, 3, 4, LXXIII.

Visch-eiland, lxviii.

ViVERIUS (J.), 295, 296.

V1VIEN DE Saint-Martin, 318.

Vlaggekoot, 97, 99.

Vleugel, 94.

Vlie, 47.

Vlissingher hooft, 61, 133, 138.

Vogel (Sterrekundige), lxxxix,

cm.

Vogelberg, lxv.

VOGELHOEK, 54, XLV, LXV, 241,

246.

Vogelsang (Eil.), 52, 239.

vogolici, 35.

Voorbericht, xxi.

vorstius (e.), vi, 296.

Vos (H,), 82, 133, 178, LXXIII.

V0S(P. PSZ.), 133, 140, 178, LXXIII.

Vos (Schip), XX, xxiii, XXIV, XXIX,

lxviii, lxix.

Vossen, 3, 53, 80—87, 89—93,

95» 97» 98, 106, 107, 109, 151,

LXVI.

Vries (A. D. de), xxxiii, xxxiv, 320.

Vries (J. de), lviii.

Vroegkost (Vrookost), 103.

Vruyster, 172.

VuER (C. S. V.), 228.

W.

Waakjas, 97.

Waerhuys(en), 25, 134, 170, 171,

176, 177, LXVII, 229, 286, 289.

Wag(h)enaer (L. J.), XI, XVII,

XXXV, XXXVI, XLIV, LXXVII, CXV,

267, 283, 285, 286, 288, 289, 299,

323-

Waigats zie Waygatsch.

Waker, 94.

Walrussen, 10, 17, 18, 25, 35,

54, 141, 151, LXV, 246, 262.

Walvischvaart, xlvi.

Walvisschen, 29, 51, 275, 277.

Ward-house, Wardhuys, War-

HUYS, zie Waerhuys(en).

Warkijn (N.), lxvii.

Warkijn (P.), lxvii.

Warmont, 191

Warsina, 167.

Warssink, 167.

Warw^ijck (v.), 297.

WaSSENAER (N. V.), XXIX.

Waygatsch (Straat), xxi,xxvi, 18,

20, 23, 24, 26, 33—38, 41,42,
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48, 64, 65, 88, 95, 138, 148,

154—156, 102, XI, XIV, XVI,

XVIII—XX, XL, XLI, XLV, LXXXII,

183, 185, 188, 189, 191, 192,

195— Ï97» 204, 207, 220, 225,

226, 228, 229, 263, 275, 285,

286, 289, 290, 291, 294—296,

304, 319. Zie ook Nassau.

Weeda (P.), 315.

Weygats, zie Waygatsch.

Wieder (F. C), viii— x, xiii, xiv,

286, 287, .297, 323, 324.

W1ERINGEN, 52.

Wilde (D. J. de), lvii.

WiLLEBUIJS LANDT, 2:/^WlLLOUGH-

BY.

Willem Barents (Schip), 234, 240,

262, 320.

Willem Barentshuisje, xlvii.

Willem de Zwijger, 33.

Willems-eil., 9— II, 138, XXXII,

263.

WiLLEMSZ (D.), 226.

Willemsz (L.), 133, 178.

WiLLEMSZ (Th.), 228.

Willoughby('s Land), 57, xviii,

XXXVI, XLII, XLV, LXVIII, 288, 289,

291, 297, 298, 300, 305, 320.

Windvaan, 94.

WiNTHONT (Schip), 27, 94, XXXVIII,

XLIX.

WiTFELDIUS (A.), 177.

WiTH (W. Czn. de), cvi.

Witte Zee, 31, 32, 56, 138,139,

158, 162—167 ; XI, LXi, 274,

284—286, 317.

Wright, xii.

Wygatz, zie Waygatsch.

Yalmal (Kaap), cxxvL

ijsberen, 3, 10, 18, 40, 41, 50,

52—54. 57—62,69—71,73,74,
76—80, 82, 96—98, 102, 104,

106, 107, III, 115— 120, 125,

126, 130, 142—145, 147—149,
Lxiv-Lxvi. Zie ook Beren.

IJsbrandt, 30, 32.

IJsbransz (J.), 193, 194.

IJSBRANTSZ (B.), 188, 194, 195,

197, 198, 218, 220, 222, 223,

225, 226.

IJSBRANTSZ (Y.), 228.

YSEREN VeRCKEN (Schip), 7^2.

IJSHAVEN, 64, 65, 112, LXXVI,

LXXVIII, LXXXV, XCI, IC, CXXIII,

251, 252, 261, 263.

IJSHAVENS HOECK, 63, J38.

IJSHOEK, 134, 138.

ijskaap, 16— 18, 61, xv.

IJsland, 303.

ijszee, xxvi, 27, 319.

IJzerman (J. W.), 74, xiii, lv, 226,

228, 322.

Z.

Zalmvangst, 21.

Zamorano (R.), xliv, 293.

Zeeland, 4, 23, 25—27, 43, 88,

89, 191, 192, 236.

Zeerobben, 17, 160.

Zhelanya (Kaap), 63.

Zierikzee, 186.

Zonstafels, xliii.

Zoutbergen, 68.

zoutpannen, 68.

Zuid-Amerika, cvii.

zuyren (j. v.), 284.

Zwaan (Schip), 4, 27, 43, 88,89,

95» 192, 233.

Zwanen, 48, 49.

Zwarte eiland, 139.
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